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ششم دبستان ششم دبستان   --»»ديدي  2727آزمون آزمون ««
  

آموز عزیز: دانش
 اید؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 

 دهید؟ در جدول زیر بنویسید. سؤال پاسخ می 10کنید به چند سؤال از  در این آزمون فکر می

براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از آزمون قبل  10چند از 

 هدقیق 10زمان پاسخگویی:  ادبیکالمی و هوش 
 ؟ندارداي  اشاره» رسد بار کج به منزل نمی«المثل  کدام بیت به مفهوم ضرب -56

 رستگاري به راستی یابید
 رفتار راستی کن که به منزل نرسد کج
 هرچند تو را در آن ضررهاست

من از هر کار بهتر دیدم این بازارگانی را (متاع: کاالي گرانبها)

 ) از کجی بِه که روي برتابید1
 روان گوي سعادت بردند ست) سعدیا را2
 ) زنهار مگو سخن به جز راست3
) متاع راستی پیش آر و کاالي نکوکاري4

شوند، بـه ترتیـب    اي که با حرف یکسان آغاز می هاي زیر، بهترین جمله را بسازیم، دو کلمه اگر بخواهیم با کلمه -57
 ؟گیرند قرار میدر چه جایگاهی 

 / به هاي / این / عادت لرزه / زمینمنطقه / خفیف / وقوع / مردم / دارند 
 چهارم و هفتم) 4 اول و پنجم) 3 دوم و چهارم) 2 اول و سوم )1

هاي طبیعـی کـه وقـوع آن باعـث آزاد شـدن انـرژي درونـی زمـین          اي هشت حرفی به معناي یکی از پدیده  کلمه -58
 شود، شامل چند حرف متمایز از حروف الفباي فارسی است؟ می
1( 8 2 (7 3 (6 4 (4 

اي مرتّب کنیم که سبب ساخته شدن یـک مـتن هماهنـگ شـود، جایگـاه       گونه هاي زیر را به اگر بخواهیم عبارت -59
 ؟نداردتغییر  به زاکدام عبارت نی

پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کـردي و گفتـی مـن بـه سـلطنت رسـیدم و ایـن همچنـان در         الف) 
 مسکنت بمانده است. (مسکنت: بیچارگی)

میراث پیغمبران یافتم، یعنی علم و تو را میراث فرعون و هامان رسید، یعنی ملـک مصـر. (هامـان: نـام      زیرا) ب
 وزیر فرعون)

 ج) دو امیرزاده در مصر بودند؛ یکی علم آموخت و دیگري مال اندوخت.  
 تر است. د) گفت: اي برادر، شکر نعمت خداوند همچنان بر من افزون

 ي عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. لّامههـ) سرانجام آن یکی ع
 د) 4 ج) 3 ب) 2 الف )1

اي مرتّب کنیم که سبب ایجاد یک متن هماهنگ شود، عبارتی که حـرف   هاي زیر را به گونه اگر بخواهیم عبارت -60
 آغاز و پایان آن یکسان است، چندمین عبارت خواهد بود؟

 ه رشد چشمگیري پیدا کرده است.ي گذشته، استفاده از تلفن همرا الف) در طی دو دهه
 کردند. هاي تلفن همراه براي سالمتی انسان فکر می ب) آن زمان افراد کمتري به موضوع آسیب

توانـد احتمـال ابـتال بـه      دهند که تلفن همراه براي سالمتی انسـان مضـر اسـت و مـی     ج) و حاال بسیاري هشدار می
 سرطان را افزایش دهد.

 هاي همراه به بازار آمد. ولین تلفنمیالدي، ا 1990د) در دهۀ 
 ) هرچند این موضوع از نظر علم پزشکی هنوز به طور قطعی اثبات نشده است. ه

 ین) چهارم4 ین) سوم3 ین) دوم2 یناول )1
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دبستان --»»ديدي 2727آزمونآزمون«« دبستانششم ششم

سؤاالت به و کنید مطالعه دقت به را زیر متن دهید.65تا61* پاسخ

الیه« اوقات سردگاهی هواي باالي گرم هواي از میکرهجاورماي قرار زمین پایـدار     ي هـوا شـرایطی چنـین در گیـرد.

