
 

 

  
  
   دبستان ششم

 1401 دي 2
  

   الؤس 75: عاديي  هاي دفترچه الؤكل س دتعدا
  دقيقه 85گويي به آزمون:  مدت زمان پاسخ

  

  ي آزمون برنامه  وقت پيشنهادي  الؤس  ي شماره  الؤس تعداد  نام درس

  فصل سوم: اعداد اعشاري  دقيقه 15 1-10 10  رياضي
  62تا  43هاي  صفحه

  دقيقه 15  11-20  10  آشنا رياضي  سؤال آشنا) 10سؤال طراحي+ 10دفترچه عادي (
  سفر به اعماق زمين  دقيقه 10  21–30  10  علوم

  از ابتداي ساختمان دروني زمين 
  زمين پويا 

  )1ورزش و نيرو (
  تا انتهاي علم و زندگي

  42تا  28هاي  صفحه
  سؤال آشنا) 10سؤال طراحي+ 10دفترچه عادي (

  دقيقه 10  31-40  10  آشنا علوم

  دانايي و هوشياري  دقيقه 10  41–50  10  فارسي
  خان رستم هفت

  ايران من
  اي وطن، درس آزاد

  57تا  37هاي   فارسي: صفحه
  49تا  33هاي   نگارش: صفحه

  سؤال آشنا) 10سؤال طراحي+ 10دفترچه عادي (
  دقيقه 10  51-60  10  آشنا فارسي

  دقيقه 5  61-65  5  آموزش قرآن
  درس پنجم، درس ششم 

  42تا  29هاي  صفحه
  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (

  دقيقه 5  66–70  5  هاي آسمان هديه
  سيماي خوبان

  دست در دست دوست
  دوران غيبت

  53تا  37هاي   صفحه
  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (

  دقيقه 5  71–75  5  مطالعات اجتماعي

  ايران و منابع انرژي
  8از ابتداي درس 

  پيشرفت علوم و فنون در
  ي اسالمي دوره 

  54تا  39هاي   صفحه
  سؤال طراحي) 5دفترچه عادي (

  
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  گروه فني توليد

  حسين برادران امير  مدير توليد آزمون
  يرزاكاظممفرزانه   ي آزمون مسئول دفترچه

 مهناز ستاري آرا كامپيوتري و صفحهامور 

  مازيار شيرواني مقدم  مديرگروه مستندسازي
  محيا عباسي  ي مستندسازي مسئول دفترچه

  عباسيحميد   ناظر چاپ
 
 
  
 

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
    021- 6463 –923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب  دفتر مركزي:
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 15: گويي زمان پاسخ  62تا  43هاي  صفحه - رياضي

متر باشد، مسيري كه  3ي طبقات از يكديگر  رود. اگر فاصله + برجي مي4ي  به طبقه -3ي  آسانسوري از طبقه - 1

  كند، چند متر است؟ آسانسور طي مي

1 (9   2 (12   

3 (18   4 (21  

  قرار دارد؟ 07/0و  06/0م عدد زير بين كدا - 2

1 (62/0    2 (0602/0  

3 (625/0    4 (07001/0  

  كدام است؟ 382/4و  6عدد اختالف دو  - 3

1 (728/1    2 (628/1  

3 (718/1    4 (618/1  

  كدام است؟ 75/18كسر معادل عدد اعشاري  - 4

1 (5187100     2 (87511000   

3 (1875
10     4 (1875

100   

  ؟نيستصحيح يك از عبارات زير  حاصل كدام - 5

1 (/ / /× =0 051 0 1 0 0051     2 (/ /× =37 04 10 370 4   

3 (/ / /× =4 137 0 01 0 04137   4 (/ /× =1 72 100 17 2   
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5كسر - 6
  تا دو رقم اعشار برابر با كدام است؟ 6

1 (03/8    2 (83/0  

3 (71/0    4 (20/1  

  متر روي زمين جلو رفته است. محيط اين چرخ كدام است؟ 6/249دور چرخيده و  120چرخ يك ماشين  - 7

1 (08/2    2 (8/2  

3 (07/2    4 (7/2  

برابر كنيم،  4عليه را  است. اگر مقسوم و مقسوم 02/0و  1/21ترتيب  ي يك تقسيم به مانده قسمت و باقي خارج - 8

  مانده كدام است؟ قسمت و باقي مجموع خارج

1 (12/21    2 (48/84  

3 (9/21    4 (18/21  

  اش برابر است با: باشد، قاعده 4/12االضالع  باشد. اگر ارتفاع اين متوازي مي 2/254االضالعي  مساحت متوازي - 9

1 (5/20    2 (25  

3 (4/25    4 (4/20  

 ي تقسيم كدام است؟ دهيم. باقيمانده قسمت انجام مي تقسيم زير را تا يك رقم اعشار در خارج - 10

  /47 3 81   

1 (3/12    2 (137/0  

3 (7/13    4 (37/1  
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  مون امروزبراي آز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  62تا  43هاي  صفحه - (آشنا)رياضي 

44مجموع اعداد  - 11 2 ،13 2 ،25/2 ،103  چقدر است؟ 75/2و  20

1( 15    2 (18    

3( /17 5    4( 19  

تر  متر از حسين كوتاه 1/0متر از قد علي بلندتر است و قد رضا  سانتي 25متر است. قد حسين  58/1علي  قد - 12

 است. قد رضا چند متر است؟

1 (83/1     2( 82/1    

3( 73/1    4( 48/1  

 حاصل عبارت زير چقدر است؟ - 13

  oÿÅ IU oÿÅ IU 
/ ... ×

28 32
0 000 0090 1 00 0  

1 (900000     2 (90000    

3 (0 0090/    4 (9000   

 است؟ 8چند تا  2/0در  - 14

1 (0 4/     2 (4    

3 (0 25/    4 (0 025/   

 عليه كدام است؟ باشد. مقسوم مي 71/2مانده  و باقي 85/3، خارج قسمت 26/168  در يك تقسيم، مقسوم - 15

1( 42    2( 43    

3( 44    4( 45   
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د ي دو عد هاي گسترده صورت گسترده بنويسيم، مجموع ارقام ظاهر شده در فرم اگر اعداد اعشاري زير را به - 16
 كدام است؟

   
1 ( 14  2( 16    
3(  17  4 (20  

خواهيم در آن نهال بكاريم. براي كاشت هر نهال  متر داريم. مي 6متر و طول  7/5زميني مستطيل شكل به عرض  - 17
 توانيم در اين زمين بكاريم، چه تعداد است؟ ترين تعداد نهالي كه مي متر مربع زمين نياز داريم. بيش 4/1به 

1  (23      
2 (24    
3 (25      
4 (26  

هاي توليد شده در يك  كيلوگرم است. اگر وزن پارچه 38/4ي ريسندگي، وزن هر توپ پارچه  در يك كارخانه - 18
 كيلوگرم باشد، در يك ساعت چند توپ پارچه توليد شده است؟ 32/61ساعت 

1 (14/0    2 (40/1    
3 (14    4 (1400   

 رقم اعشار) 3آموز، كدام است؟ (تا  ن نمرات اين دانشآموز به صورت زير است. ميانگي هاي يك دانش نمره - 19

  15 25 18 5 19 75 17 25/ , / , / , /  
1 (750/70    2 (687/18    
3 (687/17     4 (682/17   

  برابر چه عددي است؟ 2000باشد. حاصل تقسيم عدد الف بر  مي 5/2برابر  20حاصل تقسيم عدد الف بر  - 20
1  (025/0    2 (25/0    
3 (5/2    4 (250   
  
  

  
  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6814بندي شده رياضي ششم دبستان (كد كتاب  كتاب مجموعه طبقه 290تا  201هاي  سوال

 سوال90-پيمانه9

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي
  )5470كتاب سه سطحي رياضي ششم دبستان (كد كتاب  255تا  177هاي  سوال

 سوال79
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 10: گويي زمان پاسخ  42تا  28هاي  صفحه - علوم

 تري است؟ يك نسبت به بقيه اسيد ضعيف كدام - 21

    ي ترشي      ) سركه2    ) آب پرتقال  1

    ) جوهر نمك4    ) ليموترش     3

فشان، مقداري جوش شيرين در ليوان ريخته و  سپس مقداري سركه به آن اضافه  سازي آتش كسرا به منظور شبيه - 22

