
  

 
 4:ي صفحه

  »» آبان آبان1212آزمونآزمون««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  

12با توجه به شكل داده شده، در كدام گزينه   -1
 .)               متر است س، مخفّف سانتي( شكل رنگ شده است؟ 1

1(     2(    

3(      4 (  

 تر است؟  شكل، از بقيه بيشي نشدههاي زير كسر رنگ  يك از گزينه در كدام -2

1(   2(   3(  4(  

 ؟تر است زرگحاصل كدام عبارت ب -3

1( 10020
1385     2( 1000056410

1
 /    

3( 200 0 00013 100000005 /   4 (1 99910   

  است؟متفاوتهاي زير با بقيه  يك از گزينه كدام -4

1( 03/32    2( 030/32    

3( 332100    4 (3203  

8                                                 است؟مقابلبه شكل  ، كدام عدد اعشاريي  فرم گسترده -5 0 003 0 1/ / ?   

1( 1381000    2( 1038 /    

3( 1000
1038    4 (8 13/  

  رياضي
  كسر متعارفي، عددهاي اعشاري 

، جمع، تفريق و ضرب  …كسر و عدد مخلوط، مقايسه و ساده كردن كسرها، 
  عددهاي اعشاري، حل مسئله، الگويابي

20 31 تا 2ي  صفحه



  

 
 5:ي صفحه

 »» آبان آبان1212آزمونآزمون ««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  است؟نادرستكدام گزينه  -6

   هزارم سيزده و بيست و هفت=027/13 )1

     بيست و چهار و سه هزارم=003/24 )2

     هشتاد و يك دهم =01/80 )3

   پانزده و يازده صدم=11/15) 4

 دهد؟ هاي زير را نمايش مي يك از ضرب شكل مقابل، كدام -7

1( 5
112

11     2( 5
132

12     

3( 5
122

12     4( 2
1

5
1
   

  

 چه كسري از شكل زير رنگ شده است؟ -8

1( 6
2    2( 4

1    

3( 2
1    4 (8

3  

  است؟نادرستهاي زير  يك از مقايسه كدام -9

1( 13240
99

12340
99

   2( 15
2974

5
990

    

3( 52
4

169
13

    4( 3
1

108
72

   

3او  . كند  تقسيم مي  خودش و دوستانش     بين  را علي يك كيك   -10
 ولـي احمـد   ،گيرد در نظر مي احمد كيك را براي    1

2
6رضا هم   . خورد   را مي  اين مقدار از   1

علي در حال حاضر چـه مقـدار از كيـك           . خورد  مانده را مي    هاي باقي    از كيك  1

 دارد؟را اوليه 

6 )2     هيچ كيكي نمانده)1
4    

3( 25
36    4( 1

2   
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  »» آبان آبان1212آزمونآزمون««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

 تر است؟ هاي زير بزرگ يك از گزينه حاصل كدام -11

1( 3
2

9
51     2( 3

126
14     

3( 9
4512

115     4( 10
124

315
28    

                                                                                       حاصل عبارت مقابل كدام است؟ -12
322

11
9
1

3
23





)(

)(
  

1( 9
7  2( 27

7  3( 27
12  4( 9

12   

 سه شكل كسري، اعشاري و عدد مخلوط نمايش داد؟هر توان به  چه اعدادي را مي -13

    ي اعداد  كليه)1

    تر از واحد  اعداد بزرگ تمامي)2

  .هستند 10 مضرب ها  آن اعدادي كه مخرج كسرهاي)3

  1000 تر از و كوچك 001/0تر از  اعداد بزرگ ي  كليه)4

 دهد به طور صحيح بيان كرده است؟ كدام گزينه تفريقي كه شكل زير نشان مي -14

1( 2
1

4
24   

2( 2
1

2
12   

3( 3
2

3
22   

4( 3
2

3
15    

  است؟متفاوت  با بقيههاي زير يك از ضرب حاصل كدام -15

1( 12
0704

/

/


  2( 10

21
100
407

  3( 10
21

100
74   4( 12740 //   

  

  



  

 
 7:ي صفحه

 »» آبان آبان1212آزمونآزمون ««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

