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مشخص كنيم، تعداد Bرا با 60هاي طبيعي اول عدد  و مجموعة تمام شمارنده Aرا با 30هاي طبيعي زوج عدد  اگر مجموعة تمام شمارنده - 3

Aرتهي مجموعةيهاي غ زيرمجموعه B− چندتا است؟
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قدر است؟ باشند، چه 4ده، مضرب كه مجموع اعداد رو ش كنيم. احتمال آن زمان پرتاب مي دو تاس را هم - 4
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گذاريم. سپس ن كيسه ميكنيم و بيرو اي را به تصادف از كيسه خارج مي مهرة سياه وجود دارد. ابتدا مهره 5مهرة سفيد و  4اي  در كيسه - 5

داريم. اگر مهرة اول سفيد باشد،  با كدام احتمال، مهرة دوم سياه خواهد بود؟ صورت تصادفي از كيسه برمي مهرة ديگر را به
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دقيقه 15

رياضي نهم
ها + عددهاي حقيقي مجموعه

31 صفحة تا 1صفحة 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10ري چند از گذا هدف رياضي نهمهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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هاي زير، همواره درست است؟ يك از گزينه كدام - 8

aاگر )1 b< < |، آنگاه 0 a b | a b+ + + < است. 0
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a) اگر4 b< |، آنگاه0> a b | (a b)+ + + <2 است. 0

ارد؟قرار د - 12و  - 11هاي زير، بين دو عدد صحيح متوالي  يك از گزينه كدام - 9
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||اگر حاصل عبارت  - 10 | a |− +6 تواند كدام مي aشود مقدار مي در شكل زير حاصل Bرا برروي محور اعداد حقيقي نشان دهيم، نقطة 1

باشد؟
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  5: ةصفح1401تير  31آزمون -تابستان ةپروژ

xجواب معادلة -11 x− = − +24 8 ؟كدام است203
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3( 6   4 (6-

؟كدام است ،است 11برابر دو برابر همان عدد منهاي  14عالوة  به ،آنبرابر قرينة  3عددي كه  -12
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3( 3   4 (3-

؟با توجه به تعادل ترازو در شكل زير، حاصل هر كفه كدام است -13

1 (60  

2( 75  

3( 90 
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xاگر -14 = aaxريشة معادلة 2− x+ = − +7 ؟كدام است aصورت مقدار  باشد، در اين193

1(32   2(39
4

3(−94(− 9
2

؟عدد كوچكتر كدام است .تر استواحد بيش 42تر  از دو برابر عدد بزرگ ،مجموع سه عدد متوالي مضرب هفت -15

1( 49   2( 56  

3( 63   4 (70  

در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1رياضي و آمار ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 15
)1رياضي و آمار (

معادلة درجة دوم
معادله و مسائل توصيفي

18تا صفحة  10صفحة 

x x
x xx8 5

40
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  6: ةصفح1401تير  31 آزمون -تابستان ةپروژ

؟صورت مساحت آن كدام است واحد باشد، در اين 28اگر محيط اين مستطيل  .واحد بيشتر است 5طول مستطيلي از دو برابر عرض آن  -16

1 (102  2( 75  

3( 52   4( 33 

صورت طول ضلع بزرگتر محيط آن باشد، در اين اندازة مساحت شكل برابر اندازة اگر .ديگر عمودند يك ردر شكل زير، تمام اضالع دو به دو ب -17

؟كدام است

1(16
7

2(19
9

3(48
7

4(57
9

مدير، 4يك تكنسين و نصف مدير بخش خود است. قسمت توليد اين كارخانه در يك كارخانه، حقوق يك مهندس يك و نيم برابر حقوق  -18

، حقوق يـكباشدحقوق در نظر گرفته تومان ميليون  270تكنسين دارد، اگر مدير عامل كارخانه براي اين كارخانه ماهيانه  24مهندس،  12

 ؟مهندس در اين كارخانه چند ميليون تومان است

1 (5  2( 5/7  

3( 9   4 (15  

شـنبه يك توليدي پوشاك در يك هفته از روز شنبه هر روز توليد خود را دو برابر روز قبل كرده است، اگر مجموع توليد روز دوشنبه و سه -19

