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  الؤس75: عادييهاي دفترچه الؤكل س دتعدا
دقيقه85گويي به آزمون: مدت زمان پاسخ

  

  ي آزمونبرنامه  وقت پيشنهادي  الؤس يشماره  الؤستعداد  نام درس

  فصل اول: عدد و الگوهاي عددي  دقيقه15 1-1010  رياضي
  فصل دوم: كسر

  ها، ضرب كسرهاجمع و تفريق كسر
  31تا 1هايصفحه

  دقيقه15  11-20  10  آشنارياضي  سؤال آشنا)10سؤال طراحي+10دفترچه عادي (

  زنگ علوم، سرگذشت دفتر من  دقيقه10  21–30  10  علوم
  ي كاغذ سازيكارخانه

  تا انتهاي فلزها
  22تا 1هاي  صفحه

  دقيقه10  31-40  10  آشناعلوم  سؤال آشنا)10سؤال طراحي+10دفترچه عادي (

  ستايش، آفرينش  دقيقه10  41–50  10  فارسي
  دانايي و هوشياري

  هوشياري
  31تا 8هاي  فارسي: صفحه
  28تا 9هاي  نگارش: صفحه

  سؤال آشنا)10سؤال طراحي+10دفترچه عادي (
  دقيقه10  51-60  10  آشنافارسي

  دقيقه 5  61-65  5  آموزش قرآن
  درس اول، درس دوم

  درس سوم
  22تا 2هايصفحه

  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (

  دقيقه 5  66–70  5  هاي آسمانهديه
  يكتا، بهترين راهنمايان

  سرور آزادگان
  باغ سرّي

  30تا 8يها  صفحه
  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (

  دقيقه 5  71–75  5  اجتماعيمطالعات
  گيريدوستان ما، تصميم

  كشاورزي در ايران
  32تا 7هاي  صفحه

  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (
  

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  گروه فني توليد

  حسين برادرانامير  مدير توليد آزمون
  يرزاكاظممفرزانه  ي آزمونمسئول دفترچه

 ستاريمهناز آراامور كامپيوتري و صفحه

  مازيار شيرواني مقدم  مديرگروه مستندسازي
  محيا عباسي  ي مستندسازيمسئول دفترچه

  عباسيحميد  ناظر چاپ
 
 
  
  
  
 

  چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
    021-6463 –923پالك –بين صبا و فلسطين –خيابان انقالبدفتر مركزي:
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  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟سؤال پاسخ داده10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه15گويي:زمان پاسخ  31تا 1هايصفحه- رياضي

  وجود دارد؟ 3و مضرب26تر ازچند عدد كوچك - 1

1 (9    2 (7    

3 (8    4 (10  

  تواند باشد؟دو عدد فرد پشت سر هم را در هم ضرب كرديم. رقم يكان كدام گزينه مي - 2
  3و 1) 2    9و 7) 1
  1و 9) 4    5و 3) 3

  نيم، چهارمين عدد از آخر كدام است؟پذيرند را از كوچك به بزرگ مرتب كبخش 3كه بر37تا 1اگر اعداد بين - 3
1 (27    2 (12  
3 (30    4 (15  

  چند است؟ ،پذير استبخش 9و 2غيرتكراري كه برهايبا رقمرقميترين عدد سهمجموع ارقام بزرگ - 4
1 (9     2 (27    
3 (36    4 (18  

  اهيم داشت؟+ فاصله خو38چند واحد تا ،واحد به سمت راست حركت كنيم17مقدار- 55ياگر از نقطه - 5
1 (38    2 (21    
3 (76    4 (67  

 كدام عدد را قرار دهيم؟در عبارت زير به جاي - 6

  + + =15 12 130 48 84  

1 (48    2 (21    
3 (42    4 (18  
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3ي مستطيليك باغچه - 7 3شكل با طول 4
7 خواهيم دور اين باغچه طناب بكشيم، بهمتر داريم. مي210متر و عرض

  چند متر طناب نياز داريم؟

1 (10514    2(96 20    

3(1812 20    4(216 40  

1اولاي را دارد. او روزصفحه210رضا قصد خواندن يك كتاب - 8
2

1 كند. كتاب را مطالعه مي3كتاب و روز دوم

  ي ديگر مطالعه كند تا كتاب تمام شود؟رضا بايد در روز سوم چند صفحه
1 (175    2 (35  
3 (105    4 (45  

1 8/1طول مستطيلي - 9  مستطيل كدام است؟باشد، مساحتمي15و عرض آن

1 (4/1    2(92 50  

3 (4/5    4(42 25  

 چه عددي قرار دهيم تا عبارت زير برقرار باشد؟به جاي - 10

  × <45 47  

1 (21
15    2(12

15  

3(22
15    4(14

30  
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  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟سؤال پاسخ داده10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10ذاري چند ازهدف گ  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه15گويي: زمان پاسخ  31تا 1هايصفحه- )سواالت آشنا(رياضي

 ؟با توجه به الگوي زير عدد صد و بيست و هفتم اين الگو چقدر است  - 11

  , , , , ...73 96 119 142 
1 (1798    2 (1821

    3 (2971    4 (2921  
 تشكيل شده است؟كوچكاز چند مربع237يبا توجه به الگوي داده شده، شكل شماره - 12

1 (474  
2 (948  
3 (1185  
4 (711  

 كدام است؟+ كم شود، نتيجه2ي اين عدد نسبت بهواحد از قرينه 5است. اگر- 1، عدد- 3ي عددي نسبت بهقرينه - 13
1 (3+    2 (9+    
3 (5-    4 (4+  

14 - 1 1و5بين دو كسر
  وجود دارد؟140چند كسر با صورت7

1 (278    2 (279    
3 (280    4 (281  

15 - 1 3طول هر قدم پريا
3 ها از يك نقطه شروع بهمتر است. آن4طول هر قدم پدرش است و طول هر قدم پدر او

   ديگر چند متر خواهد شد؟ها از يكي آنقدم، فاصله2000حركت كردند. پس از
1( 1000    2 (1500    
3( 750    4 (500  

  كدام است؟ -95/6تر ازترين عدد صحيح بزرگكوچك - 16
1( 7-      
2 (6-    
3 (8-      
  صفر) 4
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 پذير است؟بخش18پذير باشد، كدام عدد زير حتماً بربخش18براگر عدد چهار رقمي - 17

1(   2(   
  

3(   4(   
نوشته شده است. حداقل چند رقم بايد پاك شود تا عدد حاصل از دو3231221232اي، عددروي صفحه - 18

  طرف به يك صورت خوانده شود؟
      ) پنج1
  چهار) 2
      ) سه3
  دو )4

  حاصل عبارت زير كدام است؟ - 19

  ( )+ −2 1 75 4 24 3 15  

1 (227 60    2 (212 3    

3 (358
4    4 (50

15  

20 - 3 5آرش
2 15پول خود را ميوه،

1   ماند؟خرد. چه كسري از پول آرش برايش باقي ميآن را كيك مي25آن را نان و

1( 7
60    2( 4

25    

3 (3
15    4( 17

75  

  
  

  
  

  
  
  

3231221232

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6814م دبستان (كد كتابششبندي شده رياضيكتاب مجموعه طبقه200تا101هايسوال

 سوال100-پيمانه10

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5470م دبستان (كد كتابششرياضيسه سطحيكتاب176تا81هايسوال

 سوال96



  

 

  ششم دبستان ششم دبستان--»»آبانآبان2020آزمونآزمون««

7 

  

  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟ؤال پاسخ دادهس10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  22تا 1هايصفحه- علوم

ترتيب از راست به چپ در كدام گزينهنمايش دهيم، بهاگر جمالت درست را با (ص) و نادرست را با (غ) - 21
 هاي زير بيان شده است؟درستي يا نادرستي هر يك از عبارت

