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 آموزگار: حسین شفیق یزد 2آموزش و پرورش ناحیه  نام و نام خانوادگی:

 مدرسه قرآنی بهادری     آزمون جامع ماه آبان

 کالس ششم شهید حججی تاریخ:
 

گلخانه نوشته شده بود با ورودی  باالی رفتند. ی پدر علی گلخانه، برای بازدید به دانش آموزان کالس ششم شهید حججی
ورودی، یک مجسمه از جنسِ  در کنار )امر به معروف، نهی از منکر( است.................................... لبخند وارد شوید. این جمله  

 سنگ مرمر وجود داشت و به نظر می رسید سطح آن تخریب شده است.
)مصنوعی،طبیعی( برای کشت گیاهان است. با ایجاد گلخانه  ................ گفت: گلخانه یک محیطِ گلخانهپدر علی در خصوص 

)همه ی فصول، دو فصل( سال کشت کنیم. دو مورد از ویژگی  ............می توانیم محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی و در 
 های گلخانه عبارت است از:

 .......................................................ظر صرفه جویی در مصرف آب از ن -1

 متناسب با نوع محصول  ................و  ...............تنظیم گرما،  -2

 همانطور که می دانید زراعت و باغداری دو فعالیت مهم محصوالت کشاورزی هستند.
 .................................................................................................................................................................................زراعت یعنی 

 ..............................................................................................................................................................................باغداری یعنی 
 سه گروه مهم از محصوالت زراعی عبارتند از:

 ................ -2................  -1مانند  ..................الف( 
 ................ -2 ................ -1مانند  ..................ب( 
 ................ -2 ................ -1مانند .................. ج( 

 پدر علی در  نیمی از گلخانه ی خود گوجه و در ثلثِ نیم دیگر بادمجان کشت کرده است.
1

2
قسمت باقیمانده را خیار کشت کرده  

 تومان باشد. 2200000است. اگر ارزش زمین کشت خیار 
 زمین گلخانه چه قدر است؟ ارزش کل 

....................................................................................................................  
 عدد به دست آمده را به صورت گسترده بنویسید.

.................................................................................................................... 
 ................................................................... این عدد را به حروف بنویسید.

 ............... شده است؟چه کسری از کل زمین به کشت خیار اختصاص داده 
 ...............در چه کسری از کل زمین گیاهی کشت نشده است؟

پدر علی در حین صحبت های خود، متوجه شد حواس امیرحسین پرت است. امیرحسین را صدا زد و گفت: حواست کجاست؟ 
ه باشم. آقای شفیق نگاهی به امیرحسین انداخت امیرحسین با نگرانی گفت: دارم تکالیفم را انجام می دهم تا در خانه کاری نداشت

و گفت: وسط بازدید علمی زمان مناسبی برای انجام تکالیف نیست. این مورد را یادداشت می کنم، سپس پرسید: مشغول نوشتن 
 کدام تکلیف بودی؟ امیرحسین کتابش را باال گرفت.

 .الت را پیدا کنیدپاسخ این سواکتاب ریاضی بود.  36سواالت کار در کالس صفحه ی 
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از کوچک به بزرگ یک بار دیگر توضیح  می دهید؟  عددباال گرفت و گفت: آقا، در مورد مرتب کردن چند یوسف دستش را 

 این اعداد را از کوچک به بزرگ بنویسید. زیر را در آن نوشت. عدد هایآقای شفیق دفترچه یادداشت یوسف را گرفت و 
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........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

عذرخواهی آقای شفیق از پدر علی پدر علی متعجب به آقای شفیق و دانش آموزان نگاه می کرد. گلخانه، کالس ریاضی شده بود! 
تعدادی از دانش آموزان آرام گفتند: وقتی  های شما هستیم.کرد و گفت: من هم حواسم پرت شد. منتظر شنیدن بقیه ی صحبت 

پدر علی ادامه  به کالس برگشتیم، آقا را باید بیندازیم داخل جعبه ی حواس پرتی. ناگهان صدای خنده ی دانش آموزان بلند شد.
فاضالب کارخانه برای آبیاری داد: در کنار ما یک کارخانه ی کاغذسازی قرار دارد، یک فرد غیر متخصص به من پیشنهاد داد از 

 دلیل این آسیب چیست؟ر آسیب زیادی به گیاهان وارد شد. گلخانه استفاده کنم. پس از این کا
....................................................................................................................................................................................................... 