آموزان كبريت افروخته  شود. سپس يكي از دانش ز ليوان خارج ميهاي گاز ا كنند. در اين تغيير شيميايي حباب مي

  ي آزمايش در كدام گزينه آمده است؟ دهد. نتيجه هاي گاز توليد شده قرار مي و روشن را در معرض حباب

  شود.   توليد شده و كبريت خاموش مي كربن دي اكسيدگاز  )1

  دهد. مي) گاز اكسيژن توليد شده و كبريت به سوختن خود ادامه 2

  دهد. توليد شده و كبريت به سوختن خود ادامه مي كربن دي اكسيد) گاز 3

  شود. ) گاز اكسيژن توليد شده و كبريت خاموش مي4

و هل به صورت كشيدن از راست به چپ  ترتيب بههاي زير وارد كردن نيرو به اجسام  يك از گزينه در كدام - 23

 باشد؟ ميدادن 

1(   2 (  

3 (  4 (  
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  است؟ نشدهها به درستي بيان  فشان گزينه به ترتيب تعداد فوايد و ضررهاي آتش در كدام - 24
  ا ضرر) - فايده 3هاي آتش فشاني ( ها، استفاده از سنگ هاي طبيعي گردشگري، جريان گدازه )  ايجاد سونامي، ايجاد جاذبه1

  ضرر) 2 -فايده 2ها ( ،  انفجار كوههاي اسيدي ريزش باران، توسعه گردشگريتشكيل درياچه،  )2

ي ساختار دروني  هاي آتش فشاني، استفاده از انرژي زمين گرمايي، مطالعه هاي آب گرم، استفاده از سنگ ايجاد چشمه )3

  ضرر) 0 -فايده 4زمين (

   ضرر) 3 -فايده 1هاي كشاورزي،  ايجاد زمين لرزه ( ) انتشار گازهاي سمي، ريزش خاكستر، حاصلخيزي زمين4

  باشد؟ مي آتشفشان ي دهانه از مواد و گاز خروج مشابه زير آزمايش كدام - 25

 اكسيژنه آب در پرمنگنات پتاسيم كردن حل ) 2             كرومات دي آمونيوم سوزاندن) 1

   است. صحيح 3و  1 موارد) 4          شيرين جوش و سركه مخلوط كردن )3

 چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 26

  ر كند حتماً به آن نيرو وارد شده است.الف) وقتي حركت جسمي تغيي

  شود. ب) به يك جسم متوقف شده حتماً نيرو وارد مي

  شود. پ) به جسمي كه در حال حركت است حتماً نيرو وارد مي
    1) 2    ) صفر1

3(
 

2    4 (3
 از را ها آن و برداشته متر سانتي 23 طول متر و سانتي 60 قطر با چوب تكه 2 علي داده شده، جدول مطابق - 27  

يكسان است.  ميز ي لبه تا تكه چوب 2 هر ابتداي ي بست. فاصله محكم ميز بر روي متري سانتي 133 ارتفاع

  كرد.  آويزان مختلف هاي وزنه چوب تكه هر انتهاي از سپس

  در كدام گزينه آمده است؟  »پ«و » ب«، »آ«به ترتيب نتيجه موارد 

  200  100 جرم وزنه (گرم)

  وزنه تا زمين ي فاصله

  متر) (سانتي

  »پ«  »آ« رچوب تَ

  »ب«  30 چوب خشك

 12»: پ« -25»: ب« -10»:آ) «2        6»: پ« -35»: ب« -6»:آ«) 1

   8»: پ« -25»: ب« -10»:آ) «4              20»: پ« -32»: ب« -4»:آ) «3
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اليه دروني زمـين از نظـر حالـت مـواد تشـكيل دهنـده را        5شكل مقابل، * 

  پاسخ دهيد. 29و  28 دو سؤالجه به اين شكل، به دهد. با تو نشان مي

  

  

  است؟ نشدهكدام گزينه به درستي بيان  - 28

 اند. واقع شده  »آ«ي  ذخاير نفت و گاز در اليه) 1

 است.» ب« ي ها، مربوط به اليه لرزه ها و زمين فشان تر آتش منشأ بيش) 2

 است.» پ«ي  بيشترين ضخامت مربوط به اليه) 3

  جامد است.» ث«ي  همانند اليه» ب«ي  اليه حالت )4

  ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 29

  اي كه بيشترين ضخامت را دارد، جامد است. اليه )1

  اي كه كمترين ضخامت را دارد، جامد است. ) اليه2

  اي با حالت مذاب احاطه كرده است. زمين را اليه مركز) 3

  شكل به حالت جامد هستند. ي خميري ي مجاور اليه ) دو اليه4

  كند؟ دام گزينه، عبارات را به درستي تكميل ميك - 30

Tw¼Q (A¾ ي سنگ و معادن فلزي در اليه زغال* 
¾T{¼¬ (J اند. واقع شده   

Â±iHj Áï¾TvÀ (Aضخامت* 
¸ÄoÄp Áï¾T{¼¬ (J خارجي است. ي بيشتر از ضخامت هسته  

ITÿU (A·فشان دماوند همانند  آتش ي از دهانه* 
·°Lw (J شود. گاز خارج مي فقط  

      آ -آ -ب )2    ب   -ب -آ) 1

آ  - ب -آ )4    ب – آ -ب )3

ث

ت

پ

ب
آ
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10چند از هدف گذاري   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  42تا  28هاي  صفحه - علوم (سواالت آشنا)

هاي ساختماني، بهداشتي و  ترتيب بيانگر خسارت لرزه در يك منطقه كدام گزينه به زمين در هنگام وقوع - 31
  باشد؟ اجتماعي مي

    آلودگي آب -شكستن سد -) ريزش آوار1
  آلودگي آب -شكستن سد -ذايي) آلودگي مواد غ2
    بيكاري -آلودگي آب -شكستن سد) 3
  ريزش آوار -ي بيماري كننده انتشار جانوران منتقل -بيكاري )4

  ؟نيست، كدام گزينه صحيح »اثر نيرو«با توجه به مفهومِ  - 32
    ) ترمز كردن موتورسيكلت (توقّف جسم)1
  جسم) شروع حركت) رها كردن تير از كمان (2
  ردن فويل آلومينيمي (تغيير شكل جسم)) مچاله ك3
  زدن به توپ ساكن (تغيير جهت حركت جسم)  ) ضربه4

 باشد؟ ترتيب از راست به چپ، اعمال نيرو به چه صورت مي به» ج«و » ب«، »الف«هاي  در هر يك از شكل - 33

 ) كشيدن، هل دادن، هل دادن1

  ) هل دادن، هل دادن، كشيدن2
  هل دادن ) هل دادن، كشيدن، 3
  ) كشيدن، كشيدن، هل دادن4
   
  

  درستي بيان شده است؟ ها به فشان در كدام گزينه فوايد و ضررهاي آتش - 34
  ايجاد سونامي (فايده) –ي گردشگري (ضرر )  ) توسعه1
  تشكيل درياچه (ضرر) –هاي اسيدي (فايده)  ) ريزش باران2
  هاي آب گرم (فايده) تشكيل چشمه –) انتشار گازهاي سمي  (ضرر) 3
    هاي كشاورزي (ضرر) زمين حاصلخيزي –) ايجاد سونامي (فايده) 4

 »ج« »ب« »الف«
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لرزه و بعد از وقوع  از راست به چپ يكي از اقدامات قبل از وقوع زمين ترتيب بههاي زير  يك از گزينه كدام - 35
  دهد؟ را نشان مي لرزه زمين

 گيري مناسب ) حفظ خونسردي، پناه2  گيري مناسب، كمك به مصدومين ) پناه1

    ها سازي ساختمان مقاوم ) كمك به مصدومين، 4  زاري مانور زلزله، كمك به مصدومينبرگ) 3

دفتر كرومات انجام داد. او در  فشان را با آمونيم دي آتش  كوه  در مدرسه با رعايت موارد ايمني آزمايشرادين  - 36
  ؟يادداشت خود موارد زير را يادداشت كرد. او كدام مورد را اشتباه يادداشت كرده است

