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  یاضیر

           69تا  43 هاي صفحه   

+ عدد اعشاري مرتبط با جمع -1 + +
6 1 9 3

100 10 1000
 درکدام گزینه آمده است؟ 

1 (3169/0  2 (69/31  

3 (169/3  4 (3169 

 کدام گزینه درست است؟ -2

1( 1 20 34 0 65
3 3

/ /< < < 2( / /< < <
1 20 34 0 65
3 3

 

3( / /< < <
1 20 34 0 65
3 3

 4( / /< < <
1 20 34 0 65
3 3

 

 تر است؟ حاصل کدام گزینه از بقیه بزرگ -3

1( / /× ×0 001 0 1 100 2 (/ /× ×1000 0 01 0 001 

3( /× ÷10 0 001 100  4( /× ÷100 0 01 10 

 عدد بعدي در دنباله اعداد زیر کدام است؟ -4

/ , / , / , / ,?1 98 2 87 3 76 4 65 

1( 41/5   2( 54/5 

3( 67/5  4 (34/5 

 توان پر کرد. نسبت حجم لیوان به حجم پارچ چقدر است؟ لیوان آب می 5/7پارچ را با  3 -5

1( 5/2  2( 4/0  

3( 8/0   4 (5/1 
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) حاصل عبارت -6 / / ) ( / / )+ × −13 96 3 14 20 17 13    برابر است با: 96

1 (5191/10  2 (6191/10  

3 (191/105  4 (191/106 

چند متر است. ضخامت هر برگ این کتاب  سانتی 6اي بدون در نظر گرفتن جلد آن،  صفحه 300یک کتاب  ضخامت -7

 است؟متر  سانتی

1 (05/0   2( 04/0  

3( 02/0  4( 03/0 

/ پس از انجام تقسیم -8 /14 2 0    تا یک رقم اعشار، حاصل جمع خارج قسمت و باقی مانده کدام است؟ 35

1 (41  2 (55/40  

3 (055/40  4 (525/40 

 است؟ متر چند سانتیزند. قطر این چرخ  دور می 5 ،متر سانتی 4/188یک چرخ براي طی نمودن  -9

1 (6  2 (8 

3 (12  4 (16 

 کدام شکل مرکز تقارن دارد؟ -10

1(   2(  

 هر سه شکل مرکز تقارن دارند. )4   )3
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 علوم

 48 تا 34 هاي صفحه      
اً چقـدر  حـدود  کـل ایـن بخـش   ي پوسته و گوشته مشـترك اسـت و ضـخامت     ي زمین بین دو الیهیک از بخش ها  کدام -11

 ؟است

 کیلومتر 250) خمیر کره ـ 2 کیلومتر  200) سنگ کره ـ 1

 کیلومتر 200) خمیر کره ـ 4 کیلومتر 100) سنگ کره ـ 3

 ؟هاي زیر صحیح است یک از جمله کدام -12

 ه حالت جامد هستند.ي زمین ب الف) تمام مواد موجود در پوسته

 کیلومتري از سطح زمین متعلّق به بخشی است که حالت آن به صورت مذاب است.  3500ب) عمق 

رسیم که تراکم مواد در این بخش  کیلومتر به سمت سطح زمین حرکت کنیم به بخشی می 4000ي  ج) اگر از مرکز زمین به اندازه

 است.تر  از تراکم مواد در بخش مجاور باالیی آن کم

 ) فقط مورد ب 4 ) فقط موارد الف و ب 3 ) فقط موارد ب و ج2 ) الف و ب و ج 1

 ؟باشد نمیمشخص شده است، صحیح » ؟«هاي قسمتی که با عالمت  کدام گزینه در مورد ویژگی -13

 
 ) حالت مذاب دارد.1

 ) بخش باالیی و مجاور آن به حالت خمیري است. 2

 آن از آهن و نیکل است. هاي بخش زیرین تر سنگ ) جنس بیش3

 کیلومتر است. 2200) ضخامت آن حدود 4

 ؟حالت الیۀ گوشته به ترتیب افزایش عمق از سطح زمین، از راست به چپ، مطابق کدام گزینه است -14

 ) خمیري، جامد2 ) جامد، خمیري، مذاب1

 خمیري، مذاب )4  جامد، خمیري، جامد )3

   ؟باشد ها می فشان ت به چپ، مربوط به فواید و مضرّات آتشاز راس ترتیب بهچند مورد از موارد زیر،   -15