؟صورت توليد روز چهارشنبه كدام است عدد باشد، در اين 2400برابر 

1 (2400  2( 3200  

3( 3600   4( 4800 

10تر از دو برابر طول ميلة بلندتر  برابر طول ميلة كوتاه 3اگر  .كنيم مي تقسيمكه آن را به دو قسمت  متر داريم سانتي 120اي به طول  ميله -20

؟است متر چند سانتيتر  تر باشد، در اين صورت طول ميلة كوتاه متر بزرگ سانتي

1( 40   2( 45  

3( 50   4( 55  
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  7: ةصفح                               1401تير  31آزمون -تابستان ةپروژ

؟ي مشترك كارآفرينان اشاره داردها  يك از ويژگي هريك از موارد زير به كدام ترتيب به - 21

اند. بين هستند اما مطمئن و دلگرم به موفقيت اقتصادي واقع - 

اندازي كنند. آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي را راه شان را با شجاعت و تدبير، به ميدان مي نامي انداز و خوش پس - 

.آموزند از كارشناسان، همكاران و مشتريان مي - 

 بينند. ب و كار را زماني كه ديگران شايد متوجه نشوند، ميهاي كس فرصت - 

نوآور –دهنده  سازمان –پذير  ريسك –بين  خوش )1

تيزبين –دهنده  سازمان –نوآور  –پرانگيزه  )2

پذير ريسك –يادگيرنده  –نوآور  –پرانگيزه  )3

تيزبين –يادگيرنده  –پذير  ريسك –بين  خوش )4

 است؟ لط بودن موارد زيرغصحيح يا بيانگر  كدام گزينه ترتيب به - 22

توانند از شش سالگي عبور كنند و به كارشان ادامه ها مي طوري كه تنها نيمي از آن وكارهاي نوپا عمر كوتاهي دارند؛ به الف) بسياري از كسب

بدهند.

باشد و بايد بداند كه در آغاز كارش ممكن است با موفقيت  اندازي كسب و كارش داشته ب) لزومي ندارد كارآفرين توانايي مالي الزم را براي راه

رو شود. تر يا عدم موفقيت روبه كم

احتمال موفقيت و سودآوري يك كسب و كار به نسبت احتمال از بين رفتن و شكست آن، كم است.ج) 

 اندازي كنند. توانند كارآفرين باشند و يك كسب و كار جديد را راه افراد مي ةد) هم

غ، ص، ص، غ )2    غ، غ، غص،  )1

غ، غ، ص، ص )4    ص، ص، غ، ص )3

دقيقه 20
اقتصاد

اصول انتخاب در كسب و كار
(كسب و كار و كارآفريني / 
انتخاب نوع كسب و گار)

21تا صفحة  2صفحة 

قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،اقتصاد هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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هاي توليد كه كند با توجه به هزينه تومان توليد مي 2000قطعه به قيمت ميانگين هر قطعه  150يك توليدكنندة قطعات يدكي خودرو ساالنه  - 23

در جدول زير آمده است:

اين بنگاه توليدي چند تومان است؟ساالنة الف) سود 

جويي در رفهاين توليدكننده تالش كند با صب) اگر 

هاي مستقيم توليد خود وليه هزينهمصرف انرژي و مواد ا

تومان كاهش دهد و با تبليغات و بازاريابي 10000را 

تومان افزايش دهد، سود 30000تر، درآمدش را  بيش

 كند؟ بنگاه چه تغييري پيدا مي

220,الف)  )1 20,، ب) 000 240,الف)  )2  يابد. تومان افزايش مي000 40,، ب) 000 يابد. مي كاهشتومان 000

240,الف)  )3 20,، ب) 000 220,الف)  )4  يابد. تومان كاهش مي000 40,، ب) 000 يابد. مي افزايشتومان 000

؟باشد ضرورت داشتن مهارت ابتكار عمل براي يك كارآفرين به چه منظوري مي - 24

شركت دربارة موقعيتاتخاذ تصميمات مناسب  )2    اندازي كسب و كار راه )1

توليد كاال يا خدمت )4    داشتن كسب و كار زنده نگه )3

ميليون 12دستگاه هريك به ارزش  170 ةعات داده شده در جدول زير، عملكرد اقتصادي يك بنگاه اقتصادي با توليد ساليانبا توجه به اطال - 25