سال پس از ميالد مسيح به دانش ساخت كاغذ پي بردند.7000مسلمانان  
،به دانش ساخت كاغذ پي بردند.مسلمانان در سمرقند كه از شهرهاي قديم ازبكستان است  
ي كاغذ مناسب است.ي محكم درختان تنومند همانند گياه نيشكر براي تهيه، ريشه و تنهساقه  
  ص –غ -) غ4  غ -غ -) غ3  ص -ص -) ص2  ص -غ -ص) 1

  است؟نشدهدر كدام گزينه به ترتيب تعداد مواد طبيعي و مواد مصنوعي داخل پرانتز درست بيان - 22
  تا مصنوعي) 2 -تا طبيعي 2(گل محمدي -اكسيژن -كاغذ -(داروي شيميايي) ) قرص1
  مصنوعي) 1 -طبيعيتا 4سنگ ( -آجر -چوب -پنبه -) شهاب سنگ2
  تا مصنوعي) 2 -تا طبيعي 2اكسيژن ( -فلز آهن -كاغذ -نشاسته )3
  مصنوعي) 1 -تا طبيعي 3چرم ( -بنزين -نيشكر -سيمان )4

ذ،كنند تا كيفيت كاغيك سري مواد به خمير كاغذ اضافه ميي انواع كاغذ،ي كاغذسازي براي تهيهدر كارخانه - 23
  ها افزود؟كدام ماده را بايد به آن »پ«و »ب«،»آ«هايبخشي هر يك از عبارتمطلوب شود. براي افزايش كيفيت

  شود.كاغذ، شُل است و جوهر، بيش از مقدار مورد نياز روي آن پخش مي»: آ«
  تكه شده است.فرسوده و تكهكاغذ، در اثر تاشدگي زياد،»: ب«
  سطح كاغذ، بايد كمي مات و زبرتر گردد. »: پ«

  گچ»: پ«نشاسته»: ب«نشاسته»: آ) «2  گچ»: پ«نشاسته»: ب«پالستيك»: آ« )1
  گچ»: پ«نشاسته»: ب«گچ»: آ) «4  گچ»: پ«پالستيك»: ب«نشاسته»: آ) «3

كيلوگرم باشد. كدام گزينه به درستي 5با هم برابر وو جرم سه مايع مختلف،ها مشابهمطابق شكل، اگر ظرف - 24
  شود؟گيري مينتيجه

 رود.نيز فرو مي» الف«فرو رود، حتما در مايع» ج«اگر گردو در مايع) 1
» الـف«را روي مـايع محتـوي ظـرف » ج«اگر كمي از مايع محتوي ظـرف ) 2

گيرد. يقرار م »الف«روي مايع محتوي ظرف» ج«بريزيم مايع محتوي ظرف
» ب«را روي مـايع محتـوي ظـرف » ج«) اگر كمـي از مـايع محتـوي ليـوان 3

گيرد.قرار مي» ب«روي مايع محتوي ظرف» ج«بريزيم مايع محتوي ظرف
نيز فرو رود.» الف«رود و ممكن است درفرو مي» ج«فرو رود، حتماً در مايع» ب«اگر گردويي در مايع) 4

«ج»«ب»«الف»
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  ه ترتيب بيان شده است؟در كدام گزينه، موارد درست ب - 25

آب اكسيژنه برخالف−»Hr JA (A
RI¹«¹¶oQ ´ÃwITQ (Jبرد.، رنگ زرد خمير را از بين مي  


ª ºn´¨ ÂUn¼Å (A ªبا افزودن سركه و آب اكسيژنه به محلول پتاسيم پرمنگنات و آب، رنگ محلول ºnoQ ÂUn¼Å (Jشود.مي  

كاغذoTÎj (A
ùo¶´hU ¾ºI{ (J.كيفيت بهتري براي بازيافت دارند ،  

  آ-ب-آ )4       آ-آ-) ب3    ب-آ-آ )2        آ-ب-) ب1

  كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ با توجه به چهار عبارت داده شده، توضيحات داده شده در - 26

  ح مسئله)شود؟ (طراگر سنگ بزرگي در اقيانوس سقوط كند، گودالي ايجاد نميآياآ)

  )بينيپيشكند. (شود؛ چون نيروي مقاومت هوا، سرعت سقوط را كم ميب) باز كردن چتر، باعث كاهش سرعت چترباز مي

 )بينيپيشتر خواهد بود. (ي گودال ايجاد شده كوچكتر باشد، احتماالً قطر دهانهسنگ كمهر چه جرم شهاب پ)

  ه جديد، دو ماده را باهم مخلوط كردند. (آزمايش)آموزان كالس پنجم براي توليد يك مادت) دانش
  ، به درستي بيان شده است.»ت«و» پ«همانند» آ«) مورد1

  ، به درستي بيان شده است.»ت«و» پ«) فقط موردهاي2

      از موارد باال، به درستي بيان شده است. »دو مورد«) 3

  .، به درستي بيان شده است»پ«و» ب«برخالف» آ«) مورد4

مرتبط بادرستيكاغذسازي، استفاده از چند مورد وسايل زير بهيبا توجه به كاربرد وسايل آهني در كارخانه - 27

  كاربردشان نوشته شده است؟

  كاربردنام وسيله

  جداسازي موادغلتك آهني

  صاف كردن خمير كاغذسرند

  تبخير آب موادايغلتك استوانه

  توليد خمير كاغذمخزن آهني
       مورد 2 )2       مورد1)1

  مورد 3 )4      مورد 4 )3
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  دهد.هايش توضيحاتي ميو موارد استفاده فلزات به همكالسيهاسيما در مورد ويژگي - 28

نويسـد. بـه وي كمـك در جـدول مـيرارو يك جدول كشيده و برخي از موارد استفاده فلزاتمطابق شكل روبه

  به ترتيب بيابد.ه كار رفته در جدول راب »ت«و» پ«،»ب«،»آ«كنيد تا نام فلزات

 نام فلز موارد استفاده

 »پ« هاي برقكابل -پيچيسيم

 »ت« هاو ساختن غلتكرسازي كاغذهاي خميديگ

  »ب«  هاي نازك پوشش داروورقه

 »آ« فرغونبراي ساختن

  نقره»: پ« -مس»: ت«-آلومينيم»: ب« -آلومينيم»: آ)«1

  مس»: پ«-سرب»: ت« -مس»: ب« -آلومينيم»: آ« )2

  آهن»: پ« -مس»: ت« -سرب»: ب« -آهن»: آ) «3

  مس»: پ« -آهن»: ت« -مينيمآلو»: ب« -آهن»: آ) «4

  اي، بيان شده است؟متن زير در مورد چه ماده - 29

اين ماده، سـمي اسـت و هنگـام كـار بـا آن، توصـيه بـه اي جامد و رساناي خوب جريان برق و گرما است. ماده«

  »شود.دستكش ميپوشيدن
      نقره) 2      آلومينيوم) 1

) آهن4    سرب) 3

ي قبل ازاست كه مرحله از مراحل تهيه كاغذ از درخت، مرحله شماره »سومين مرحله تغيير فيزيكي« - 30

  است. آن
  ه كارخانهبي درختالوار و تنهحمل -4 )2  به كارخانهي درختالوار و تنهحمل - 3 )1

      ي درختكندن پوست تنه -4) 4  ي درختكندن پوست تنه -3 )3
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  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟سؤال پاسخ داده10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10ند ازهدف گذاري چ  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  22تا 1هايصفحه- علوم (سواالت آشنا)

 باشد؟گزينه صحيح مياند. كدامسارا و تينا براي هريك از مواد موجود در جدول زير توضيحي نوشته - 31