 هاي کشاورزي حاصلخیز) گردشگري ـ انتشار گازهاي سمی ـ ایجاد سونامی ـ ایجاد زمین ي (تشکیل دریاچه ـ توسعه

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

 

 ؟
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 ؟باشد می نادرستیک از عبارت هاي زیر  کدام -16
 سال اخیر کشورمان است. 50هاي  ترین زمین لرزه مخرب ي رودبار یکی از زمین لرزه) 1
 شوند.  ال محسوب میهاي نیمه فع فشان هاي خاموش و سهند و سبالن از جمله آتش فشان جمله آتش ) دماوند و تفتان از2
تـري   هاي بیش رتها خسا شود و در اثر آن، در محل شکستگی شود، زمین لرزه ایجاد می ي زمین نیرو وارد می وقتی به پوسته) 3

 شود. ایجاد می
در  اتـی رسد و باعـث تغییر  ل زمین به سطح آن میخاي از دا صورت امواج لرزه ي زمین به ه) انرژي حاصل از شکستن سنگ کر4

 شود.   سطح زمین می

 ؟  هاي زیر صحیح است یک از گزینه کدام -17
 شود.   ) همیشه آزاد شدن انرژي درونی زمین سبب وقوع زمین لرزه می1
 ) شکسته شدن سد از آثار اجتماعی زمین لرزه است. 2
 کنند. ها را حس نمی دهد که مردم آن ي خفیف در کشور رخ می زمین لرزه 1000ساالنه حدود ) 3
 شود. هاي نیمه فعال فقط گاز خارج می فشان آتش ي از دهانه )4

 ؟هاي زیر درست است چند مورد از عبارت -18
 کند. فشانی از سطح زمین به داخل آن راه پیدا می افتد که مواد آتش فشان زمانی اتفاق می آتش) الف
 شود. خاموش فقط خاکستر خارج می هاي فشان ي آتش از دهانه) ب
 شود. ال فقط مواد جامد و مایع خارج میهاي فع فشان آتش ي از دهانه) ج
   3 )4 2 )3 1) 2 صفر  )1

گیـري   هاي امن مدرسه را شناسایی کردند، پنـاه  آموزان محل شد، دانشي معین برگزار  اي که در مدرسه در مانور زلزله -19
تـرین امکانـات تصـفیه کننـد. در ایـن مـانور،        چنین آموختند که چگونه آب گل آلود را با کم را یاد گرفتند و هممناسب 

 اند؟ آموزان مقابله با کدام اثرات زمین لرزه را تمرین کرده دانش
 ) اثرات ساختمانی و بهداشتی2 ) اثرات ساختمانی و اجتماعی1
 تنها اثرات ساختمانی) 4 اثرات اجتماعی و بهداشتی  )3

از راست به چپ یکی از اقدامات قبل از وقوع زمین لرزه و بعد از وقوع زمین  به ترتیبهاي زیر  یک از گزینه کدام -20
 ؟دهد لرزه را نشان می

 به مصدومینگیري مناسب، کمک  ) پناه1
 گیري مناسب ) حفظ خونسردي، پناه2
 برگزاري مانور زلزله، کمک به مصدومین )3
 ها سازي ساختمان مقاوم کمک به مصدومین، ) 4
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 فارسی      
 43تا  29هاي  : صفحهنگارش/ 57تا  37هاي  : صفحهفارسی

 اند؟ ها درست معنا شده ي واژه در کدام گزینه، همه -21

   جام: آخر ـ اَشرف: بزرگ) چیرگی: پیروزي ـ فر1

 ) گُرد: میدان رزم ـ طفولیت: خردسالی ـ نیرنگ: حیله2

 نوازي کردن ـ دستگاه: شکوه ) مایه: اندازه ـ تیمار کردن: مهمان3

 ) نبرد: جنگ ـ یزدان: پروردگار ـ نخجیر: شکار4

 ؟ندارد، منادا وجود  در کدام گزینه -22
 در نیل چه اندیشه کند باران را ) سعدي از سرزنش خلق نترسد هیهات / غرقه1

 سرو روان آخر نگاهی باز کن / تا به خدمت عرضه دارم افتقار خویش را (افتقار: فقیر شدن) ) اي سهی 2

 ) سعدیا دي رفت و فردا همچنان موجود نیست / در میان این و آن، فرصت شمار امروز را3

 افراسیاب را) سعدي نگفتمت که مرو در کمند عشق / تیر نظر بیفکند 4

 ؟نداردوجود » چاك ز سمش زمین شد همه چاك« مصراعي  ي مشابه آرایه بیت کدام گزینه، آرایه در -23
 ) بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش / فروریخت چون رود، خون از برش 1