 ) آمونيم دي كرومات جامدي نارنجي رنگ است.1

  ماند، جامدي سبز رنگ است. كرومات باقي مي آمونيم ديانفجار ) پس از اتمام آزمايش، آنچه كه از 2
  شوند. فشان مواد جامد به اطراف پرتاب مي ) در اين آزمايش همانند فوران آتش3
  سازي كنيم. فشان را شبيه ي از آتش) با اين آزمايش به خوبي توانستيم مواد مايع خروج4

طوري كه  بنديم به ر با قطر و طول يكسان را روي يك ميز محكم ميتَ ِ يك قطعه چوب خشك و يك قطعه چوب - 37
گرمي را در كدام نقطه آويزان كنيم تا انتهاي آزاد  200 ي هي ميز يكسان است. وزن ي ابتداي هر دو تا لبه فاصله

و » ب«ي نقاط  ي از سطح زمين قرار گيرد؟ (فاصلهتر بيشي  شده است در فاصله چوبي كه وزنه به آن آويزان
   ي ميز يكسان است.) از لبه» ج«و » الف«ي نقاط  و فاصله» د«

  
    ) الف 1
 ) ب 2

  ) ج3
  ) د4

 دهند؟ ترتيب از راست به چپ، چه چيزي را نشان مي به» ج«و » ب«، »الف«در شكل زير موارد  - 38

  
  جريان گدازه -فشاني جامد آتشمواد  -دهانه) 1
  دهانه -فشاني مواد جامد آتش -) جريان گدازه2
  دهانه -جريان گدازه -فشاني ) مواد جامد آتش3
  فشاني مواد جامد آتش -جريان گدازه -) دهانه4

خش� مچوب

تر مچوب

بالف

دج

 
 »ب«

 »الف« »ج«
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لوط اي و مخ پنگ، پارافين ژله هاي مختلف زمين با استفاده از گل رس، توپ پينگ سازي اليه با توجه به مدل  - 39

ي زمين را نشان  اي از كره ي آهن در كتاب درسي، هر مورد از ستون سمت چپ ويژگي اليه ي ريز و براده ماسه

سازي شده است. كدام مورد از ستون سمت راست با  دهد كه به كمك موردي در ستون سمت راست مدل مي

 كدام مورد از ستون سمت چپ تطابق دارد؟

الف

ب

ج

لايرس گل

پ�نگپنگ توپ

ژلهاي پالايراف�ن

د

و

هـ
دلاير زغالسنگ و گاز هنفت، ذخا,ر

شدهاهند. واقع لا,ه ا,ن داخل

از ب�شتر آن سنگهاي جنس
است. شده تش�9ل هن�9ل و آهن

2800 حدود لا,ه ا,ن ضخامت
است. �Cلومتر

  
    د  –) ب 2    هـ  –الف ) 1

  هـ –) ب 4    و –ج  )3

 هاي زير صحيح است؟  كدام يك از گزينه - 40

هـاي آن بـا    كيلومتري از سـطح زمـين قـرار دارد كـه جـنس سـنگ       2100كيلومتري تا  350ي زيرين در عمق  ) گوشته1

  متفاوت است.  پوسته و هسته

  هاي هسته از آهن و نيكل است. ي سنگ ) جنس همه2

  هاي زيرزميني در گوشته قرار دارند.  آب ي ) معادن فلزّي و غيرفلزّي و سفره3

 كيلومتر دارد. 100كند و ضخامتي حدود  كره روي خميركره حركت مي ) سنگ4

  
  
  
  
  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب آبي
  )6815بندي شده علوم ششم دبستان (كد كتاب  كتاب مجموعه طبقه 360تا  231هاي  سوال

 سوال130-پيمانه13

  ز كتاب سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي ا
  )5462كتاب سه سطحي علوم ششم دبستان (كد كتاب  329تا  166هاي  سوال

 سوال164
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  ير بنويسيد.دهيد؟ در جدول ز سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  49تا  33هاي  / نگارش: صفحه 57تا  37هاي  فارسي: صفحه

 ؟نداردخانواده وجود  هاي هم در كدام گزينه، بين دو بيت، واژه - 41

  ر پريشاني منمعذورم اگر سخن پريشان افتاد / معلوم شود مگ) 1
  درس مايي / كه علم عشق در دفتر نباشد بشوي اوراق اگر هم     

  ي صادق همي دمي   شب شده است / از بهر ما سپيده ) صدر جهان! جهان همه تاريك2
  بهر چه گويي داري تو مايه و تصديق / بهر چه خواهي داري تو قدرت و امكان     

  خلوق ميسر گردانمنت م ي سرگردان / بي ) روزي من سوخته3
  داشت نهفت / اشكم به زبان حال با خلق بگفت رازي، كه دلم ز جان همي     
  آفاق بودي  ي عشاق بود / مهرورزي تو با ما شهره ) پيش از اينت بيش از اين انديشه4

  حالي و درماندگي دوست آن باشد كه گيرد دست دوست / در پريشان     
 هستند؟  نادرستاز نظر اماليي هاي زير، چند واژه  در بين واژه - 42

  »غرور –طفوليت  –نصيحت  –مبصر  –زده  ذوق –گي  چيره –اهريمن «
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر) 1

  است؟ نادرستكدام بيت  - 43
  همه با هم براي اين وطنيم / مهربان، همچو جسم با جانيم )1
  ) اشرف و انجب تمام ملل / يادگار قديم دورانيم2
  ) گر رسد دشمني براي وطن / جان و دل، رايگان بيفشانيم3
  ) چون كه حب وطن ز ايمان است / ما يقيناً ز اهل ايمانيم4

  بيان شده است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام شاعر يا نويسنده  - 44
  باشد. مي» مجموعه داستان جايزه«محمدرضا سرشار: معروف به رهگذر است و از جمله آثار او، ) 1
  است.» اي براي شب خانه«ادر ابراهيمي: نويسنده و سينماگر بود و نخستين كتابش ) ن2
  از جمله آثار اوست.» الدين احياء علوم«) امام محمد غزّالي: از دانشمندان معروف سلجوقي بوده است كه 3
  ست.يكي از آثار او» هاي ناگهان آينه«شاه قاجار بود و  ) ايرج ميرزا: وي از نوادگان فتحعلي4
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  ؟نيستمنادا » رب«ي  در بيت كدام گزينه، واژه - 45
  سپارم به تو از چشم حسود چمنش يا رب اين نوگل خندان كه سپردي به منش / مي) 1
  ) در زير امر اوست جهان و جهان خود اوست / يا رب خدايگان جهان است يا جهان2
  ) يا رب ز كرم دري به رويم بگشا / راهي كه درو نجات باشد بنما3
  ) يا رب به خدايي خداييت / وانگه به كمال پادشاهيت4

  ؟شود نميي مبالغه يافت  در كدام بيت آرايه - 46
  اي است كه در آسمان گرفت ي من است / خورشيد شعله زين آتش نهفته كه در سينه) 1
  ) از ضعيفي چنان شدم كه ز تن / در دل من ببيني اسرارم2
  (معمور: آباد) پراكندگي دور باد ) دل و كشورت جمع و معمور باد / ز ملكت3
  ) از دود آه ماست كه ابر آشكار گشت / وز سيل اشك ماست كه دريا پديد شد4

  ؟نداردي تشبيه وجود  در كدام بيت، آرايه - 47
  تو همه ماهي و خورشيدي و ابري و نسيم / من خزان ديده و پژمرده گلي در چمنم) 1
  ام ي گل آرميده م، ولي به سايهام / خار ) اشكم، ولي به پاي عزيزان چكيده2
  ماند ماند / تبسمت به گل آفتاب مي ) تو كيستي؟ كه صدايت به آب مي3
  ) كز عشق به غايتي رسانم / كاو ماند اگر چه من نمانم4

  تواند مربوط به خان ششم باشد؟ ايد، كدام بيت مي خوانده» خان رستم هفت«چه از داستان  با توجه به آن - 48
  آوران / نهادند سر سوي مازندران شاه و جنگ چو شب روز شد) 1
  ) به اوالد گفت آنچ پرسيدمت / همه بر ره راستي ديدمت2
  برون آمد از خيمه ارژنگ ديو / چو آمد به گوش اندرش آن غريو  )3
  ) چنين پاسخش داد ديو سپيد / كه از روزگاران مشو نااميد4