 
  باشد.توضيحات سارا برخالف توضيحات تينا صحيح مي) در مورد آب ژاول،1
  باشد.) در مورد چوب، توضيحات سارا همانند توضيحات تينا صحيح مي2
  باشد.) در مورد پتاسيم پرمنگنات، توضيحات سارا همانند توضيحات تينا نادرست مي3
  باشد.) در مورد گچ، توضيحات سارا برخالف توضيحات تينا نادرست مي4

  تواند صحيح باشد؟موارد زير ميكربن دي اكسيد، چند مورد از- ي اكسيژنتوجه به چرخه با- 32
Iشود.ي زمين ميسبب گرم شدن كره» د«درخت باشد، افزايش» الف«) اگر 

IIي درخـت، درخت باشد، با افزايش بازيافت كاغذ نسبت به توليـد كاغـذ از تنـه» ب«) اگر
  يابد.افزايش مي» ج«مصرف

IIIيابد.كاهش مي» ج«ليدي درختان، تورويهدرخت باشد، با قطع بي» الف«) اگر  
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

ي كاغذ كه در آن تغيير فيزيكي انجاماز مراحل تهيهي دومين مرحلههاي زير دربارهيك از گزينهكدام- 33
 شود، صحيح است؟مي

  شود.) در دومين مرحله بعد از آن، چيپس چوب تهيه مي1
    شوند.كم درختان تنومند به كارخانه حمل ميي محي قبلي آن، ساقه، ريشه و تنه) در مرحله2
  شود.ي بعد از آن پوست درخت كنده مي) در مرحله3
  شود. ) در سومين مرحله بعد از آن، خميركاغذ طي يك فرآيند فيزيكي خشك مي4
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  ؟باشدنمياكسيژنه صحيحچند مورد از موارد زير در مورد آب - 34
 اكسيژنه با پوستالف) پرهيز از تماس آب

  اكسيژنه در جاي تاريكداري آبنگهب)
 اكسيژنه در فضاي بستهج) استفاده از آب

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
  پاسخ دهيد:با توجه به شكل به سؤال زير *
هاي نشان داده شده روي خاكها را مطابق شكل زير از ارتفاعداريم كه آنبا جرم يكساني چوبيچند گلوله* 

و» 3«يهـاي شـمارهبا هم برابر است و هر دو از گلولـه» 2«و» 1«يهاي شماره  ي گلوله  دازهكنيم. انرس رها مي
  .تر هستنداندازه هستند، بزرگهمكه با هم،» 4«

ي درستي در مورد سرعت برخورد با سطحكدام گزينه مقايسه - 35
 انجام داده است؟» 4«و» 3«،»1«يهاي شمارهزمين گلوله

 
  »1«يي شمارهسرعت گلوله >» 4«يي شمارهسرعت گلوله >» 3«يي شمارهلوله) سرعت گ1
  »3«يي شمارهسرعت گلوله >» 1«يي شمارهسرعت گلوله >» 4«يي شماره) سرعت گلوله2
  »4«يي شمارهسرعت گلوله >» 1«يي شمارهسرعت گلوله >» 3«يي شماره) سرعت گلوله3
  »3«يي شمارهسرعت گلوله >» 4«يي شمارهسرعت گلوله >» 1«ي رهي شما) سرعت گلوله4

شود. اگر جرماصله درخت قطع مي 3برگي حدود500جلد كتاب200يدانيد براي تهيهگونه كه ميهمان - 36
ي هر برگ ازكيلوگرم در نظر بگيريم، براي تهيه2000آيد را حدوددست ميچوبي كه از هر اصله درخت به

  شما چه مقدار چوب نياز است؟كتاب
  كيلوگرم 06/0) 4  كيلوگرم60) 3  كيلوگرم 12/0) 2  كيلوگرم120) 1

) و كمتر از جرم مايع1تر از جرم مايع () بيش4جرم مايع ( )،4) و (3)، (2)، (1در حجم يكسان از چهار مايع ( - 37
ها را دري آنشوند. اگر همهط نمي) از همه كمتر است. اين چهار مايع در هم مخلو3) است و جرم مايع (2(

ظرف زير بريزيم و در ته ظرف يك شير وجود داشته باشد، با باز كردن شير ظرف، دومين مايع كه از ظرف 
  شود، كدام است؟خارج مي

    ) 1(ي) مايع شماره2    ) 2(ي) مايع شماره1
  )3(ي) مايع شماره4    )4(ي) مايع شماره3
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  ؟باشدنميزير صحيحهاييك از گزينهكدام - 38
باشد.) مس سرخ رنگ است و رساناي مناسبي براي الكتريسيته مي1
  باشد. اي رنگ است و فلزي سمي مي) سرب نقره2
باشد.) طال زرد رنگ است و فلزي كمياب و گرانبها مي3
    شود.ي دوچرخه استفاده مياي رنگ است و در بدنه) آلومينيوم نقره4

رسم شده است. اين» ج«و» ب«،»الف«راي سه مايع مختلفنمودار زير، ب - 39
ليتر ازميلي10شوند. درون يك ليوان ابتداسه مايع در هم مخلوط نمي
ريزيم. سپس دو مكعب توپر هم جرم اما باهر يك از اين سه مايع مي

تواند شكلاندازيم. كدام گزينه ميهاي مختلف را درون ليوان مي  اندازه
    درستي نشان دهد؟ها را بهي آنقرارگير

1(   2 (  3(   4 (  
هايدهيم. درون ظرفكنيم و درون چهار ظرف يكسان قرار ميقسمت مساوي تقسيم مي 4يك تكه نان را به - 40

ها راريزيم و هر كدام از آنقطره آب مي25و15،15 ، 5ترتيب از راست به چپ به )د(و )ج(،)ب(،)الف(
دهيم. براي بررسي اثر رطوبت بر سرعت رشد كپك رويير، همزمان در شرايط ذكر شده قرار ميمطابق شكل ز

  ساعت مقايسه كنيم؟24نان، بايد كدام دو ظرف را پس از گذشت

  
  

   »ج«و» الف) «4  » د«و» الف) «3  » ج«و» ب) «2  » د«و» ب) «1
  
  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6815م دبستان (كد كتابعلوم ششبندي شدهكتاب مجموعه طبقه230تا121هايسوال

 سوال110-پيمانه11

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5462م دبستان (كد كتابعلوم ششسه سطحيبكتا165تا111هايسوال

 سوال55
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  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟سؤال پاسخ داده10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  28تا 9هاي/ نگارش: صفحه31تا 8هايفارسي: صفحه

  شود؟كامل مي» در«يجاي خالي كدام گزينه، با حرف اضافه - 41
 ذهـن خـود طنـاب دار تـو را  ،دنبوسـاين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است كه همچنان كـه تـو را مـيو) 1
  بافند.مي
  ي خونين گذشت.) و سيالب پر طبل............. ديوار هزاران قافيه2
  شود.اند، بسيار ضعيف شنيده ميهاي عزاداران كه............. آهستگي در حركت) صداي قدم3
  اي دارد.) اتاق خلوت پاكي است............. فكر، چه ابعاد ساده4

  بيان شده است؟نادرستدر كدام گزينه، معني يك يا هر دو واژه - 42
–الف زدن: گزافه) 1 –) سراسيمه: ب2  صواب: پاداشگويي   غفلت: نادانياعجله
3– –4  فيض: عطا) موزون: سنجيده     مايه: اندازه) تجلّي: پيدا شدن

  ؟شودنمييك از موارد زير، توجهنويسي، به كدامحالدر شرح - 43
  هاي خلقي و جسمي) ويژگي2    زمان و محل تولد) 1
  ) جزئيات زندگي شخص4    ) وقايع مهم زندگي3

