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  :گويي آزمونتعداد سؤاالت و زمان پاسخ
 

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  20 1-20 20  رياضي نهم

  21-30 10  )1رياضي و آمار (
20  

  31-40  10  »)گواه«(شاهد )1رياضي و آمار (

  15  41-50  10  اقتصاد

  15  51-60  10  )1علوم و فنون ادبي (

  15  61-70  10  منطق

  دقيقه85  70  70  جمع كل
  

  :سؤالطراحان   

  
  

  :گزينشگران و و يراستاران

  

  

  

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

  زيديفاطمه رئيس  مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: مازيار شيرواني مقدممدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرانگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم

  021-6463تلفن چهار رقمي:   -923پالك -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  رياضي نهم
كفش، حميدرضا صاحبي،محمدي، مهرداد خاجي، حميد زرينعاطفه خان ،سهيل حسن خان پورمحمد بحيرايي،محمد پوراحمدي،

  فروشان، ايمان چينيسجاد ساالريامير محموديان،محمد منصوري، محمدعلي مرتضوي،مبينا عبيري،

  گودرزيحامدنيان،هاشم زماهادي پالور،محمد بحيرايي،شهرام آموزگار،  )1رياضي و آمار (

  فاطمه صفريسارا شريفي،  اقتصاد

  ن، ياسين مهديانژاد  سادات طباطبايي، عارفهمحمد نورانيافشين كياني،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي مقدم،  )1علوم و فنون ادبي (

  نژاد، كيميا طهماسبي، فرهاد عليمهسا عفتيموسي سپاهي،  منطق

 هاي مستندسازيمسئول درس  ويراستار دانشجو ويراستار استاد گزينشگر مسئول درس نام درس

  الهه شهبازي  ـــــــــ  ، سيدعلي موسويمهرداد ملوندي محمديعاطفه خان محمديعاطفه خان  رياضي نهم

  سميه اسكندري  ـــــــــ  محمد بحيرايي  كفشحميد زرين  كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (

  زهره قموشي  ـــــــــ  ـــــــــ  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  اقتصاد

  الناز معتمدي  ـــــــــ  الهام محمدي  افشين كياني  افشين كياني  )1علوم و فنون ادبي (

  زهره قموشي نژادفرهاد علي  ـــــــــ  سا عفتيمه  مهسا عفتي  منطق

?



   3: ةصفح        (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ

  هاي زير درست است؟يك از استداللكدام - 1

ABCD .االضالع استهر مستطيل يك متوازي )1 ABCDمتوازيچهارضلعي   يك مستطيل است.االضالع است، پس

ABCD) در هر مربع ضلع2 ABCDمربعها با هم برابرند. چهارضلعي   با هم برابر نيستند.نيست، پس همة اضالع

ABCDهاي روبه) در هر لوزي، زاويه3 ABCDهاي روبهزاويهرو با هم برابرند. در چهار ضلعي   لوزي است.رو با هم برابرند، پس

ABCDها با هم براب) در هر مربع ضلع4 ABCDضلعرند. در چهارضلعي   مربع نيست.ها با هم برابر نيستند، پس

2 - BC   كدام است؟در مثلث زير، اندازة ميانة وارد بر ضلع

1( 45    2 (33  

3(53    4 (48  

  است؟نادرستكدام گزينه - 3

  ها نيز با هم برابرند.در يك دايره اگر دو كمان برابر باشند، وترهاي نظير آن )1

  كند. ) خطي كه از مركز دايره بر هر وتر عمود باشد، وتر را نصف مي2

  ها نيز برابر هستند.هاي نظير آند، كمان) در يك دايره، اگر دو وتر برابر باشن3

  الساقين فاصلة هر نقطة دلخواه بر روي ميانة وارد بر قاعده تا دو سر قاعده برابر نيست.) در هر مثلث متساوي4

4 - ABCD AEDاگر در شكل زير، ˆمثلث متساويمربع و   كدام است؟E1االضالع باشد، زاوية

1( 090    2 (060  

3(075    4 (055  

قيقهد20

  رياضي نهم
استدالل و اثبات در هندسه/ 

  توان و ريشه
  64تا صفحة32 ةصفح

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدفرياضي نهمهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
 آزمون امروز چيست؟شما برايگذاريهدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
  

65
0

50
0

A

B C
4

7

A B

D C

E

1



   4: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                            1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

ABدر شكل زير، اگر - 5 AC=؟نيستباشد، كدام گزينه درست  

1( ˆ ˆD̂ A A+ = +2 2 12 180    2 (ˆ ˆˆ ˆD D A A− = −2 1 1 2  

3(
ˆ ˆˆ ˆD D A A

ˆ ˆ ˆD C A
− −

=
+

2 1 1 2
1 22

    4 (ˆ ˆD̂ C A− =2 1  

6 - ABC Aبا مثلث 9و 6،7هايبه طول ضلعمثلث B C′ ′ xهايبه طول ضلع′ − yو2،21 + yمتشابه است. 5 x−كدام است؟ (اندازة اضالع