 در بيت زير چه كسي است؟» تو«منظور از  - 49

  »ام تو ي آزادي ام تو، مايه ، اي سرودم، اي نگهبان وجودم / اي غمم تو، شادياي سالمم«
  ) مادر2    ايران) 1
  ) قرآن4    ) خداوند3

  قرابت دارد؟» دارو بعد از مرگ سهراب نوش«المثل  مفهوم كدام بيت با ضرب - 50
  بوس تو دست كسي رسيد كه او / چو آستانه بدين در، هميشه سر دارد به پاي) 1
  گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندان مردم دريد) سر 2
  ي گزند مباد ) تَنَت به نازِ طبيبان نيازمند مباد / وجود نازكت آزرده3
  ) من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم / اينم از عهد ازل حاصلِ فرجام افتاد4
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  آموزان عزيز: دانش
  ايد؟ هسؤال پاسخ داد 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  49تا  33هاي  / نگارش: صفحه 57تا  37هاي  صفحه - فارسي (سؤاالت آشنا)

  دارد؟ تفاوتها  در كدام گزينه با ساير گزينه» روزي«ي  معني واژه - 51
  ده رهنماي خداوند نام و خداوند جاي / خداوند روزي) 1
  چنين بود و روزي نبودت ز من / بدين درد غمگين مكن خويشتن) 2
  روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت / چون آب به جويبار و چون باد به دشت) 3
  سپه برنشاند و بنه برنهاد در گنج بگشاد و روزي بداد /) 4

  وجود دارد؟ معنايي غلطهاي زير، چند  در بين واژه - 52

 –تيمار كردن: ترسـيدن   –نخجير: شكار  –ها  قاچاقالر: تنبل –جاودانه: هميشگي  –گُرد: جادوگر  –پيكار: نبرد «
  »آذرگشسب: آتش تند و تيز –سهمگين: سنگين  –تر  اشرف: گرامي

  سه) 4  پنج ) 3  شش) 2  چهار ) 1
   شود؟ با حروف ربط كدام گزينه كامل مي ترتيب بهجاهاي خالي متن زير  - 53

هـا را   هـاي سـنگي دل   هاي غريب صـخره  ناله ……رسد  ها، هر شب به گوش مي هايت بر تن صخره شالق موج«
بـه   كني، راه ما از هم جداست. تو به يك سو و مـن  فرزندانت را ميهمان آسمان مي ……شكافد. دريا! اي تو  مي

  »دلم هميشه به تو نزديك است. ……روم  سوي ديگر مي
  و -كه  -كه ) 4  ولي  -و  -كه ) 3  اما –كه  -و ) 2  اگر  -كه  -و ) 1

   مشخص شده است؟  نادرستي ادبي مقابل كدام بيت  آرايه - 54
  مبالغه ←بياباني آمدش ناگاه پيش/ ز تابيدن مهر (خورشيد) پهناش بيش) 1
  كنايه ←آيدش/ همي راي شمشير و تير آيدش هنوز از دهن بوي شير) 2
  مبالغه ←آه سعدي اثر كند در كوه / نكند در تو سنگدل اثري) 3
  مبالغه ←كنند نماز اند/ پشت بر قبله مي عابداني كه روي بر خلق) 4

  هاي بيت زير يكسان است؟ هاي كدام بيت، با تعداد جمله تعداد جمله - 55

 »چاك مش زمين شد همه چاكخروشيد و جوشيد و بركند خاك / ز س«
  ييرا در وقت توانا فانيضع ابيدر/  ماند يبستان شاداب نم نيگل ا ميدا )1
  ييفكرت سودا نيبگذر ز يگفتا غلط/  كردم يزلفش با باد هم ي گله شبيد) 2
  ايمايم / به نيروي تو يك به يك زندهخداوند مايي و ما بنده) 3
  يينايمشكل در ساغر م نيتا حل كنم ا/  ده  يجگرم م نيخون نايم ي هريدا نيز) 4



  

 

  ششم دبستان ششم دبستان --»»ديدي22آزمونآزمون««

16

گويند. با توجه به اين  كه بر روي آن كاري انجام شده، مفعول مي» غذا«ي  ، به واژه»علي غذا را خورد«در عبارت  - 56
 در كدام گزينه مفعول است؟ » ـَ ش«توضيح، 

  به خنجر به دو نيم كرد شميان) 2  شفرو ريخت چون رود، خون از برَ )1
  به كردار شير شسر از تن، بكند) 4  ، برانگيخت اسبشرستم بديدچو ) 3

  است؟ نيامده» منادا«در كدام گزينه،  - 57

  يا تير هالكم بزني بر دل مجروح/ يا جان بدهم تا بدهي تير امان را )1
  اي مادر عزيز كه جانم فداي تو/ قربان مهرباني و لطف و صفاي تو) 2
  تو به جان آمد، وقت است كه بازآيي ي/ دل بياي پادشه خوبان، داد از غم تنهاي) 3
  آيد آيد/ يا نسيمي است كز آن سوي جهان مي ي جان مي يا رب اين بوي خوش از روضه) 4

  آمده است؟» امام محمد غزالي«در كدام بيت نام اثري از  - 58

  ها خويشتنم كردي، بوي گل و ريحان ها / بي رفت به بستان وقتي دل سودايي مي) 1
  دارد/ خداش در همه حال از بال نگه دارد كه جانب اهل خدا نگه  هر آن) 2
  صحبت بد، جدايي جدايي بياموزمت كيمياي سعادت/ ز هم) 3
  ها نظري باشد، رفتن به گلستان تا خار غم عشقت آويخته در دامن/ كوته) 4

  شود؟ اند، چه پيامي دريافت مي كه در آن، افراد جامعه به غذا، دارو و بيماري تشبيه شده» انواع مردم«از حكايت  - 59

  خواه   برخورد محكم و قاطع با افراد زياده) 1
  دوري كردن از افراد رياكار ) 2
  نيكي كردن در همه حال به ديگران، حتي افراد متظاهر در دوستي  ) 3
 پذيري و داشتن صبر و تحمل در برابر  افراد مختلف انعطاف) 4

  مفهوم است؟ كدام بيت با بيت زير هم - 60

  »(پست) مياز آن دزد لئ يميبود ب يك/  ميبود با ما مق اتتيچون عنا«
  غم چينباشد ه ييچون تو با ما/  ر قدمهگر هزاران دام باشد ) 1
  ساله كجاست گندم اعمال چل/  دزد در انبار ماست يگر نه موش) 2
  ؟ستي اك يرانجي، مرغ هر ي طعمه/  ستوي ا ي اندازه، مرغ هر ي دانه) 3
  يشود چون بفشر كيصد نماند ي / بشمر يو صد آب بيتو صد سگر ) 4

  
  حيتمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سط  

  )5459كتاب سه سطحي فارسي ششم دبستان (كد كتاب  307تا  221هاي  سوال
 سوال87
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  42تا  29هاي  صفحه - آموزش قرآن

 بيان شده است؟  نادرستمعناي كدام كلمه  - 61

    ) محسنين: نيكوكاران2    ذكري: تذكر )1
: تو 3 ولَيل: شب4    ) ه (  

  بيان شده است؟ نادرستي مشخص شده  در كدام گزينه، معني كلمه - 62
  ها بخشيده است. به آن پروردگارشانكنند آنچه را كه  دريافت مي»: ربهمآخذينَ ما آتاهم «) 1
2» (قٌّ اَفي  وهِم حمواللِ وائلسحرومِ لدادند. سهم مشخصي قرار مي فقيران و نيازمندانو در اموالشان براي »: الم  
  خواهم. نمي روزيها هيچ  از آن»: رِزقٍريد منهم من اُما ) «3

  است. توانمندصاحب قدرت و »: المتينُ ةِالقُو ذُو) «4

  است؟ نادرستمعناي كدام آيه  - 63
1 (»االلٍ وتَّقينَ في ظيونٍ نَّ المها هستند. ي درختان و كنار چشمه شك افراد باتقوا در سايه بي»: ع  

