
  
 

  پاسخ سواالت هوش كالمي و ادبي
 » 3«ي  گزينه - 1

  :ادتوان قرار د مي »3« ي را فقط در عبارت گزينه» جبران«ي  كلمه

  .كنم من به رضا مديون هستم و تمام تالشم را براي جبران مي

  :ها گزينهبررسي ساير 

  .او اشتباه بزرگي كرده بود و ناچار به پرداخت خسارت شد: »1« ي گزينه

  .كردن تكاليف ناقصش از معلّم فرصت خواست آموز براي كامل دانش: »2« ي گزينه

  .ه را دوباره تكرار كردمريم متأسفانه همان اشتبا: »4« ي گزينه

 » 4«ي  گزينه - 2

  :توان قرار داد مي »4« ي را فقط در عبارت گزينه» مشخّص«ي  كلمه

  .اش مشخّص بود ناراحتي و غمي كه او در دل داشت، كامالً در چهره

  :ها گزينهبررسي ساير 

  .ها را با دقّت تماشا كرد امروز استاد تمام نقّاشي :»1« ي گزينه

  .شد صندلي خالي پيدا كرد سالن همايش بسيار شلوغ بود و به سختي مي: »2« ي گزينه

  .از آنجايي كه مسير براي ما نامشخّص بود، دشواري زيادي براي پيداكردن آن كشيديم: »3«ي گزينه

لمات ديگري را هم قرار داد و اين كلمات به عنوان توان در جاهاي خالي ك مي 67و  66هاي  نادرست سؤال هاي گزينهدر : نكته

  .  اند نمونه آمده

  » 2«ي  گزينه - 3

  .نسبت ديوانگي به عقل همانند فقر است به پول

  .شود ميچرا كه نبود عقل باعث ديوانگي و نبود پول باعث فقر 

 » 3«ي  هگزين - 4

  .شود آغاز مي» ت«است كه با حرف » تاريكي«هم » روشنايي«ي  مخالف كلمه. معنايي مخالف يكديگر دارند» پنهان«و » آشكار«هاي  كلمه
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 »»مهرمهر1919آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 16:ي صفحه
 

 » 3«ي  گزينه - 5

  . دنارتباطي به هم ندار المثل در اين گزينه مفهوم شعر و ضرب

  .چه را الزم است بگو آنگفتن از چيزي نترس و  در زمان سخن: مفهوم شعر

  .شود در هرجايي گفت و بايد در جايگاه خودش بيان كرد هر سخني را نمي: المثل مفهوم ضرب

  :ها بررسي ساير گزينه

  .شود موجب افزايش آن مي خداوند يها شُكر نعمت: المثل مفهوم مشترك شعر و ضرب: »1«ي   گزينه

هر كاري را بايد در زمان خودش انجام داد و وقتي زمان آن برود و كار از كـار  : المثل مفهوم مشترك شعر و ضرب: »2«ي  گزينه

  .اي ندارد بگذرد ديگر فايده

  .توان به موفّقيت رسيد بدون تالش نمي: المثل مفهوم مشترك شعر و ضرب: »4«ي  گزينه

 » 4«ي  گزينه - 6

شـود،   شوند و ورزش هم موجب از بـين رفـتن افسـردگي مـي     از آنجايي داروهاي درمان افسردگي باعث افزايش سروتونين مي

  .پس بايد با ورزش، سروتونين افزايش پيدا كند

 » 2«ي  گزينه - 7

. پديـدآورده اسـت   را»  بوسـتان «طور كه در متن آمده، او در اين سـال كتـاب    به شيراز برگشته است و آن 655سعدي در سال 

  .را به همشهريان خود عرضه كرده باشد» بوستان«پس او بايد كتاب 

 » 4«ي  گزينه - 8

  .است» الف، ج، د، ب«صورت  ها به ترتيب بيت

  » 4«ي  گزينه - 9

  .است» د، ج، الف، ب«صورت  ترتيب جمالت به

  » 2«ي  گزينه - 10

  .است» الف، د، ب، ج«صورت  ترتيب جمالت به