؟تومان، كدام است

ميليون ضرر يا زيان 972 )1

منفعتميليون سود يا  729 )2

ميليون ضرر يا زيان 729 )3

ميليون سود يا منفعت 972 )4

؟مختلف كسب و كار در گرو پاسخ به چه سؤالي استدرك تفاوت مفهومي اشكال  - 26

؟خرد است يا كالنمحصول  ةعرضميزان  )1

محصول چه كسي است؟ ةتقاضاكنند )2

كيست؟ ،شود مالك محصول يا كاالي نهايي كه به مشتري عرضه مي )3

قدر بايد هزينه كرد؟ براي شروع كسب و كار چه )4

مبلغ به تومانها هزينهرديف
  35000حقوق و دستمزد ساالنة مجموع كارگران 1
  5000نياز ساالنهمورد ةخريد مواد اولي 2
  5000آالت هزينة استهالك ماشين 3
  15000ماليات پرداختي ساالنه 4
  20000ارة پرداختي ساالنهاج 5

ميليون تومان 5/1هر كارگر ةدستمزد ماهان
نفر 5تعداد كارگران

ميليون تومان 750ساالنه ةخريد مواد اوليةهزين
ميليون تومان 4پول آب، برق، گاز و عوارض شهرداري ماهانه

ميليون تومان 15ماهانه هزينة اجارة بنگاه
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  9: ةصفح                               1401تير  31آزمون -تابستان ةپروژ

  ست؟ا صحيحكدام گزينه در رابطه با واقعيت  - 27

تعاوني را تـأمين كـرده باشـد،  براساس هر نفر، چند رأي است (يعني هر كدام از اعضا با توجه به اينكه چقدر از سرماية ها تعاوني) نحوة ادارة 1

چند رأي خواهد داشت.)

گيري از معايب كسب و كار شخصي است. ) تأخير در تصميم2

رندة آن، بخشي از مالكيت شركت را در اختيار دارد و در سود و زيان آن، شريك است.دهد كه دا مي  ) سهام يك سند مالكيت است و نشان3

است. معايب ايجاد شركتاز ها  در مقابل بدهيمحدود نامسئوليت ) 4

مزايا و معايب كسب و كار شركتي است؟بيانگر ، ترتيب بهكدام گزينه  - 28

داران سهام براي محدود مسئوليت –تر دهي بيش تر و گزارش قوانين پيچيده) 1

هاي غيرفردي موفقيت و مالكيت و مديريت ةرابط در ها پيچيدگي – گيري تصميم در سهولت و عمل ) آزادي2

مالي تأمين مشكل – مالياتي ) منافع3

تقسيم سود به تناسب مالكيت سهام –باالتر رقابت ) امكان4

؟باشد از آن مي اي نمونهترين نوع كسب و كار در ايران چيست و كدام مورد  بيش - 29

بنگاه معامالت ملكي –كسب و كار شخصي  )1

غيرانتفاعيمؤسسات  –كسب و كار شخصي  )2

صنعتگران خرد – سهامي شركت )3

خودروسازي – سهامي شركت )4

هاي زير كدام نوع كسب وكار مناسب است؟ براي هر يك از مثال ترتيب به - 30

كنند. تقسيم اعضا بين در را هزينه و هزينه كنند عمده صورت به مرتبط مواد ساير و دانه كود، خريد براي خواهند مي كشاورزان از گروهي -

.بسرايد را خود پرفروش كتاب آخرين ادامة گيرد مي تصميم شاعري -

كنند. توليد باال كيفيت با خانگي لوازم اند گرفته تصميم جوان مهندسان از گروهي -

سيس كنند.أاند مركزي براي آموزش به كودكان استثنايي ت ميم گرفتهگروهي از مددكاران اجتماعي تص -

خيريهمؤسسات  – شركتي – تعاوني – شركتي )2  شركتي – تعاوني – شخصي – تعاوني )1

تعاوني –تعاوني – شخصي – شركتي )4  خيريه مؤسسات – شركتي – شخصي – تعاوني )3
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 ؟ ت زير استكدام گزينه بيانگر پاسخ صحيح سؤاال ترتيب به - 31

 ؟نيستهاي بارز يك كارآفرين  كدام مورد از ويژگيالف) 

هاي او است؟ يك از ويژگي ، بيانگر كدام»خود را با شرايط بازار وفق دهد«اينكه كارآفرين موظف است ب) 

