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 ي کدام دو واژه است؟ رابطه بین شیر آب و شیر جنگل، مانند رابطه -220

  عهد قدیم و عهد دوستی) 2  روح شهدا و روح زندگان) 1  
  سیب درختی و سیب زمینی) 4  صفت خوب و لقب بزرگانه) 3  

 .است........ و ........ ي  مانند رابطه» دربان«و » در«ي میان  رابطه -221

  دار  سراي-سراي) 2    سرا کاروان -کاروان) 1  
  سنج  سرعت-سرعت) 4     روبان- رو )3  

 ها در کدام گزینه متفاوت است؟ ي میان واژه رابطه -222

   شیشه-شیش) 2     پنجه-پنج) 1  
   هزاره-هزار) 4     هفته-هفت) 3  

  ها در کدام گزینه متفاوت است؟ ي میان واژه رابطه -223
   اجاق-کبریت) 4  ه ار-شانه) 3   تسبیح-انار) 2   گُل-دفتر) 1  

هاي زیر نقش مؤثرتري در موفقیت  یک از بازي ها در کدام ها و رابطه ها، شباهت اندیشیدن به تفاوت -224
 دارد؟

  اسم و فامیل) 2    شطرنج) 1  
  )موشک(باشک  قایم) 4    بیست سؤالی) 3  
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خط؛ بین هاي مرتبط دو  المثل هاي متضاد یک خط بکشیم؛ بین ضرب المثل  قرار باشد بین ضرباگر -225
ارتباط هیچ خطی رسـم نکنـیم، در طـرح     هاي بی المثل هاي همانند سه خط و بین ضرب       المثل  ضرب

 پایین مجموعاً چند خط کشیده خواهدشد؟
  

  
  

   خط9) 5   خط7)  4   خط5) 3   خط4) 2   خط3) 1  

 تر است؟ المثل زیر بیش با کدام ضرب» دستش توي جیب خودشه«المثل  نزدیکی مفهومی ضرب -226

  .خودحسابه پیش) 2    .سرش توي حسابه) 1  
  .چکه  از دستش آب نمی ) 4  .گردنش پیش کسی کج نیست) 3  
  .دستش کجه) 5  

خواهد به او کمک کنید، اما براي این کار الزم است با اتوبوس بـه   رض کنید دوستتان از شما می     ف -227
کـاربردن   بـه ) براي تشویق شما(در این موقعیت . کند  جایی بروید و این شما را آزرده و خسته می         

 المثل درست است؟ کدام ضرب

  ش سبز میشه مار از پونه بدش میاد، دم لونه) 1  
  مگسانند گرد شیرینی/ بینی  دوستان که میاین دغل ) 2  
  منت حاتم طایی نبرد/ هر که نان از عمل خویش خورد ) 3  
  حالی و درماندگی در پریشان/ دوست آن باشد که گیرد دست دوست ) 4  

» کاري، سوت، تابستان، عینک آفتابی، تمرین، استراحت      برف، هشیاري، هم  «هاي    اگر بخواهیم واژه   -228
 ترین است؟ بندي کنیم، کدام دو معیار مناسب  معیار در دو گروه جداگانه دستهرا با توجه به دو

   مربوط به گرما-مربوط به سرما) 1  
   مربوط به مسابقات-مربوط به تعطیالت) 2  
  ها  مربوط به فصل-مربوط به آب و هوا) 3  
   مربوط به مدرسه-مربوط به خانه) 4  

له خواهد راه صدسا می
 .شبه برود را یک

موهایش را در آسیاب 
 .سفید نکرده

انگور نشده مویز 
 .شده) کشمش(
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ده هزار عنوان کتـاب مـشابه و یـک    » ب«و » الف«ي فرهنگی به هریک از دو شهر        یک مؤسسه « -229
بازرسان این مؤسسه در گزارش . است ي عمومی اهدا کرده خانه ساختمان نوساز براي برپایی کتاب

معمـوالً خیلـی خیلـی زودتـر در     » الـف «انـد کـه مراجعـان در شـهر      ي خود، عنـوان کـرده       ساالنه
کـدام  . »ي شهر ب خانه  ا مراجعان به کتاب   کنند ت   ي شهر، کتاب دلخواهشان را پیدا می        خانه  کتاب