پدر علی گفت: وقتی کاغذ لیتموس را وارد فاضالب کارخانه کردم. رنگ آن قرمز شد. بنابراین فاضالب کارخانه یک ماده ی 
 ................کاغذ لیتموس یک  :)اسیدی ، بازی ، خنثی( است. محمد طاها گفت: کاغذ لیتموس چیست؟ پدر علی گفت.................. 

سپس دست در جیبش کرد و دو دفترچه کاغذ به محمدطاها داد. محمد طاها در حال خوردن پرتقال بود. آب پرتقال از است. 
و آن را لمس کرد. به نظر شما کاغذ لیتموس چه رنگی شده است؟  دست هایش می چکید. دفترچه ی کاغذ لیتموس را باز

...................  
پوست پرتقال را فشار بده تا آب آن بر روی کاغذ لیتموس بریزد. به نظر شما  یک کاغذ از دفترچه جدا کن و آقای شفیق گفت:

 )اسیدی، بازی، خنثی( دارد. .....................بنابراین پوستِ پرتقال خاصیت  ..................... کاغذ لیتموس چه رنگی شده است؟
دسته .............  مانند.................. -2و ..............  مانند ................-1آقای شفیق در ادامه گفت: اسید ها را می توان به دو دسته ی 

 بندی کرد. 
دی دارد. صدای بارش باران به گوش می رسید. چون گلخانه در کنار تعداد زیادی کارخانه بود، احتمال آب باران خاصیت اسی

بهتر ناگهان برق گلخانه رفت. پدر علی گفت سیم کشی گلخانه قدیمی است و تصمیم دارم سیم ها را عوض کنم. به نظر شما 
 ....................................................................................................................... از چه فلزی باشد؟ چرا؟است جنس سیم های برق 

 توضیح دهید.هریک را برای تولید برق وجود دارد. دو شیوه 

 ..................................................................................................................................................................برق حرارتی:  -1

 .........................................................................................................................................................................برق آبی:  -2
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 .......................... کدام یک آلودگی زیادی تولید می کند؟
 ، سطح مجسمه ی کنار در ورودی آسیب ببیند؟ده استچه عاملی باعث ش

............................................................................................................................. ......................................................................... 
گلخانه فلزی بود. همچنین در کتاب علوم خوانده بودند بسیاری از  داخل ایلاز وس بعضیدانش آموزان به اطراف نگاه کردند. 

 وسایل و ابزار در کارخانه ها فلزی است. ابوالفضل از آقای شفیق پرسید: فلزات چه ویژگی هایی دارند؟
 رکی هستند مانند:آقای شفیق پاسخ داد: اغلب فلزات دارای ویژگی های مشت

1- ..................................................... 2- ........................................................ 

2- .................................................... 4- ........................................................ 

ا سیستم گرمایشی که سوخت آن پرسید: در زمستان چگونه گلخانه را گرم می کنند؟ پدر علی پاسخ داد: بمحمدسبحان 
 ، انرژی هسته ای، سوخت فسیلی( )انرژی نو.................  یل است. گازوئیل از مشتقات نفتی است؛ بنابراین به آن گازوئ
. نفت چگونه به وجود می آید؟  گویند می

...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 وجود دارند. ....................و  ................بیشتر منابع نفتی ایران در 
 )آزمایشگاه، آرایشگاه، پاالیشگاه( منتقل می شود. ........................نفت خام پس از استخراج به 