  است؟نيامده» تعليم«ي مهي كلخانوادهدر كدام گزينه، هم - 44
  بين استنه بلندي است به صورت كه تو معلوم كني / كه بلند از نظر مردم كوته) 1
  مردي ز اهل علوم) شنيدم كه بگريست سلطان روم / بر نيك2
  ) آن معلم بود عالم در جهان / همچو خورشيدي كه باشد او ميان3
  كند از عمل) جامي از آن پيش كه تيغ اجل / دست تو كوتاه4

  است؟ادرستنكدام بيت - 45
  اي مادر عزيز كه جانم فداي تو / قربان مهرباني و لطف و صفاي تو) 1
  ي تو و اين دل، سراي توام كه هست / اين سينه، خانهرود از سينه) مهرت، برون نمي2
  آب ار چه همه زالل خيزد / از خوردن آن، مالل خيزد )3
  / آن خشت بود كه پر توان زد) الف از سخن چو در توان زد4
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  اي آمده است؟در بيت كدام گزينه، نام اثري از نظامي گنجه - 46
  ي روز / تويي برابر من يا خيال در نظرمندانم اين شب قدر است يا ستاره) 1
  ) مهين بانو كه پاكي در گهر داشت / ز حال خسرو و شيرين خبر داشت2
  م سرو به باالي دوست مانند است) گرفتم از غم دل راه بوستان گيرم / كدا3
  زار من استرود دل من / كه ياد دوست گلستان و اللهزار و گلستان نمي) به الله4

  در عبارت كدام گزينه، نهاد پنهان (محذوف) است؟ - 47
  ) نصيحت همه عالم چو باد در قفس است2  گويممن آنچه شرط بالغ است، با تو مي) 1
  ) مبارزان طريقت كه نفس بشكستند4  نيا) مكن به چشم ارادت نگاه در د3

  است؟متفاوتدر كدام بيت از نظر معنا و تلفظ با ساير ابيات» بازي«يواژه- 48
  ايام مرا غافل كردبازيرخ و فوت شد امكان، حافظ / چه كنمنزدي شاه) 1
  غم مخورهاي پنهانبازياي از سرّ غيب / باشد اندر پرده) هان مشو نوميد چون واقف (آگاه) نه2
  شكاري و آز شكاريبازي) ربودي از اين و بدادي مر آن را / چو3
  برفت چندين سالبازي) برفت عمر و نرفتيم راه شرط و ادب / به راستي كه به4

  ، علت ناراحتي پادشاه در پايان داستان چه بود؟»هوشياري«با توجه به درس - 49
  وقايع گذشته) پشيماني از2  عدم همراهي اطرافيان با پادشاه) 1
  ) به پند و اندرز اطرافيان گوش ندادن4  عدم نيكي كردن به ديگران) 3

  ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات ارتباط مفهومي - 50
  دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود) 1
  ) چو دانا تو را دشمن جان بود / به از دوست مردي كه نادان بود2
  زند نادان دوستكند / بر زمينت ميدت مي) دشمن دانا بلن3
  ) به قول دشمنان برگشتي از دوست / نگردد هيچ كس با دوست دشمن4
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  آموزان عزيز:دانش
  ايد؟سؤال پاسخ داده10در آزمون قبل به چند سؤال از

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10ند ازچ

    
  

  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  28تا 9هاي/ نگارش: صفحه31تا 8هايصفحه- فارسي (سؤاالت آشنا)

 است؟نادرستكدام گزينه - 51

  به فارسي به دست ابوعلي بلعمي انجام شده است.» تاريخ طبري«يترجمه) 1
  و سرود فعلي جمهوري اسالمي ايران اثر ابوالقاسم حالت است.» تديوان حال«) 2
  ، داستان هفت وزير است.»سندبادنامه«نام ديگر) 3
  را از فارسي دري به نثر روان ترجمه كرده است.» سندبادنامه«ظهيري سمرقندي،) 4

 است؟نشدهكدام مصراع صحيح معنا - 52

  دايي كه انسان را توانا ساخت.به نام آن كه جان را فكرت آموخت: به نام خ) 1
  جهان را به تمامي، پرتوي از نور وجود خداوند بدان.جهان، جمله، فروغ نور حق، دان: ) 2
  ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن: از بخشش او هر دو جهان روشن و نوراني شد. ) 3
  اند.صيف كردهي ادراك و فهم خود، خدا را توي خويش: به اندازهاند از ديدهنشاني داده) 4

 است؟نشدهدر متن زير، كدام يك از اصول نگارشي رعايت - 53

اش پر از شگفتي بود. تمـام عمـرش بـه رستم پهلوان ايراني بود. او پسر زال بود و مادرش رودابه بود و زندگي«
بـاشتافت. رستم از شـش خـان گذشـت و پهلواني گذشت و در تنگناها به كمك شاهان و شاهزادگان ايراني مي

 »ي برادرش، شغاد، كشته شد.ديو سپيد جنگيد و سرانجام با دسيسه

 هاپرهيز از تكرار كلمه) 2  خودداري از كاربرد كلمات گفتاري و شكسته )1

  اطالعات صحيح و مفيد در متن) 4    ساده و خوانا بودن متن) 3
   ؟نيستندخانوادههاي كدام گزينه همكلمه - 54

  تدريس -مدرسه -درس) 2    ارتباط -مربوط -رابط )1
  سعي –سعد -سعادت) 4    تثبيت -اثبات -ثبت) 3

  هاي زير درست نوشته شده است؟چه تعداد از واژه - 55
  »عاداب نيك –آزردن –شخصيت –نهراسيم –عبور –مخلوط –ظاهر –حالك«

    سه) 2    دو) 1
  شش) 4    پنج) 3
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 شود؟ديده مي» پرسشي«و» خبري«يدر كدام گزينه، هر دو نوع جمله - 56
  كه گفت در رخ زيبا نظر خطا باشد/ خطا بود كه نبينند روي زيبا را )1
  بيا كه وقت بهار است تا من و تو به هم/ به ديگران بگذاريم باغ و صحرا را) 2
  به دوستي كه اگر زهر باشد از دستت/ چنان به ذوق و ارادت خورم كه حلوا را) 3
  ن است/ كه آخري بود آخر شبان يلدا راهنوز با همه دردم اميد درما) 4

  ؟نيستشده نهادكدام بخش مشخّص - 57
    ديچون تو نشنيكه كس ناسازگار/  ديامسحرگه گفت ،يديبه نوم )1
    شانيشما را هم كند چون ما پر/ دورانيهاگردشدوست،يبگفت ا) 2
    ستين يز تاراج تو فارغ، حاصل/ ستين يساحلمن،ياتوز امواج) 3
  كار من ساخت  ،يهمان ناسازگار/ بگداختاميايدلسردمرا) 4

  است؟متفاوتبا بيت زير» ياري«يدر كدام گزينه، معناي واژه - 58
 »اگر بخت پيروز ياري دهد / مرا بر جهان كامگاري دهد«

پر انديشه باشيد و ياري كنيد / به مرگ پدر سوگواري كنيد) 1
  ن او در جهان نامداري بودمرا بر زمين نيز ياري بود / چو) 2
  جو آمدندز تركان به ياري او آمدند / پر از جنگ و پرخاش) 3
  پر از درد برگشت ز آوردگاه (ميدان جنگ) / چو ياري ندادش خداوند ماه) 4

 است؟نادرست، كدام گزينه»هاي شناختپنجره«با توجه به درس - 59
  ن است.ي پيوند خود، خلق و خلقت نيكوكاري و احسارشته )1
  آوريم.ها ايمان ميما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، به خالق اين) 2
  ي خلقت و خالق بپردازيم.بايد به تفكّر دربارههاي آفرينش، فقطبراي شناخت بهتر زيبايي) 3
  بر عهده دارند.ايآموزان، كلمات هم وظيفههر كلمه رنگ و بويي دارد و مانند ما دانش) 4

  دارد؟تريبيشبا كدام گزينه تناسب مفهوميبيت زير - 60
  »خرد را نيست تاب نور آن روي/ برو از بهر او، چشم دگر جوي«