 كند؟ يك از موارد زير به كاهش هزينة توليد كمك مي كدامج) 

 تر فروش كاال با قيمت بيشـ  دهنده سازمان) توانمند و شجاع براي شروع كسب و كار ـ 1

 پذير ـ استخدام زياد نيروي كار هاي كسب و كار ـ ريسك ) داراي بينشي خاص براي ديدن فرصت2

 جلوگيري از ريخت و پاشـ پرانگيزه ـ  ها به كسب و كارهاي بدون سود تبديل ايده) 3

 وري افزايش بهرهيادگيرنده ـ  ـ هاي جديد توليد بدون در نظر گرفتن خطرپذيري كشف راه) 4

شود؟ هاي توليد حساب مي چند مورد از موارد زير جزء هزينه - 32

الف) قيمت يا اجارة پرداختي به صاحبان ابزار توليد

ب) حقوق عوامل انساني

هاي استهالك تجهيزات ج) هزينه

هاي انبارداري د) هزينه

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

اي معادل واحد كاال را با هزينه 100فروشد و ماهانه  تومان مي 400هر واحد از كاالي توليدي خود را با قيمت اي كه  توليدكننده ةسود ساالن - 33

 كند، كدام است و با اين شرايط كدام اقدام براي توليدكننده بهينه است؟ تومان براي هر واحد كاال توليد مي 450

استخدام نيروي كار ماهر - ار تومانهز 60) 2  هاي توليد كاهش هزينه - هزار تومان -60) 1

مواد اوليه با كيفيت باالتر ةتهي - هزار تومان 50) 4  فراهم كردن بازار فروش محصوالت - هزار تومان -50) 3

است؟ نادرستكدام عبارت  - 34

شوند. هاي توليد تراكتور سرماية فيزيكي و كارگران نيروي انساني محسوب مي در محاسبة هزينه) 1

هاي توليد بيشتر باشد، كسب و كار شما زيان كرده است. دست آمده از هزينه آمد به) اگر در2

هاي مشابهي دارند. ) اگر چه هر فردي يكتاست، اما كارآفرينان موفق، ويژگي3

) ميزان درآمد برابر است با قيمت، ضرب در كل محصول.4

 -

(

(

(

(

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

35 بعضي افراد راه هاي كسب درآمد نامشروعي را انتخاب كرده اند. كدام ويژگي مربوط به آن ها نيست؟

و 1 اين افراد نه تنها با فعاليت هاي غيرقانوني و غيرشرعي به همنوعانشان ظلم مي كنند، بلكه بركت را نيز از زنـدگي خودشـان دور مـي    كننـد 

اقتصاد خود و جامعه را در سراشيبي سقوط قرار مي دهند. 

2 به دليل زودتر آشكار شدن كارهاي نامشروع شان در شهرها، آنها ترجيح مي دهند به روستاها كوچ كنند تا آسان تر به فعاليت هاي خود 

بپردازند. 3 معموًال به دنبال ارزان خريدن و گران فروختن اند و خريد و فروش برخي از كاالها در انحصار آنهاست. اگر كسي بخواهـد بـا آنهـا وارد 

رقابـت اقتصادي شود، با انواع شگردها او را از پاي درآورده و سود خودشان را حفظ مي كنند. 

4 آنها معموًال از رانت ها و موقعيت هايي كه با فريب و ظاهرسازي به دست مي آورند، سوء استفاده مي كنند و به درآمدهاي كالني دست مي 

. يابند
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  11: ةصفح                               1401تير  31آزمون -تابستان ةپروژ

 دهندة يك كسب و كار شخصي است؟ كدام عبارت نشان - 36

اند كسب و كاري بدون عبور از فرايندهاي قانوني طوالني آغاز كنند. ) گروهي از دوستان تصميم گرفته1

 خواهد رستوراني افتتاح كند. آموختگان رشتة آشپزي مي ) يكي از دانش2

 اندازي كند. اي از مواد غذايي سالم راه فروشگاه زنجيره ةخواهد مجموع ) شركتي جديد مي3