بشکه  12000)روبیدیوم، پتاسیم، اورانیوم( معادل سوختن  ..........................یک کیلوگرم طاها گفت: در کتابی خوانده است که 
 ته ای، فسیلی( می گویند. ) قابل تجدید، هس .........................نفت، انرژی تولید میکند که به آن انرژِی 

حسین احساس گرسنگی کرد و تخم مرغ آب پز خود را از داخل کیفش بیرون آورد. مانی به او گفت: تخم مرغ خیلی شبیه کره 
کره ی زمین است. این تقسیم  .............و  .............، پوسته ی زمین است. پوست، سفیده و زرده ی تخم مرغ به ترتیب شبیه 

نفت، گاز،زغال  است. کره ی زمین )جنس مواد تشکیل دهنده، حالت مواد تشکیل دهنده( ی ............................اساس  بر بندی
 )پوسته، گوشته، هسته( واقع شده اند.  .................سنگ، معادن و سفره های آب زیرزمینی همه در داخل 

پس از دیدن تخم مرغ آب هرکدام از دانش آموزان به سمتی رفتند. محمد ساالر چند دقیقه برای استراحت در نظر گرفته شد. 
یادش آمد یک نوع تقسیم بندی دیگر برای الیه های کره ی زمین در کتاب علوم آمده که شامل پنج الیه است و شروع  پز،

)جامد، مذاب، خمیری( را در  تشکیل دهندهحالت مواد و  نام هر الیهکرد به کشیدن این الیه ها. شما نیز این پنج را را بکشید، 
 هر الیه مشخص کنید.

 
 
 
 
 
  

محمد امین و امیرمحمد به سمت انبار رفتند. در آن را آرام باز کردند. ابوالقاسم از دور آن ها را دید. به سویشان دوید و گفت: 
مر به معروف، نهی از منکر( می گویند. محمدامین و امیرمحمد بدون اجازه وارد انبار نشوید. به این هشدار ............................ )ا

 به حرف های ابوالقاسم توجه نکردند و وارد انبار شدند.
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1امیرمحمد روی یک ورقه ی فلزی با ابعاد  
1

2
2و  

3

4
متر نشست. مساحت این ورقه ی فلزی را به روش ضرب مساحتی به دست  

 ................................................................................................ آورید.
 محیط این ورقه ی فلزی چند متر است؟

....................................................................................................................... 
 امین چکش بزرگی پیدا کرد و محکم بر روی ورقه ی فلزی زد.محمد 

 تمام بدنش می لرزید گفت: زلزله! . درحالی کهامیرمحمد شوکه شد 
می دانید که زلزله همان امواج لرزه ای است که به سطح زمین می رسد. امواج لرزه ای را تعریف کنید. 

........................................................................................................................................................................................................... 
 )کانون زمین لرزه، کانون شکستگی( می گویند. ................به محل آزاد شدن انرژی زمین 

 به جای ورقه ی فلزی، امیرمحمد بر روی ورقه ی چوبی نشسته بود، پس از این اتفاق، کمتر می ترسید یا بیشتر؟به نظر شما اگر 
 ..................................................................................................... )راهنمایی: با توجه به تراکم و چگالی مواد پاسخ دهید.( چرا؟

........................................................................................................................................................................................................... 
امیر محمد کمی فکر کرد و تصمیم گرفت او را  خواهی کرد.مین متوجه شوخیِ دبستانی خود شد و از امیرمحمد عذرمحمدا

 ببخشد.
 ................................................................................................................................................. ؟را تعریف کنیدتصمیم گیری  

 ........................................................ .بنویسید. سه مرحله ی تصمیم گیریِ امیرمحمد را دارد تصمیم گیری سه مرحله
.......................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................در این صفحه پیدا کنید و بنویسید.  عاطفی یک جمله ی
نش آموزان نیستند. ازگلخانه خارج شد و آن ها را آقای شفیق به اطراف نگاه کرد. متوجه شد، محمدامین و امیرمحمد در بین دا

امیرمحمد گفت: آقا، کنار انبار دید. با دست به آن ها اشاره کرد. محمدامین و امیرمحمد به سرعت نزدیک آقای شفیق شدند. 
تاوان  ،وییراست گ ،من آقای شفیق گفت: بله، در کالسِ شما گفتید اگر راستش را بگوییم مجازات کمی در انتظارمان است.