اي عاشقان اي عاشقان آن كس كه بيند روي او/ شوريده گردد عقل او، آشفته گردد خوي او )1
  اني)زندش (جبين: پيشزندش/ صد بوسه ز مهر بر جبين ميجامي است كه عقل آفرين مي) 2
عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است/ عاقالن ديوانه گردند از پي زنجير ما) 3
  ي مشكين كو/ دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار كجاست؟عقل ديوانه شد آن سلسله) 4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  22تا 2هايصفحه- آموزش قرآن

 ه است؟درستي بيان شدي قرآني بهمعناي چند واژه - 61

  »آورنده / نساء: زنان / اتَّقوا: تقوا پيشه كنيدها / جنود: فرشتگان / رسول: ايماندارند / قُلوب: دليقيمونَ: برپا مي«
  ) سه2    دو) 1
  چهار) 4    پنج) 3

  بيان شده است؟نادرستي كدام گزينهمعني آيه - 62
  پوشش بلند، خود را بپوشانند.كه با چادر يا»: يدنيَن علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ«) 1
  ها و زمين است.پس گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان»: فَقالوا ربنا رب السماوات و االَرضِ) «2
  كنيم.ها روزي داديم، انفاق ميو از آنچه به آن»: و مما رزقناهم ينفقونَ) «3
  دهنده و هشداردهنده.قطعًا ما فرستاديم تو را گواه و بشارت»: و نَذيراًانّا اَرسلناك شاهداً و مبشِّراً) «4

  است؟نادرستمعني كدام آيه - 63
  كنند.و ايشان بر پروردگار خود توكل مي»: و علي ربهِم يتَوكَّلونَ«) 1
  امداد و شامگاه.كنند او را بگويند و ستايش ميها ميو تسبيح»: و اَصيالًةًو تُسبحوه بكرَ) «2
  ها بهتر باشند.ها از اينچه بسا آن»: عسي َان يكونوا خَيراً منهم) «3
  هاي بد نگذاريد.براي يكديگر لقبو»: و ال تَنابزوا بِاالَلقابِ« )4

 ي زير اشاره دارد؟عبارت كدام گزينه، به مفهوم آيه - 64

  »انّا فَتَحنا لَك فَتحاً مبينًا«
جنگ تحميلي تنها جنگي بود كه دشمن نتوانست حتي يك وجـب از خـاك ايـران عزيزمـان را بـه ي اخيردر چند سده) 1

  چنگ آورد.
  ) جنگ تحميلي هشت سال به طول انجاميد.2
  به ايران حمله كرد.1359) صدام در شهريورماه3
  كردند.) دشمنان انقالب اسالمي صدام را تحريك و حمايت مي4

 رتباط دارد؟بيت زير با كدام آيه ا - 65

  »گويگونه مجوي / كه عيب آورد بر تو و عيبتو عيب كسان هيچ«
  »و ال تَلمزوا اَنفُسكُم) «2    »فَاَصلحوا بينَ اَخَويكُم«) 1
3» (خُونونَ اؤما المنَّم4    »ةٌا» (كبر مدح بِحبس و«  

  
  
  

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5442م دبستان (كد كتابششهاي آسمان و آموزش قرآنلعات اجتماعي، هديهسه سطحي مطاكتاب591تا551هايسوال

 سوال41
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  30تا 8هايصفحه- هاي آسمانهديه

  يعني................... .» اَلحمد للّه رب العاَلميَن« - 66
  دهنده بودن خداوند) اعتقاد به روزي2  اعتقاد به بخشنده بودن خداوند) 1
  ) شهادت به دانايي خداوند4  ) شكرگزاري و سپاس از خداوند3

  ي چه چيزي است؟دهندهمعجزات پيامبران نشان - 67
  ) عظمت و بزرگي پيامبران2  پيامبرانشجاعت و توانايي خاص) 1
  ها) باورپذير بودن پيامبري آن4  ) فرستاده شدن پيامبران از جانب خداوند3

 ارتباط را دارد؟ترينكمي زير با كدام عبارتآيه - 68

ي از خودشان فرستاديم كـه منهم اَنِ اعبدوا اهللاَ ما لَكُم من اله غَيرُه: و در ميان آن قوم رسولفَاَرسلنا فيهِم رسوالً«
  »نيست.معبوديخداي يكتا را پرستش كنيد كه جز او براي شما

  هاي خوب و نيكوكار برگزيد.خداوند مهربان، پيامبراني را از ميان انسان) 1
  كردند.) پيامبران مردم را هدايت و راهنمايي مي2
  داشتند.ها باز ميند و از بديدكرها دعوت ميها را به خوبي) پيامبران انسان3
  كردند.) پيامبران با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه مي4

  است؟نادرستكدام گزينه - 69
  ي كربال حضور داشت.ي امام حسين (ع)، در واقعهحضرت قاسم (ع)، پسر چهارده ساله) 1
  ت.) بعد از پيامبر (ص)، معاويه به جنگ با امام علي (ع) كه جانشين پيامبر (ص) بود، برخاس2
  هجري قمري، معاويه از دنيا رفت و فرزندش يزيد به حكومت رسيد.60) در سال3
  تن از يارانش در صحراي كربال به شهادت رسيدند.72امام حسين (ع) وهجري،61) در روز دهم محرم سال4

  در كدام گزينه، امر به معروف صورت گرفته است؟ - 70
  خواهد كه غيبت نكند.عرفان از دوستش مي) 1
  خواهد كه به پدر و مادرشان احترام بگذارند.ها مي) معلم از بچه2
  هايشان آشغال نريزند.خواهد كه در كالسهاي مدرسه مي) مدير از بچه3
  گويد كه نبايد پرخوري كند.) سپيده به دوستش مي4
  
  

  سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب
  )5442م دبستان (كد كتابهاي آسمان و آموزش قرآن ششسه سطحي مطالعات اجتماعي، هديهكتاب374تا337هايسوال

 سوال38
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  32تا 7هايصفحه- مطالعات اجتماعي
  رين منبع غذايي، ............... و................ است.تبعد از غالت، مهم - 71

  حبوبات -) محصوالت جاليزي2    لبنيات -محصوالت زراعي) 1
  حبوبات -محصوالت زراعي )4  لبنيات -) محصوالت جاليزي3

  ؟نيستهاي زير، مربوط به عوامل طبيعي مؤثر بر كشاورزييك از عبارتكدام- 72
  در نواحي خشك، استعداد كشاورزي ندارند.هاي آهكي يا نمكيخاك) 1
  زدن و آبياري به ابزار و وسايل مخصوص كشاورزي نياز داريم.) براي شخم2
  هر محصول با يك نوع شرايط آب و هوايي سازگاري دارد. )3
  شود.) آب مورد نياز كشاورزي از آب باران و رودها تأمين مي4

  است؟نادرستكدام گزينه - 73
  وجود دارد. براي انتخابهاي مختلفيآيد كه در آن راههايي پيش ميت ساده نيستند و گاهي موقعيتي تصميماهمه) 1
  گيريم، آثار و نتايجي دارند و ممكن است اين آثار خوب يا بد باشند. تصميماتي كه ما مييهمه )2
  گويند.ي ديگران، مشورت مي) به استفاده كردن از فكر و تجربه3
  بيني كنيم.ي هر انتخاب را پيشگيري، بايد نتيجهگام تصميم) در اولين4

  است؟نادرستكدام گزينه - 74
  دهند.) باغداري، كشت و پرورش نهال درختان است كه تا يك سال محصول مي1
  ي فصول سال كشت كنيم.هوايي و در همهوي آبتوانيم هر محصول را در هر منطقه) با ايجاد گلخانه مي2
  آيد.دست ميساله است كه از نظر شرايط طبيعي در نواحي مرطوب و نسبتًا معتدل بهگياهي يك) برنج نيز3
    .شودساله است و به دو شكل پاييزه و بهاره كشت ميگياهي يك) گندم4