  ترتيب از كوچك به بزرگ نوشته شده است.)ها بهمثلث

1( 1    2 (2  

  ) صفر4    3) 3

aاگر - 7 =7 bو9 =9 7( ab 1(باشد، حاصل
  كدام است؟5

1( 1
25    2 (1

5  

3(5    4 (25  

aحاصل عبارت تعريف شدة - 8 a a a a( ) (a )
a a a a

− − −

− −
+ + −

+ × +
+ +

7 6 5 7 6
2

5 3 6 8   همواره كدام است؟1

1( a a a− −+ + −1 2 1    2 (a a a− −+ + +1 2 1  

3(a a a− −+ + −1 22 2    4 (a a a− −+ +1 2  

  تر است؟يك از اعداد زير از بقيه بزرگكدام - 9

1( ( )56
7    2 (( )−77

5  

3(( )102
3    4 (( )−38

7  

kaاگر - 10 −= +1 kbو2 = −1 aباشد، كدام2   برقرار است؟bويك از روابط زير، بين

1( a a b
b

= + − 2    2 (ab a b= + −1  

3(ab a b= + − 2    4 (a a b
b

= + −1 

A

B C
D

21

1 2



   5: ةصفح  (پاية دهم انساني)رة متوسطة دومدو                      1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

A

A

C
CB B

x

2

2+

3

8/4

A

B C
M

H

O

H΄

  دام گزينه همواره درست است؟ك - 11

  شود. االضالع، چهار مثلث همنهشت ايجاد مي) با رسم قطرهاي متوازي1

  شود. ) با وصل كردن متوالي وسط اضالع يك مستطيل، لوزي ايجاد مي2

  شود. الزاويه، دو مثلث متشابه ايجاد مي) با رسم نيمساز زاوية قائمه در مثلث قائم3

  شود. الساقين تشكيل ميالزاوية متساوياالضالع، دو مثلث قائممثلث متساوي) با رسم هر ميانة4

 ؟نيستكدام گزينه در حالت كلي صحيح - 12

  الساقين است. ساز زاوية مقابل به آن ضلع باشد، متساويمثلثي كه ميانة نظير يك ضلع آن نيم )1

  اند. نهشتلع و ميانة نظيرش از مثلث ديگر برابر باشند آن دو مثلث همها در مثلثي با دو ض) اگر دو ضلع و ميانة وارد بر يكي از آن2

  اند. نهشت) اگر محيط مثلثي با محيط مثلثي ديگر برابر باشد دو مثلث هم3

  اند.مساحتنهشت باشند آنگاه هم) اگر دو مثلث هم4

  درست است؟كند. كدام عبارت لزومًاقطع ميDرا درBC، ضلعAنيمساز زاويةABCدر مثلث - 13

1 (AB BD>  2 (DA DB>  3 (AB AC>  4 (DB DA>  

AوABCدو مثلث - 14 B C′ ′ Aترتيب با اضالع بهBCوAB،ACنشان داده شده در شكل زير، متشابه هستند. اگر اضالع′ B′ ′،A C′ و′

B C′   كدام است؟ xمتناظر باشند، مقدار′

1 (2/3    

2 (4/4  

3 (6/3  

4( 8/3  

15 - M BCدر شكل زير OHاست. اگروسط ضلع OH′=باشد، چند مورد از نتايج زير صحيح است؟ 

AMCˆالف)  = ˆب)   °90 ˆMAC MAB=    (پA M C A M B≅
 

ACت)    AB= 

1( 1     

2 (2    

3 (3    

4 (4 



   6: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                            1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

A

B C
K

M

Aعبارتحاصل -16 − − − −= + + +12 6 4 32 4 8  كدام است؟16

1 (−142    2 (−102    

3 (−482    4 (−128

 گزينه صحيح است؟كدام - 17

1 (− − −× =1 1 23 4 12  2 (( / ) ( )−> 18 90 1 10  

3 (( ) ( ) ( )− −× =15 45 54 2 2 (4 14 28 7  ( )
− −− =  

14 162
3 9  

)حاصل عبارت - 18 ) ( ) ( )...( ) ( )− − −− − − − −500 499 498 499 5001 500 1 500 1 500 1 500 1   برابر با كدام گزينه است؟500

−) 4  ) صفر3  501500) 2  500501) 1 500501  

xرابطةاگر - 19 y x+ + +× = ×2 5 3 3 7 33 2 2 x,y)كدام است؟ yو xبرقرار باشد،3 )∈  

1 (x = yو1− = −1    2 (x = yو1− = 1  

3 (x = yو2 = −1    4 (x = yو2− = 1  

ABزيرشكلدر - 20 AC=M Aروي امتداد نيمو نقطة MBساز زاوية ABطوري قرار گرفته كه باشد. چند تا از احكام زير هموارهعمود بر