) مطابق شكل(ي سمت راست  گوشهيك  با ايجاد يك سوراخ در .كنيم  مرتبه از وسط تا مي3يك برگ كاغذ را   -16

 پس از باز كردن كاغذ چند سوراخ ايجاد شده است؟ 

1( 1    2( 2    

3( 4    4( 8   

 شود؟  چه رقمي مي عدد حاصل ضرب كنيم، يكان3 بار در عدد 21 را 3هاي زير، اگر عدد  با توجه به ضرب -17

3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 3 729, , , ,           
1( 9    2( 7    

3( 1    4( 3   

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  -18

  .ي يك عدد است دهنده ي روي محور اعداد نشان  هر نقطه)1

    . محور اعداد نشان دادتوان روي  هر عدد كسري را مي)2

  . يك نقطه روي محور اعداد ممكن است به دو يا چند عدد مربوط باشد)3

  .كسرها و عددهاي مخلوط دو نمايش مختلف از يك چيز هستند )4

  داده شده است؟ كدام عدد روي نمودار نشان -19

1( 7
42    

2( 7
4    

3( 7
32    

4( 7
23   

  ؟هاي زير است يك از ضرب ي كدام دهنده رو نشان ي شكل روبه شده قسمت رنگ -20

1 (25
1
     2 (2

1
5
1
  

3 (13 10    4 (2
15  



  

 
 8:ي صفحه

  »» آبان آبان1212آزمونآزمون««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  
 ؟شود نمييك از مواد زير استفاده   كدام،در محلول پتاسيم پرمنگنات) بري گرن(در آزمايش ايجاد تغيير رنگ    -21

  آب) 4  نمك) 3  سركه) 2  اكسيژنه آب) 1
كـدام  . پردازد برداري مي آوري اطالعات و يادداشت ي فضاي اطراف خود به جمع علي براي حل يك مسئله با مشاهده  -22

 شود؟ عمل علي باعث افزايش دقت او در تحقيق خود مي

  آوري اطالعات جمع )4   مسئلهطرح )3  برداري يادداشت )2   مشاهده)1
 كدام گزينه تعريف مواد طبيعي است؟ -23

  .شوند  موادي كه در طبيعت يافت مي)1
  .شوند  فراوان يافت ميبه مقدارموادي كه در طبيعت  )2
  .تغيير ايجاد كنيمها  ها حتماً بايد در آن براي استفاده از آنشوند و   موادي كه در طبيعت يافت مي)3
  .نيست نياز به تغيير زيادي ها  براي استفاده از آنلي و،شوند  يافت مي به ميزان بسيار كم موادي كه در طبيعت)4

 جلـد كتـاب     600ي     براي تهيه   اصله درخت قطع شود،    3طور تقريبي      برگي به  500 جلد كتاب    200ي    اگر براي تهيه   -24
 شود؟ ت قطع ميطور تقريبي چند اصله درخ  برگي به500

1( 9  2( 3  3( 6  4( 1  
 ؟گيرد نميهاي زير انجام  يك از فعاليت  كدام،براي بازيافت كاغذ   -25

  ي چيپس چوب  تهيه)4   خشك كردن)3   جوهرزدايي)2  ي خمير  تهيه)1
 شود؟ ي زير استفاده مي  از كدام مادهبراي ايجاد خاصيت ضد آب بودن در كاغذ -26

  پرمنگنات  اسيمپت )4   گچ)3  پالستيك )2   كلر)1
 يك از مواد زير جزو مواد مصنوعي هستند؟ كدام  -27

   نفت خام)4  چوب )3  سنگ معدن )2   لباس)1
 )از راست بـه چـپ  ( ترتيب صورت جداگانه اضافه كنيم به     ژاول به   كاغذهاي رنگي خرد شده محلول كلر و آب         به  اگر -28

 افتد؟ چه اتفاقي مي

  .رود مي رنگ كاغذها در هر دو از بين )1
  .رود  رنگ كاغذها از بين مي– كند تغيير نميرنگ كاغذها  )2
  .كند تغيير نميرنگ كاغذها در هر دو ) 3
  .كند تغيير نمي رنگ كاغذها -رود  رنگ كاغذها از بين مي) 4