 خواهند يك دفتر حقوقي تأسيس كنند. كال ميتعدادي از و) 4

؟شود نميها بيان  يك از موارد زير در اساسنامة شركت كدام - 37

داران هاي سهام ) حقوق و مسئوليت2    ) ماهيت كسب و كار شركت1

) ميزان سهام شركت4    هاي ساليانه ) هزينه3

؟كند نميها اشاره  ويژگي تعاوني  هاي زير به يك از گزينه كدام - 38

هاي اعضا است. هدف آن، تأمين نيازمندي )1

باشد. اندازي مي ها، در مراحل راه ) وجه اشتراك آن با شركت2

ها است. ها نيز مانند شركت ) نحوة ادارة تعاوني3

) توزيع سود احتمالي در پايان دوره به نسبت سرماية هر عضو است.4

است؟ صحيح غيرانتفاعي مؤسسات دربارة گزينه كدام - 39

معموالً ماهيت قانوني ندارند.) 2  پردازند. تجاري مي امور انجام به اوقات هي) گا1

است. داخلي تنها آنها عمل ة) محدود4    نيست. سودآورها  هاي آن فعاليت) 3

است؟ كار و كسب از نوعي چه به مربوط زير موارد از هركدام - 40

 پردازد. به تدريس خصوصي مي تر در منزل خود معلم رسمي آموزش و پرورش براي درآمد بيشالف) 

 كند. تأسيس جامعه ضعيف اقشار براي رايگان مدارسي گيرد مي تصميم ب) دولت

كند. تبليغ مي آن را ديگر صفحات در پرداخت هزينه، با و كند مي باز ترجمه عنوان با مجازي فضاي در حسابي درآمد، تأمين هدف با ج) دانشجويي

 ) شركت سهامي، تعاوني، شخصي2    فاعيسهامي، تعاوني، غيرانت ) شركت1

 سهامي ، شركتخيريه) غيرانتفاعي، 4    ، غيرانتفاعي، شخصيشخصي) 3
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؟شود نميمربوط  »قلمرو زباني«كدام گزينه به  -41

بررسي سطح واژگان زبان، فارسي يا غير فارسي بودن )1

تضمنو  ، تناسبدمعنايي واژگان، ترادف، تضا ةبررسي رابط )2

ها كاربرد دستور تاريخي و كوتاهي و بلندي جمله )3

ها بررسي موسيقي دروني و بيروني جمالت و بيت )4

است؟ متفاوتپيام و نكتة فكري كدام بيت با ساير ابيات  -42

بايد شدن آيد به دست / در زمين خاكساري دانه مي دامن بخت بلند آسان نمي) 1

ك شو تا دم شمشير قضا برگرددسپر تير حوادث سپر انداختن است / خا) 2

قطرة آبي كه دارد در نظر دريا شدن / از كنار ابر تا دريا تنزل بايدش) 3

چوگان كشيدن مشكل است تواضع نيست ممكن سرفرازي يافتن / سوي خود اين گوي بي بي) 4

؟ندارددر عبارت زير كدام ويژگي وجود  -43

نان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانيدند. شكايت از بي طاقتي پيش پير طريقت برد كه چنينطايفة رندان به انكار درويشي به در آمدند و سخ«

»حالي رفت. گفت اي فرزند، خرقة درويشان جامة رضاست، هركه دراين جامه تحمل بي مرادي نكند مدعي است و خرقه بر وي حرام است.

ة لفظي) حذف فعل به قرين2    كيد بر تحمل دشمنانأ) ت1

) كاربرد تشبيه و تضاد4  هاي عربي ساده   از و استفاده از واژهايج )3

كنند؟ واژگان كدام گزينه به ترتيب جاهاي خالي را پر مي -44

آهنگ خاصي را پديـد گزيند كه با قرار گرفتن در كنار هم، هايي را برمي گيرد و واژه كمك مي… از خود به ديگران ةشاعر براي انتقال عاطف«

».است …آن  ادراك ةاست و وسيل …كه امري  است … شود، ي كه از احساس نظم حاصل ميآورند، ادراك مي