 درست است؟

MCAˆالف)  = °90  

BMCˆب)  = °90  

AMBCپ)    است.عمود منصف

BMت)  CM=  

ABMC   قطرها منصف يكديگرند. ث) در چهارضلعي

1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5  



   7: ةصفح  (پاية دهم انساني)رة متوسطة دومدو                      1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

  

  

  
 

 
 ؟، عدد موردنظر كدام استاست11منهاي عددعددبرابر با نصف آن13عالوة عدددو برابر عددي به -21

1( 6/9-     2( 6/9  

3( 16-     4( 16  

22- 2
5

3  ؟تر كدام استصورت عدد كوچكباشد، در اين63عدد ديگر است. اگر اختالف دو عدد4عددي برابر

1( 72    2( 81  

3( 135    4( 155  

بهواحد افزايش داده است. اگر در پايان روز چهارشنبه مجموع توليد اين پنج روز30يك كارگاه توليدي از روز شنبه هر روز توليد خود را -23

 ؟واحد رسيده باشد، توليد روز دوشنبه چه تعداد بوده است520

1( 84    2( 104  

3 (134    4( 174  

 ؟شود. در حال حاضر علي چند سال سن داردعلي دو برابر سن برادرش ميسنسال بعد 6تر است،سال بزرگ10علي از برادرش -24

1( 8     2( 10  

3( 12    4( 14  

 ؟كدام است xصورت مقدارمحيط آن باشد، در اينعدددو بر يكديگر عمودند، اگر عدد مساحت شكل نصفدر شكل زير تمام اضالع دو به -25

1(7
4  

2(7
8  

3(4
7  

4(8
7  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1رياضي و آمار (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  نيد پاسخ صحيح بدهيد؟تواسؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  

دقيقه20     
  )1رياضي و آمار (

  معادلة درجة دوم
(معادله و مسائل توصيفي،

  حل معادلة درجه دو
حل معادلةو كاربردها تا

به روش مربع 2درجة
  كامل)

  و 1) كل درس1(فصل
تا حل معادلة 2درس

  به روش 2درجة
  مربع كامل

27صفحةتا10صفحة

2 2

2

x x

x

x

x x

x



   8: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                            1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

1برابر يك ت 3يك مهندس،در يك كارخانه حقوق -26  8مـدير بخـش، 3حقوق مدير بخش خود است. قسمت توليد اين كارخانه4كنسين و

گيرد. حقـوقنظر ميميليون تومان به منظور پرداخت حقوق در360تكنسين دارد. مديرعامل اين كارخانه براي هر ماه مبلغ30مهندس و

 ؟استچند ميليون تومانيك مهندس در ماه

1( 6    2( 9  

3( 12    4( 15  

27- cm cmسه10از مربعي به ضلع  ؟كدام است t .است260قسمت رنگي زير بريده شده است و مساحت باقيمانده

1 (2  

2( 3  

3 (4  

4( 6  

)هاي معادلةمجموع ريشه -28 x) ( x)− = +2 24 3 5  ؟دام استك2

1(27
36    2(25

36  

3(46
45    4(44

5  

xتر معادلةريشة بزرگ -29 x− − =24 10 14  ؟كدام است0

1(− 7
2    2(7

2  

3( −1    4(1   

xچنانچه بخواهيم معادلة -30 x− + =524 4  ؟شودروش مربع كامل حل كنيم، كدام گزينة زير حاصل ميهرا ب09

1((x )− =1 72
2 18    2((x )+ =1 72

2 18  

3((x )− =1 12
2 9    4((x )+ =1 12

2 9  

2

2

2

2

2

2

2

t

t

t

t

t

t
√

√



   9: ةصفح  (پاية دهم انساني)رة متوسطة دومدو                      1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

  

x)معادلةجواب -31 ) ( x )+ = − +13 2 4  كدام است؟92

1 (6    2 (−6    

3 (7
5    4 (− 7

5  

كبوتر گفت: ما و ما و خمس ما و«ها پرسيد: شما چند تا هستيد؟شد و از يكي از آنرهاي سفيد نزديكاي از كبوتدستهيك كالغ سياه به -32

  تعداد كبوترها چندتاست؟» شويم.مي226ربعي از خمس ما گر تو هم با ما شوي جملگي

1 (36    2 (45    

3 (225    4 (100  

شكل زير از تعدادي مربع يكسان در كنار يكديگر تشكيل شده است. اگر اندازة مساحت شكل برابر اندازة محيط آن باشد، اندازة طول ضلع -33

هاي كوچك كدام است؟مربع

1 (32
17    2 (17

32  

3 (13
28    4 (28

13  

تر اين مستطيل كدام است؟شود. ضلع كوچكمانده يك مربع ميواحد كم كنيم، باقي 7واحد است. اگر از طول آن82محيط يك مستطيل -34

1 (16    2 (17    

3 (18    4 (19  

تومـاني نصـف تعـداد 5000هـايتوماني و تعـداد اسـكناس1000هايتوماني دو برابر تعداد اسكناس2000هايدر قلكي تعداد اسكناس -35