  ترتيب از راست به چپ از چه موادي است؟ جنس سرند و دستگاه چوب خردكن به   -29
   مس-مس  ) 4   آهن–آهن ) 3   آهن–مس ) 2   مس-آهن) 1

پنبـه و يـك قطعـه آهـن      هرگاه در يك بشر مقداري آب و مقداري روغن بريـزيم، سـپس در آن يـك قطعـه چـوب                -30
   خواهد بود؟ از حاالت زيريك كدامبه بيندازيم، ترتيب قرارگيري اين مواد از باال به پايين در بشر 

  پنبه آهن، روغن، آب، چوبي  قطعه) 2   آب،پنبه آهن، روغن، چوبي  قطعه) 1
   آهني  قطعهپنبه، روغن، آب، چوب) 4   آهني  قطعهپنبه، آب، روغن، چوب) 3

  علوم
  زنگ علوم

  ي كاغذسازي ، سرگذشت دفتر من ، كارخانه)ها مسائل زندگي روزانه و حل آن (
10  24  تا 8ي  صفحه



  

 
 9:ي صفحه

 »» آبان آبان1212آزمونآزمون ««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  
   است؟نشدهدر مصراع اول به درستي مشخص » نهاد«هاي زير  يك از گزينه در كدام  -31

   به پشتنگهي پشت بر زين و گه زي/  رسم سراي درشت چنين است )1
  خواران از نرگس مستش مست مي و ميمست از /  قدحي در دستيارم در دير مغان آمد )2
  ها كاروانبي بدرقه ي تو /  هرگز نرسد به منزل عشق)3
  بازار بتان شكست گيرد/  چو قدح به دست گيرديارم )4

  آمده است؟» بوستان«ي  هاي زير نام سراينده در كدام يك از گزينه -32
  نكردي شكر ايام وصالش/  چرا حافظ چو مي ترسيدي از هجر )1
  چندان فتاده اند كه ما صيد الغريم/ تو كيستي كه در اين حلقه ي كمند  سعدي )2
  كه رحمت بر آن تربت پاك باد/  چنين گفت فردوسي پاك زاد)3
   غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا/  ز نواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب )4

  وجود دارد؟»متضاد«ي  در كدام بيت واژه -33
  ايم به روي تو شادمان شده! مپوش روي/ ير برگ و بلبل گفتي گل ز  نهفت چهره)1
    سوختن، هيچ نگفتن هنر است/ سوزم  كس ندانست كه من مي)2
  با بد و نيك جهان ساختن است/ اول قدمِ نيكدالن!  اي دل)3
  كه مرا پاي خانه رفتن نيست/ اي شكست و گريست كودكي كوزه )4

 ؟نداردترين جزء گزاره وجود  در كدام مصراع از قطعه شعر زير، مهم -34
  سپرد زد، گهي ره مي گاه ره مي/ ست برد ددزد عياري به فكر

  شكست برد و هم سر مي هم كُله مي/ نشست در كمين رهنوردان مي
  مصراع چهارم )4   مصراع سوم)3   مصراع دوم)2   مصراع نخست)1

 از چند جمله تشكيل شده است؟» ، كيست؟آن كه عمر جاوداني داشت/ ايم ايم و رفته اي خوش بوده لحظه «بيت -35
  پنج )4   چهار)3   سه)2   دو)1

 ؟نيست» نهاد«، هاي مشخص شده يك از واژه كدام -36
  ديد و گفت اين چهره جاي اشك نيست/  بر برگ گلاي قطره، باغباني«

  » گريستبلبلدوش بر خنديدنم / ام ام تا زاده  خنديدهمن: گفت
  بلبل )4   من)3   قطره)2  باغبان )1

 عبارت زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ -37
ي   قسمت، فقط نتيجـه   . اي بياورند   خواهند براي خطاي خود بهانه      هاي تنبل يا خطاكار است كه مي        ي آدم   قسمت و سرنوشت، بهانه   «