  كامل شده است؟نادرستجاي خالي عبارت كدام گزينه - 75

  رود.ترين نيازهاي ما به شمار مييكي از مهمدوستي) 1

  شود.ميآرامشو سبكي باعثبت با دوست عاقل و صبور) صح2

  گذارد.دوستان در ما تأثير ميرفتارو اخالق ) 3

  .»اخالق نباشنددر دوستي خوشبدترين افراد كساني هستند كه«فرمايد: ) پيامبر (ص) مي4
  
  

  سه سطحيبتمرين تستي آزمون بعدي از كتا
  )5442م دبستان (كد كتابهاي آسمان و آموزش قرآن ششسه سطحي مطالعات اجتماعي، هديهكتاب99تا65هايسوال

 سوال35



  
  
  
  

  دبستانششم
  1401آبان20

  
  الؤس60: تيزهوشانيهاي دفترچه الؤكل س دتعدا

  دقيقه50گويي به آزمون: مدت زمان پاسخ
  

  

  وقت پيشنهاديالؤسيشمارهالؤتعداد سنام درس
  دقيقه 765–80 5كالمي و ادبيهوش

  دقيقه 815–85 5(آشنا)كالمي و ادبيهوش
  دقيقه 865–90 5هوش رياضي و منطقي

  دقيقه 915–95 5(آشنا)هوش رياضي و منطقي
  دقيقه 965–100 5ييهوش تصويري و فضا

  دقيقه 1015–105 5(آشنا)ييهوش تصويري و فضا
  دقيقه10610–15120سرعت و دقت

  دقيقه12110–15135(آشنا)سرعت و دقت
  
  
  
  
  

  ،مراديمسعود گل،نچيامحمد كنف،سميرا زرگري،مسعود مرادي،اميرحسين برادران  هوش و استعداد  طراحان
  علي حبيبي،داغيهفاطمه قر،محمد صادقي

  
  
  
  
  
  

گزينشگران و   
  ويراستاران

مسئولين درس  ويراستاران آزمونمسئولين درس آزموننام درس
  مستندسازي

  ويراستاران
  مستندسازي

اميرحسين برادران  هوش و استعداد
سميرا زرگري

  حميدرضا رحيم خانلو
  ---  سرژ تبريزيعلي ونكي

  
  
  
  
  
  
  

  گروه فني توليد

  حسين برادرانامير  مدير توليد آزمون
  ميرزاكاظمفرزانه  ي آزمونمسئول دفترچه

مهناز ستاريآراامور كامپيوتري و صفحه
  مازيار شيرواني مقدم  مديرگروه مستندسازي

  يزيسرژ تبر  ي مستندسازيمسئول دفترچه
  عباسيحميد  ناظر چاپ

  
  
  
  

  چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
  021-6463 –923پالك –بين صبا و فلسطين –خيابان انقالبدفتر مركزي:
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  آموزان عزيز:دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  هوش كالمي و ادبي

 ؟شودانتخاب كدام گزينه سبب ايجاد يك متن هماهنگ مي - 76

  آخرين نمازش گفت:يالف) و در سجده

  ي مهربان، مرا ببخشب) پس اي آمرزنده

  ي از الهيات شفا، به نماز ايستادي فصلپ) حكيم عمر خيام، بعد از مطالعه

  تنها راه من به سوي تو بود.ت) زيرا شناختن

 ي امكان و توان خويش شناختم.ث) خدايا من تو را به اندازه

     ت -ب -ث -پ -الف) 1

  ب -ت -ث -پ -) الف2

     ت -ث -الف -ب -) پ3

  ت -ب -ث -الف -) پ4

  تر است؟هاي زير نزديكالمثليك از ضربمفهوم كدامتصوير مقابل به - 77

  يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب) 1

  خورهگر از كوزه شكسته آب مي) كوزه2

  ما خورده )لباسي(جامه) صابونش به3

  كوزه همان برون تراود كه در اوست) از4
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دانست كه هوا خـود مخلـوطي از چنـد شود. او نميارسطو معتقد بود كه نفس كشيدن باعث خنك شدن قلب مي
ي هـواي دانسـت. امـا مقايسـهنوع گاز است. بنابراين هواي دمي و بازدمي را از نظر تركيب شيميايي يكسان مي

اند. هواي دمـي، اكسـيژن بيشـتري دارد، امـا در هـواي متفاوتهمو هوا بادهد كه اين ددمي و بازدمي نشان مي
تـنفس از آنچـه ارسـطو فراينـداكسيد نسبت به هـواي دمـي بيشـتر اسـت. بنـابراين اهميـت بازدمي، كربن دي

اني ممكن است كه آدمي توانست ارتباط دستگاه تنفس و دسـتگاه داشت فراتر است. درك اين اهميت، زمپنمي
  »خون را بيابد.گردش

  پاسخ دهيد.79و78هايسؤال* با توجه به متن باال به
هاي زير در متن باال آورده شده است؟يك از گزينهپاسخ كدام- 78

  ي هوادهندههاي شيميايي تشكيل) تركيب1
  گردش خون) ارتباط بين دستگاه تنفس و دستگاه2
  اكسيد در هواي دم و بازدم) مقايسه كربن دي3
  ي دستگاه تنفسدهندهاي تشكيلزاج) 4

  مطابق كدام گزينه است؟ ،اي كه زير آن خط كشيده شده استكلمهمعني- 79
    ) علت1
  ) سازوكار2
    ) فرآورده3
  )  نتيجه4

آيد؟دست مي بهي مناسب جهت تكميل عبارت زير از تركيب كدام دسته حروفواژه- 80

اي و قيام را تنها چـاره بـر ...را نچشيده بودند،طعم شيرين عدالتهايي كه در طول ساليان متماديانسان«
  »رهايي از ظلم و ستم يافتند.

  ) ا ز ت3  ) ر و خ ش2  ) ا ن گ1
    ) ر ن6  ) ي ز ل د5  ) د ن ي4
  5و 1) 1
  4و 3) 2
  4و 2) 3
6و 5) 4
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  (سواالت آشنا)هوش كالمي و ادبي
  ؟كندنميهاي زير را كاملكدام از عبارتكلمه هيچكدام - 81

  شود.اي موجب كاهش............. نوشته ميبيان مطالب حاشيه -

  امام خميني (ره) جمهوري اسالمي ايران را............. كرد. -

  توان نظم و امنيت را به بهترين شكل در كشور برقرار كرد.با............. درست مي -

  اي را به خواهرم دادم تا از لطف او............. كنم.ديهمن ه -

    گزاري) خدمت2    گذاري) پايه1

  گذاري) قانون4    ) تأثيرگذاري3

 ؟شودنميدر كدام گزينه ديده» باران«و» برف«هايمعنايي ميان كلمهنسبت - 82

    ) چوب و شيشه2    ) ماه و خورشيد1

    برنج) نان و4    ) ساز و آواز3

گيـرد،، عبارتي كه از نظر الفبا با توجه به حرف اولش پـيش از بقيـه قـرار مـي84و83يك از سؤاالت* در هر