ساختاري –طبيعي  –وزن  –احساس  )2    حواس –حسي  –وزن  –زبان  )1

حواس –حسي  –شعر  –زبان  )4  ساختاري –عقل –ساختاري  –احساس  )3

؟ي بار حماسي استبا توجه به فضاي عاطفي، آهنگ و پيام متن، لحن كدام بيت دارا -45

گلستان كند آتشي بر خليل / گروهي بر آتش برد ز آب نيل) 1

آوا شنيد / نگه كرد و خورشيد رخ را بديد  سپهبد كزان گونه) 2

هاي غافل نشيند / ز دل هرچه برخاست در دل نشيند سخن كي به جان) 3

چشم كوران آن خسارت را بديد / گوش كران آن حكايت را شنيد) 4

دقيقه 15
)1علوم و فنون ادبي (
مباني تحليل متن

ها و عوامل تأثيرگذار در سازه
شعر فارسي

25تا صفحة  12 صفحة 

ؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة س هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( ادبي علوم و فنون هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف قبلآزمون  10چند از 
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داند، در شگفت افتادم و چون نيك بنگريسـتم، تر خاليق است و قدر ايام عمر خويش نمي چون بشناختم كه آدمي شريف«م عبارت مفهو -46

؟شود نمياز كدام بيت دريافت » .اند از حقير است كه مردمان بدان مبتال گشتهيدريافتم كه مانع آن، راحت اندك و ن

جا كه چشم تو بسته است خواب ناز اينشوي بيدار / چنين  ز آفتاب قيامت نمي )1

جا گاه اين جهان چون كاروان ريگ دارد نعل در آتش / مكن چون غافالن ريگ روان را تكيه )2

 جا خار سازندت / مكن زنهار روي خود ترش از زخم خار اين اگر خواهي كه بستر از گل بي )3

جا اين نبي پهن اي كوتاهكمر نابسته خواهي طعمة سيل حوادث شد / مكن رخت اقامت  )4

؟شود نميدر كدام بيت هماهنگي وزن و محتوا ديده  -47

 متاب اي پارسا روي از گنهكار / به بخشايندگي در وي نظر كن) 1

تر از اين يك دم نيست / كز نيك و بد انديشه و از كس غم نيست ما را به جهان خوش) 2

چرا در غم تو هالل شد؟پرتو آفتاب اگر بدر كند هالل را / بدر نشاط من ) 3

به گردن برآرم شوم سوي جنگ / بدانگه كجا پاي دارد نهنگ) 4

در كدام ابيات، يكسان است؟» را«نوع  -48

ري و امتيازالف) گرگ را بر كند سر آن سرفراز / تا نماند دوس

پرستي دگر استبازي دگر و نفسنظر است / عشقب) هركسي را نتوان گفت كه صاحب

نوشي تو اي رعنا چرا؟ / ز آتش حسرت دل و جان مرا سازي كبابا غير ميج) جام مي ب

د) زان باده كه در ميكدة عشق فروشند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

الف ،) ج4ب، ) ج3  د، ) ب2  د، ) الف1

؟دارند يها با يكديگر مفهوم نزديك هاي كدام گزينه بيت -49

دشيچون گُل با وستهيپ يا واكرده ةبساط هر كه هست / جبهدر  اياز مال دن يالف) خُرده ا

 توان از يك نظر دريافتن احوال ما تر / مي دل صاف ةب) جبهه اي داريم از آيين

 پ) نيست درويش، فقيري كه كند فقر اظهار / هر كه پوشيده كند حاجت خود درويش است

سند توانگر گرددت) باش خرسند چو مردان به قناعت صائب / كه فقير از دل خر

ب - پ) 4  ت - پ) 3  ت -) الف 2  ب -الف ) 1

؟تري دارد كدام بيت از نظر احساس و عواطف حاكم بر شعر با بيت زير هماهنگي بيش -50

فرياد من از فراق يار است / و افغان من از غم نگار است«

»من به خون نگار استة بي روي چو ماه آن نگارين / رخسار

نبر آورد / بادام شكوفه بر سر آوردباد آمد و بوي ع )1

اساس تزوير / بگسل ز هم اين نژاد و پيوند اين بفكن ز پي )2

بگريست چشم دشمن من بر حديث من / فضل از غريب هست و وفا در قريب نيست )3

كه گر چرخ گويد مرا كاين نپوش / به گرز گرانش بمالم دو گوش )4
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است؟ نادرستنطق كدام عبارت در مورد علم م -51

شود. تشبيه مي يسوار آموختن دوچرخه بهعلم منطق از نظر كاربردي بودن  )1

 .هاست دانش منطق، ابزاري در خدمت ساير علوم و دانش )2

شود. از علوم ديگر گرفته ميمصالح اين بنا  وابزاري است براي استحكام بناي فكري  ،منطق )3