  ».كارهاي خود ماست
  امبادت اندر شهرياري برقرار و بر دو/ ل و اصل و نسل و تخت و بخت سال و فال و مال و حا)1
  كرد با جورِ زمانه يار، ياري مي/ كرد  اي كاش كه بخت، سازگاري مي)2
  از بام سرنگون شدن و گفتن اين قضاست/ ي تقدير و بخت نيست  ديوانگي است، قصه)3
  كنم باور بختي خود را نمي كه تيره/ چنان زياد زمان گذشته خرسندم )4

 در كدام گزينه آمده است؟» از تو حركت، از خدا بركت«المثل  مفهوم ضرب -38
  . هركس به خدا توكّل كرد، موفّق شد)2  . توكّل به خداوند، نيازمند تالش بسيار است)1
  .ساز كوشش و تالش است توكّل به خداوند، زمينه) 4  . توكّل تنها براي موفّقيت كافي نيست)3

 ؟…غفلت يعني  -39
  شكايت كردن) 4  رحمي بي )3  خبري بي )2  هوشياري )1

  اماليي وجود دارد؟نادرستيدر متن زير چند  -40
هاي صـحرا بنويـسيم تـا         دهد، بايد روي شن     وقتي كسي ما را آزار مي     «: در انتهاي يك داستان كوتاه كه خالق آن ناشناس است آمده          «

  ».ا روي سنگ حك كنيم تا هيچ بادي نتواند آن را از يادها ببردكند، بايد آن ر بادها، آن را پاك كنند ولي وقتي لطفي در حقّ ما مي
  سه) 4   دو)3   يك)2   صفر)1

  فارسي
  هاي شناخت  و پنجرهآفريدگار ، معرفت …ستايش، 

  21 تا 9ي  صفحه: فارسي
20  21 تا 12ي  صفحه : نوشتاريهاي  مهارت



  

 
 10:ي صفحه

  »» آبان آبان1212آزمونآزمون««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

 …ي   گزينهجز بهاند  خانواده ها باهم هم ي گزينه ي همه هر سه واژه -41
  عجله، تعجيل، عجول) 4   وصف، توصيف، موصوف)3   كشف، كفّاشي، كاشف)2 اعجاب، تعجب، عجيب)1

 . است…ي مشهد،  معناي واژه -42
  مقتول) 4  ي كشتن كسي وسيله) 3  محلّ شهادت) 2   قاتل)1

 ي معلّم وجود دارد؟ خانواده ي هم در بيت زير، چند واژه -43
  عمل است مالمت علما هم ز علم بي/ عملي در جان ملولم و بس نه من ز بي

  چهار) 4   سه)3   دو)2   يك)1
 تري دارد؟ نايي بيشبا كدام عبارت تناسب مع» .بپرسيم و از پرسيدن نهراسيم«عبارت  -44

  بگو اي برادر به لطف و خوشي/  كنونت كه امكان گفتار هست)1
  . چو داني و پرسي، سؤالت خطاست)2
  . پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است)3
  .از كسي پرس كه چيزي داند) 4

 …يعني » درنگ« -45
   دورو و متظاهر)4   مكث و ديركرد)3  زيرك و باهوش) 2   ابله و نادان)1

 كند؟ را بيان مي» ها ي تو كاروان بدرقه بي/ هرگز نرسد به منزل عشق«هاي زير مفهوم بيت  يك از گزينه كدام -46
  .رسد كس به مقصود و محبوب خويش نمي لطف خداوند هيچ  بي)1
  .شوند همه گمراه مي) ) ص(حضرت محمد ( بدون او )2
  .رود راهنما كاروان به بيراهه مي  بي)3
  .رسد  پيامبر، كاروان اسالم به سالمت به بهشت نميبدون هدايت تو اي) 4

 ديگر وجود دارد؟ ي تقريباً هم معني با يك يك از ابيات زير دو واژه در كدام -47
  پذير كريم خطاپوش پوزش/ ي دستگير  خداوند بخشنده)1
  ها ذكر تو كند در آشيان/  سيمرغ و عقاب و باز و شاهين)2
  ها ي تو كاروان هبدرق بي/  هرگز نرسد به منزل عشق)3
  سخن گفتن اندر زبان آفريد/  به نام خدايي كه جان آفريد)4