  هاي داخل قلك كدام است؟تومان باشد، در اين صورت تعداد كل اسكناس150000اگر مجموع پول قلك .توماني است1000هاياسكناس

1 (50    2 (70    

3 (85    4 (100 

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.            سؤاالت آشنا



   10: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                            1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

پاسخ صحيح بيشتر 3آموزينمرة مثبت و هر پاسخ غلط يك نمرة منفي دارد، اگر دانش 3سؤالي هر پاسخ صحيح20در يك آزمون تستي -36

باشد، او به چند سؤال پاسخ نداده است؟23هاي اواز پاسخ غلط داشته باشد و مجموع نمره

1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5  

)هاي معادلةمجموع جواب -37 x ) ( x )− − − =22 1 5 2 1 است؟كدام 0

1 (7
2    2 (5

2    

3 (− 7
2        4 (− 5

2 

38- 3 مساحت مثلث كدام است؟اندازةعدد محيط آن باشد،4در مثلث شكل زير، اگر عدد (يا مقدار) مساحت مثلث

1 (8    

2 (12  

3 (16    

4 (24  

3در شكل زير، مساحت مربع از -39
 ؟تر، كدام استواحد مربع بيشتر است. محيط مستطيل بزرگ18تر،مساحت مستطيل بزرگ4

1 (44  2 (48  

3 (52  4 (54  

xمعادلة درجة دوم -40 ax+ − =22 5 x)صورترا با استفاده از روش مربع كامل به0 ) b− =3 2
aايم،نوشته4 b+كدام است؟  

1 (97
16    2 (1

16    

3 (− 7
16    4 (79

16  

x

4 -1x

3 +1x3x

2
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هاي مشترك كارآفرينان موفق صحيح است؟كدام گزينه در خصوص ويژگي - 41
به ويژگي يادگيرنده بودن كارآفرينـان موفـق » دهند.آموزند و خود را با شرايط بازار وفق مياز كارشناسان، همكاران و مشتريان مي«عبارت )1

  اشاره دارد.
  تيزبين بودن كارآفرينان موفق اشاره دارد.به ويژگي» كنند.ها را به محصوالت جديد، فرآيندها و يا كسب و كارهاي جديد تبديل ميايده«عبارت )2
  .بودن كارآفرينان موفق اشاره داردبه ويژگي پرانگيزه» كنند.منابع را به شكل كارايي مديريت و هماهنگ مي«عبارت )3
به ويژگي نـوآور » اندازي كنند.آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راهشان را با شجاعت و تدبير، به ميزان ميناميانداز و خوشپس«عبارت )4

  بودن كارآفرينان موفق اشاره دارد.
  است؟نادرستهاي كارآفرينانكدام گزينه در خصوص ويژگي - 42
گذاري جديد دارند كه ديگران فاقد آن هستند.مايه) كارآفرينان شجاعتي براي شروع يك سر1
كنند.هاي خود را اميدوارانه به كسب و كارهاي سودآور تبديل مي) كارآفرينان ايده2
رو شود.) كارآفرين بايد بداند كه در آغاز كارش ممكن است با موفقيت كمتر يا عدم موفقيت روبه3
  اندازي كسب و كارش داشته باشد.براي راهرازم) احتياجي نيست كارآفرين توانايي مالي ال4
  هاي زير است؟كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 43

  دهد؟ كاهش كند، كم توليد ميزان ازكهاين بدون را توليد تواند هزينةالف) چگونه يك توليدكننده مي
  هاي زير به كدام ويژگي مشترك كارآفرينان موفق اشاره دارد؟هريك از مثالب)

گيـرد و سـعي مشورت مـيسيس كرده است از كارشناسان و همكاران موفق در اين زمينه،أآقاي حسيني در ارتباط با شركت جديدي كه ت -
     دهد. وفق بازار شرايط با را كند خودمي

است كه تا به حال كسي متوجهگياه مقاوم در برابر سرما در يك منطقه سردسير كرده ةآقاي راد به تازگي اقدام به پرورش و فروش يك گون -
  اهميت اين گياه و ايجاد كسب و كار از طريق آن در اين منطقه نبوده است.

 و همواره مطمـئنبينانه شرايط اقتصادي موجود جامعه،توليدي لباس است كه با وجود بررسي واقع ةخانم علوي كارآفريني موفق در حيط -
  است.كسب و كار خويش ةدلگرم به پيشرفت و توسع

  بيندهنده، نوآور، خوشب) سازمانآنها با قيمت مناسب،الف) فراهم كردن بازار خوب براي محصوالت و فروش )1
  بينب) يادگيرنده، تيزبين، خوشها،وپاشريختازوري و جلوگيريافزايش بهرهالف) )2
  ب) يادگيرنده، نوآور، پرانگيزهوري،بهرهافزايش وجوييالف) صرفه )3
  پذيرريسكدهنده، تيزبين،ب) سازمانالف) فراهم كردن بازار خوب براي محصوالت و فروش آنها با قيمت مناسب، )4
  در كدام گزينه بيان شده است؟ترتيب بههاي زيرصحيح يا غلط بودن گزاره - 44

