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شبیه ساز تیزهوشان پنجم )دفترچه ی شماره ی 1(
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)کتاب اسمارتیز پنجم(- 1 کدام تصویر متفاوت است؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 2 تصاویر متفاوت در مجموعه را از بین گزینه های پیشنهادی انتخاب کنید. 
2( ب، ج 1( الف، ب 
4( ج، د 3( الف، ه  

 در دو سؤال بعدی، با دقت در الگوی موجود بین تصاویر، شکل بعدی را مشخص کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 3   

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 4  

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 5 کدام گزینه در جای خالی می تواند تشکیل الگو دهد؟ 

 )4   )3   )2   )1

 در دو سؤال بعدی، کدام گزینه بازشده ی کاغذ پس از سوراخ شدن را نشان می دهد؟

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 6  

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 7  

 )4   )3   )2   )1
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آزمون 3 )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-3.Q.TIZHOSHAN 5-D1:02/12/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 8 در شکل داده شده، چند مثلث وجود دارد؟ 
18 )1
19 )2
22 )3
16 )4

در صورتی که چهار گسترده ی زیر را ببندیم و مجموع اعداد روبه روی هم را یادداشت کنیم، چندتا از تاس ها مشابه هم خواهند بود؟- 9
)کتاب اسمارتیز پنجم(  

الفبجد

4( هیچ کدام 3( چهار تا  2( سه تا  1( دوتا 

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 10 کدام گزینه جمع شده ی گسترده ی داده شده نیست؟  

 )2   )1

 )4   )3

« دومین عدد سمت راست عددی را که سمت راست عددی است که سمت راست - 11 35
1
2

4
7

31
6

8
7

4
7

1
9

3
8

1
6

2
11

, , , , , , , , , در بین اعداد »

)کتاب اسمارتیز پنجم( 38 است، مشخص کردیم. مجموع صورت و مخرج آن کدام است؟  آن 
13 )4  12 )3  11 )2  7 )1

) کدام است؟- 12 ) ( ) ++ −− −−   نامیدیم. حاصل   و عدد هفتادوسوم الگوی »ب« را عدد هفتادودوم الگوی »الف« را 
)کتاب اسمارتیز پنجم(  392 )1
65 :الف 69 73 77, , , ,…  393 )2
52 :ب 54 56 58, , , ,…  391 )3

394 )4

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 13 با توجه به رابطه ی موجود، )؟( کدام است؟ 
218 )1
216 )2
118 )3
226 )4
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محمدرضا بیست عدد فرد را روی تخته نوشت و حاصل جمع آنها را محاسبه کرد. 2 نفر از دوستان او پای تخته آمدند و هر یک، - 14
به ترتیب زیر عمل کرد:

علی: 3تا از اعداد را پاک کرد و به جای آنها عددهای 28 و 29 را نوشت. سپس حاصل جمع آنها را محاسبه کرده و مجدد 28 و 29 را 
پاک کرد و به جای آنها اعداد اولیه را نوشت.

آرین: 5تا از اعداد را پاک کرد و به جای آنها اعداد 80، 51 و 32 را نوشت. سپس حاصل جمع آنها را محاسبه کرده و مجدد اعداد 
نوشته شده را پاک کرد و اعداد اولیه را نوشت.

)کتاب اسمارتیز پنجم( حال حاصل جمع اعداد چند نفر از این 3 دوست، زوج است؟ 
4( هیچ کدام 3( سه تا  2( دوتا  1( یکی 

در یک تولیدی، 4 نوع توپ متنوع با جنس های متفاوت تولید شده است، به نحوی که هر کدام را به زمین می زنیم تا ارتفاع خاصی - 15
باال می رود. توپ ها را با کدهای زیر نام گذاری کرده اند:

رنگکدجنسکد
سبز01ترموپالست200
قرمز201پلی الفین040
آبی502وینیل604
زرد305کلراید706

توپ کلراید با رنگ سبز را با کد 70601 نمایش می دهند. ارتفاع توپ ها در جدول زیر آمده است:

توپ هاارتفاع 
60cm20001 706502+
80cm040201 604305+
70cm200502 04001+
70cm604201 706305+
50cm040502 70601+

)کتاب اسمارتیز پنجم( حال می گویند توپی بهتر است که تا ارتفاع بیشتری باال برود. کدام نوع توپ بهتر است؟ 
4( کلراید سبزرنگ 3( وینیل آبی رنگ  2( ترموپالست زردرنگ  1( پلی الفین قرمزرنگ 

