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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-2.Q.TIZHOSHAN-D1:01/31/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

در پرسش زیر، واژگان براساس موضوع یا منطقی مشخص، به دنبال هم آمده اند. جای خالی را پر کنید.- 1
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( »استخراج / بی تاب / پاپیروس / ................./ جاللت« 

4( جنگل 3( پارچه  2( جاجرود  1( درخواست 
 در داخل کمانک، واژه ای وجود دارد که به دو صورت تلّفظ می شود و هر تلّفظ معنی متفاوتی دارد )واژگان هم نویسه(. دو معنی 

متفاوت را در سمت راست و چپ کمانک نوشته ایم. این واژه با کدام حرف پایان می پذیرد؟

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 2 عقل و فکر )واژه ای سه حرفی( ناچیز 
4( گ 3( غ  2( ف  1( د 

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 3 کدام  گزینه بعد از مرتّب شدن حروف می تواند جمله را تکمیل کند؟ 
»اطاّلعات در رایانه معموالً به شکل حروف، کلمات، اعداد یا تصاویرند. رایانه برای ............... این اطاّلعات به حافظه نیاز دارد.«

2( ی ر ذ ه ی خ 1( ف ا ت ح ظ  
4( ش د ا پ ر ز 3( س ا ه د ت ف ا  

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 4 عبارت های زیر را به طور منطقی مرتب کنید. 
الف( و در طی یک سال، زمین در موقعیت های مختلفی در برابر خورشید قرار می گیرد

ب( به دلیل همین تمایل، زاویه ی تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند
ج( محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین، مایل است

د( درازی شب و روز نامساوی می شود و فصل های مختلف به وجود می آید
4( ج، د، ب، الف 3( ج، ب، الف، د  2( د، ب، الف، ج  1( د، ج، ب، الف 

در صورتی که از ترکیب دو واژه ی »موزیک و ترانه« واژه ی »رازی« ساخته شود، از ترکیب »پیانو و تجهیز« کدام واژه ساخته می شود؟- 5
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(  

4( تنها 3( جهان  2( جوان  1( نواز 
 با توجه به متن زیر، به پرسش بعدی پاسخ دهید.

اّما هنگام  باشد؛  پایبند  آنها  به  و می خواهد  که می داند درست است  باشد  و عقایدی داشته  نظرات  فرد  گاهی ممکن است یک 
خواسته های  اصرار،  و  فشار  با  بخواهند  آنها  دیگر  عبارت  به  بگیرد؛  قرار  دوستان  و صحبت های  نظرات  تحت تأثیر  تصمیم گیری 

نادرست خودشان را به او بقبوالنند. 

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 6 این متن با مفهوم چند بیت شعر داده شده همخوانی دارد؟ 
ــو ــا دیـ ــته ای بـ ــیند فرشـ ــر نشـ 1( گـ
2( کمـــال همنشـــین در مـــن اثـــر کـــرد
برنجـــم دوســـتی  صحبـــت  3( از 
ــت ــدان بنشسـ ــا بـ ــوح بـ ــر نـ 4( پسـ
5( از صحبــت نیــکان نشــود طینت بــد، نیک

وحشـــت آمـــوزد و خیانـــت و ریـــو
ـــتم ـــه هس ـــم ک ـــان خاک ـــن هم ـــه م و گرن
کـــه اخـــالق بـــدم، حســـن نمایـــد
ــد ــ ــم شـ ــ ــش گـ ــ ــدان نبوتـ ــ خانـ
ــد ــکر آی ــرون از ش ــخ ب ــان تل ــادام هم ب

4( چهار بیت 3( سه بیت  2( دو بیت  1( یک بیت 

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 7 گر با مرتّب سازی واژگان، بهترین جمله را بسازید، واژه ی قبل از وسط چند هجا )بخش( دارد؟  ا
»آسیب/ رایانه ای/ حافظه/ داخل/ اطالعات/ به/ ویروس های/ وارد / می کنند«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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یک دستگاه کدگذاری واژه ی »سیاوش« را به صورت »شهبوش« نشان می دهد. در این دستگاه »سهراب« چگونه نوشته می شود؟ - 8
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(  

4( سهربپ 3( شوزاب  2( شهراب  1( شیزاب 
 معادل هر عبارت ستون »1«، مقابل آن در ستون »2« نوشته شده است. پس از رمزگشایی، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید. 