سنگینی ندارد. محمد امین گفت: ما بدون اجازه به انبار رفتیم. آقای شفیق کمی جدی شد و گفت: مگر هزار بار نگفتم برای 
 خود بروند. هم کالسی هایهرکاری اجازه بگیرید و پس یادداشت کردن مورد بی انضباطی از آن ها خواست کنار 

 .................... است، منادا را مشخص کنید.در عبارتی که زیر آن خط کشیده شده 
 ...........................نشانه ی ندا در این جمله چیست؟ 

 .................................................................................................... یک مبالغه در بند باال پیدا کنید و بنویسید.
انه یک استخر کوچک بودکه از آب آن برای کشاورزی استفاده می شد. مهدی یک سنگ کوچک درون استخر انداخت. کنار گلخ

ر است؛ بنابراین اگر در سنگ در آب فرو رفت. حمیدرضا یک چوب بزرگ برداشت و گفت: این چوب از آن سنگ خیلی بزرگ ت
ی این اتفاق بسیار انداخت. مهدی و حمیدرضا پس از مشاهده حمیدرضا چوب را در آب ندازم در آب فرو می رود. استخر بی

  ........................................................ به نظر شما چه چیزی باعث شده بود آن ها تعجب کنند؟ شگفت زده شدند!
 ............................................................................................... چگالی آب، سنگ و چوب را با یکدیگر مقایسه کنید.

 کدام یک از گزینه های زیر رابطه ی چگالی را به درستی نمایش می دهد؟

چگالیالف(  =
حجم

جرم
       )چگالی ب =

جرم

حجم
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متر مکعب، چند کیلوگرم است؟  35همان چوب را با حجم  کیلوگرم باشد. جرم 8متر مکعب برابر با  10اگر جرم چوبی با حجم 
 برای پیدا کردن جرم چوب، پاسخ رابطه ی زیر را با طرفین، وسطین پیدا کنید.

8

10
=
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 پدر علی گفت: در گلخانه ی ما همیشه به روی شما باز است.  .از پدر علی خداحافظی کردندآموزان آقای شفیق و دانش 
 ....................منظور از این جمله .............................................................................. علی گفت، چه بود؟آخرین جمله ای که پدر 

 )تشبیه، کنایه، منادا، مبالغه( می گویند. ..................)شبانه روزی بودن گلخانه، مهمان نوازی( است که به آن 
محسن یمی یک ساعت پیش با راننده تماس گرفته بود، اما راننده ی اتوبوس بدقولی کرد و سر وقت نیامد. آقای حاجی حک

پیشنهاد داد برای این که کمتر متوجه سردی هوا بشویم، یک بازی طراحی کنیم. آقای شفیق پذیرفت و از او خواست این بازی 
غلط  12در متن  بر روی آن ها نوشت، سپس گفت: بارت هاییعجدا کرد،  شرا طراحی کند. محسن چند برگه از دفترچه ا

 عبارت ها به صورت زیر است: را پیدا کند برنده است. امالیی وجود دارد، هر گروهی زودتر غلط ها
وطن آمل پیوستگی و اّتحاد است. اهریمنان به پرخواش با رستم پرداختند. کیکاوس بدین سان  خاصی دارد. طلفّظهر واژه، 
 به هیله گری اژدها واکنش نشان داد. نخجیر رستم پس از کرد. طیماررخش را 

 آذرگشستچو رستم بدیدش، برانگیخت اسب                                    بدو تاخت مانند 
 دادگری داور ابر خاک، سر                                        چنین گفت کاز آن پس نهاد از 

 االد دیو به یاری جادوگران آمد. رستم برخواست و ارجنگ دیو را به حالکت رساند. ضاهرش خون آلود بود.
 واژه های غلط را پیدا کنید و صورت درست آن را بنویسید.