 دشت / زمین شش شد و آسمان گشت هشت ز سم ستوران در آن پهن) 2

 پاك جاي پرستش بجست ) ز بهر نیایش، سر و تن بشست / یکی3

 بگذار تا بگرییم، چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران) 4

 وجود دارد؟ غلط امالییدر کدام گزینه،  -24

 ) خطرناك ـ اطمینان ـ صادقانه ـ زابلستان2 گذارد  ) حمله ـ مرحله ـ سهمگین ـ سپاس می1

 ـ مغازه ـ مبصر ـ لحظه  ) احساس غریب4 ) مغول ـ واقعه ـ نصیحت ـ عطر3

 شوند؟   ها کامل می با کدام مصراع ترتیب بهابیات زیر  -25

 »مهربان، همچو جسم با جانیم«............................................. / 

 .......................................»چون که حب وطن ز ایمان است / «
 اً ز اهل ایمانیم) همه با هم برادر وطنیم ـ ما یقین1

 ) اشرف و انجب تمام ملل ـ ما یقیناً ز اهل ایمانیم2

3خوانیم  الوطن، همی ) همه با هم برادر وطنیم ـ درس حب 

4خوانیم  الوطن، همی ) اشرف و انجب تمام ملل ـ درس حب 
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 شود؟ میه پیامی دریافت اند، چ تشبیه شده که در آن، افراد جامعه به غذا، دارو و بیماري» انواع مردم«از حکایت  -26
 خواه   ) برخورد محکم و قاطع با افراد زیاده1

 ) دوري کردن از افراد ریاکار 2

 ) نیکی کردن در همه حال به دیگران، حتی افراد متظاهر در دوستی 3

 پذیري و داشتن صبر و تحمل در برابر  افراد مختلف ) انعطاف4

 ؟نیستبا توجه به بیت زیر، کدام گزینه صحیح  -27

 »باوفایی همچو خاك ،هاي پاك / باغروري، باگذشتی همچو آواز بلندي از بلندي«

 است.» دور از خانه«) یکی از آثار شاعر این شعر، 1

 ) این بیت سه جمله دارد.2

 هاي بلند ایران است. ، همان قلّه»هاي پاك بلندي«) منظور از 3

 ) شاعر در این بیت، وطن را به خاك تشبیه کرده است.4

 خان رستم است؟ از هفت چندمین خانبیت زیر مربوط به  -28

 »چو رستم بدیدش، برانگیخت اسب / بدو تاخت مانند آذرگشسب«

 ) خان هفتم4 ) خان ششم3 ) خان پنجم2 ) خان چهارم 1

 ارتباط معنایی دارد؟» گر رسد دشمنی براي وطن / جان و دل، رایگان بیفشانیم«با بیت کدام گزینه بیت  -29

 کنم زدایم از وجودت اي وطن / با تمام هستی خود، من صفایت می ها می ) تیرگی1

 افکنی دل اهریمنان  افکنی تن آن دشمنان / به لرزه می ) به لرزه می2

 کنم خون رگ و قلب و تنم ایران را ) هر زمان خصم پلید قصد تو را بنماید / می3

 کنم و دفع بالیت می مانم ) منتظر هستم که بینم افتخارات تو را / تا ابد می4

 اشاره شده است؟» امام محمد غزّالی«در کدام بیت به نام اثري از  -30

 تو است يراحت طالبان بال/  تو است يدولت عاشقان هوا )1

 تو است يگرد خاك در سرا/  سعادت دو جهان يایمیک) 2

 تو است يایو وصف کبرا که دری / ناف آهو شود دهان کس) 3

 تو است يتو گدا يکه در کو آن/  نشمارد چیملک عالم به ه) 4
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 هاي ریاضی  پاسخ سؤال

 کتاب درسی) 47تا  44ي   ها (صفحه -» 3«ي  گزینه -1

 جمع داده شده برابر است با:

/ / / /+ + + = + + + =
6 1 9 3 0 06 0 1 0 009 3 3 169

100 10 1000
 

 کتاب درسی) 47تا  44ي   ها (صفحه -» 1«ي  گزینه -2

1هاي  در مورد کسر
3

2و  
3

 داریم:  

1 20 33 0 66
3 3

/ , /= = 

 