میمی افزایش دما ارتفاع، افزایش با طبیعی، حالت برخالف زمین، سطح متري صد چند در و پدیـده،  شود ایـن به یابد.

می گفته دما بیشوارونگی روزها این که وارونگی مناشود. آلودگی باعث مـی  طتر کشـور تشع  ق وارونگـی شـعیشـود،

می سرد تشعشع اثر در زمین سطح شب، هنگام در چناناست. و ادامـه      چشود کـافی مـدت بـراي شـدن سـرد فرآیند ه

می آن باالي هواي از سردتر زمین سطح نزدیک هواي شبیابد، در انـرژي     شود. بازتـابش بـراي زمـین طـوالنی، هاي

انتقا براي زمان و داشت خواهد کافی فرصت روز، طول در شده الیهجذب به گرمایی انرژي خواهـد  ل مهیـا باالتر هاي

به طوالنیبود. شب هرچه دلیل الیههمین ضخامت باشد، بیشتر وارونگی آسـمان     ي هـوا، بـودن سـرد شـد. خواهد تر

بدون و هستند.صاف تشعشعی وارونگی پیدایش براي دیگر شرایط از باد بدون و آرام هواي و »ابر

اصلی -61 متنموضوع ست.ا……،این
دماپدیده)1 وارونگی ارتفاع2ي تأثیر هوابر) دماي

کره3 هواي پایداري زمین) گرمایی4ي انرژي انتقال (

این -62 ……یعنی»مجاور«،متندر

دور2الیه)1 (

نزدیک 3 وارونه4) (

دما -63 ارتفاع، افزایش با طبیعی حالت سمی……در مجاور هواي دما، وارونگی اثر در ولی زمین،یابد از……طح

می آن باالي (بههواي چپ)شود. به راست از ترتیب
کاهش2سردتر–افزایش)1 سردتر-)

افزایش3 کاهش4ترگرم–) ترگرم–)

شب -64 در الیهچرا ضخامت طوالنی، بیشهاي وارونگی شد؟ي خواهد تر
زمین)1 سطح ارتفاع افزایش اثر بر دما افزایش

م2 هواي پایداري هواجاور) بودن آلوده علت به زمین سطح

الیه3 به گرمایی انرژي انتقال براي زمان بودن کافی باالتر) هاي

گرم4 الیه) به نسبت زمین سطح نزدیک هواي بودن تشعشعیتر وارونگی علت به باالتر هاي

شرا -65 از گزینه تشعشعییکدام وارونگی پیدایش براي الزم ؟نیستط
هوا)1 بودن باد 2سرد وزش عدم (

شب3 بودن طوالنی آسمان4) بودن ابري (

دفترچـه    سـؤاالت بـه حتماً هستید درخشان استعدادهاي مدارس ورودي آزمون در شرکت متقاضی ياگر
دهید. پاسخ پیشرفته
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ششم دبستان ششم دبستان   --»»ديدي  2727آزمون آزمون ««
  

آموز عزیز: دانش

 اید؟ سؤال پاسخ داده 10در آزمون قبل به چند سؤال از 
 دهید؟ در جدول زیر بنویسید. سؤال پاسخ می 10به چند سؤال از  کنید در این آزمون فکر می

براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از آزمون قبل  10چند از 

 دقیقه 10زمان پاسخگویی:  ریاضی و منطقیهوش 

 گیرد؟ جاي عالمت سؤال چه عددي قرار می با توجه به الگوي زیر به -66
1( 5568 
2 (5658 
3 (6558 
4 (8658 

انـد دو سـال اسـت. اگـر      دنیـا آمـده   ي سنی هر دو فرزند که پشت سر هـم بـه   فرزند دارند که فاصله 5  یک خانواده -67
 هستیم) 1398فرض کنید اکنون در سال (فرزند دوم چند سال دارد؟  ،باشد 1388ترین فرزند متولد سال  کوچک

1( 18 2 (20 3 (16 4 (14 

 گیرد؟ مت سؤال چه عددي قرار میجاي عال با توجه به الگوي زیر به -68
1( 20 
2 (30 
3 (25 
4 (35 

 آن عدد کدام است؟ ،تر باشد واحد کوچک 26/1 ،آن 8/0عددي از  2/0اگر  -69
1( 26/1 2 (5/1 3 (1/2 4 (4/2 