 گیر باشد؟ تواند علت اصلی این تفاوت چشم مورد می

  .تري دارند ي موضوعات توجه بیش جانبه به بررسی همه» الف«ساکنان شهر ) 1  
  .اند خانه بهتر عمل کرده هاي کتاب بندي کتاب در طبقه» الف«داري شهر  مسئوالن کتاب) 2  
  .تر موضوعات هستند در پی درك عمیق» فال«ساکنان شهر ) 3  
  .تري دارند به تفاوت بین بد و بدتر توجه بیش» الف«داري شهر  مسئوالن کتاب) 4  

 و  A  ،B  ،Cاز کشورهاي فرضـی      -230
D   ــرار ــی ق ــر در گروه ــش نف ، ش

مشخــصات هرکــدام از . انــد گرفتــه
محــل ، زبــان، دیــنهـا در مــورد   آن

 بـه کمـک   محل تولدشـان   و   زندگی
 در D و A  ،B  ،Cهمین حـروف    

. اسـت   مـشخص شـده   مقابـل جدول  
 را Aن رسمی کشور نفر اول دی مثالً(

 .)  استAمحل تولد و محل سکونتش هم در کشور. کند  صحبت میAبه زبان رسمی کشور. دارد
   باشند؟Aچند نفر از اعضاي این گروه، اصالً امکان ندارد داراي هویت فرهنگی مردم کشور

  پنج) 5  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1  

پـنج سـال   . اسـت  مریم سال ششم ابتدایی است و تابستان همین امسال از استرالیا به ایران آمده      « -231
لهجه و نوع تلفظ کلمات مریم . است هاي ساکن استرالیا درس خوانده ي ایرانی گذشته را در مدرسه

شیوا و معصومه هم امسال پس . OKگوید  می» باشه«جاي  گاهی بهکمی عجیب و نامعمول است و 
کـدام  » !OKگوینـد   است و مدام می شان شبیه مریم شده آرام لهجه   شدن با مریم آرام     از دوست 

 تر است؟ گیري از این ماجرا درست نتیجه

  . شود نمی آموزان آموزش داده زدن به دانش ي جوانب فارسی حرف الیا، همهزبان استر در مدارس ایرانی)  1  
  .است هویت ایرانی مریم در استرالیا درست شکل نگرفته) 2  
  .است نگرفته هویت ایرانی شیوا و معصومه در ایران درست شکل) 3  
  .بت و تنهایی نکندکنند که او احساس غر جاي مریم، کاري می شیوا و معصومه با گذاشتن خودشان به)  4  

  زبان  دین  سکونتمحل   محل تولد  
  A  A  A  A  نفر اول
  B  A  B  B  نفر دوم
  C  C  C  A  نفر سوم
  D  A  A  D  منفر چهار
  A  B  A  B  نفر پنجم
  B  B  A  A  نفر ششم
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  پاسخ تفکر و پژوهش

 یک معنـاي دیگـر  و در جنگل، یک معنا با ظاهر یکسان، در کنار آب،     » شیر«  2 ي گزینه پاسخ -220
 چه در کنار شهدا و چه در کنار زندگان، تفاوتی روحي یک، مفهوم  در گزینه. دارند یابد که کامالً با هم فرق می

یعنی گرچه معنـاي نزدیـک بـه همـی دارنـد،      . ن حالت هستندهم برعکس ای » لقب«و  » صفت«. کند  پیدا نمی 
 معنـاي  سیبي  شود که کلمه نمی کند، اما این دلیل می سیب درختی با سیب زمینی فرق  . ظاهرشان دو تا است   

امـا  . رویـد  باشد؛ در هر دو منظورمان میوه یا گیاهی است که یکی بر درخت و یکی از زمین می     متفاوتی داشته 
ظاهر یکسان » شیر«پس مانند . »پیمان«دهد و یک بار معناي  می» دوران«ي دو، یک بار معناي   در گزینهعهد

  . داردو معناي متفاوت

» سرایدار«درست مانند . کند و ورود و خروج آن، مراقبت می» در«از » دربان«  2 ي گزینه پاسخ -221
  .و ورود و خروج آن نظارت دارد) خانه و ساختمان(» سراي«که بر 

» هفته«. »پنجه«گویند  است، به آن می شده انگشت تشکیلچون از پنج    » پنجه«  2 ي گزینه پاسخ -222
ندارد، ) شش(ربطی به عدد شیش » شیشه«شود، اما  می سال تشکیل» هزار«از » هزاره«روز دارد و   » هفت«هم  
  دارد؟