کنون بسته های - 16 در یک اردوگاه، بسته های غذایی برای 30 نفر و 20 روز کفایت می کنند. روز اول 10 نفر به اردوگاه اضافه شدند. ا
)کتاب اسمارتیز پنجم( غذایی برای چند روز نفرات درون اردوگاه کفایت می کند؟ 

4( 10 روز 3( 12 روز  2( 18 روز  1( 15 روز 

11 را نشان می دهد. می دانیم که ساعت او خراب است و کار نمی کند. ساعت مچی خواهر آدرین - 17 20: ′′ ساعت مچی آدرین ساعت 
گر بدانیم ساعت واقعی برابر با  5 را نشان می دهد. از طرفی ساعت دریانا نیز خراب است و کار نمی کند. ا 20: ′′ یعنی دریانا در آینه 

اختالف ساعت واقعی دریانا و تصویر در آینه ی ساعت آدرین است، ساعت واقعی چند است؟ )هر دو قبل از ساعت 18 هستند.(
4( 6 صبح 3( 4 بعدازظهر  2( 4 صبح  1( 8 صبح 

گر طول هر مستطیل کوچک 8 باشد، محیط این شکل را به دست آورید.- 18 شکل زیر از 5 مستطیل کوچک یکسان تشکیل شده است ا
)کتاب اسمارتیز پنجم(  

30 )1
42 )2
39 )3
36 )4
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4 نفر به نام های کامران، سیاوش، علی، آدرین بر روی رأس های میزی لوزی شکل )به شکل مقابل( نشسته اند. - 19
علی روی رأس  نیست. کامران روی رأس  نیست. سیاوش روی رأس  نیست. آدرین روی رأس  نیست.
)کتاب اسمارتیز پنجم( کدام چینش مربوط به چینش موردنظر است؟ 

 )4   )3   )2   )1

 با توجه به موارد زیر، به سؤال بعدی پاسخ دهید.

)الف()ب()ج(

264726303247

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 20 حاصل  کدام است؟ 

58 )4  77 )3  62 )2  56 )1

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 21 معادل عبارت »پادشاه نیرومندی که بر سرزمین ها و قلمروهای وسیعی سلطنت می کرد«، در کدام گزینه آمده است؟ 
4( امپراتور 3( جاویدان  2( مالک  1( وزیرالوزرا  

حروف کلمه ای مرکب و هشت حرفی را چهارتادرمیان در شکل زیر قرار داده ایم و جهت حرکت را مشخص کرده ایم؛ حرف ششم این - 22
)کتاب اسمارتیز پنجم( واژه کدام است؟  

1( ش
2( ظ
3( م 

4( ا

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 23 کدام گزینه گروه »موش، شتر، روباه، ..........« را کامل می کند؟ 
2( هشت پا، اردک، گوسفند 1( هدهد، دلفین، نهنگ  

4( هزارپا، آفتاب پرست، ترمه 3( هما، اسب، بال  

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 24 آخرین حرف کدام الگو »م« است؟ 
4( ث، د، س، ... 3( ت، ح، ر، ...  2( پ، ج، خ، ...  1( چ، ژ، ع، ... 

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 25 با حروف کدام گزینه می توان کلمه ای به معنای »لحن« ساخت؟ )نیازی به استفاده از همه ی حروف نیست.( 
4( ل ب آ ن ر ک ی 3( ه گ آ ز ی ت  2( ر ی م ک ب آ ز  1( ه ل ب آ ن گ ک 

کلمات زیر را از لغت نامه استخراج کرده ایم. ترتیب درست آنها در کدام گزینه آمده است؟ )اعداد از چپ به راست خوانده می شوند.( - 26
)کتاب اسمارتیز پنجم( »1- خاصیت، 2- خاصگی، 3- خاطب، 4- خاطر، 5- خاصه« 

51234 )4  21534 )3  52314 )2  25134 )1
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 با توجه به متن زیر، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید.
»زباله به مجموعه ی موادی گفته می شود که پس از مصرف یا استفاده، دیگر کارایی ندارد و دور ریخته می شود. زباله می تواند 

جامد، مایع یا گاز باشد.
زباله های شهری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: زباله های خشک و زباله های تر. زباله ی تر فاسدشدنی و تجزیه پذیر 
به  باکتری ها  تر خیلی زود توسط  و تجزیه ناپذیر است. پسماند های  نمی شود  یا پسماند خشک، پوسیده  زباله  که  است، درحالی 
زباله های تر تشکیل  را  زباله های شهری  از  به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند. بخش زیادی  چرخه ی طبیعت برمی گردند و 