1 20 33 0 34 0 65 0 66
3 3

/ / / /= < < < =  

 درست است.  »1«ي  بنابراین گزینه

 کتاب درسی) 51تا  48ي   ها (صفحه -» 4«ي  گزینه -3

 

1
1000

10

1 100
10

× ×
1 0 01

100
/= =

 

 

1000× ×
1 1

100 1000
/=0 01

 
 

10 1
1000

× /

100

1 0 0001
100

× = 

100× 1
100

/× =
1 0 1

10
 

 تر است. از بقیه بزرگ» 4«ي  حاصل گزینه

 »1«ي  : گزینه

 »2«ي  : گزینه

 »3«ي  : گزینه

 »4«ي  : گزینه
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 کتاب درسی) 47تا  44ي   ها (صفحه -» 2«ي  گزینه -4

 تر شده است. زیرا:  بیش 89/0هر عدد نسبت به عدد قبلی 

1 1 1 1 1 1
1 98 2 87 4 65
0 89 0 89 0 89

2 87 3 76 5 54

/ / /
, , , ...

/ / /

/ / /

+ + +
 

 است. 54/5پس عدد بعدي 

 کتاب درسی) 51تا  44هاي    (صفحه -» 2«ي  گزینه -5

3 75 10 30 23 7 5 3 3 0 4
7 5 10 75 75 5

/ /
/

⇒ = = ÷ = ÷ = × = = 3لیوان = 7  پارچ =/5

 کتاب درسی) 51تا  44هاي    (صفحه -» 4«گزینه  -6

/
/

/ /,
/ /

//
/

×

/ //+ − ⇒

+

1 1 19 11

17 1
6 21

17113 96 20 1 7
34203 14 13 96

1026006 2117 10
106 191

  

 کتاب درسی) 55تا  48هاي    (صفحه -» 2«ي  گزینه -7

 است. بنابراین: صفحه  2هر برگ شامل 

÷برگ    =300 2  صفحه150

/

/
/ 004

6 00 150
6 00
000
−

 

 حجم لیوان
 پارچحجم 



 
 

 11 :ي صفحه                         دبستـان ششم                           »»آذرآذر  1616  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري««  پاسخ تشریحیپاسخ تشریحی
  

100÷

 درسی)کتاب  59تا  56و  47تا  44هاي   (صفحه -» 4«ي  گزینه -8

×100

          / /14 2 0 35 

  

  025/0باقی مانده اصلی =        ←    

 ⇒= باقی مانده+ خارج قسمت 025/0+5/40=  525/40  

 کتاب درسی) 59تا  48هاي    (صفحه -» 3«ي  گزینه -9

 دور طی کرده است، پس: 5متر را در  سانتی 4/188چون  آوریم. ابتدا محیط چرخ را به دست می

  →188متر سانتی 4 5 37 68/ /= ÷  محیط چرخ =

  3 =شعاع ×/14  محیط چرخ 2×

/متر  سانتی /= ÷ =37 68 6 28 3شعاع  6 14/× ⇒/شعاع ⇒ = ×37 68 2 

100

37 68 6 28 6283768
3768 6

0

/ /

×

− 

+متر)  پس قطر چرخ برابر با (سانتی =6 6  است. 12

 کتاب درسی) 69تا  64هاي    (صفحه -» 2«ي  گزینه -10

 داراي مرکز تقارن است.» 2«ي  گزینه ها، با توجه به شکل

40 5
351420 0

1400
20 0

17 5
2 5

/
/

/
/

/

−

−

188 4 5
150 37 68

38 4
35
3 4
3 0
0 40
0 40

00

/

/
/

/
/
/
/

−

−

−

−
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 هاي علوم پاسخ سؤال

 کتاب درسی)   35و  34هاي  صفحه( -»3« ي گزینه -11

 کیلومتر است. 100کره شامل پوسته و قسمت جامد باالیی گوشته است و ضخامت آن حدود  سنگ

 کتاب درسی)   35و  34 ي (صفحه -»4«ي  گزینه -12

 کنیم: ها را بررسی می تک تک جمله

ي زیـر زمینـی وجـود دارد؛    هـا  هـاي آب  ي زمین ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ، معادن فلزي و غیر فلـزي و سـفره   در پوستهالف) 

ي زمین  بنابراین از آن جایی که آب به حالت مایع و ذخایر نفت و گاز هم به حالت مایع و گاز هستند، تمام مواد موجود در پوسته

 باشند. به حالت جامد نمی

کیلومتري از سـطح زمـین ادامـه دارد.     5100شود و تا عمق  کیلومتري از سطح زمین آغاز می 2900خارجی از عمق ي  ب) هسته