2 (»لنّاسِ ويانٌ لهذا ب ى ودو هظَةٌمتَّقينَ علمپيام روشن براي مردم و هدايت و پند و اندرزي براي افراد باايمان است. (قرآن) آن»: ل  

3» (ظيمِ وو خداوند صاحب بخشش و لطف بزرگ است.»: اهللاُ ذُو الفَضلِ الع  

4» (لَرَا كةً نَّ في ذلحمنونَ وؤمقَومٍ يكرى لاينقطعاً در »: ذ )آورند. راي قومي است كه ايمان ميرحمت و تذكري ب )قرآن  

  اشاره شده است؟ »گسترش آسمان«در كدام آيه به مفهوم  - 64
1 (»و قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ و كبر مدح بِحباالَرضِ) «2  »قَبلَ الغُروبِ س و ماواتالس نودج لّهل و«  
3» (اهللاِ اَنَّ ا ندكُم ع4  »تقاكُماَكرَم» (ما والسو نَيناها بِأيدب ء عونَانّا لَموس«  

 ي زير با كدام بيت ارتباط دارد؟ آيه - 65

  »كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهينٌ«
  چو بد كردي مشو غافل ز آفات / كه واجب شد طبيعت را مكافات) 1
  ) سخن تا نگويي تويي شاه آن / چو گفتي شود شاه تو آن زمان2
  حرف است / با دوستان مروت، با دشمنان مدارا) آسايش دو گيتي تفسير اين دو 3
  روي هست / پس به هر دستي نشايد داد دست ) چون بسي ابليس آدم4

  
  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي
  )5442هاي آسمان و آموزش قرآن ششم دبستان (كد كتاب  كتاب سه سطحي مطالعات اجتماعي، هديه 671تا  632هاي  سوال

 سوال40
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  53تا  37هاي  صفحه - هاي آسمان هديه

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 66
  سال طول كشيد. 69مدت يا غيبت صغري  غيبت كوتاه) 1
  سال، جانشين آن امام شدند. 69(عج) كه تعدادشان چهار نفر بود، در طول ) جانشينان امام زمان 2
  ) بالفاصله بعد از شهادت امام حسن عسكري (ع)، امام مهدي (عج) از ديد مردم پنهان شد.3
  نفر جانشين امام، ايشان فرد ديگري را انتخاب نكردند و غيبت كبري شروع شد. 4) بعد از 4

 بيت پيامبر (ص) است؟ ر، مربوط به اهلهاي زي چه تعداد از ويژگي - 67

اخالق بودن ـ جلوگيري از غيبت كردن ديگران ـ مغرورانه سـخن گفـتن ـ سـرزنش خطاهـاي ديگـران ـ           خوش«
  »عيادت از بيماران ـ دچار خطا و اشتباه شدن

  ) پنج2    سه) 1
  ) دو4    چهار) 3

  داده شده است؟  نادرستبه سؤال كدام گزينه، پاسخ  - 68
  شود؟ ماه چه چيزي، نماز آيات واجب ميبا گرفتن  )1
  ) تعداد امامان بعد از امام حسين (ع)، چندتاست؟ هشت تا2
  ) شهر امام رضا (ع)، كدام شهر است؟ مشهد3
  توانيم بكنيم؟ تيمم ) اگر جايي آب نداشتيم، براي نماز خواندن به جاي وضو، چه كاري مي4

  ها معرفي شده است؟ ي شريفه، الگوهاي برتر به انسان در كدام آيه - 69
  »فَاتَّبِعوني ن كُنتُم تُحبونَ اهللاَاقُل «) 1
2» (خونونَ اؤما المنَّمةٌا«  
3» (ياءرينَ اَولنونَ الكافؤمالم ذتَّخال ي«  
4» (اهللاُنَّا ريدما ي  الرِّجس نكُمع بذهياَلو يترَكُم تَطهيرًا هلَ البطَهي«  

  است؟ ادرستنكدام گزينه  - 70
  .قرآن، كتاب هدايت و راهنمايي مردم است) 1
  كرد. ) هر يك از امامان قبل از شهادت، امام بعد از خود را به مردم معرفي مي2
  »كند. هر كس ما را دوست دارد، دقيقاً عين ما عمل مي«فرمايد:  ) امام كاظم (ع) مي3
  يعيان است.دهمين امام ش(ع)  نهمين و امام هادي(ع) ) امام جواد 4

  ب سه سطحيتمرين تستي آزمون بعدي از كتا
  )5442هاي آسمان و آموزش قرآن ششم دبستان (كد كتاب  كتاب سه سطحي مطالعات اجتماعي، هديه 441تا  413هاي  سوال

 سوال29
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  دقيقه 5گويي:  زمان پاسخ  54تا  39هاي  صفحه - مطالعات اجتماعي
  اتمي در ايران در چه شهري ساخته شده است؟نيروگاه  - 71

  تبريز) 4  ) بوشهر3  ) تهران2  ) اصفهان1
  هاي مختلف پيشرفت كردند؟ مسلمانان تحت تأثير چه عواملي در زمينه - 72

  هاي ديني اسالم زهآمو - ) قرآن 2    فرهنگ ايراني - ) قرآن 1
  قرآن - ) مطالعه و تفكر 4  مطالعه و تفكر - فرهنگ ايراني   )3

  است؟ نادرستي برچسب انرژي  درباره گزينهكدام  - 73
  ) برچسب انرژي هفت رنگ دارد.1
  وسيله بهتر است. ، آنفلش به سمت رنگ سبز پررنگ باشدهرچه ) 2
  .كند صرف ميانرژي كمتري موسيله  ،باشد Gفلش به سمت حرف اگر   )3
  ) وقتي انرژي كمتري مصرف شود، كارايي وسيله بيشتر است.4

 است؟ نادرستكدام گزينه  ،با توجه به خط زماني زير - 74

س�نا ابن
هجري 132

بنGام�ه سقوط

لايرازي زCر,اي خ�ام
[251-313] [429-517]

[370-428]
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  ي اول قرن اول سقوط كردند. اميه در نيمه ) بني1
  ي اول قرن چهارم از دنيا رفته است. كرياي رازي در نيمهز) 2
  تولد شده است.ي دوم قرن چهارم م سينا در نيمه ) ابن3
  ي اول قرن پنجم متولد شده است. ) خيام در نيمه4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 75

 شدند. ها حاضر مي هاي آن هاي درس داشتند و شاگردان زيادي در كالس امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) كالس) 1

  كردند. را در دريا پيدا ميمسير خودشان  ،ي قطبي در آسمان ) مسلمانان با توجه به جهت ستاره2
  و يوناني به زبان عربي ترجمه كردند. پهلويهاي ديگر چون ايران و يونان را از زبان  ) مسلمانان آثار علمي ملت3
  ها آموختند. ا از يوناني) مسلمانان فن كاغذسازي ر4
  

  تمرين تستي آزمون بعدي از كتاب سه سطحي 
  )5442اب هاي آسمان و آموزش قرآن ششم دبستان (كد كت كتاب سه سطحي مطالعات اجتماعي، هديه 185تا  131هاي  سوال

 سوال55



 

 

  
  
  
  

  دبستان ششم
  1401 دي 2

  
  

   الؤس 60: تيزهوشاني  هاي دفترچه الؤكل س دتعدا
  دقيقه 45گويي به آزمون:  مدت زمان پاسخ

  
  

  وقت پيشنهادي الؤسيشماره الؤتعداد س نام درس
  دقيقه 10 76–85 10 كالمي و ادبيهوش

  دقيقه 10 86–95 10 هوش رياضي و منطقي
  دقيقه 10 96–105 10 هوش تصويري و فضايي

  دقيقه 15 106–135 30 سرعت و دقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هوش و استعداد  طراحان
، چيان محمد كنف، كاظم قرانازي  اميرحسين برادران،،آرزو نجفيان، محمد ميرحسيني

  ، زاده توحيد سلمان، محمد صادقي، سميرا زرگري، علي حبيبي، مسعود مرادي
  اصلميسعيد قاس،مراديمسعود گل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گزينشگران و    
  ويراستاران

 نام درس
مسئولين درس

 آزمون
مسئولين درس  ويراستاران آزمون

 مستندسازي
  ويراستاران

  مستندسازي 

 اميرحسين برادران  هوش و استعداد
 سميرا زرگري

  حميدرضا رحيم خانلو
  محسن دستجردي  نگين رحيمي  اسماعيل عناني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گروه فني توليد