هـم انـار از دانـه    !). هـا  گلبـرگ ( هـم گـل     است،  شده  هم دفتر از برگ تشکیل      4 ي گزینه پاسخ -223
  .است هم اره شده تشکیل .... هم شانه از. است و هم تسبیح شده تشکیل

 !)باشید فقط کافی است که بازي کرده(  3 ي گزینه پاسخ -224

  
  

  3 ي گزینه پاسخ -225
  
  
  
  

کند  ي الزم، فکر می ، منظورمان این است که بدون کسب تجربه    »کسی انگور نشده مویز شده    «گوییم    وقتی می 
» به برودش خواهد راه صدساله را یک می«که  است؛ درست مثل کسی ي پختگی و کارکشتگی رسیده که به مرحله

یعنی سفیدي موهایش حاصل گذشت » نکردهموهایش را در آسیاب سفید «که   کسی) متضاد(و دقیقاً برعکسِ    
ب وقتی دو ضرب. عمر بسیار و کسب تجربه است     المثل اول مانند هم باشند و مطمئن باشیم که سومی ضد  خُ

 )متضاد(

 )همانند( )متضاد(

خواهد راه صدساله  می
 .شبه برود را یک

موهایش را در آسیاب 
 سفید نکرده

انگور نشده مویز 
 شده) کشمش(
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  .ها است ي منطقی این است که ضد هردوي آن ها است، نتیجه یکی از آن

است و  دارند که روي پاي خودش ایستاده المثل به این مفهوم اشاره هردو ضرب  3 ي گزینه پاسخ -226
  .وابسته و سربار کسی نیست

المثل به یاد بیاورید   قرار است شما به دوستتان کمک کنید؛ پس با این ضرب            4 ي گزینه پاسخ -227
  .جا بیاورید تان را به که باید حق دوستی

ب، مناسب  2 ي گزینه پاسخ -228   :یی هستند کهها بندي، آن ترین معیارها در هر دسته خُ
اي در  هر واژه«؛ یا به زبانی دیگر اي را فراموش نکنند هیچ واژه) 2 و اي را در هردو گروه جا ندهند هیچ واژه) 1

تواننـد مناسـب    نمـی » سـرما «و » گرما«؛ مثالً معیارهاي »یکی از دو گروه و فقط در یکی از آن دو، قرار بگیرد         
نیز اصالً » ها فصل«و » آب و هوا«دو معیار . بطی به سرما دارند نه گرماهاي ما نه ر باشند، زیرا بسیاري از واژه

یـک از ایـن دو معیـار     مربوط به هیچ» کاري هم«یا » هوشیاري«ها مثل  مناسب نیستند، زیرا اوالً برخی از واژه    
شنهادي در مشکالت معیارهاي پی. (ها تواند هم مربوط به آب و هوا باشد و هم فصل می» برف«نیستند، وانگهی 

  .) را خودتان پیدا کنید4ي  گزینه
  :ي سوم و اما گزینه

  تمرین، سوت، کاري هم، هشیاري :هاي مربوط به مسابقات واژه
، )فـصل تعطـیالت   (تابـستان ، )شـوند  ها تعطیل مـی  روزهاي برفی، مدرسه (برف :هاي مربوط به تعطیالت   واژه

  استراحت، عینک آفتابی
  ه پاسخ دهید؟دوست دارید به یک پرسش مشاب

  

را زیـر دو واژه  » غذا، قفس، قیچی، بلیت، باران، غنچه، زنبـور، آزادي، خـاك  «هاي   اگر بخواهیم واژه  :پرسش
  است؟ ترین دو واژه در کدام گزینه آمده بچینیم و به دو گروه جداگانه تقسیم کنیم، مناسب

  غچهجنگل، با) 4  ها، کشور فصل) 3  وحش باغبانی، باغ) 2  بهار، میهن) 1  
  

  .است نهاد شده ي دوم پیش شد، بهترین معیارها، در گزینه  با توجه به روش تفکري که در باال گفته:پاسخ

خانـه،   تواند باعث شود مراجعـان بـه یـک کتـاب     حدوداً تنها موضوعی که می     2 ي گزینه پاسخ -229
اطالعـات  تـر   تـر و دقیـق   بندي اصولی رسی پیدا کنند، طبقه هاي موردنیازشان دست تر به کتاب  زودتر و راحت  

  .خانه است ها در کتاب کتاب

 است؛ بنابراین نفر دوم، چهارم و ترین عنصر فرهنگی مردم هر کشور زبان مهم  3 ي گزینه پاسخ -230
جا به دنیـا    باشند، حتی اگر آنAتوانند داراي هویت فرهنگی کشور   پنجم که زبان متفاوتی دارند، هرگز نمی      