 ي خارجی واقع است که این بخش به حالت مذاب است. کیلومتري از سطح زمین در هسته 3500بنابراین عمق 

کیلومتر از مرکز زمین بـه سـمت سـطح     4000یم کیلومتري از سطح زمین واقع است. اگر بخواه 6400ج) مرکز زمین در عمق 

ي زیرین است که این بخـش بـه حالـت     رسیم که متعلق به گوشته کیلومتري از سطح زمین می 2400زمین حرکت کنیم به عمق 

یی تر از بخش مجـاور بـاال   جامد است و از آن جا که بخش باالیی و مجاور آن خمیر کره است، بنابراین مواد در این بخش متراکم

 آن است.

 کتاب درسی)   35و  34ي   ها (صفحه -» 2«ي  گزینه -13

کیلـومتري از سـطح زمـین     2900بخشی که با عالمت ؟ مشخص شده است هستۀ خارجی است که حالـت مـذاب دارد و از عمـق    

5100کیلـومتري از سـطح زمـین ادامـه دارد. بنـابراین ضـخامت آن حـدود         5100شود و تا عمـق   شروع می 2900 2200− =

ي داخلی است که جنس  ي زیرین است که حالت جامد دارد. بخش زیرین آن هسته کیلومتر است. بخش مجاور باالیی آن گوشته

 هاي آن از آهن و نیکل است. تر سنگ بیش

 کتاب درسی) 35و  34ي     ها (صفحه -» 3«ي  گزینه -14

مد دارد، دومین بخش از الیۀ گوشته، خمیر کره است کـه ایـن   اولین بخش از الیۀ گوشته، قسمتی از سنگ کره است که حالت جا

 ي زیرین است که این بخش حالت جامد دارد. ي گوشته، گوشته بخش حالت خمیري دارد و سومین بخش از الیه

 کتاب درسی)   44ي   (صفحه -» 4«ي  گزینه -15

 هاي کشاورزي حاصلخیز  ي گردشگري ـ ایجاد زمین فواید: تشکیل دریاچه ـ توسعه

 مضرات: انتشار گازهاي سمی ـ ایجاد سونامی

 

 



 
 

 13 :ي صفحه                         دبستـان ششم                           »»آذرآذر  1616  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري««  پاسخ تشریحیپاسخ تشریحی
  

 کتاب درسی)   43تا  40 ي  ها (صفحه -» 2«ي  گزینه -16

 شوند.   هاي خاموش محسوب می فشان هاي نیمه فعال و سهند و سبالن از جمله آتش فشان دماوند و تفتان از جمله آتش

 کتاب درسی)   43تا  40ي ها    (صفحه -» 4«ي  گزینه -17

ـ   فشان باشد که در آتش ي جامد، مایع و گاز می ها شامل سه دسته فشان ي آتش مواد خارج شده از دهانه ال تنهـا یـک   هاي نیمـه فع

 شود. آن خارج می ي هدسته (گاز) از دهان

 ها: بررسی سایر گزینه

شود ولی آزاد شدن انرژي درونی زمین، همیشه سبب وقوع  رونی زمین میوقوع زمین لرزه سبب آزاد شدن انرژي د» 1«ي  گزینه

 شود. زلزله نمی

 شکسته شدن سد از آثار ساختمانی زمین لرزه است.»: 2«ي  گزینه

 دهد. ي خفیف در کشور رخ می زمین لرزه 10000ساالنه حدود »: 3«ي  گزینه

 )  کتاب درسی 43و  42هاي  صفحه( - »1« ي گزینه -18

 رد نادرست:بررسی موا

 کند.  فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می افتد که مواد آتش فشان زمانی اتفاق می الف) آتش

 شود. اي خارج نمی هاي خاموش هیچ ماده فشان ي آتش ب) از دهانه

 شود. فعال هر سه حالت ماده (جامد، مایع، گاز) خارج می هاي فشان ي آتش ج) از دهانه

 کتاب درسی)   40 ي    (صفحه - »2« ي گزینه -19

 شود.  گیري در محل هاي امن براي مقابله با ریزش آوار است که از اثرات ساختمانی زلزله محسوب می پناه

 باشد. ها و شیوع بیماري می ي آب براي جلوگیري از اثرات بهداشتی نظیر آلودگی آب تصفیه

 کتاب درسی)   41ي  (صفحه -» 3«ي  گزینه -20

لـرزه   ور زلزله از جمله اقدامات قبل از وقوع زمین لرزه و کمک به مصدومین از جملـه اقـدامات بعـد از وقـوع زمـین     برگزاري مان

  است.  

