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  ادبيكالمي و هوش 
 كند؟ دام عبارت را كامل ميي داده شده ك ، كلمه2و  1هاي  در هريك از سؤال* 

  جبران - 1
  .شد.......... او اشتباه بزرگي كرده بود و ناچار به پرداخت ) 1
  .خواست.......... كردن تكاليف ناقصش از معلّم  آموز براي كامل دانش) 2
  .كنم مي.......... من به رضا مديون هستم و تمام تالشم را براي ) 3
  . كرد..........دوباره  مريم متأسفانه همان اشتباه را) 4

  مشخّص - 2
  .كرد.......... ها را با دقّت  امروز استاد تمام نقّاشي) 1
  .شد صندلي خالي پيدا كرد بود و به سختي مي.......... سالن همايش بسيار ) 2
  .بود، دشواري زيادي براي پيداكردن آن كشيديم.......... از آنجايي كه مسير براي ما ) 3
  .بود.......... اش  مي كه او در دل داشت، كامالً در چهرهناراحتي و غ) 4

 .......... نسبت ديوانگي به عقل مثل نسبت - 3
    سن است به سال  )1
  فقر است به پول) 2
  جمع است به رياضي) 3
  خوشحالي است به نشاط) 4

 شود؟ كند، با چه حرفي آغاز مي ايجاد مي» آشكار و پنهان«ي ميان  اي مثل رابطه رابطه» روشنايي«ي  اي كه با كلمه كلمه - 4
    ث) 4  ت) 3  پ ) 2  ب) 1

  ؟نداردارتباط معنايي در زير آن المثل داده شده  كدام بيت با ضرب - 5
  شكر كن تا خدا بيفزايد/ درِ نعمت خداي بگشايد ) 1

  .شكرِ نعمت، نعمتت افزون كند
  ام از پا چرا؟ وفا حاال كه من افتاده بي/ آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا؟ ) 2

  .نوشدارو بعد از مرگ سهراب
  )پوشش شمشير: جنگ، نيام: معركه(شمشير روز معركه زشت است در نيام / ست  ا چه گفتني وقت سخن مترس و بگو آن) 3

  .هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد
  )راه: طريق(كه زحمتي نكشيد  به راحتي نرسيد آن/ مكن ز غصه شكايت كه در طريقِ طلب ) 4

  .شود نابرده رنج گنج ميسر نمي
هـر سـؤال در ميـان    مـتن  با توجـه بـه اطالعـات داده شـده، در     . ها را به دقّت بخوانيد متن 7و  6در سؤاالت * 

از ميـان   .هماهنـگ اسـت  نا بـا توضـيحات مـتن    ها خط كشيده شده يك غلط وجود دارد كـه  كلماتي كه زير آن
 .يدي غلط را مشّخص كن ها كلمه گزينه

. ي عمومي فرد تأثيرگذار اسـت  از افسردگي و باالبردن روحيه پيشگيريتحقيقات نشان داده است كه ورزش در  - 6
است و داروهـايي كـه    مرتبطبيماري افسردگي ابتال به اي شيميايي در بدن است كه كاهش آن با  هسروتونين ماد

ايـن   كاهشورزش هم موجب . ه در بدن هستنداين ماد افزايشروند، در جهت  براي درمان افسردگي به كار مي
كنند، احتمال ابتال بـه افسـردگي كـاهش پيـدا      باً ورزش ميبنابراين در ميان افرادي كه مرتّ. شود ه در بدن ميماد
  .    كند افسردگي عمل مي توان گفت ورزش هم تا حدي مثل يك داروي ضد كند و مي مي
  كاهش )4   افزايش) 3  مرتبط) 2  پيشگيري) 1
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ـ   606است كه در سال  قرن هفتمي ايراني  سعدي شاعر و نويسنده - 7 از  690د شـد و در سـال   هجري قمـري متولّ
براي تحصيل به بغداد رفت و پس از آن به شام و حجاز كوچ كـرد و پـس    623سعدي در حدود سال . دنيا رفت
ها سفر خود، در همـان   وان حاصل سالرا به عن» گلستان«به شيراز برگشت و كتاب  655ها سفر، در سال  از سال

را در سـال  » بوسـتان «وي هستند كـه سـعدي    دو اثر مهم» گلستان«و » بوستان«. سال به همشهريانش عرضه كرد
به نثر همراه با شـعر  » گلستان«و  شعربه » بوستان«. تأليف كرد 656را در سال » گلستان«به نظم درآورد و  655
پيـروي  » گلسـتان «ي كتـاب   از شـيوه  نثـر مي، قـاآني و قـائم مقـام فراهـاني در     نويسندگان بزرگي مثل جـا . است
  .اند كرده

  نثر) 4  شعر ) 3  گلستان) 2  قرن هفتم ) 1
 درستي آمده است؟ در كدام گزينه ترتيب قرار گرفتن ابيات به - 8

  ت كرد روزي بال و پر بازأبه جر/ اي با شوق پرواز  هكبوتر بچ) الف
  ز نو كاران كه خواهد كار بسيار/ ود است و دشوار تو را پرواز بس ز) ب
  شدش گيتي به پيش چشم تاريك/ نمودش بس كه دور آن راه نزديك ) ج
  ز شاخي مادرش آواز در داد/ از عجز فرياد  اي و كردفتاد از پ) د
  ج –ب  –د  –الف ) 2    ج  –د  –ب  –الف ) 1
  ب -د  –ج  –الف ) 4    ج  –د  –الف  –ب ) 3
كنيم تا يك متن هماهنگ ايجاد شود، ترتيـب قـرار     اگر بخواهيم جمالت را طوري مرتب 10و  9يك از سؤاالت در هر * 

  كدام گزينه است؟با گرفتن جمالت مطابق 
 .تواند موجب انقراض يك گونه شود طور مثال، تغييرات آب و هوايي مي به) الف - 9

  .داشته است ها انقراض گونهزيست نقش چشمگيري در  ها از محيط نادرست انسان ي امروزه استفاده چنين هم) ب
  .باشد يكي از عوامل، عوامل محيطي مي) ج
  .توانند در انقراض يك گونه نقش داشته باشند عوامل زيادي مي) د
  الف –ج  –ب  –د ) 2    ب  -د  –الف  –ج  )1
  ب –الف  –ج  –د ) 4    ب –د  –ج  –الف ) 3

 .يك مسئله است ي دانش براي حلّكارگير فنّاوري، به معناي به) الف - 10

  .اوري معموالً با ساخت يك وسيله همراه استهمچنين فنّ) ب
براي مثال دانشمندان با استفاده از دانش مواد و دانش الكتريسيته، وسايلي مانند تلفن همراه و رايانـه همـراه   ) ج
  .كنند احي و توليد ميطرّ
ها براي  هايي هستند كه بشر امروزي از آن اورياز جمله فنّ …ي و غذايي، داروي اوري ارتباطات، كشاورزي، فنّ) د

 .كند مسئله استفاده مي حلّ

  ج –ب  –د  –الف ) 2    ج  –د  –ب  –الف  )1
  د –ج  –ب  –الف ) 4    ج –ب  –الف  –د ) 3