ستون 1ستون 2

12345

70546

06798

70964

)کتاب اسمارتیز ششم(- 9 کدام عدد مربوط به نماد  است؟ 
2 )4  4 )3  5 )2  6 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 10 کدام گزینه برابر با ترکیب  است؟ 
2( 98 یا 89 1( 96 یا 69  
4( 79 یا 97 3( 86 یا 68  

 ماشینی به شکل زیر داریم که اعداد ورودی در آن طبق مراحل ارائه شده تغییر می کنند. با توجه به آن، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

ورودی98191203181117101215

مرحله ی 981912018111710121531

مرحله ی 919120181117101215832

مرحله ی 191201811171012159833

)کتاب اسمارتیز ششم(- 11 کدام عدد زیر عدد مشخص شده قرار خواهد گرفت؟ 
11 )4  10 )3  17 )2  9 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 12 کثر چند مرحله خواهد داشت؟  ماشین حدا
2( هشت مرحله 1( هفت مرحله  

4( ده مرحله 3( نه مرحله  

» سومین عدد سمت چپ دومین عدد سمت راست عدد سمت چپی دومین »2« از - 13 »1 0 2 3 0 1 2 3 4 2 1 5 3 2, , , , , , , , , , , , , در مجموعۀ 
)کتاب هایالیتر( سمت چپ، کدام عدد است؟ 

4 )4  2 )3 2( صفر   3 )1

)کتاب هایالیتر(- 14 در الگوی داده شده، )؟( کدام است؟ 
15 )1

 12 )2
8 )3
9 )4
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)کتاب هایالیتر(- 15 )؟( کدام است؟ 
 )1
 )2
 )3
 )4

شخصی غریبه وارد مجلسی شد و در کمال تعجب دید در این جمع سه پدر و سه پسر و سه مادر شرکت کرده اند. در این مجلس - 16
)کتاب هایالیتر( حداقل چند نفر حضور دارند؟ 

5 )4  7 )3  8 )2  9 )1

گر وزن 7 عدد به، برابر 4 انبه و 5 انبه نیز هم وزن 6 سیب باشند، کدام مقایسه برای وزن - 17 به، انبه و سیب سه نوع میوه هستند. ا
)کتاب هایالیتر( میوه  ها صحیح است؟ 

به < سیب < 4( انبه به   < انبه < 3( سیب سیب  < به < 2( انبه انبه   < به < 1( سیب

)کتاب اسمارتیز ششم(- 18 ترتیب عالمت ها از باال به پایین کدام است؟ 
+ ، −  )1

×  ، ÷  )2

÷  ، ×  )3

+  ، +  )4

)کتاب هایالیتر(- 19 عدد بعدی الگو کدام است؟ 
8 9 16 27 32 81
4 5 7 7 10 9 13
→→ →→ →→ →→ →→ →→
→→ →→ →→ →→ →→ →→ →→{{ ?

?
 6412  )2   7213  )1

 6411  )4   7210  )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 20 دوران یافته ی شکل مقابل کدام است؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 21 کدام گزینه برای ادامه ی الگو مناسب است؟ 

 )4   )3   )2   )1
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)کتاب اسمارتیز ششم(- 22 کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند.؟  

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 23 در چندتا از شکل  های زیر، ناحیه ی مشخص شده با نقطه، موجود است؟ 

)ج()ب()الف(

4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 24 با دقت در تصویر داده شده، تصویر پنهان در کدام گزینه وجود دارد؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 25 در صورتی که شکل داده شده را نسبت به خط »الف ب« قرینه کنیم، کدام گزینه حاصل خواهد شد؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 26 در صورت تا کردن کاغذ شفاف الگو، کدام گزینه ایجاد خواهد شد؟  

 )2   )1

 )4   )3
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)کتاب اسمارتیز ششم(- 27 شکل های زیر دو تصویر از دو جهت یک تاس هستند. وقتی عدد 1 در کف تاس باشد، کدام عدد باال قرار می گیرد؟  

4 )2  5 )1

2 )4  3 )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 28 چه تعداد از مکعب های داده شده، با گسترده ی زیر مطابقت دارند؟ 

)ج( )ب( )الف(

4( هیچ کدام  3 )3  2 )2  1 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 29 در صورتی که چینۀ زیر را از زاویه ی مشخص شده، نگاه کنیم، کدام تصویر را خواهیم دید؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 30 در صورتی که گسترده ی داده شده را ببندیم، کدام گزینه ایجاد خواهد شد؟  

 )2   )1

 )4   )3
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 در هر یک از سؤاالت زیر، )؟( را مشخص کنید.