 



 
 

 14 :ي صفحه                         دبستـان ششم                           »»آذرآذر  1616  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري««  پاسخ تشریحیپاسخ تشریحی
  

 هاي فارسی پاسخ سؤال

 کتاب فارسی)   56و  50، 40تا  37ي  ها (صفحه -» 4«ي  گزینه -21
 اند: هایی که نادرست معنا شده معناي صحیح واژه

 تر تر، گرامی شریفاَشرف: »: 1«ي  گزینه

 گُرد: شجاع، دلیر »: 2«ي  گزینه

 تیمار کردن: غمخواري و دلسوزي»: 3«ي  گزینه

 )کتاب فارسی 52 ي   (صفحه -» 1«ي  گزینه -22

 فاعل است، نه منادا.» سعدي «، »1«ي  در گزینه

 ها:   بررسی سایر گزینه

 حرف ندا است.» اي«منادا و » سرو روان سهی »: «2« ي گزینه

 انتهاي آن حرف ندا است.» الف«منادا و » سعدي»: «3«ي  گزینه

 منادا است و حرف ندا ندارد. » سعدي»: «4«ي  گزینه

 )کتاب فارسی 41 ي   صفحه( -» 3« ي گزینه -23

 مبالغه وجود دارد. ي در مصراع صورت سؤال، آرایه

و » زمین شش شد و آسمان گشت هشت«عبارت » 2«ي  ، در گزینه»فروریخت چون رود، خون از برش«، عبارت »1« ي  در گزینه

، این »3«ي  اند، اما در بیت گزینه ي مبالغه را ایجاد کرده آرایه» بگذار تا بگرییم، چون ابر در بهاران«، عبارت »4«ي  در گزینه

 شود. آرایه دیده نمی

 )کتاب فارسی 50و  47تا  43، 40تا  37هاي  صفحه( -» 1«ي  گزینه -24

 است.» گزارد سپاس می«نادرست نوشته شده که صورت صحیح آن، » گذارد سپاس می« ،»1«ي  در گزینه

 )کتاب فارسی 56 ي    (صفحه -» 1«ي  گزینه -25

 صورت کامل ابیات:

 / مهربان، همچو جسم با جانیم همه با هم برادر وطنیم«

 »ما یقیناً ز اهل ایمانیمچون که حب وطن ز ایمان است / 



 
 

 15 :ي صفحه                         دبستـان ششم                           »»آذرآذر  1616  آزمون غیرحضوريآزمون غیرحضوري««  پاسخ تشریحیپاسخ تشریحی
  

 )کتاب فارسی 53 ي  (صفحه -» 4«ي  گزینه -26

ها نیازي نداریم، ولیکن گاهی  خوانیم: برخی دیگر مانند بیماري هستند که ما هرگز به آن می  ،»انواع مردم«در حکایت 

 ها، رها شویم. شویم که در چنین هنگامی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سالمت از دست آن گرفتارشان می

 )کتاب فارسی و بخش اعالم 51 ي    (صفحه -» 2«ي  گزینه -27

 باشد. می» دور از خانه«نام شاعر این شعر، نادر ابراهیمی است و یکی دیگر از آثار او، 

 این بیت چهار جمله دارد: 

 مانند خاك، باوفا هستی باگذشت هستی، غرور هستیبا، (هستی) هاي پاك ایران از قلهي همچو آواز بلند

 4ي  جمله             3ي جمله           2ي  جمله                                     1ي  هجمل                          

 )کتاب فارسی 40تا  37 ي ها (صفحه -» 3«ي  گزینه -28

 افتد.  بیت صورت سؤال، مربوط به چیرگی رستم بر ارژنگ دیو است که در خان ششم اتفاق می

 )کتاب فارسی 56 ي (صفحه -» 3«ي  گزینه -29

ارزش و اهمیت وطن تا جایی است که براي حفظ آن از شرّ دشمنان، جان خود را نیز فـدا  «مفهوم بیت صورت سؤال آن است که 

 شود نیز دیده می» 3« ي و این مفهوم در بیت گزینه» خواهیم کرد

 )فارسی و بخش اعالمکتاب  53 ي صفحه( ـ »2« ي گزینه -30

 آمده است.» 2«ي  امام محمد غزّالی است، در گزینه که نام یکی از آثار» کیمیاي سعادت«عبارت 