سـاله در ایـران بـه دنیـا       فرض کنیـد کـه خـانمی سـی     باشند؛ مثالً مشترکی داشتهها دین  باشند یا با آن    آمده
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اش همان دین پدر و مادرش یعنی  باشد، اما دین رسمی باشد و از همان کودکی به کشور پرتغال سفر کرده آمده
رسی بفمهد؛ حاال سفر شوید و او نتواند با شما فارسی حرف بزند یا حرف شما را به فا اسالم باشد و شما با او هم

فهمد یا صاحب آن  کنید که فرهنگ ایرانی را می قبول میآیا که او متولد ایران است و مسلمانان،   صرف این   به
  . آشنایی کامل با زبان فارسی است،است؟ مطمئناً خیر، اولین شرط براي داشتن فرهنگ ایران

جا هم زندگی کند، بـا ایـن حـال     باشد و همان دهاي ایرانی متولد ش اما اگر کسی در خارج از کشور در خانواده    
باشـد در  ) هـاي ایرانـی   یا مثالً زرتشتی یا دیگر دیـن (فارسی را خوب بفهمد و حرف بزند و دین او هم اسالم    

برخورد با او امکان دارد که احساس نزدیکی فرهنگی به ما دست دهد، مانند بسیاري از ایرانیان ساکن خارج از 
  .) سه ممکن استمورد شش و(ایران 

است و در کـودکی، هـم فارسـی حـرف             ها در استرالیا بوده     چون سال » مریم«  3 ي گزینه پاسخ -231
ي خارجی حـرف بزنـد؛ امـا     زده، هم انگلیسی، طبیعی است که فارسی را کمی نامعمول و اصطالحاً با لهجه          می

ي مقابل شیوا   نقطهدر. اش است ي هویت قوي فرهنگی او و خانواده تواند فارسی حرف بزند، نشانه که می  همین
کنند مانند   پس سعی می!ي افتخار است مایه) بودن خارجی(نبودن  کنند ایرانی فکر میو معصومه قرار دارند که 

  !اند کسانی حرف بزنند که در ایران فارسی را یاد نگرفته

 متوجه شدیم که موارد زیادي »خواست خرس بماند خرسی که می«در داستان   4 ي گزینه پاسخ -232
  .دهند؛ حتی اشتباه می هر خدادادي و حتی عادات شخصی هویت انسان را تشکیلچون اطرافیان، ظا

ي اصلی ندارد، زیرا مربـوط بـه حیـاط      ي یک که ربط چندانی به جمله        گزینه  4 ي گزینه پاسخ -233
ي سـه بـه ایـن     نبودن گزینه درست. ي دو هم که دیدگاه اشتباهی است   گزینه. هاي شهر   خانه است، نه خیابان   

کـشی کنـد، کـار     کند؛ اگر هم اسباب کشی نمی اي از شهرش اسباب   چنین مسئله دلیل    خاطر است که کسی به    
  !است اي نکرده منطقی

شدن یک  طور نتیجه گرفت که کم توان این می» بها هاي گران میمون«از داستان   4 ي گزینه پاسخ -234
بودن و یا در انحصار شخص خاصـی قرارداشـتن، از نظـر اقتـصادي      ي زیادي از مردم   کاال، مورد تقاضاي عده   

  .کند نمی چه آن جنس زیبا باشد چه زشت، فرقی. برد ت یک کاال را باالمیقیم

را به یاد دارید؟ بارانی که ممکن است در بعـضی شـهرها   » شو مم  مم«داستان    4 ي گزینه پاسخ -235
 در استان پربارانِ مازنـدران ممکـن   ، مردم همواره مطلوب باشد  نیازخاطر    به... چون تهران، کرمان، اصفهان و      

 نادانیها براي مردم از روي  البته برخی مواقع خوشایندبودن یا نبودن پدیده.  برساندررضاست به زندگی مردم 
  .اي بدیمن باشد، مطرح نیست داد براي عده که یک رخ هاست، اما این آن

آمـوزان دبـستان و دبیرسـتان         ي درست بین دانـش      اگر بخواهیم یک مقایسه     4 ي گزینه پاسخ -236
نیز ... نامه و  وجو و پرکردن پرسش فی نیست، بلکه باید از پرسباشیم، مشاهده کا ي ترس از گربه داشته درباره
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