    ..............................  ..............................    ...........................   ............................    ...........................  ............................... 
.   ............................    ...........................    .............................................................    ..............................    .......................... 

 این معانی را پیدا کند.محمد مهدی معنی چند واژه را نمی دانست. زیر آن ها خط کشید تا در فرهنگ لغت 
 بنویسید.معنی شکل صحیح این واژه ها را  

..........................    ...............................................    ..............................................    ................................................................ 
اهی کرد و گفت: به علت سوار اتوبوس شدند. آقای راننده بابت این تاخیر عذر خو دانش آموزانپس از این بازی آقای راننده آمد. 

من برای رسیدن از هفت شلوغی ها و اعتراضات مردم نسبت به گران شدن بنزین در میدان امام حسین ترافیک شدیدی بود و 
 .خان عبور کردم

 ................................................................................. ؟چیستاز عبارتی که زیر آن خط کشیده شده است، منظور در متن باال 
 ................ بخش( دارد؟)اعتراضات چند هجا 

 .............. چیست؟ "اعتراضات"عالمت جمع در واژه ی 

 ................. جمع بست؟ "ان"آیا می توان این واژه را با 
 .......................................... جمع ببندید و بنویسید. "ان"/اِ/داشته باشد سپس آن را با  صدای نید که آخرشیک واژه مثال بز

ویم مسجد نماز امیرحسین گفت: بر بد یک مسجد از دور رخ نمایی کرد.زمان زیادی گذشته بود. نزدیک اذان ظهر بود. گن
گفت: شما در مدرسه به خاطر امتیاز به نماز می روید و با طعنه بخوانیم. بقیه ی دانش آموزان هم همراهی کردند. آقای شفیق 

اگر این امتیاز نبود خیلی از شماها رنگ نمازخانه را نمی دیدید، حاال امروز برای نرفتن به مدرسه نمازخوان شده اید؟ آقای حاجی 
دقیقه است و چیزی تا پایان مدرسه نمانده است. اگر اجازه می دهید به مسجد برویم و نماز اول  11:38ت: ساعت حکیمی گف

وقت بخوانیم. آقای شفیق قبول کرد. دانش آموزان با هورا کشیدن خوشحالی خود را نشان دادند و بالفاصله به خاطر نگاه های 
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را به صلوات تغییر دادند. اتوبوس کنار مسجد ایستاد. دانش آموزان مثل هورای خو  ،جدی آقای شفیق و آقای حاجی حکیمی
پس از دستشویی رفتن و شستن دست خود با مایع دستشویی، وضو گرفتند. یاسین در هنگام موشک به سمت دستشویی رفتند. 

 دن کرد.وضو گرفتن به یاد شعر درس پنجم فارسی افتاد و با لحنی آهنگین به صورت حماسی شروع به خوان
 یکی پاک جایِ پرستش بجست                     ز بهر نیایش، سر و تن بشست

................................................................................................................................................................... 
 چنین گفت کای داور دادگر از برخاک، سراز آن پس نهاد 

................................................................................................................................................................... 
 ادی مرا، گردی و دستگاهز هر بد تویی بندگان را پناه                        تو د

.................................................................................................................................................................. 
 است. افظ ، خیام(حوسی، سعدی، د) فر..............................شاعر این شعر 

 معنی بیت ها را بنویسید.
 علیرضا به یاسین گفت: لذت بردیم استاد! 