 عبارت چندم متن است؟

83 -   

  خارجي ندارد و كامالً خيالي استالف) چنين جوهري وجود

  كندتر ميارزشب) و با اين تغيير آنها را با

  تغيير دهدتواند ماهيت اجسام راج) اكسير جوهري است كه مي

  كندقره و مس را به طال تبديل ميد) يعني مثالً جيوه را به ن

    دوم) 2    اول) 1

  چهارم) 4    سوم) 3
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84 -   

  گيري يك فيلم استشكلي هالف) فيلمنامه در واقع پاي

  شوداتي براي ساخت فيلم نوشته ميب) فيلمنامه داستاني است كه همراه با توضيح

  گويند  نويس ميويسد، فيلمنامهناي هم كه آن را ميج) به نويسنده

  د) كه نام انگليسي آن سناريو است

  گيرد) و بدون آن فيلمي شكل نمي ه

    سوم) 2    دوم) 1

  پنجم) 4    چهارم) 3

  دهد؟كدام گزينه، نظم معنادارتري بين كلمات را نشان مي - 85

    ) هميشه، گاهي اوقات، به ندرت، هرگز1

  ندرت) گاهي اوقات، هميشه، هرگز، به2

    ) گاهي اوقات، هرگز، به ندرت، هميشه3

  ) هميشه، به ندرت، هرگز، گاهي اوقات4
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  آموزان عزيز:دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  رياضي و منطقيهوش

در يك زبان، (تاكا دكا من) به معني (تاريخ آزمون هوش)، (تاكا نيكا) به معني (هوش اجتماعي) و (دكا بينو) به - 86
  ؟است. كدام كلمه به معني (درس اجتماعي) استمعني (درس تاريخ) 

  ) تاكا بينو4  ) نيكا من3  ) بينو نيكا2  ) دكا نيكا1
باقي15ساعت قبل از يك و پانزده دقيقه بعدازظهر بوده باشد، چند دقيقه تا ساعتدقيقه قبل دو145اگر - 87

  مانده است؟
  دقيقه25) 4  دقيقه105) 3  دقيقه85) 2  دقيقه80) 1

 5دنيا آمده باشد و به1382تر است. اگر دنيا سالسال از سارا بزرگ16تر و داراسال از دارا كوچك14ديبا - 88
  تر باشد، سارا متولد چه سالي است؟واهر دوقلوي ديبا است كوچكسال از دريا كه خ

1 (1381  2 (1379  3 (1378  4 (1380  
شنبه،ي زمين از آخر به اول است. (جمعه، پنجبرعكس سيارهسي پيالروترتيب روزهاي هفته در سياره  - 89

شنبه درشنبه در زمين روز يكنجچهارشنبه، ...) براي مثال روز شنبه در زمين روز جمعه در پيالروس و يا روز پ
ي زمين سفركنند، تصميم گرفتند به سياره  پيالروس است. بامبي و دامبو كه هر دو در پيالروس زندگي مي

شنبه در پيالروس و روزيفرداِي پنجدو روز قبل از فرداِي پس ،ها سفر خود را آغاز كردندكنند. روزي كه آن
شنبه در زمين بود. بامبي و دامبو حداقل چند روز بعد ازز سه روز قبل از يكروز بعد ا ،كه به مقصد رسيدند

  اند؟حركت به زمين رسيده
    روزچهار) 2    )  سه روز1
  ) دو روز4    ) هفت روز3

 چند واحد است؟هاي زير، ارزش شكلبا توجه به تساوي - 90

  + = + = + =19 16 13       
1  (8    2 (13    
3 (5    4 (11  
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  (سواالت آشنا)رياضي و منطقيهوش

4اگر عدد سه رقمي - 91 36جمع شود، عدد سه رقمي226رقميبا عدد سه 9آيد. اگردست مي به
6 9پذير باشد،بخش 9بر− چقدر است؟ 

1 (1  2 (2 

3 (3  4 (5   

ها تست كرونا گرفتهنفر از آن50اند. ازنفر مشكوك به كرونا و آنفوالنزا در بيمارستان بستري شده100 - 92
است؟ (تستنادرستهاي زيريك از گزينهنفر منفي بوده است. كدام20نفر مثبت و30شده و جواب تست

  معناي تأييد وجود بيماري كرونا در شخص است.)مثبت به
  ها كرونا دارند.نفر از بين آن30) حداقل1
  نفر كرونا ندارند.20) حداقل2
  نفر است.30حتمًا جزو آن ،) اگر فردي كرونا داشته باشد3
  نفر نباشد.20تواند جزو آنمي ،) اگر فردي كرونا نداشته باشد4

  ي را بايد بگذاريم؟جاي عالمت سؤال چه عدد به - 93
1 (10    
2 (18  
3 (32    
4 (12  

  با توجه به الگوي زير، عدد بعدي كدام است؟ - 94

?   → → → → →12 36 45 135 144 
1 (196    2 (216    
3 (438    4 (432  

كنند، حداقل چه تعداد ازها پروازاند. اگر نصف پرندههاي درختي نشستهگنجشك بر روي شاخه11كالغ و 7 - 95
  مانند؟بر روي درخت باقي ميهاگنجشك

    1) 2    ) صفر1
3 (2    4 (3   
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  آموزان عزيز:دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.سؤال پاسخ مي10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه 5گويي:زمان پاسخ  تصويري و فضاييهوش

 ي داده شده است؟ي گستردهشدهكدام گزينه بسته - 96

1(     2 (    
  

3 (    4 (  

  هاي ديگر تفاوت دارد؟كدام گزينه از لحاظ جايگاه نقطه با گزينه - 97

1 (    2 (  

3 (    4 (  

  تصوير مكعب سمت چپ در آينه كدام گزينه است؟ - 98
  

1 (    2 (    

3 (    4 (  
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 ي شكل داده شده است؟يافتهكدام گزينه دوران - 99

1 (    2 (    

3 (    4 (  

 گيرد؟ي بين تصاوير كدام گزينه به جاي عالمت سؤال قرار ميبا توجه به رابطه - 100

    

1 (    2 (    

3 (    4 (  
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  دقيقه 5گويي: زمان پاسخ  تصويري و فضايي(سواالت آشنا)هوش

 المت سؤال قرار گيرد؟ها بايد به جاي عيك از گزينهكدام - 101

1 (  2 ( 

3 (  4 (  

 ها بايد به جاي عالمت سؤال قرار گيرد؟يك از گزينهكدام - 102

1 (    2  (    

3(     4 (
  

هايكنيم. سپس كاغذ را از محلهايي در آن ايجاد مي  يك تكه كاغذ را از محل مشخص شده تا زده و سوراخ - 103
  ود؟شكنيم. كدام گزينه ديده ميتا شده باز مي

   

1 (  2 (
  

3 (  4 (
  

  است.……بايمثل رابطهبايرابطه - 104

1 (  2 (  3 (  4 (  
  كامل را بسازند، كدام قطعه مازاد است؟يي زير، يك دايرهقطعه 4اگر سه قطعه از - 105

1 (4  
2 (3  
3 (2  
4 (1  
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  آموزان عزيز:دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد.پاسخ ميسؤال10كنيد به چند سؤال ازدر اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز10هدف گذاري چند از  قبلآزمون10چند از

    
  

  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  سرعت و دقت

كنـد و عـدد * يك ماشين اعداد، ورودي را گرفته و اعداد را از بزرگ به كوچك و از چپ به راسـت مرتـب مـي
دهد. بـا توجـهرا خروجي مي531را گرفته و عدد351هد. به عنوان مثال عدددحاصل را به عنوان خروجي مي

  خروجي كدام عدد، عددي زوج خواهد بود؟109تا106به توضيحات، در سؤاالت
106 -   

1 (1948  2 (5483  3 (1508  4 (3548  
107 -  

1 (5558  2 (9515  3 (5757  4 (5258  
108 -   

1 (1258  2 (9898  3 (9518  4 (7538  
109 -   

1 (1234  2 (2345  3 (3456  4 (6785  
 شود؟ديده مي3333رو، چند باردر عدد روبه - 110

  3333333333  
  بار 8) 4  بار 7) 3  بار 5) 2  بار 3) 1

 چند بار رقم زوج بالفاصله بعد از رقم فرد است؟ ،اگر ارقام عدد زير را از چپ به راست بخوانيم - 111