  حسين برادران امير  مدير توليد آزمون
  ميرزاكاظمفرزانه   ي آزمون مسئول دفترچه

 مهناز ستاري آرا امور كامپيوتري و صفحه

  مازيار شيرواني مقدم  مديرگروه مستندسازي
  نگين رحيمي  ي مستندسازي مسئول دفترچه

  عباسيحميد   ناظر چاپ

  
  
  
  
  
  
  
  چي (وقف عام) قلم بنياد علمي آموزشي

  021- 6463 –923پالك  –بين صبا و فلسطين  –خيابان انقالب  دفتر مركزي:
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  آموزان عزيز: دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    
  

  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  هوش كالمي و ادبي

 ؟باشد تر نزديكه به مفهوم عبارت اي ساخت ك توان كلمه از تركيب حروف كدام گزينه مي - 76

 گرت پايداري است در كارها / شود سهل پيش تو دشوارها

  ) د ا ه ا ر2    ) ا ه ك ل1

  ) ف و ن ذ4    ) و ر ي د3

ي صـورت   اي متـرادف كلمـه   هاي زير الزم است تركيـب شـوند تـا كلمـه     كدام سه حرفي 78و  77هاي  در سؤال

  سؤال ايجاد شود؟

 اليق - 77

  ز ا ر -4  ن ب و -3  س وا  -2  ك ف ر -1

  ر و د -8  س ب ي  -7  ا د ي -6  ص ر ت -5

  6و  3) 2    4و  2)  1

  7و  1) 4    8و  5) 3

 روي ميانه - 78

  ا م ا -4  ح ت ر -3  ب ي ر -2  م ا ر -1

  ص ح ر -8  ع د ا -7  ا ت ل -6  ي پ ش -5

  5و  1) 2    4و  3) 1

  2و  8) 4    7و  6) 3

وسومين حرف الفباي  ويسيم، پانزدهمين حرف در سمت راست بيستاگر حروف الفبا را از راست به چپ بن - 79

  يك از حروف زير است؟ فارسي، كدام
    ) ج2    خ) 1

  ) ح4    ) د3
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خوابي بر كاهش تمركز انجام دهد. او امروز تحقيق خود را به استاد  حامد وظيفه داشت تحقيقي پيرامون تأثير بي - 80

كرد، اما دليل اين موضوع را بيان نكرد. حامد از اين اتّفاق متعجب تحويل داد. استاد پس از بررسي، كار او را رد 

هاي زير هركدام بخشي از  كرد كه تمام مراحل را كامل و درست انجام داده است. گزينه بود و تصور مي

 سازي تحقيق انجام داده است. مشكل كار او احتماالً در كدام هايي است كه حامد روز قبل براي آماده فعاليت

  است؟               نپذيرفتهبخش بوده است كه استاد كارش را 

مناسب را پيدا كرد تا از محتواي  ي اينترنتي  از مدرسه آمد و بالفاصله كارش را شروع كرد. او چند مقاله 16:00) ساعت 1

  ها استفاده كند.  آن

هاي مناسب را براي او انتخاب كرد.                                     مل، نمونهها را به پدرش نشان داد و پدر با بررسي كا حامد مقاله 19:00) ساعت 2

  بود به اشتباه از كامپيوتر حذف كرد.   ردهبرداري ك ها يادداشت اي را كه او از آن تر حامد چند مقاله برادر كوچك 21:00) ساعت 3

    بندي تحقيق خود كرد كه اين كار چند ساعتي زمان برد. حامد شروع به نوشتن متن نهايي و جمع 23:00) ساعت 4

رو  ي مخاطبان روبه اي را توليد كردند كه با استقبال گسترده برنامه 1391ساز تلويزيون، سال  يك گروه برنامه - 81

د ديگري ساختند كه سبك و حال و هوايي نزديك به همان برنامه هاي متعد ول اين ده سال برنامهدر طشد. آنها 

گروه ديگري تصميم گرفتند پس از ده سال مسئولين صدا و سيما داشت و باز هم از آنها استقبال شد. امسال 

  خاطبان قرار نگرفت. مد؛ اما اين بار چندان مورد توجه را توليد كني اول  قسمت دوم همان برنامه

  ها شد؟ ي جديد آن يك از موارد زير سبب عدم موفقيت برنامه گرفتن كدام ناديده

  ) افزايش سن مخاطبان2  هاي مخاطبان مندي ) تغيير عالقه1

   اعتمادي مخاطبان ) بي4  ي برنامه تغيير عوامل سازنده) 3

در كدام معنا بسازيم.  اي هم ك مقابل آن، كلمهخواهيم براي هر واژه با استفاده از حروف موجود در كمان مي - 82

  معنا ساخت؟ اي هم توان كلمه ميها  گزينه براي تعداد بيشتري از واژه

  م، ز، ن، و) / سرانجام (ي، ت، ع، ا، ف) / ژرف (م، ي، ع، ق)و، آهنگ ( ) رنج (ب، ح، م، ت) / خوش1

  )مم، ف، ق) / محبت (ا، ط، ل، ف،  ) رستن (ي، و، ش، ر) / راحت (ر، غ، ف، ا) / آرزومند (ش،2

  )ب) شغل (ي، ش، ب، ه) / ترسناك (ي، ه، م، ب) / ستيزه (ش، ي، ر، و) / محال (ي، ش، د، 3

   آميختن (ف، ل، ق، ي) ) جالب (ي، ه، ر، خ) / آراسته (م، ا، خ، ش، و، ن) / لباس (ا، م، ع، ج) / درهم4
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ي آمده است. هر كلمه را به سه بخش دوحرفي تقسيم ي شش حرف هاي زير، يك كلمه در هريك از گزينه - 83

كنيم (حرف اول با دوم، حرف سوم با چهارم و حرف پنجم با ششم)؛ سپس تعداد حروفي كه دو حرف در  مي

گيريم و  كنيم؛ مثالً حرف اول و دوم كلمه را در نظر مي فهرست حروف الفبا با يكديگر فاصله دارند، بررسي مي

طور حروف سوم با چهارم و پنجم با ششم.                                                       شماريم؛ همين  ها را مي ميان آن تعداد حروف موجود

           شود؟     و حرف ديده ميميان د ي ميان دو حرف و كمترين فاصله ي در كدام گزينه بيشترين فاصله

    ) مناظره2    ) خوردني1

     بادكنك) 4    ) شنونده3

  كند؟ اي كه زير آن خط كشيده شده است به چه كسي اشاره مي در متن داده شده كلمه - 84

روي وي بـود   هايي كه پـيش  رغم مشكالت و سختي مادر علي علي ساله بود. 5 يدر زمان فوت پدرعلي، او كودك

ثمـربخش بـود و    ويهـاي   تـالش  رايط مناسبي را براي تحصيل و زندگي علي و خواهرش فراهم كند.توانست ش

  هاي ممتاز وارد دانشگاه شوند. هر دو فرزندش توانستند با رتبه

    مادر علي                )2    پدر علي        )1

  علي )4    خواهر علي           )3

ها مطابق كدام  ترتيب گزاره ،كنيم كه يك متن منطقي ايجاد شود تبمرطوري را هاي زير  اگر بخواهيم گزاره - 85

 گزينه است؟

  ها قادر به اكتشافات و اختراعات زيادي در رابطه با مسائل پيش آمده بودند. الف) به همين علت آن

  اشد.ي مسئله با نگاه فعلي قادر به حل آن نب كننده شود كه حل بست در حل يك موضوع زماني ايجاد مي ب) بن

  پ) نوع نگاه دانشمندان به مسائل با افراد عادي بسيار متفاوت است.