  معنا شده است؟نادرست كدام واژه  -48
  حرص:  طمع)4  كوكو:  فاخته)3   هماهنگ:  موزون)2  گالب:  ربيع)1

 ي جمع وجود دارد؟  در قطعه شعر زير چند واژه -49
پاشـد نشـست    / سه چهار تا خميازه كـشيد     / چشماشو هِي ماليد با دست    / نصفه شب از خواب پريد    / گير  علي كوچيكه، علي بهونه   «

  » …خواب يه ماهي ديده بود؟ / بود؟چي ديده بود؟ چي ديده 

   سه)4   دو)3    يك)2   صفر)1
 تري دارد؟ قرابت معنايي بيش» شكر نعمت نعمتت افزون كند«المثل   كدام بيت با ضرب -50

  رگاه خداي آوردعذر به د/ بنده همان به كه ز تقصيرخويش )1
  يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد/ فضل خداي را كه تواند شمار كرد) 2
  شكر كن تا خدا بيفزايد/ درِ نعمت خداي بگشايد )3
  به اميد عفو خداوندگار/ ي خاكسار گناه آيد از بنده) 4



  

 
 11:ي صفحه

 »» آبان آبان1212آزمونآزمون ««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  
 ي زير از فرمايشات چه كسي است؟  جمله -51

  ».هركس ادب ندارد، عقل هم ندارد«

  )ع(امام رضا  )4  )ع( حضرت علي )3  )ع( امام حسين )2  )ص( حضرت محمد )1

 كند؟ هاي كدام گزينه جاي خالي زير را پر مي  كلمه -52

هـا    هاي مختلف و متعددي وجود دارد و انتخـاب يكـي از آن              آيد كه در آن راه      هايي پيش مي     و گاهي موقعيت   …ي تصميمات     همه«

  . است…

   آسان–شكل هستند  م)2    مشكل –ساده هستند  )1

  آسان – ساده نيستند )4     مشكل– ساده نيستند )3

 گيري چه مراحلي دارد؟  تصميم -53

  .رين راه را انتخاب كنيمبهت –بيني كنيم  ي هر انتخاب را پيش  نتيجه– خوب فكر كنيم )1

  . خوب فكر كنيم– بهترين راه را انتخاب كنيم –العمل نشان دهيم   سريع عكس)2

  . سريع وارد دعوا شويم– براي دعوا دوستانمان را خبر كنيم – خود بگوييم  به دوستان)3

  . بهترين راه را انتخاب كنيم–العمل نشان دهيم   سريع فكر كنيم و عكس– خوب فكر كنيم )4

  است؟نادرست كدام گزينه  -54

  .ريمگي ها چيزهاي جديدي ياد مي  يكي از فوايد دوستي اين است كه از طريق همنشيني با آن)1

  . بايد حقوق دوست خود را رعايت كنيم و با او يك رو باشيم)2

  .هاي ما به زحمت و دردسر بيفتند خاطر خواسته  كاري نكنيم كه دوستان ما به)3

  . در مسائل و مشكالت باهم احساس خيرخواهي داشته باشيم و بيش از حد شوخي كنيم)4

 دمان با چه كساني بايد مشورت كنيم؟هاي مهم خو گيري ي مسائل زندگي و تصميم  درباره -55

   پدر و مادر، معلم و مشاور مدرسه)2  ي دوستان و فاميل و مشاور مدرسه  همه)1

  ها و فاميل دوستان، همسايه )4  ها و دوستان كالسي ، همر پدر و ماد)3

  ماعيتعليمات اجت
   و طالي سياه…عوامل مؤثر در كشاورزي، 

  40  تا 25ي  صفحه
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 12:ي صفحه

  »» آبان آبان1212آزمونآزمون««
 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

 
 

  هستند؟ بزرگوار امام كدام شيعيان، ما اول امام و) ص (پيامبر جانشين -56

    )ع (صادق امام) 2    )ع (رضا امام) 1

  )ع (علي امام) 4    )ع (عسگري حسن امام) 3

دهاي مشركان مكه را نپذيرفت، كدام سوره بر پيامبر نازل شد   اكدام از پيشنه    هيچ) ص(كه حضرت محمد      پس از اين   -57