ي ب باشـد در ایـن صـورت نمـودار دو مجموعـه       ي الف عضو مجموعه تمام مجموعهاگر  -70
است. مقابلصورت  به

ي ب باشد در این صورت نمودار دو مجموعه  ي الف عضو مجموعه مجموعه اگر بخشی از
 است.مقابل صورت  به

ي ب نباشـد در ایـن صـورت نمـودار دو      ي الـف عضـو مجموعـه    اگر هیچ عضـو مجموعـه  
 است.مقابل صورت  مجموعه به

؟کند نمیي زیر را بیان  کدام گزینه نمودار مربوط به جملهبا توجه به توضیحات باال 
 »ماجینگ نیست.  ها، راجینگ هستند و هیچ گوجینگی، ي ماجینگ همه«

1(  2 ( 3(  4 (

?

1324 2235
7651 8562
8026 9207
4567
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ششم دبستان ششم دبستان   --»»ديدي  2727آزمون آزمون ««
  

 توانیم قرار دهیم؟ جاي عالمت سؤال چه عددي را می به -71

, , , , ,?1012 16 24 40  
1( 60 2 (48 

3 (56 4 (72 

نیـز  » پ«و » ب«هاي  دنده رخبه یک موتور الکتریکی متصل است و با چرخش آن چ» آ« ي هدند در شکل زیر چرخ -72

هاي  دنده اگر وزنه در حال باال رفتن باشد، جهت چرخش چرخ .رود آیند و وزنه باال یا پایین می به چرخش در می

 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ به» ب«و » آ«

 هاي ساعت هاي ساعت، خالف جهت عقربه جهت عقربه )1 

 هاي ساعت عقربههاي ساعت، خالف جهت  ) خالف جهت عقربه2

 هاي ساعت هاي ساعت، جهت عقربه ) جهت عقربه3

 هاي ساعت هاي ساعت، جهت عقربه ) خالف جهت عقربه4

هـاي سـاعت    درجـه در جهـت عقربـه    90بار قرینه کنیم و سپس آن را  26» م«ي  نسبت به نقطهرا اگر شکل زیر  -73

 آید؟ دست می دوران دهیم کدام شکل به

1( 

2( 

3( 

4 ( 

مهره باید خـارج کنـیم تـا مطمـئن      ي سبز داریم. حداقل چند مهره 4ي سیاه و  مهره 2ي سفید،  مهره 6در ظرفی  -74

 ؟هاي خارج شده وجود دارد ي سبز بین مهره حداقل یک مهرهباشیم 

1( 8 2 (9 3 (10 4 (6 

بتی بـا بـرادر حسـین    ي علی و حسین پسردایی علی باشد، در این صورت مادر زري چـه نسـ   ي خاله اگر زري نوه -75

 ي علی فرزند پسر ندارد.) دارد؟ (خاله

 ) عمه2 خاله )1

) دختردایی4 ) دخترعمه3
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دبستان --»»ديدي 2727آزمونآزمون«« دبستانششم ششم

عزیز:دانش آموز
از سؤال چند به قبل آزمون داده10در پاسخ اید؟سؤال

می فکر آزمون این ازدر سؤال چند به می10کنید پاسخ بنویسید.سؤال زیر جدول در دهید؟

از قبل 10چند ازآزمون چند گذاري امروز10هدف آزمون براي

فضاییهوش و پاسخگویی:تصویري دقیقه10زمان

است.……بامثلبايرابطه -76

1(2(3(4(

شکلزنجیره،79تا77سؤاالتدر* میي کامل گزینه کدام با شود؟ها
77- 

1(2(3(4(

78- 

1(2(3(4(

79- 

1( 2(

3(4(

دارد؟ کدام -80 تفاوت بقیه با شکل

1(2(3(4(

دفترچهکارنامه دفترچهي و پیشرفته یکدیگرند.ي از مستقل عادي ي

http://t.me/tizhooshan_6
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ششم دبستان ششم دبستان   --»»ديدي  2727آزمون آزمون ««
  

کند؟ درستی پر می کدام گزینه جاي خالی شکل را به 82و  81* در سؤاالت 
81- 

1(  2 (

3 ( 4 (

82- 

1(  2 (

3 ( 4 (

ي  شـده  نشان داده شده است. یکی از چهار گزینه، حالت تـا شـده و جمـع     باز شده يیک الگو  ،84و  83* در سؤاالت 
ي مربوط به آن را مشخص کنید. دهد. گزینه آن را نشان می