رضا یمحمد مهدی در حین وضوگرفتن به علیرضا گفت: جنس شیر آب، استیل است. استیل همان فوالد زنگ نزن است. عل
 روزنامه دیواری آهن زنگ نزن را درست کرده ایم. آقا هم ترکیب آن را روی تخته نوشتند. گفت: 

 .............................................................................................آهن زنگ نزن را از چه موادی می سازند؟ 
 امام زمان بودند. برای نمازگزاران در حال خواندن دعای سالمتیدانش آموزان وارد مسجد شدند. نماز اول تمام شده بود. 

 ) تولی، تبری( است. ................امام زمان  متیِخواندن دعای سال
 .................................................................................................تولی یعنی 
 ................................................................................................تبری یعنی 

. دانش آموزان به یکدیگر نگاه  امام زمان)عج( و عالمه حلیماجرای دیدارِشروع کرد به بیانِ و امام جماعت از جایش بلند شد 
 این ماجرا را به طور خالصه بنویسید.دار را می دانند. کردند. نگاه هایشان گویای آن بود که ماجرای دی

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

امام جماعت به چهره های دانش آموزان نگاه کرد. از این که دانش آموزان در ابتدای تکلیف به مسجد آمده بودند، خوشحال 
 سوال می پرسم هرکس پاسخ درست بدهد، پیش من جایزه دارد. بود. چند بسته شکالت از جیبش بیرون آورد و گفت: چند

دهد.  تعداد زیادی از دانش آموزان دست خود را باالبردند. امام جماعت با اشاره به طاها گفت پاسخ امامت یعنی چه؟ سوال اول،
 ..............................................................................................................................................................................طاها پاسخ داد: 

کرد. ابوالفضل پاسخ  نگاه ابوالفضلسه مورد از وظایفی که نسبت به امامان مهربانمان داریم، چیست؟ امام جماعت به  ،سوال دوم
 ...........................................................................................................................................................................................داد: 

.................................................................................................................................. 
داند منظور از غیبت صغری و غیبت کبری چیست؟ این بار امام جماعت به امیرحسین اشاره کرد.  سوال سوم، چه کسی می

........................................................................................................................... .............................................پاسخ داد:  امیرحسین
.................................................................................................................................... .................................................................. 
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سوال چهارم، در زمان غیبت امام زمان چه کسی به پرسش های دینی مردم پاسخ می دهد؟ چه کسی جامعه ی اسالمی را اداره 
به پرسش های دینی مردم پاسخ می .......... ..................می کند؟ علی پس از کسب اجازه پاسخ داد: در زمان غیبت امام زمان، 

 جامعه ی اسالمی را اداره می کند........................  دهد و
به یاد نماد محبت به داداش کوچولوها و آبجی کوچولو ها  امیرحسیندانش آموزان بسته های شکالت خود را دریافت کردند. 

 ةقَْد قَاَمِت الصَّالگفت: برادر کوچکم از این شکالت ها دوست دارد. حتما چند تایی برایش نگه می دارم. صدای  افتاد و در دلش

یک و نماز ظهر خود را به جماعت خواندند. آقای حاجی حکیمی از امام جماعت درخواست کرد،  برخاستنددانش آموزان  .بلند شد
آموزان نماز عصر خود را هم به جماعت بخوانند و از ثواب آن بهره مند شوند. امام جماعت نماز چهار رکعتی دیگر بخواند تا دانش 

 ............................................................ : حمد، سوره ی توحید را قرائت کرد. توحید یعنی ی از سوره ددر رکعت دوم نماز بع
دانش آموزان پس از نماز وارد اتوبوس . ، می گذشتکیمی ساعت را اعالم کرده بوددقیقه از آخرین باری که آقای حاجی ح 50

 .گفت: به کل دانش آموزان بسته های شکالت بدهد یکی از نمازگزاران. امام جماعت به شدند
 ..............معنی واژه ی ثواب چیست؟ 

 ..................................................................................... نهاد و فعل را در جمله ای که زیر آن خط کشیده شده است پیدا کنید.
 با محاسبات نشان دهید دانش آموزان چه زمانی از مسجد وارد اتوبوس شدند.