 و در كجا آن آيات را براي بزرگان قريش خواند؟

   مسجدالحرام– كافرون )2     مسجدالحرام- فلق )1

   مسجد كوفه– بقره )4     مسجد كوفه–  ناس)3

 كند؟ درستي كامل مي  كدام گزينه جاي خالي عبارت زير را به -58

  . پدر مؤمنان و خداپرستان ناميده است…ي   را در سوره…خداوند 

   فلق–) ع( حضرت نوح )2     ناس -) ص( حضرت محمد )1

   نمل-) ع( حضرت موسي )4     حج–) ع( حضرت ابراهيم )3

 هاي بتكده را شكست؟  بت،ي شهر خود ر در جشن ساليانه كدام پيامب -59

  )ع( حضرت موسي )2    ) ع( حضرت ابراهيم )1

  )ع( حضرت سليمان )4    )ع( حضرت عيسي )3

 كند؟ در مورد چه موضوعي صحبت مي» كافرون«ي   سوره -60

   پرستش خداوند)2     اهميت معاد)1

   كمك به يتيمان)4     نيكي به پدر و مادر)3

  هاي آسماني هديه
  پرستيم تنها او، تنها تو را مي

  17ي  تا صفحه 10ي  صفحه
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 13:ي صفحه
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 ))عاديعادي ( ( دبستان  دبستان ششم ششم 

  
 …علـي بـا ايـن جملـه         .  ليتر آب نياز اسـت     4/113طور متوسط      براي كاشت هر درخت به      به نظر من   گويد  يعلي م   -61

  درخت حدوداً به چند ليتر آب نياز است؟12با توجه به اين جمله براي كاشت . كرده است

  1356 -سازي  فرضيه )4  1356 -مشاهده  )3  8/1360 –سازي  فرضيه )2  8/1360 – مشاهده )1

 د زير طبيعي هستند؟ري از مواچه كسر -62

   كاسه- سنگ – شيشه – پوست حيوانات – خودكار – قاشق –درخت ي  تنه

1( 2
7   2( 3

7  3( 5
7  4( 1

7  

1ي     در يك ليوان پالستيكي به اندازه      -63
4ي  بـه انـدازه  سپس . ريزيم  حجم ليوان آب مي 6

اكـسيژنه    آب، حجـم ليـوان  7

رنگ اضافه كنيم پس از مـدتي كاغـذها چـه     زردقدر است؟ اگر چند تكه كاغذ         حجم نهايي محلول چه   . كنيم  اضافه مي 

 .)ماند ت ميي يك محلول ثاب حجم مواد جهت تهيه(ند؟ وش رنگي مي

1( 31
1 )2  رنگ  بي- 42

31 )3  قرمز - 2
1 )4  قرمز - 42

  رنگ  بي- 2

كيلـوگرم از ايـن      1 كيلوگرم خمير كاغـذ بـه        7 براي هر    اي نياز است؟ اگر      به چه ماده   يت در كاغذ   شفاف ايجاد براي   -64

   كيلوگرم خميركاغذ به چه مقدار از اين ماده نياز است؟800ماده نياز باشد براي 

800 - پالستيك )1
800 -گچ  )3   كيلوگرم5600 –گچ  )2    كيلوگرم7

   كيلوگرم5600 –پالستيك  )4   كيلوگرم7

1 بعد از آن هر ماه      ، متري شود  3ي محكم     كشد تا داراي تنه      ماه طول مي   9ت   درخ  يك نوع   نهال فرض كنيد  -65
 متر به 2

 پـس از يـك سـال        اين نهـال  اگر. ددگر  ها اضافه مي    هم به شاخه  نازك  ي يك متري       شاخه 3شود و     طول تنه اضافه مي   

 .)كند  برگ كاغذ توليد مي1000  نههر متر تاز  (شود؟ بريده شود چند برگ كاغذ از آن تهيه مي

1( 9000  2( 4500  3( 13500  4( 10000   

  ركيبيهاي تسؤال
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