83-  

1(  2(

3( 4 (

84- 

1(  2 (

3 ( 4 (
هـاي   محـل  . سـپس اسـت  گردیـده، تـا شـده    صهایی که در تصـویر مشـخ   یک برگ کاغذ سفید چند بار به شیوه -85

کردن کامل برگه مشاهده خواهد شد؟ کدام گزینه در زمان باز کنیم. هاشورخورده را جدا می

1(  2 ( 3(  4 (
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ششم دبستان ششم دبستان   --»»ديدي  2727آزمون آزمون ««
  

آموز عزیز: دانش
 اید؟ سؤال پاسخ داده 10ه چند سؤال از در آزمون قبل ب

 دهید؟ در جدول زیر بنویسید. سؤال پاسخ می 10کنید به چند سؤال از  در این آزمون فکر می

براي آزمون امروز 10هدف گذاري چند از آزمون قبل  10چند از 

 دقیقه 10زمان پاسخگویی:  سرعت و دقت
؟ندارندکدام گزینه هیچ حرف مشترکی  هاي با حروف کلمه» سرزمین« ي حروف کلمه -86

 روستا -اطاعت -شغل - تعادل )2 حمایت -شاخص -عدد -آگاه )1
 تبادل - اجتماع -شعله - کاله) 4 جهاد -احوال -شهادت -کاغذ) 3

 پاسخ دهید. 91تا  87هاي   شعر زیر را بخوانید و به پرسش* 
 روي پیچید و گفت: این چه کسی است؟

 و چون تو بسی استزانکه چون من فزون 
 چه تفاوت کند که ماش یا عدسی است

 کنی که خار و خسی است تو گمان می
 جست و خیز تو بهر ملتمسی است

 هرکسی در دیار خویش کسی است
 جرسی است عمر چون کاروان بی

 گر پر باز و گر پر مگسی است
 هاي هویی و بازي و هوسی است

 زنیم تا نفسی است دست و پا می
 ر خالص، دسترسی استنه مرا ب

عاقبت رمز دامی و قفسی است

 عدسی وقت پختن از ماشی
 ماش خندید و گفت: غرّه مشو

 پزند، خواهد پخت هرچه را می
 اند جز تو در دیگ هرچه ریخته

 زحمت من براي مقصودي است
 کارگر هرکه هست، محترم است

 رود، هشدار فرصت از دست می
 هر پري را هواي پروازي است

 گوییم قت، هر آنچه میجز حقی
 چه توان کرد اندر این دریا

 نه تو را بر فرار، نیرویی است
گر که طاووس یا که گنجشکی

در سه بیت نخست، کدام حرف بیشتر از بقیه تکرار شده است؟ -87
 ) ت4 ) و3 ) ي2 ا )1

؟اند نیامدهکدام دو حرف در یک بیت  -88
 ه، ج) 4 ط، ق) 3 ص، پ) 2 ز، گ )1

شوند؟ تمام می» ت«هاي شعر با حرف  عچندتا از مصرا -89
1( 15 2 (16 3 (17 4 (18 

در چند بیت، حرف اول مصراع اول با حرف اول مصراع دوم یکسان است؟ -90
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

است؟ نیامده» ك«پیش از حرف بالفاصله کدام کلمه در شعر باال،  -91
 ماش) 4 خویش) 3 چون) 2 گر )1
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سؤاالت* از هریک نقطه93و92در حروف تعداد گزینه، کدام در عبارت، دو نیست؟برابردار
92- 

نظامی نیروهاي
عدالت ترازوي

شیرازي حافظ زادگاه
ایرانی غیور ورزشکار

1
2
3
4

آفتابگردانگل هاي
دورافتاده روستاي

زلزله شدیدیک ي
مدارس بازگشایی زمان

93- 
لبخندشیرین ترین

زیبایی دنیاخالق هاي
م یک طوالنیپایان سافرت

تیزهوشان آزمون سؤاالت

1
2
3
4

جهان طبیعت پایتخت
بهمن دوم و بیست ماهراهپیمایی

مخزن نظامیکتاب االسرار
تهران جمعیت افزایش

می -94 گردشگري اتوبوس مسـیر        یک شـبیه زیـر، نقشـه اگـر دهـد. نشـان بازدیدکننـدگان به را شهر داخل خواهد
چ اتوبوس این باشد، اتوبوس است؟حرکت پیچیده خود راست سمت به بار ند