می دهند.
بازیافت فرایندی است که در آن برخی از مواد دورریز و استفاده شده، به همان ماده یا مواد دیگر تبدیل می شوند؛ به طوری که 
قابلیت استفاده ی مجدد داشته باشند. بازیافت زباله ها با روش صحیح، اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست و موجودات زنده دارد. 
اما  دارند.  بازیافت  قابلیت  الکتریکی  زباله های  و  مانند فوالد  موادی  و  کاغذ، پالستیک  بطری پالستیکی،  مانند  پسماندهایی 

زباله های تر بازیافت نشدنی هستند.
بازیافت به دلیل کمک به کاهش آلودگی آب، خاک، و هوا، جلوگیری از تخریب تنوع زیستی، حفظ منابع طبیعی، کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای و سایر گازهای مضر برای سالمت انسان، کاهش میزان زباله ها، ایجاد فضای بیشتر در زباله دان ها برای دفع زباله های 

غیرقابل بازیافت و... اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین نباید از انجام آن غافل شد.«

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 27  کدام گزینه درست است؟ 
1( می توان گفت بخش زیادی از زباله های شهری قابلیت بازیافت ندارند. 

2( می توان گفت بخش اعظم زباله های شهری به طبیعت برنمی گردند.
3( بازیافت فرایندی است که در آن زباله های تر و خشک دوباره قابل استفاده می شوند. 

4( در فرایند بازیافت ماده ی زباله به ماده ی دیگری تبدیل می شود. 

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 28 کدام گزینه مصداقی از زباله نیست؟ 
1( گازهای زائدی که از کارخانه ها خارج می شوند

2( بطری نوشابه ای که حاال از آن به عنوان گلدان استفاده می شود
3( سوپ کپک زده

4( پالستیکی که در طبیعت رها شده است

پاجیر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه دروغ می گوید و بقیه ی روزها راست گو است. از او پرسیدیم آیا تو دیروز دروغ گفته ای؟ - 29
)کتاب اسمارتیز پنجم( کدام یک از جداول زیر جدول پاسخ های او در طول هفته است؟ 

جمعه5شنبه4شنبه3شنبه2شنبه1شنبهشنبه1(
خیرخیربلهبلهخیربلهخیر

جمعه5شنبه4شنبه3شنبه2شنبه1شنبهشنبه2(
خیرخیربلهبلهبلهبلهبله

جمعه5شنبه4شنبه3شنبه2شنبه1شنبهشنبه3(
بلهخیربلهخیربلهخیربله

جمعه5شنبه4شنبه3شنبه2شنبه1شنبهشنبه4(
خیربلهبلهبلهبلهبلهبله
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 با توجه به متن زیر به سؤال بعدی پاسخ دهید.
تصویر زیر نقشه ی مسیرهای موجود در شهری ساحلی را نشان می دهد. اطالعات مربوط به خیابان ها در راهنمای سمت چپ قابل 

مشاهده است.

)کتاب اسمارتیز پنجم(- 30 شخص »الف« قصد دیدن شخص »ب« را دارد. او از کدام مسیر قطعاً عبور نخواهد کرد؟ 
4( شهید بهشتی 3( یاس  2( شهید سلماس  1( آیت الّله بهجت 
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شبیه ساز تیزهوشان پنجم )دفترچه ی شماره ی 2(
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)کتاب اسمارتیز پنجم(1 31 تعداد تفاوت بین دو تصویر را مشخص کنید. 
۱ )۱
۲ )۲
۳ )۳
4 )4

 در دو سؤال بعدی، گزینه ای را که دو سوی آن یکسان است، انتخاب کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 32  

7600۱۲56
67۱00000
95۳9557۱
765454۳۳

)۱(
)۲(
)۳(
)4(

7600۱۲56
67۱0000

9۲۳9557۱
765474۳۳

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 33  

آرامستان و آرامش
گلستان و بوستان
سیستان و بلوچستان
کاشان و کاشانک و کاریز

)۱(
)۲(
)۳(
)4(

آرامتسان و آرامش
گلستان و بوتسان

سیستان و بلوچستان
کاشان و کاشاتک و کاریز

 در دو سؤال بعدی، گزینه ای را که دو سوی آن متفاوت است، انتخاب کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 34  