  فرد به مسئله است. نگاهبست، تغيير  ت) راه خروج از اين بن

  ت –الف  –پ  –) ب 2    ت –ب  –الف  –پ ) 1

  ب -ت  –الف  –) پ 4    الف  –پ  –ت  –) ب 3
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  آموزان عزيز: دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10د سؤال از كنيد به چن در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    

  
  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  رياضي و منطقيهوش 

:ساعت ديجيتاليِ پوريا ساعت - 86 ′19 هاي ساعت و مجموع  مكند كه مجموع رق دهد. او مشاهده مي را نشان مي 46
 افتد؟ چند بار اين اتفاق مي 20:00 تا 19:00هاي دقيقه با هم مساويند. بين ساعت  رقم

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

كارها، به رنگ مشكي هستند. تمام دانشجوها كارمند هستند. با  تمام كارمندها، لباس كار دارند. بعضي از لباس - 87
  تماً صحيح است؟جمالت گفته شده، كدام گزينه حتوجه به 

  كار مشكي دارند. ي كارمندها، لباس همه) 1
  لباس كار مشكي داشته باشند.  ) ممكن است بعضي از دانشجوها،2
  ) هيچ دانشجويي، لباس كار ندارد.3
  كار مشكي دارند. لباس  ي دانشجوها، ) همه4

، هـر  قرار دهيم كه در هـر سـطر و سـتون   جداول مربعي را طوري در  مختلف اگر اعداد
اي از  نمونـه جـدول مقابـل   شـود.   بار ظاهر شود به آن مربع التين گفته مـي  عدد فقط يك

3×مربع التين    تشكيل شده است.  3و  2، 1است كه از اعداد  3
  پاسخ دهيد. 89و  88با توجه به توضيحات فوق به سؤاالت 

#تشكيل شده است، حاصل 6، 5، 4در مربع التين مقابل، كه از ارقام  - 88   كدام است؟ +@
  

1 (8    2 (10  
3 (11    4 (9  

#تشكيل شده، حاصل 4، 3، 2، 1در مربع التين مقابل كه از ارقام  - 89  كدام گزينه است؟ +@

  

1 (5    2 (6  

3 (7    4 (8  

1

1

1#

2

2

@

3

3

4

1

2

3

2

3

1

3

1

2

6

#

@

6

5
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ي مهسا است.  ي صدف درست جلوي دوچرخه خهي رايان است. دوچر ي رهام درست جلوي دوچرخه دوچرخه - 90
 ) است؟1ي ( ي شماره چه كسي مالك دوچرخه ،پشت سرهم نباشندهاي رايان و صدف  دوچرخهاگر 

(4) (3) (2) (1)  
  ) مهسا4  ) صدف3  ) رهام2  رايان) 1

  پاسخ دهيد. 92و  91* با توجه به متن زير به سؤاالت 
  مينا است. پدرِ ، پسر تنها دخترِبرادر تيناا رفتند. سينا مين برادرِ دخترِ به همراه تينا به مالقات مادرِ حنانه

 تينا به مالقات چه كسي رفته است؟ - 91

  عمو ) زن4  ) عمه3  دايي ) زن2  خاله) 1
  و تينا چه نسبتي با هم دارند؟ حنانهمادرش باشد،  برادرِ رفته، همسرِ شمالقات حنانه بهشخصي كه اگر  - 92

  خترعمه) د4  ) دختردايي3  خواهر) 2  دخترخاله) 1
  پاسخ دهيد. 95تا  93با توجه به متن زير به سؤاالت 

روز قبـل از شـيرين متولـد     40و  روز بعـد  20ترتيـب   آبان است. دوستانش زهره و شـادي بـه   8شيرين متولد 
شـود، تولّـد    گيرد تا روز تولّدش را تبريك بگويد، اما متوجه مـي  شنبه با شادي تماس مي اند. شيرين روز سه شده

محـل كـارش   در او را دو روز قبل از روز تولد زهـره،   ،گيرند است. شادي و شيرين تصميم مي بعدروز  3 شادي
روز بعـد بـه    4شوند زهره به مرخصـي رفتـه و    كنند متوجه مي مراجعه مي اووقتي به محلّ كار غافلگير كنند، اما 
 گردد. محل كارش باز مي

 تاريخ تولّد شادي كدام است؟ - 93

 شهريور 27) 4  شهريور 30) 3  شهريور 28) 2  شهريور 29) 1

  گويد، اين روز كدام روز هفته است؟ گيرد و تولدش را تبريك مي زهره روز تولد شيرين با وي تماس مي - 94
  دوشنبه  )4  شنبه ) پنج3  ) چهارشنبه2  جمعه) 1

  گردد؟ زهره چه روزي از هفته به محل كار خود بازمي - 95
  شنبه پنج )4  شنبه چهار )3  ) دوشنبه2  شنبه يك) 1
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  آموزان عزيز: دانش
  

  دهيد؟ در جدول زير بنويسيد. سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از   قبل آزمون  10چند از 

    

  
  دقيقه 10گويي:  زمان پاسخ  تصويري و فضاييهوش 

 است به ............... . نسبت  مانند به  نسبت  - 96

1 (  2 (  3 (  4 (  

 با توجه به الگوي زير، كدام گزينه براي عالمت سؤال مناسب است؟ - 97

    

1 (  2 (  3 (  4 (  

 دهد؟ درستي نشان مي را در آينه بهمقابل كدام گزينه تصوير شكل  - 98

1 (  2 (  

3 (  4 (    

 تر است، قرار بگيرد؟ كدام گزينه مناسب» ؟«، به جاي لاشكي بين ا با توجه به رابطهزير در جدول  - 99

  

1 (  2 (  

3 (  4 (    

آ�نه
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 دهد؟ ايم، كدام گزينه اين سه قطعه را نشان مي شكل را به سه قطعه جدا از هم بريده كاغذ مربعي - 100

(1)          (2)        (3)            (4)      (5)  
1 (1 – 3 – 5    2 (1 –  2 – 5  
3 (1 – 2 – 3    4 (2 – 4 - 5  

هايي از كاغذ  قسمت ي آخر در مرحلهشكل را مطابق شكل زير در چند مرحله تا بزنيم و  اگر يك كاغذ مربع - 101
 ي كاغذ بازشده است؟ دهنده تاشده را سوراخ كنيم، كدام گزينه نشان

   

1 (  2 (  3 (  4 (  

جدا  نرا از آشده  مشخصكوچك مكعب كوچك تشكيل شده است. اگر سه مكعب  8بلوك مكعبي زير از  - 102
  د؟نشو رنگي مي ،هاي كوچك كرده و بلوك حاصل را داخل ظرف رنگ بيندازيم، چند وجه مكعب

1 (25  
2 (24  
3 (23  
4 (22    

  ي مثلث مقابل است؟ كننده گزينه تكميلكدام  - 103

1 (  2 (    

3 (  4 (  
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ها با هم متفاوت  جهنماي متفاوت از يك مكعب هستند. اگر در اين مكعب تمامي و دو) 2) و (1تصاوير ( - 104

 است؟  باشند، كدام گزينه وجه مقابل

1 (    2 (  

3 (    4 (  

   شكل مقابل در كدام گزينه، به همان اندازه و همان جهت وجود دارد؟ - 105
    

1 (    2 (    

3 (    4 (  

(2)(1)
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  آموزان عزيز: دانش
  

  زير بنويسيد. دهيد؟ در جدول سؤال پاسخ مي 10كنيد به چند سؤال از  در اين آزمون فكر مي
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  قبل آزمون  10چند از 

    

  
  دقيقه 15گويي:  زمان پاسخ  سرعت و دقت

بـه صـورت    197ها مشخص شده است. بـه عنـوان مثـال عـدد      به همراه نماد آن 9در جدول زير، اعداد صفر تا 

 شود. نوشته مي 

  9  8  7  6  5 4 3 2 1  صفر عدد
 نماد

      
  پاسخ دهيد. 111تا  106با توجه به اعداد و نمادها، به سواالت * 

 كند؟ اشاره مي 8056كدام گزينه به عدد  - 106

1 (  2 (  

3 (  4(  

 دهد؟ را نشان مي كدام گزينه به درستي عدد  - 107

1 (6824    2 (4286  
3 (7913    4 (3179 

 چيست؟ - ×+حاصل عبارت  - 108

1 (68    2 (17  
3 (98    4 (18 

 پذير است؟ بخش 6كدام عدد بر  - 109

1(     2(   

3(     4(  
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 چقدر است؟ % عدد 50ثلث ربعِ  - 110

1 (    2 (  

3 (    4 ( 

 كدام گزينه است؟ بر  تقسيم عدد  ي باقيمانده - 111

1 (46    2 (52  
3 (31    4 (76 

بندي، بارگيري، در راه ارسال، تحويـل   م مراحل ثبت سفارش، بستهشود، تما هر گاه يك خريد اينترنتي انجام مي
  مشتري شده و ... به كمك كدهايي، قابل شناسايي و تشخيص خواهد بود.