 .رود به شمار ميعلم منطق اصلي داف از اه تعريف دقيق اصطالحات خاص، )4

؟كدام استهدف اول و هدف نهايي علم منطق  ترتيب به -52

ها جلوگيري از مغالطه ـ درست تعريف كردن ة) آموزش شيو1

شناخت تصورهاي مجهولـ  درست تعريف كردن ة) آموزش شيو2

ها جلوگيري از مغالطهـ  درست استدالل كردن ة) آموزش شيو3

هاي مجهول كشف تصديقـ  درست استدالل كردن ة) آموزش شيو4

 شود؟ نسبت داده مي منطق علم به »انديشه ترازوي« عنوان به چه دليل -53

ها ) بودن در خدمت ساير علوم و دانش2مهارت كسب به منطق ) نيازمندي1

) نظري و كاربردي بودن منطق4  زندگي هاي بخش تمامي در منطق بودن ) مفيد3

؟كند نميت زير را به درستي تكميل كدام گزينه، عبار -54

»…مغالطه «

گيري خطا در انديشه است. ) به معناي هرگونه نتيجه1

ها برحذر بود. هايي هستند كه بايد از دچار شدن به آن ) همچون بيماري2

دهد. ) حتماً به صورت عمدي رخ مي3

 ) همان سفسطه است.4

…هاي فلسفي است، بيانگر اين است كه اينكه يكي از كاربردهاي منطق، ارزيابي انديشه -55

) علم فلسفه بخشِ كاربردي علم منطق است.2) علم منطق مقدمة علم فلسفه است.1

) علم فلسفه بخش محتوايي علم منطق است.4) علم منطق ناظر بر علم فلسفه است.3

  منطقدقيقه 15
منطق، ترازوي انديشه

10تا صفحة  1صفحة 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ند سؤال ميسؤال به چ 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 15

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



  15: ةصفح(1401تير  31آزمون -تابستان ةپروژ

؟نيستكدام گزينه صحيح  -56

.) يك تصور معلوم ممكن است تعريف يك تصور مجهول باشد1

) يك تصديق معلوم ممكن است تعريف يك تصور مجهول باشد.2

) يك تعريف ممكن است سازماندهي مفاهيمي باشد كه منجر به حكم نشود.3

) يك تعريف ممكن است سازماندهي مفاهيمي باشد كه منجر به حكم بشود.4

؟نيست تصديق زير موارد از يك كدام -57

 مي سوز) امروز بخور جهد 2    دارم تو غم ) گفتم1

) كه با وي گفتمي گر مشكلي بود4    بيني مي او گردن بر كه دسته اين )3

درست است؟» پاي تا سر دوستي تو«كدام گزينه در مورد عبارت  -58

) عبارتي است كه در آن قضاوت وجود ندارد.2  ) يك تصديق است مبتني بر سه تصور.1

اي است كه محمولِ آن ذكر نشده است. جمله )4  ) تصديقي است كه ممكن است اجزاي آن نامرتب باشند.3

در كدام گزينه يك مجهول تصوري، معلوم شده است؟ -59

 ها دارد. نشان از كارآيي واكسن ،اند ) كاهش آمار مرگ و مير در كشورهايي كه واكسيناسيون گسترده داشته1

تواند از پشتيباني اكثريت مردم برخوردار باشد. يهاي مختلف افراد در اين گروه بيانگر اين است كه اين گروه نم ) عدم وجود طيف2

 ها ضرورت ندارد. خواب خوابي يك سبك زندگي است، دخالت دولت براي تغيير زندگي كارتن كه كارتن ) از آنجايي3

 .ست از ديدن اشياء و هالك همه در معنيا  و گفت: معرفت عبارت) 4

و چنين پرسشي در كدام عبارت معنادار است؟ كنيم در پاسخ به كدام مورد از استدالل استفاده مي -60

ـ دل عطار سر دوستي يافت.  ) سؤال از چرايي1

) سؤال از چيستي ـ سينه گنجينة محبت اوست.2

است بوده بهاري باغ در كه سبزه ـ هر ) سؤال از چرايي 3

) سؤال از چيستي ـ گر محبت فكرت و معنيستي4
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