....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

ها . شیشه های اتوبوس را بخار گرفته بود. دانش آموزان به نقاشی کشیدن و نوشتن بر روی شیشه همچنان باران می بارید
هماهنگ از سوی دانش آموزان به گوش می رسید. آهنگ آگهی های تلویزیونی! رب چین چین!  نغمه هایی ل بودند.مشغو

امام علی)ع( می فرمایند: گذرند. آن نمی کنند. حتی از تبلیغ های  لیس! معلوم بود، زمان زیادی را پای تلویزیون صرف میعا
ن مشاهده ی برنامه های . این حدیث چه ارتباطی با زماغنمیت شماریدفرصت های نیک را ، پس بر می گذرندفرصت ها مثل ا

........... ......................................................................................................................................................................دارد؟ تلویزیونی 
...................................................................................................................................................................................................... 

از این به بعد اگر کسی جرئت دارد، شعر های کتاب  دلش گفت:آقای شفیق از دانش آموزان فیلم برداری کرد و با لبخندی در  
سرانجام اتوبوس به مدرسه رسید. دانش آموزان وارد مدرسه شدند. هنگام ورود به کالس یک دانش آموز کالس  را حفظ نکند!

خود نشستند. پنجمی را در سالن دیدند که به سرعت فرار کرد. ترس از صورتش می چکید. دانش آموزان روی صندلی های 
. آقای شفیق آن ها آزاد گذاشت تا غذا بخورند، بخوابند، آب خستگی در چهره هایشان آشکار بودچیزی تا پایان زنگ نمانده بود. 

  بخورند و ....
نظر شما در این مورد چیست؟  ناپدید شده و یه نفر آن را برداشته است. است، تی که داخل کیفم بودهابوالفضل گفت: بیسکوی

......................................................................................................................................................................................................... 

بعضی  چرا که ؛بپرهیزید ها گمان اید! از بسیاری ازایمان آوردهای کسانی که سوره ی حجرات می فرماید :  12 ی خداوند در آیه
 ......................................................آیا دانش آموزی که در سالن فرار می کرد مسئول این ماجرا است؟ چرا؟ . ها گناه است از گمان

................................................................................................................................................................................................... 
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ی ما تا حدودی خوب  می گفت: همه ندای درونش، نگاهش به نقاشی های باالی کتابخانه بود. غرق در افکارش بود حمیدرضا
 ان سعدی آمده است:در گلست کار درست، کار اشتباه را انتخاب می کنیم. دانیم. با این وجود گاهی به جای و بد را می

 چون عمل در تو نیست نادانی        علم، چندان که بیشتر خوانی         
 ی، بر او کتابی چندچارپای        نه محقّق بود نه دانشمند             

 آن تهی مغز را چه علم و خبر               که بر او هیزم است یا دفتر؟
     ........  .............................................................................................................................از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ 

 ........................................................................ تعریف دانشمند واقعی از نظر سعدی دارد؟چه ارتباطی با  حمیدرضاافکار  
.................................................................................................................................................................... 

 .................................................................  کم گوی و گزیده گوی، چون دُر                  
 بنویسید. را باال بیتدوم  مصراع

.................................................................................................... ارتباطی میان مفهوم این بیت و ابیات باال پیدا کنید و بنویسید. 
.................................................................................................................................................................................................... 

 آموزگار یک سوال به عنوان تکلیف بر روی تخته وایت برد نوشت.

سه کسر بین 
1

2
و 

1

3
 پیدا کنید و بنویسید. 

..................................................................................................................................................................................................... 
 به صدا در آمد و دانش آموزان با کسب اجازه از کالس خارج شدند.زنگ 

 
 ..............................برای داستان این آزمون یک نام مناسب انتخاب کنید. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