)کتاب اسمارتیز ششم(1 31  3 7 11 15 19→→ →→ →→ →→ →→?
24 )4  23 )3  22 )2  21 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(1 32  164 172 180 188 196→→ →→ →→ →→ →→?
205 )4  206 )3  202 )2  204 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(1 33 در مجموعه ی زیر مجموع ارقام اعداد سمت چپ و راست حرف »س« کدام است؟ 
4 1 2 3 1 2 3 74 2 73 6 32 5J Ï Z x J Z t Ï ¥ Z x Ì Ì  

14 )4  77 )3  4 )2  12 )1

)کتاب 33 آزمون(1 34 در چند کلمه از کلمات زیر حروف دو نقطه دقیقاً قبل از حروف سه نقطه آمده اند؟ 
»سیمین، شباب، پشمک، پیام، تپیدن، یدک کش، پژمان، پشیمان، تپه، تُشک طبی، آتش، تشنه«

4( هفت 3( چهار  2( شش  1( پنج 

)کتاب 33 آزمون(1 35 در مجموعه ی مقابل 6 عدد داریم. »15 , 5 , 2 , 18 , 3 , 17« 
دو تا از کوچک ترین اعداد را کنار بگذارید. مجموع دو عدد بزرگ تر و کوچک ترین عدد باقی مانده کدام است؟

38 )4  37 )3  40 )2  35 )1

)کتاب 33 آزمون(1 36 سه روز قبل از جمعه چندشنبه است؟ 
4( یک شنبه 3( چهارشنبه  2( سه شنبه  1( دوشنبه 

)کتاب 33 آزمون(1 37 چند کلمه از کلمات زیر، فقط با حروف کلمه ی »شتابزده« ساخته شده است؟ 
»تاب، شتاب، شازده، شب زده، شرور، شیوا، شام، شبزنگ، آتش، بازده، توبره«

4( سه 3( چهار  2( پنج  1( شش 

)کتاب 33 آزمون(1 38 شکل  های دو طرف را بررسی کرده و گزینه ای را که هر دو شکل آن یکسان نیست، مشخص نمایید. 

)1()2(

)3()4(

)کتاب 33 آزمون(1 39 گر بخواهیم حروف کلمات را برعکس )یعنی از آخر به اول( بنویسیم، کدام گزینه صحیح است؟  ا
2( بردباری: یرابدری 1( گیالس: سالیگ  

4( سردرگم: مگدررس 3( سیراب: بارسی  

)کتاب 33 آزمون(1 40 در شکل زیر، چند دایره می بینید؟ 
26 )1
25 )2
24 )3
27 )4
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)کتاب 33 آزمون(1 41 کدام یک از کلمات زیر، حرف تکراری ندارد؟ 
4( استدالل 3( دلبستگی  2( استدعا  1( پیشروی 

)کتاب 33 آزمون(1 42  ) ، راست:  کدام یک از شکل های زیر به ترتیب زیر از راست به چپ چیده شده است؟ )چپ: 
»چپ، باال، راست، باال، پایین«

 )2    )1

 )4    )3

)کتاب تیک آف(1 43 تعداد حرف »ک« در متن زیر، کدام است؟ 

پیشرفت های سریع علمی و افزایش میزان انتشارات مکتوب و غیرمکتوب فرایند دستیابی به اطالعات را پیچیده و مشکل کرده 
است. ضرورت برخورد علمی و فنی مناسب با رشد روزافزون انتشارات برای ذخیره و بازیابی اطالعات به منظور تسریع و افزایش 
دسترس پذیری آن برای همه ی کاربران در سطوح مختلف جامعه اهمیت رشته ی کتابداری و اطالع رسانی را افزون کرده است.