1(42(53(64(9

آن دیدناز به قادر نابینایان که خواندننیستند،جایی مـی براي استفاده بریل نام به مخصوصی خط بـا    از خـط ایـن کننـد.
سوراخ آنایجاد لمس و کاغذ در تاهایی صفر اعداد است. تشخیص قابل نابینا فرد توسط ب9ها خط زیـر با شکل به ریل

بود. خواهد

عدد مثال، این69براي میرا نویسند:چنین

هر به پاسخگویی زمان نصف بخش این در سؤال هر به پاسخگویی زمان که کنید توجه باید دقت و سرعت سؤاالت بخش در

فضایی و تصویري و منطقی و ریاضی ادبی، و کالمی یعنی، دیگر بخش سه در است.سؤال

http://t.me/ostadline
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 پاسخ دهید. 98 تا 95االت ؤها در خط بریل، به س * با توجه به اعداد و معادل آن
دهد؟ تري را نشان می کدام گزینه عدد کوچک -95

1(  2 ( 3 ( 4 (

دهد؟ را نشان می 4852کدام گزینه عدد  -96
1( 2 (
3 (    4 (

گر چه عددي است؟ زبان بریل، بیانعدد زیر در  -97

1( 307 2 (234 3 (432 4 (304 

پذیر است؟ بخش 5کدام عدد بر  -98
1( 2 (
3 (4 (

اي  ها دو تصویر مقابل هم قرار گرفته است. الزم اسـت گزینـه   ، در هر یک از گزینه100تا  99در هر یک از سواالت * 
 خاب کنید که تصویر دو طرف با هم متفاوت هستند.را انت
99- 

1 (2 (

3 (4 (

100-  

1 (2 (

3 (4 (
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 پاسخ دهید. 105تا  101با توجه به متن زیر به سؤاالت  *

نمـاد   ي خطرنـاك، تصـویر    نماد منطقه نماد مین، تصویر  قه آورده شده است. تصویرطِ یک من  در شکل زیر، نقشه

هـاي زمینـی یـک منطقـه در سـه مسـیر        فر مأمور خنثی کردن میني امن و باقی مناطق نامشخص هستند. سه ن منطقه

 اند. ت شدهومتفا

مسیر 
1 

  
مسیر 

2 

          
مسیر 

3                    
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مین -101 مسیرتعداد کدام در شده مشخص است؟تربیشهاي
1() )1مسیر
2) مسیر (2(
3) مسیر (3(
است.4 شده مشخص مین یکسانی تعداد به مسیر سه هر در (

خطر -102 مناطق بیشتعداد ردیف کدام در شده مشخص ردیفناك سایر از است؟تر ها
1(62(7
3(154(19

منطقه -103 کهچند است شده داده نشان نقشه در امن مجاوري مینمنطقهآندر شکلي به مشخصدار
است؟ شده

1(22(3
3(44(5

تعد -104 از ستون چند در شده مشخص امن مناطق ردیفتعداد در شده مشخص امن مناطق است؟بیش12اد تر
1(32(4
3(54(6

منطقه -105 هیچ ستون چند و ردیف چند است؟در نشده مشخص خطرناکی ي
ستون5ردیف،6)1
ستون6ردیف،5)2
ستون4ردیف،7)3
ستون7ردیف،4)4

آسؤالکیفیت -106 در درس کدام بود؟هاي بهتر امروز زمون

علوم2یاضیر)1 (

فارسی3 قرآن4) و هدیه اجتماعی، مطالعات (

کدامسؤالکیفیت -107 آزمونپیشرفتهيدفترچهدرخشبهاي بود؟امروزي بهتر

ادبیه)1 و کالمی منطقیه)2  وش و ریاضی وش

فضاییه)3 و تصویري دقتس)4وش و رعت

دفترچه میسؤاالت را پیشرفته کنید.توانیدي بررسی خود اولیاي با منزل در



http://t.me/tizhooshan_6