۱48۱4۱40
۲5648۲56۱
۱46۱46۱50
۲45۱8400۱

)۱(
)۲(
)۳(
)4(

۱48۱4۱40
۲5648۳56۱
۱46۱46۱50
۲45۱8400۱

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 35  

سشیشیرذیهریهایل
شسیرایراشسیراشسی
شسیزشسیهلیرهسیز
صثعقصثقفخخثصق

)۱(
)۲(
)۳(
)4(

سشیشیرذیهریهایل
شسیرایراشسیراشسی
شسیزشسیهلیرهسیز
صثعقصثفقخخثصق

 با توجه به مجموعه ی عددی زیر، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید.
»2525155776809683152646880768151575960472 54563685890578363454254577978«  

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 36 در این مجموعه، چند بار از رقم 7 استفاده شده است؟ 
4( ۱۱ بار ۳( ۱0 بار  ۲( 9 بار  ۱( 8 بار 

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 37 در این مجموعه، چند بار رقم 9 در کنار رقم 6 قرار گرفته است؟ 
4( 5 بار ۳( 4 بار  ۲( ۳ بار  ۱( ۲ بار 
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 متن داده شده را با حذف فاصله ها در بین گزینه ها قرار داده ایم. گزینه ای را که مطابق متن است انتخاب کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 38 متن: آرزویی که در ذهن ما است راهی برای پیشرفت است. 
۲( آرزوییکهدرذهنمااستراهیبرایپییشرفتاست. ۱( آرزوییکهدرذهنمااستراهیبرایپیشرفتاست. 
4( آرزوییکهدرذهنمااستراهیبراییپشرفتاست. ۳( آرزوییکهدرذهنمااستراهبیرایپیشرفتاست. 

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 39 در مجموعه ی زیر چند اسم پنج حرفی موجود است؟ 
»بهارک، سیمین، سالله، گلناز، نازنین، سارا، گلمهر، فاطمه، شیرین، سمانه«

4( 6 تا ۳( 9 تا  ۲( 8 تا  ۱( 7 تا 

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 40 در کدام گزینه، حروف سر جای خود نیستند و جابه جا نوشته شده اند؟ 
4( محاظفت ۳( گستردگی  ۲( کازرون  ۱( سرگذشت 

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 41 کدام گزینه تعداد نقطه ی کمتری دارد؟ 
4( معایب ۳( مقاصد  ۲( مغایرت  ۱( مراقبت 

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 42 در بین اسامی زیر، چند اسم چهارنقطه ای موجود است؟ 
»پوران، پهلوان، بهادر، مرجانه، میعاد، میثاق، شهاب، شورانگیز، ناردین، آالله، شهروز«

4( 6 تا ۳( 5 تا  ۲( 4 تا  ۱( ۳ تا 

 مردم سرزمینی اعداد را به شکل نمادین در نظر می گیرند. زبان شناسان توانستند رمز مربوط به ارقام را به صورت زیر شناسایی کنند:

مثالً آنها عدد 150 را به صورت  بیان می کنند. حال به سه سؤال بعدی پاسخ دهید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 43 در این سرزمین عدد 379 را به چه شکلی نمایش می دهند؟ 

 )۲    )۱

 )4    )۳

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 44 در این سرزمین عدد 1026 را چگونه نشان می دهند؟ 

 )۲    )۱

 )4    )۳

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 45 نمایش کدام یک از اعداد زیر به صورت  است؟ 

475۲ )4  ۲475 )۳  457۲ )۲  ۲754 )۱
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 در هر یک از سؤاالت زیر، عدد بعدی الگوی داده شده را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 46  12 15 19 24−− −− −− −−?
۲8 )4  ۳0 )۳  ۳۱ )۲  ۲9 )۱

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 47  100 98 95 91 86−− −− −− −− −−?
80 )4  8۱ )۳  79 )۲  8۲ )۱

 در دو سؤال بعدی، حاصل هر یک از عبارت های داده شده را مشخص کنید.

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 48  12 15 3++ −−  
۲5 )4  ۲4 )۳  ۳0 )۲  ۲6 )۱

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 49  24 18 12 4++ ++ −−  
5۲ )4  49 )۳  50 )۲  5۱ )۱

)کتاب اسمارتیز پنجم(1 50 در بین حروف زیر، چندتا از بیست وششمین حرف الفبا را داریم؟ 
»ل، ل، ل، م، گ، ن، گ، ک، گ، ظ، ظ، ظ، ق، ق، ق، ه، ه، ل، ک، ک، ف، ق، ف، ف، غ، ک، گ، غ، ق«

4 )4  5 )۳  ۳ )۲  ۲ )۱
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