 دارند. نحضورخدماتيهااند و در فعاليتالف) بيشتر كسب و كارهاي شخصي بزرگ مقياس
هـا بـه شود كه به اندازة سهمش مالكيت نسبي آن را دارد و در منافع و مسئوليتدار آن تبديل ميكس با خريد سهام شركت به سهامهرب) 

  همان اندازه سهيم است.
  داران از معايب ايجاد شركت است.ج) مسئوليت محدود براي سهام

تعـاوني را تـأمين كـرده باشـد، توجه به اينكه چقدر از سرمايةر كدام از اعضا باها دارند؛ و هاندازي متفاوتي با شركتها مراحل راهد) تعاوني
 تواند چندين رأي داشته باشند.مي
  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2    ) غ ـ ص ـ غ ـ غ1
  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص4    ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3
  از مزايا و معايب ايجاد شركت است؟ترتيب بهيك از موارد زيركدام - 45

  باالتر رقابت ب) امكان    تيماليا الف) منافع
  مالي تأمين د) مشكل    دارانسهام براي محدود ج) مسئوليت

  سهام مالكيت تناسب به سود ) تقسيمـه
  د،ج )4  ـه،د )3  ج،الف )2  ـه،ب )1

دقيقه15
  اقتصاد

  اصول انتخاب در كسب و كار
  (كسب و كار و كارآفريني /

  /ارانتخاب نوع كسب و ك
  )اصول انتخاب درست

  33تا صفحة 2صفحة

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،اقتصادهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10ز هرا
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  



   12: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                            1401مرداد14آزمون -تابستان ةپروژ
 

  در ارتباط با انواع كسب و كار كدام گزينه صحيح است؟ - 46
  طور برابر بين همة اعضا است.ها توزيع سود احتمالي در پايان دوره بهدر تعاوني) 1
100,بهشركتيدارايي) اگر2   .استشركتدرصد10مالككند،ميخريداريرا آنسهم1000كهگذاريسرمايهباشد،شدهتقسيمسهم000
  .اندشخصيكسب وكارها حسابداري اغلب  ووكالتپزشكي،دندانپزشكي، مانندخصصيتهاي  ) در زمينه3
  است.گرفتهتجاري شكل هدفييعني با سودآور،مأموريتيست كه براي انجام اقانونينهاديغيرانتفاعيمؤسسه) يك4
داريد. با توجه به نمودار زير كدام گزينه صحيح است؟B وAهزار تومان براي خريد دو كاالي50فرض كنيد شما - 47

�االي تعداد

تومان) 5  000 (هر�دام

تومان) 10  000 (هر�دام

,

,

الف

ب

�االي تعداد

1 42 5 6 7 8 9 103

2

1

3

5

4

B

A

  
Aنشانبودجه،خطنموداررويبرنقطه) هر1 خريد.توانميهزار تومان50باكهاستB ودهندة مقدار كاالي
Aازواحد 3توانيمميبنقطة) در2 Bازواحد 4 وكاالي     كنيم.خريداريراكاالي
A 3خريدازبه ب بايدالفنقطةازحركت) براي3 Bازبيشترواحد 2بتوانيمتاكنيمنظرصرفواحد كاالي     كنيم.خريداريكاالي
Bازواحد 6توانيمنقطة الف مي) در4 Aازواحد 2 وكاالي   كنيم.خريداريراكاالي
  يح هستند؟، صح»اصول انتخاب درست«وصچند مورد از عبارات زير در خص - 48

ناپذير نيست و دومًا هر چيزي داراي محدوديتنهايت و پاياندر اختيار ما بيمنابعاصل كميابي منابع به اين موضوع اشاره دارد كه اوالًالف)
  در استفاده است.

  است. بعدي هايگزينه ارزش انتخاب، مجموع يك فرصت ةب) هزين
  هستند.هاي هدر رفتهاست، هزينه مؤثر گيريتصميم بر كه هاييهزينه ج) تنها

  باشد.ميمختلف هايگزينه ميان از گيري ما از نوع انتخاببرويم، تصميم گردش به كنيم يا مطالعه كه است اين ما تصميم هايوقتي كه گزينهد)
1( 4     2( 3  
3( 2    4( 1  
A ةنمودار زير، مربوط به نحو - 49 تومان داشته باشد، در اين صورت كدام25000اگر اين فردباشد. توسط يك فرد ميBوانتخاب دو كاالي

 ؟استنادرستگزينه

1

1

2

2

3

3

4

4

5

�الاي تعداد

�الاي تعداد

تومان) 5000 (هر�دام

الف

ب

5 6 7 8 9 10

A

B

2500تومان)   (هر�دام
A ةتمام بودجاين فرداگر )1   واحد از اين كاال را خريداري كند. 5توانداختصاص دهد ميخود را به خريد كاالي
A به )2 B 2،ازاي هر واحد كاالي   توان خريد.را ميواحد كاالي
A 1فرصت خريد ة(الف) و (ب)، هزينبا توجه به نقطة )3 B 3نظر كردن از خريدتر، صرفبيشواحد كاالي   باشد.ميواحد كاالي
10Bاين فرد نهايتاً ،با توجه به ميزان بودجه )4   كند.خريداريتواندرا ميواحد از كاالي
از» صبري زياد  در رفته، بيههايتوجه به هزينهعدمها،ريگيهاي فروش بر تصميماثرگذاري حقه«ترتيب مثالي برايعبارات كدام گزينه به - 50