  ( )457865539354023642431  
1 (3    2 (4    
3 (5    4 (6   

  گزينه تعداد اعداد فرد در دو طرف *** برابر است؟در كدام - 112
1 (47-24-37-45***45-44-32-29  
2 (10-96-14-17***12-14-15-16  
3 (12-25-22-21***37-35-34-33  
4 (54-45-34-24***89-68-87-78  
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 چند است؟دومدر جدول زير مجموع اعداد سطر دوم و ستون - 113

10

9

8

5

11

12

7

6

13  
1 (46    2 (51  

3 (58    4 (54  

 حرف مشترك دارند؟ 3فقط» تيزهوشان«يلمات زير، با حروف كلمهچند كلمه از ك - 114

 »لرستان -تنور -زمستان -ستايش -تصويرگر -كتاب -كامپيوتر -سمپاد -مدرسه -تدريس«

1 (2    2 (3    

3 (4    4 (5  

اب كنيد كهاي را انتخدو نماد مشابه مقابل هم نوشته شده است. الزم است گزينهي زيرهادر هر يك از گزينه - 115

  با هم متفاوت هستند. » , « نماد دو طرف

1 (ABCDEFG , ABCDEFG  

2 (HIJKLMNO , HIJKLMNO  

3 (PQRSTUV , PQRSTUV    

4 (WXYZABCD , WXYZBACD  

Aدر مجموعه نمادهاي زير كه از چپ به راست چيده شده - 116 Rاند، چند مرتبه نماد  قرار گرفته است؟بعد از نماد

  R A B C R A Q P R A C P W M N R A B Q A P C R  

1 (4    2 (2  

3 (3    4 (5  
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  پاسخ دهيد.119تا117* با توجه به شكل زير به سؤاالت

  
  در شكل باال چند سطر و ستون وجود دارد؟ - 117

  ستون12سطر و15) 2    ستون 6سطر و10) 1
  ستون10سطر و 5) 4    ستون10سطر و 6) 3

  وجود دارد؟از باال چند شكل 5در سطر - 118
1 (5    2 (4  
3 (3    4 (2  

 است؟صورتها بهي شكلدر كدام سطر از باال كليه - 119

1 (3    2 (4  
3 (5    4 (1  

زيـراهنمايبر اساس ر .گذاري اجناس از نمادهاي پايين استفاده شده است* در يك سوپر ماركت براي شماره
  به سؤال زير پاسخ دهيد.

  
3 95 7

  

  

  كدام است؟عدد مرتبط با نماد جنس - 120
1 (337    2 (793  
3 (579    4 (935 
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  دقيقه10گويي: زمان پاسخ  سرعت و دقت(سواالت آشنا)

 پاسخ دهيد.124تا121* با توجه به متن زير، به سؤاالت
 7تـا عـدد 6چيند. تالوتامي 5تا عدد 3را كنار 3تا عدد 5اچيند. پالوتمي 3تا عدد 3را كنار 5تا عدد 5آلوتا

تا عـدد  4را كنار 3تا عدد 2چيند. كالوتامي 7تا عدد 7را كنار 6تا عدد 6چيند. شالوتامي 6تا عدد 7را كنار
چينـد. بالوتـامي 7عددتا 3را كنار 6تا عدد 4چيند. فالوتامي 3تا عدد 4را كنار 5تا عدد 2چيند. دالوتامي 5
را كنار 2تا عدد 3چيند. نالوتامي 4تا عدد 3را كنار 1تا عدد 2چيند. مالوتا  مي 6تا عدد 3را كنار 7تا عدد 4
  چيند.مي 4تا عدد 3

 كدام چينش مربوط به پالوتا است؟ - 121
1 (5553333  2 (33333555    
3 (55555333  4 (55553333 

  لوتا است؟كدام چينش مربوط به فا - 122
1 (7777666  2 (114444  
3 (6666777  4 (6666667777777 

    »335555«  چينش مقابل مربوط به كيست؟ - 123
    ) آلوتا2    ) شالوتا1
 ) كالوتا4    ) مالوتا3

  ؟نيستي زير صحيح هاكدام يك از گزينه - 124
 222444) چينش نالوتا: 2    44411) چينش مالوتا: 1
 553333) چينش دالوتا: 4  66666777777) چينش تالوتا: 3

متمايز به كار رفته در، مشّخص كنيد در كدام گزينه تعداد حروف الفباي126و125هاي* در هريك از سؤال
  هر دو عبارت يكسان است؟ (دقّت داشته باشيد كه حروف تكراري را نبايد بشماريد)

125 -   
نويسانانجمن خوش1  هاي شهرروشنايي
يكي بود، يكي نبود2  هاي خشمخوشه
ي وارونگي دماپديده3ي صحيح زندگيشيوه

يك هنرمند سرشناس4  امتحانات نوبت دوم
126 -   

اعزام نيروهاي جهادي1  احتمال وزش باد
موسيقي شعر فارسي2  داستان دو شهر

خودروهاي گازسوز3آخرين روزهاي زمستان
ي شب يلداهندوانه4  يك تصوير تماشايي
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ايد. اگر صفحه شطرنج و بازي دو نفر به شـكل زيـر درآمـده ايد و بازي هم كردهصفحه شطرنج را ديده* حتماً
  پاسخ دهيد.134تا127باشد، به سواالت

  
هاي سفيد و سـياه دانيد از جدول زير كمك بگيريد. دقت كنيد مهرههاي شطرنج را نمي(راهنمايي: اگر نام مهره

  فرقي ندارند.)
 سرباز قلعه (رخ) فيل سبا وزير شاه

   

  صفحه شطرنج چند خانه دارد؟ - 127
    خانه16) 2    خانه 8) 1
 خانه64) 4    خانه32) 3

 در رديف ششم از پايين، چند سرباز سياه وجود دارد؟ - 128

  سرباز 3) 2    سرباز 4) 1
 ) سربازي وجود ندارد.4    سرباز 2) 3

 وجود دارد؟ي قلعهدر ستون هشتم از سمت راست، چند مهره - 129

    مهره 3) 2    مهره 4) 1
 مهره 1) 4    مهره 2) 3

 دهد؟ي فيل را به درستي نشان ميكدام گزينه، محل قرارگيري مهره  - 130

    ) سطر دوم از باال و ستون دوم از چپ1
 ) سطر دوم از پايين و ستون اول از چپ2

  ) سطر دوم از باال و ستون دوم از راست3
  سوم از چپ) سطر سوم از پايين و ستون4
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 هاي يكسان هستند؟چند مورد از موارد زير، داراي مهره - 131

 سطر سوم از باال و ستون سوم از چپ -الف

  سطر دوم از باال و ستون هشتم از راست -ب
  ستون اول از چپ و سطر هفتم از پايين -پ
  سطر ششم از پايين و ستون دوم از راست -ت
1 (4    2 (3    
  صفر) 4    2) 3

  ي كمتري دارد؟مهرهكدام رديف تعداد - 132
    ) رديف هشتم از باال2    ) رديف سوم از باال1
 ) رديف پنجم از پايين4    ) رديف چهارم از پايين3

 تري دارد؟بيش يكدام ستون تعداد مهره - 133

 ) ستون پنجم از سمت چپ2    ) ستون دوم از سمت راست1

 ) ستون دوم از سمت چپ4  ) ستون پنجم از سمت راست3

 اي قرار گرفته است؟ستون ششم از راست و سطر سوم از پايين، چه مهرهدر محل برخورد - 134

    ) وزير2    ) شاه1
 ) اسب4    ) سرباز3

 ترين تكرار را دارد، در كل بيت چندبار آمده است؟در بيت زير حرفي كه بيش - 135

  »خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد / كه تا ز خال تو خاكم شود عبير آميز«
1 (7    2 (6    
3( 9    4 (8 

  