6 )4  9 )3  7 )2  5 )1

)کتاب تیک آف(1 44 مهرداد 30 تومان از 300 تومان و )الف(  تومان از 200 تومان، بیشتر دارد. مقدار )الف( کدام است؟ 
170 )4  70 )3  230 )2  130 )1

)کتاب تیک آف(1 45 تعداد نقطه در کدام گزینه متفاوت است؟ 
4( شرم زده 3( شمایل  2( سازش  1( آفتاب 

 با توجه به توضیحات زیر، به سؤاالت بعدی پاسخ دهید.
عالمت )( یعنی عدد درون آن سه برابر می شود، }{ یعنی عدد درون آن دو برابر می شود و ][ یعنی عدد درون آن دو برابر شده و 

یکی از آن کم می کنیم.
حاصل هر یک از موارد خواسته شده را از بین گزینه های پیشنهادی انتخاب نمایید.

)کتاب تیک آف(1 46  ))2((
24 )4  18 )3  9 )2  6 )1

)کتاب تیک آف(1 47  )}2{(
13 )4  16 )3  12 )2  9 )1

)کتاب تیک آف(1 48  })2({
13 )4  16 )3  12 )2  9 )1

)کتاب تیک آف(1 49 کدام گزینه قوانین زیر را رعایت کرده است؟ 
* 5 حتماً بین دو عدد فرد باشد. * 3تا 3 نداشته باشد.  * 2تا 2 داشته باشد. 

6723672332157 )4  87412012015759 )3  9621302357246 )2  74632002758 )1

)کتاب تیک آف(1 50 گزینه ای را که دو سوی آن متفاوت است، مشخص نمایید. 

 )1

 )2

 )3

 )4
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 در دو سؤال بعدی، با توجه به رابطه ی واژه ها، واژه ی بعدی کدام است؟

)کتاب تیک آف(1 51 ستاره، آسمان، آرد، نانوایی، گل، گلدان، .............. 
4( فلفل، تند 3( آشیانه، پرنده  2( صدا، حنجره  1( سماغ، سیر 

)کتاب تیک آف(1 52 آفاق، ب، شهین، ص، فریبا، ق، .............. 
4( پریا، ث 3( نازنین، و  2( گلشید، ک  1( مهتاب، ل 

 با توجه به متن زیر، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید.

علی 12 ساله است. محمد 17 سال سن دارد. رضا 14 سال سن دارد. جابر از علی 6 سال بزرگ تر است. مهرداد با جابر همسن 
است. مسعود از محمد 2 سال کوچک تر است. آدرین 13 ساله است. حسین از مهرداد 2 سال بزرگ تر است. متین دو سال 

دیگر، هم سن االن مهرداد می شود. مجتبی از متین سه سال بزرگ تر است.

)کتاب تیک آف(1 53 جابر چند ساله است؟ 
18 )4  23 )3  6 )2  12 )1

)کتاب تیک آف(1 54 مسعود چند ساله است؟ 
21 )4  16 )3  15 )2  19 )1

 در جدول زیر، هر حرف با نمادی بیان شده است. با دقت در آنها، مشخص کنید هر یک از سه سؤال بعدی، کدام حرف را نمایش 
می دهد؟

)کتاب تیک آف(1 55   

4( صداقت 3( شخصیت  2( راستی  1( افسرده 

)کتاب تیک آف(1 56   

4( شیرسار 3( آرامشی  2( آفرینش  1( سفرخیر 

)کتاب تیک آف(1 57   

4( خرسندان 3( پایدارمدار  2( شرمساران  1( سپاس داری 
 در هر یک از دو سؤال بعدی، سرعت عمل و مهارت شما در عملیات محاسباتی سنجیده می شود.

)کتاب تیک آف(1 58 361 کدام است؟  45−− حاصل 
317 )4  327 )3  316 )2  326 )1

)کتاب تیک آف(1 59 35 کدام است؟  12 3 17++ −− ++ حاصل
63 )4  61 )3  62 )2  60 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(1 60 عبارت های داده شده در دو طرف کدام گزینه با هم متفاوت است؟ 
سرزمین مادری من، سرزمین مادری من )1( سرزمین مادری من، سرزمین مادری من
سرزمین مادری من، سرزمین مادری من )2( سرزمین مادری من، سرزمین مادری من
سرزمین مادری من، سزرمین مادری من )3( سرزمین مادری من، سرزمین مادری من
سرزمین مادری من، سرزمین مادری من )4( سرزمین مادری من، سرزمین مادری من
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