جمله عوامل رفتارهاي غيرمنطقي است؟
اما ترجيح دادم بمانم؛ زيرا پول زياديمن واقعًا آن تئاتر را دوست نداشتم، -) اين لباس را به قيمت خيلي خوبي خريدم، زيرا در حراجي بود. 1

كنم بهتر است مدرسه را تـرك كـنم و يـك مغـازة وسـايل ا همانند بسياري از دوستانم دوست دارم. فكر ميمن غواصي ر -براي آن داده بودم. 
  غواصي راه بيندازم.

كـنم بهتـر اسـت من غواصي را همانند بسياري از دوستانم دوست دارم. فكـر مـي -بود. » برند معروف«تر ازخريدم؛ زيرا ارزان» وليمبرند مع«) من2
  كنم به وقت زيادي نياز دارد.ام، چون فكر ميتا حاال فهرست وظايف براي خود ننوشته -كنم و يك مغازة وسايل غواصي راه بيندازم. مدرسه را ترك

اين لباس را به قيمت خيلي خوبي خريدم، زيـرا در  -كنم به وقت زيادي نياز دارد. ام، چون فكر مي) تا حاال فهرست وظايف براي خود ننوشته3
  اما ترجيح دادم بمانم؛ زيرا پول زيادي براي آن داده بودم.من واقعًا آن تئاتر را دوست نداشتم، -بود. حراجي

زار توماني ترجيحه50به قيمتBرا به خريدن پيراهني از مغازةAدرصد تخفيف از مغازه50هزار توماني با100) علي خريدن پيراهن4
كنم بهتر است مدرسه را ترك كنم و يك مغازة وسايل غواصي راه بيندازم. من غواصي را همانند بسياري از دوستانم دوست دارم. فكر مي -داد. 

  اما ترجيح دادم بمانم؛ زيرا پول زيادي براي آن داده بودم.من واقعًا آن تئاتر را دوست نداشتم، -
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  ؟نيستبل كدام بيت درستپيام مقا -51
فشاني)) گر مرا زار به كشتن دهد آن يار عزيز/ تا نگويي كه در آن دم غم جانم باشد (آمادگي براي جان1
) درياي فراوان نشود تيره به سنگ / عارف كه برنجد تنك آب است هنوز ( اهميت صبر و شكيبايي)2
كيد بر سكوت)أه سر خويشتن نبايد باخت ( ت) نه هر سخن كه برآيد بگويد اهل شناخت/ به سرّ شا3
آوران بدارد پاي (تفاوت قدرت و مقاومت)خاي / به روز حملة جنگ) نه هر كه موي شكافد به تير جوشن4
  ؟درست استبه تماميكدام يك از اين نكات ،زيربا توجه به تحليل زباني و ادبي متن -52
مـا درگفتي؟ده يگفتند چرا خود را نمدهم.شما را خالصانيزندانيا :رآمد گفتچون شب د .كس بودندسيصدنقل است كه در زندان«

. همه بندها از هم فروريخت.كردتانگشت اشارت همه بندها بگشاييم. پس بهاشاركيبه مياگر خواه .ميدار يو پاس سالمت م ميبند خداوند
: گفتآيي؟تو نمي :گيريد. گفتندگفت اكنون سر خودها پديد آمد.؛ رخنهكردتياشار .كه در زندان بسته است مياكنون كجا رو :گفتندشانيا

  »توان گفت. ينمبا او سرّي است كه جز بر سر دارما را
است/ كاربرد دستور تاريخيعرفاني -نثر تاريخي ة) درون ماي1
حذف فعل به قرينه لفظي» /شد«در معناي» آمد«) به كارگيري2
  »سر و سرّ«جناسساختمان ساده دارند / متنن) بيشتر واژگا3
  كنايه/ » دارندگي«به معناي» را«) كاربرد4
شود؟ يمدهيد زين »ييواج آرا« ،ييعالوه بر واژه آرات،ير كدام دو بد -53

  الف) مل رفت به سوي گل، گل رفت به سوي مل / گل بوي ربود از مل، مل رنگ ربود از گل
رحيل / بازدارد پياده را ز سبيلب) خوابِ نوشين بامداد  

  ج) شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر / كاين سر پرهوس شود خاك در سراي تو
  كه عاقبت برود هر كه او ز مادر زاد/ بيا و برگ سفر ساز و زاد ره برگيرد) 