بوده و عدد صفر به معناي عدم تكميل آن مرحله (و يا  1و  0رقمي است كه كدها به صورت  8اين كد يك عدد 
  تكميل آن مرحله است. به جدول زير دقت كنيد: به معني 1نرسيدن زمان آن عمليات) و عدد 

  نماد
        

نوع 
  عمليات

 بندي بسته  ارسال شده تحويل
تأييد توسط 
  فروشگاه

ينترنتي اواريز 
  وجه

ثبت كد 
  تخفيف

هايي نتأييد 
  خريد

 عمليات خريد

و تأييد توسـط فروشـگاه انجـام    ، واريز اينترنتي وجه تأييد نهايي خريدبه عنوان مثال خريدي كه عمليات خريد، 
  خواهد بود. 11011000شده و مابقي هنوز انجام نشده باشد، به صورت 

  پاسخ دهيد. 116تا  112االت ؤبا توجه به توضيحات داده شده، به س
 تواند صحيح باشد؟ كدام كد مي - 112

1 (111110011    2 (1101111  
3 (11111110    4 (100000000 

 سال نشده است؟بندي شده، اما هنوز ار ست كه بستهكدام گزينه مربوط به خريدي ا - 113

1 (11111110    2 (11011200    
3 (11110000    4 (11111100 
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 را بررسي كنيد. كدام مرحله انجام نشده است؟ 11100000كد  - 114

 بندي بسته) 2    ثبت كد تخفيف) 1

 تأييد نهايي خريد) 4    عمليات خريد) 3

 انجام شده و چند مورد واريز وجه صورت گرفته است؟ در كدهاي زير و به ترتيب، چند مورد ارسال - 115

  11110000-11111111-11100000-11010000  
 سه كد –فقط يك كد ) 2    فقط يك كد –سه كد ) 1

 دو كد –دو كد ) 4  سه كد –هيچ كدي ارسال نشده است ) 3

ي وجه انجام شده و و واريز اينترنتخريد نهايي  تأييدمجموع صدگان و دهگان هزار كدي كه عمليات خريد،  - 116

 بندي نشده است، چقدر است؟ همچنين توسط فروشگاه تأييد شده اما هنوز بسته

 1) 2    ) صفر1

  ) قابل محاسبه نيست.4    2) 3

هاي خانوادگي اين شش نفر ارائـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه        در جدول زير نام شش نفر و تعداد برخي از نسبت

  ).ها از راست به چپ است دهيد. (ترتيب گزينهپاسخ  126تا  117جدول زير به سؤاالت 

 نسبت خانوادگي

  اسم
  دختر  عمه  دايي  پسر  خاله  عمو

  1  2  0 3 2 1 مسعود

  2  1  2 1 2 1 سودا

  0  3  3 0 1 1 پريسا

  2  0  1 0 1 2 احمد

  3  2  0 2 2 3 نگين

  0  2  3 2 2 2 هادي

  هادي چند عمه دارد؟ - 117
  ) صفر2    3) 1

3 (2    4 (1  
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  ترتيب بيشترين پسر و بيشترين دختر را دارند؟ كدام اشخاص به - 118

  ) نگين و پريسا2    مسعود و مريم) 1

  ) مسعود و نگين4    ) نگين و مسعود3

 هستند؟ دختر 3و دايي  1، دايي 2ترتيب داراي  كدام اشخاص به - 119

  نگين –احمد  –) پريسا 2    هادي –نگين  - ) سودا1

 يساپر -نگين  –) مسعود 4    نگين –احمد  –) سودا 3

 ي مناسب كامل كنيد؟ جاهاي خالي عبارت زير را با گزينه - 120

  »مسعود ............ خاله دارند. و پريسا ............ عمه، سودا ............ عمو«

    1، صفر، 3) 2    ، صفر1، 2) 1

  2، 1، 3) 4    صفر ،1، 3) 3

  ؟ندارد، پسر و دختري زير يك از اشخاص كدام - 121

    ) سودا2    مسعود) 1

  ) احمد4    ريسا) پ3

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  - 122

  عمه دارد. 3) پريسا 2    مسعود دايي ندارد.) 1

  دختر دارد. 3) نگين 4    دايي ندارد. 2) سودا 3

  براي كدام شخص، تعداد خاله از تعداد عمو بيشتر است؟ - 123

    ) پريسا2    هادي) 1

  ) احمد4    ) مسعود3

  ر است؟عمه با هم براب و براي كدام شخص تعداد عمو، پسر - 124

    ) احمد2    نگين) 1

  ) سودا4    ) پريسا3
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  ؟نيستچند تا از جمالت زير صحيح  - 125

  الف) سودا دو عمه دارد.

  عمو ندارد. 3ب) پريسا 

  ج) احمد دو تا دختر دارد.

  دايي ندارد. 2د) هادي 

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

و » ب«، »آ«باشد. اشخاص  ميداراي يك عمو » پ«خاله و شخص  2داراي » ب«دايي، شخص  3داراي » آ«شخص  - 126

  توانند باشند؟ ترتيب چه كساني مي به» پ«

  پريسا –مسعود  –) هادي 2    هادي –سودا  –پريسا ) 1

  احمد –سودا  –) هادي 4    هادي –نگين  –) پريسا 3

  پاسخ دهيد: 133تا  127* با توجه به تصوير زير به سؤاالت 

سف�د

سف�د

سف�د

سف�د

سف�د

سف�د

سف�د

آب قرمز

قرمز

قرمزقرمز

قرمز قرمز
قرمز

قرمز
س�اه

س�اهس�اه

س�اه

آب
س�اه 
آب


آب


آب

آب


آب


آب

آب


آب


آب

سف�د

  
  به مثال زير توجه كنيد: 

  س�اه ي سياه مز و كلمهضلعي با رنگ قر 6

  ي آن يكسان است؟ در چند شكل رنگ با كلمه - 127

1 (9    2 (6    

3 (8    4 (7    
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  است؟ كدام ،هايي كه رنگ آبي دارند تعداد شكل - 128

1 (10    2 (11    

3 (19    4 (21  

 چند تا است؟ ،ي سياه دارند هايي كه رنگ آبي با كلمه شكل - 129

    ) يك 2    ) چهار 1

 ) سه4    ) دو3

  ؟استي آبي  و كلمه ي رنگ سياه با شكل  دهدهن كدام گزينه نشان - 130

    از پايين و چهارمين ستون از چپ رديفدومين ) 1

  از پايين رديف) آخرين ستون از سمت راست و سومين 2

    از باال رديف) پنجمين ستون از سمت چپ و دومين 3

  از باال رديفآخرين ستون از سمت چپ و اولين  )4

  ؟نيستسان ي آن يك در چند شكل رنگ با كلمه - 131

1 (23    2 (24  

3 (25    4 (26  

  هاي با رنگ سياه ............... است. ضلعي ي سفيد از تعداد شش هاي با كلمه ضلعي تعداد شش - 132

  ) دو تا كمتر2    دو تا بيشتر) 1

  ) يكي كمتر4    يكي بيشتر  )3

  در كدام رديف از پايين رنگ قرمز بيشترين تعداد است؟ - 133

  ) رديف دوم2    رديف اول) 1

  ) رديف چهارم4    ) رديف سوم3



  

 

  ششم دبستان ششم دبستان --»»ديدي22آزمونآزمون««

16

عدد  123آيد. براي مثال معكوس عدد   دست مي اگر ارقام يك عدد را از انتها به ابتدا بنويسيم، معكوس عدد به

  پاسخ دهيد. 135و  134شده به سؤاالت  است. با توجه به توضيحات داده 321

  ت؟كدام اس 420351029معكوس عدد و صدگان ضرب رقم دهگان ميليون  حاصل - 134

  ) صفر2     8) 1

3 (18    4 (4  

  با معكوس آن كدام است؟ 80917مجموع ارقام حاصل جمع عدد  - 135

1 (22    2 (17    

3 (23    4 (25  