  ) ب، د4  ) الف، د3  ) الف، ج2  ) ب، ج1
  .…جز بهته استبه كاررف» آراييواژه« ةها آرايگزينهتمامدر -54
  ها) من ز سالم گرم او، آب شدم ز شرم او / وز سخنان نرم او، آب شوند سنگ1
  دستان ماست ة) رستم دستان و هزاران چو او / بنده و بازيچ2
  ) عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست / من كه يك امروز مهمان توام فردا چرا؟3
 ايدم / كه تو يك روز نپرسيده و ننواختهها به غم روي تو روز آور) چند شب4

  .…جز بهها به تمامي درست استبيت ةبرابر همهايآرايه -55
  كنايه)آرايي /) درين ره سر خود بنه زير پاي / كه پاي تو خود هست در زير سر ( واج1
    آرايي)/ واژهتشبيه) بد و نيك ماند ز ما يادگار / تو تخم بدي تا تواني مكار (2
  )بخشيجان/ ايم (كنايهگشا همچو شانهچون زلف هر كه را كه فتد كار در گره / با دست خشك عقده) 3
  آرايي / تضاد)(واژهمكن مالمت رامين اگر مالزم ويسي/ بيان عشق حقيقي مجو ز عشق مجازي) 4

دقيقه15     
  )1علوم و فنون ادبي (
  مباني تحليل متن

وامل تأثيرگذار درها و عسازه
  شعر فارسي

  آراييآرايي، واژهواج
  3تا پايان درس 1درس
  35صفحةتا12صفحة

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(ادبيعلوم و فنونهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10هراز
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  به عوامل تأثيرگذار وزن شعر فارسي، كدام مورد درست است؟توجهبا -56

ترين و مؤثرترين عامل پيدايي شعر عاطفه است.) پس از وزن، مهم1

 شود.) در بيشتر كتب مقدس از استفادة جاذبة آهنگ در كالم ديده مي2

 شود.) وزن امري عيني و ادراكي است كه از احساس نظم حاصل مي3

 كند.تر مي) در اشعار حماسي، وزن و آهنگ كوبنده و بلند، بار حماسي شعر را غني4

  ؟كندنمينظر موسيقي حالت غم و اندوه را به خواننده منتقلبيت ازكدام -57

  ) زين درد خون گريست سپهر و ستاره هم / خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم1

  رودرود / وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي) اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي2

  نه مريم و هاجر كه ساره هم) بر سر زدند از الِم زادة بتول / تنها همين3

  صدر عالم را درو آرام داد/ عنكبوتي را به حكمت دام داد) 4

  :جزبهخواني دارد؛در همة ابيات، موسيقي شعر با مضمون آن هم -58

  نشاني زين گلستان ضرور است / راه فنا چو شبنم بايد به ديده رفتن) آهنگ بي1

  تو بر روزن است) سينه ز تو روزن و چشم دلم / بهر تماشاي2

  ) از عشق يار روي ندارم كه دم زنم / كز عشق روي او چه غم آمد به روي من3

  ) قافلة شب گذشت صبح برآمد تمام / باده شد اكنون حالل خواب شد اكنون حرام4

  است؟متفاوتهابا توجه به متن زير، مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -59

بر دوستيِ دوستان اعتماد«اند كه:تي نمايد؛ مقصود وي جز اين نيست كه دشمني قوي گردد و گفتهدشمني ضعيف كه در طاعت آيد و دوس«

  »شمارد بدان ماند كه آتش اندك را مهمل گذارد.و هر كه دشمن كوچك را حقير مي» نيست تا به تملق دشمنان چه رسد.

  ) مگذار كه زه كُنَد كمان را / دشمن كه به تير مي توان دوخت1

  چشمه شايد گرفتن به بيل / چو پر شد نشايد گذشتن به بيلسر )2

  نشست) بشوي اي خردمند از آن دوست دست / كه با دشمنانت بود هم3

  توان كشت / كĤتش چو بلند شد جهان سوخت) امروز بكُش كه مي4

  ؟شودنميگزينه، از ابيات زير برداشتكدام -60

  خداي را تو چناني كه الله نعمان رااي، به نامي تو / به فعل بندة يزدان نه«

  به آشكاره تن اندر كه كرد جان پنهان؟ / به پيش او دار اين آشكار و پنهان را

  خداي با تو بدين صنع نيك احسان كرد / به قول و فعل تو بگزار شكر احسان را

  »جهان زمين و سخن تخم و جانت دهقان است / به كشت بايد مشغول بود دهقان را

  .دليل قول و فعل نيكويبه شكرگزاري خدا، به) دعوت1

  .هاي نيكوسيلة سخن) دعوت به آراسته كردن جان و جهان به2

  .هارغم ظاهر با ايمان آن) نبودنِ ايمان واقعي در بعضي از افراد، علي3

  .ها به خداوند) اشاره به آفرينش روح و جسم آدمي و تعلق آن4
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  ؟باشدنميصور صحيحتدر موردگزينهكدام -61
  .كنندميبيانرامااحساسات وتمايالتكهجمالتي )2    ذهننزدشيء ةسادصورت )1
  ناقصمعنايباتياعبار) 4    كذب وصدققابليتباجمالتي) 3
است؟نادرستكدام عبارت دربارة دانش منطق -62
  ) غايت و هدف دانش منطق جلوگيري از خطا در ساحت انديشة آدمي است.1
  توان گفت كه منطق صرفاً علمي محصور در ابعاد نظري و تئوريك نيست.) مي2
  توان از خطاي ذهني پيشگيري كرد.) با دانستن منطق كه تأكيد آن بر شناخت مغالطات است، مي3
بندي مغالطات است.) جلوگيري از خطا در منطق نتيجة فرايند بررسي و دسته4
 ؟نيستر و تصديق صحيحكدام گزينه با توجه به مباحث تصو -63
  شود، الزامًا متضمن حكم و قضاوت نخواهد بود.مي» دانش و علم«) آنچه كه متّصف به عنوان1
  شوند، اما نه تصور واحد.تصور محسوب مي» زشت و زيبا«و» ماه و خورشيد«) عباراتي مانند2
  صديق كافي نيست.) وجود تصور موضوع، محمول و نسبت در ذهن، به تنهايي براي ايجاد ت3
  يكديگر بيايند، عبارت حاصل شده لزوماً داراي نسبت حكميه است.) اگر ده تصور يا بيشتر در پي4
  ها خط كشيده شده است، داللت تضمني دارند؟در كدام گزينه تمام كلماتي كه زير آن -64
  خراب شده است.زماننيز همتلويزيونكند وچكه ميخانه) بعد از آمدن باران متوجه شديم كه1
 را رنگ بزنيم و بعد از اتمام كار به خانه برگردم. مدرسهاجازه گرفتم كه جمعه همراه دوستانمخانه) از2
  هايم را در راه امور خيريه فروختم. زمينبپرسي كه امسال تمامروستاتواني جهت اطمينان از) مي3
 ام.خراب شدهخانهرد؛ به معناي واقعي كلمهرا خريده بودم و امروز دزد آن را بماشين) ديروز4
  اي وجود دارد؟امكان بروز چه مغالطه» راز توبه او چه بود؟«در عبارت -65
  ) اشتراك لفظ2    كلماتنگارش) شيوة1
) توسل به معناي ظاهري4    ) ابهام در مرجع ضمير3
  ؟نيستكدام عبارت دو پهلو -66
  تو را بيشتر از خواهرت دوست دارم.) من2  . ) مريم مانند خواهرش ورزشكار نيست1
) علي نيز مانند برادرش كارمند نيست.4  ) ما حدودًا چهار سال با هم اختالف داشتيم.3
  عبارت زير از چه جهت ممكن است براي ذهن خطا ايجاد كند؟ -67

  »آوردي و خار از پاي و پاي از گلگل از خارم بر«
  ) ابهام در مرجع ضمير2    كلماتنگارش) شيوة1
) اشتراك لفظ4    ) توسل به معناي ظاهري3
  كار بردن داللت مطابقي به جاي داللت التزامي موجب خطا در انديشه شده است؟در كدام عبارت به -68
  جمله بساز. گفت: اَدس ما ناراحتي؟» عدس«) به دوستم گفتم با1
 .شودميشادمانباشدغمگيناگرببيند،راحسن) هركس2
  اي بدل گشتند.توسط ساكنان شهر خراب شدند و به ويرانههاي آبادشده) زمين3
بدهي!انجامتفريق وجمعمنرويبخواهي وبياوريدرخودكارتواني روي من حساب كني نه اينكه) گفتم مي4
  ؟نيستدر كدام گزينه مغالطة ذكرشده، متناسب -69
 ر)تاپش را بست. (ابهام در مرجع ضمي) تا پدر سعيد وارد اتاق شد لپ1
) اتهامات واردشده توسط روابط عمومي وزارت علوم رد شد. (شيوة نگارش كلمات)2
) چرا اين مرد را در ميدان شهر دفن كرديد؟ ـ او شجاع و مرد در ميدان بود پس بايد در زمان مرگش هم در ميدان باشد! ( اشتراك لفظ)3
سايل من تور ديدي آن وقت تو راست ميگي! (توسل به معناي ظاهري)) تو براي پدر من تور پهن كردي! ـ بگرد ببين اگر در همة و4
  ؟ندارددر كدام گزينه امكان بروز مغالطة ذكرشده وجود -70
    ) معلم علي را تحسين كرد. (شيوة نگارشي كلمات)1
  ) تلويزيون ما سوخت. (توسل به معناي ظاهري)2
  شير است. شير شجاع است. (اشتراك لفظ)آن) 3
  تر است، او ليسانس دارد. (ابهام در مرجع ضمير)كردهرادرش تحصيل) مسعود از ب4

  منطقدقيقه15
  منطق، ترازوي انديشه

  لفظ و معنا
  19صفحةتا 1صفحة

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،منطقهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از
 آزمون امروز چيست؟شما برايگذاريهدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
  

دقيقه15     


