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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D1:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 1 طبقالگویالفباییدادهشده،درجایخالیکدامگزینهقرارمیگیرد؟ 
»شرایط،صادق،طراحی،غنیمت،گودال،............... «

4( یکتا 3( الزم  2( وسایل  1( هنگام 

کدامواژه،معادلتکواژهایمناسبیبرایتوضیح»بعضیرابربعضیدیگربدوندلیلموّجهوعادالنهترجیحدادن«است؟- 2
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( 2( توبیخ  1( تبعیض  

4( توجیه 3( تقدیم  

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 3 پسازتکمیلابیاتزیر،عبارات»الف«،»ب«و»ج«بهترتیبباکدامجایخالیکاملمیشوند؟ 
ـــدایـــنچـــرخمســـت »........)1(........بازیگـــریمان
زمانـــیبـــهخنجـــرزمانـــیبـــهتیـــغ
ناســـزا یکـــی دســـت بـــه زمانـــی

ــت ــاددسـ ــههفتـ ــرآردبـ ــازیبـ ــهبـ کـ
ـــغ ـــهمی ـــیب ـــاد........)2(........زمان ـــهب ـــیب زمان
ـــا« ـــود........)3(........دردوســـختیره ـــیخ زمان

الف(مباهلهیعنینفرین...............مجازاتخدابردروغگویان.
ب(دانشمندمسیحیدست...............دینخودبرنداشت.

ج(میانآنانپیرمردی...............چشممیخورد.
1 ،3 ،2 )4  2 ،1 ،3 )3  1 ،2 ،3 )2  3 ،2 ،1 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 4 جایخالیباکدامگزینهپرمیشود؟ 
»عدد،دو/..........،..........«

4( دکتر، پزشک 3( پرنده، قناری  2( میز، صندلی  1( صدا، سکوت 

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 5 مناظرهیشعریزیررابهطورمنطقی،مرتّبکنید. 
الف(نخستینبارگفتش:»کزکجایی؟«/بگفت:»ازدارملکآشنایی«

ب(بگفتا:»جانفروشیدرادبنیست«/بگفت:»ازعشقبازاناینعجبنیست«
ج(بگفت:»آنجابهصنعتدرچهکوشند؟«/بگفت:»اندهخرندوجانفروشند«

د(بگفت:»ازدلشدیعاشقبدینسان؟«/بگفت:»ازدلتومیگوییمنازجان«
4( ب، د، الف، ج 3( د، الف، ج، ب  2( الف، د، ب، ج  1( الف، ج، ب، د 

گربازیهای»اسکایریم،پورتال،جیتیای،ماینکرفتوویچر«بهترتیبباکدهای»ماتی،تامی،میتا،تیما،تیمی«کدگذاری ا
شوند،باتوجهبهعبارتزیربهدوپرسشبعدیپاسخدهید.

بازی ازآن وپس بهترینهامحسوبمیشود از نمرهی94یکی با بازی»اسکایریم« رایانهای، بازیهای کلی درردهبندی
»ویچر«باامتیاز93قرارگرفتهاست.دراینردهبندیبازی»جیتیای«درردهیاولقرارداردو»پورتال«بااختالفناچیزی

درتعقیبآناست،البتهازبازی»ماینکرفت«همنبایدغافلشدکهامتیاز93دارد.

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 6 کدامگزینهدربارهیردهبندیبازیهابراساسامتیازشاندرستاست؟ 
> تیما   > تیمی > ماتی > تامی 2( میتا تیمی = تیما  < ماتی < تامی < 1( میتا
> ماتی   تیما = تیمی < > تامی 4( میتا > تیما  > تامی میتا < تیمی < 3( ماتی

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 7 کدامگزارهدرستاست؟ 
2( ماتی حداقل دو امتیاز کمتر از میتا دارد. 1( تیمی جزء سه بازی برتر رایانه ای قرار دارد. 

4( اختالف امتیاز میتا و تیما نمی تواند کمتر از چهار باشد.  3( ماتی و تیما در یک رده قرار دارند. 
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D1:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 8 بامرتّبکردنحروفدرهمریختهی»ابلق«کدامگزینهساختهنمیشود؟ 
4( معنی پیروز 3( معنی الیق  2( معنی ظرف شکل دهی  1( معنی پیکر 

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 9 »سرد«:»درس«:::::::::::::::»داربست«:؟ 
4( تسبردا 3( ابتدرس  2( ابتردس  1( ابسترد 

از پس است. نوشتهشده »2« درستون آن مقابل ،»1« عبارتستون هر معادل 
رمزگشایی،بهدوسؤالبعدیپاسخدهید.

)کتاب اسمارتیز ششم(- 10 کدامنمادمربوطبهAاست؟ 
 )2   )1
 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 11 کدامنمادمربوطبهIاست؟ 
 )4   )3   )2   )1

)کتاب هایالیتر(- 12 ماشینیداریمکهاعدادرامطابقآنچهدرجدولزیرمیبینیدطیمراحلمختلفتغییرمیدهد. 
ورودی40712397846032021711276
مرحلهیاول40712397842021711276603
مرحلهیدوم12397842021711276407603
مرحلهیسوم12397842011276217407603
مرحلهیچهارم97842011276123217407603

حالاینماشینواردمرحلهیپنجمشدهاست.ازسمتچپهفتمینعدد،کدامخواهدبود؟
84 )4   112 )3   20 )2   76 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 13 دراینتوالی،کدامگزینهدرجایخالیقرارمیگیرد؟ 

 )1

 )2

 )3

 )4

)کتاب اسمارتیز ششم(- 14 چندصفحهازدفترنگینخالیاست؟ 
الف(نگینهربارسهصفحهبیشترازبارقبلمینویسد.

ب(نگین40صفحهازدفترشراننوشتهاست.
1( اطالع )الف( به تنهایی برای حل این سؤال، کفایت می کند.
2( اطالع )ب( به تنهایی برای حل این سؤال، کفایت می کند.

3( هر دو اطالع برای حل این سؤال، الزم هستند.
4( اطالع های )الف( و )ب( هر دو برای حل این سؤال کفایت نمی کند و اطالع دیگری نیز، نیاز است.

ستون1ستون2

AOFHL

LIBAR

ASIEG
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D1:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

باتوجهبهاطالعاتزیر،بهپرسشبعدیپاسخدهید.
گردوتااز گریکیازاطالعاتبرایحلمسئلهکافیباشد،Bراانتخابکنید.ا گراطالعاتمسئلهکافینباشد،Aراانتخابکنید.ا ا

گرهرسهاطالعدادهشدهالزمباشد،Dراانتخابکنید.« اطالعاتبرایحلمسئلهکافیباشد،Cراانتخابکنیدوا

)کتاب اسمارتیز ششم(- 15 قلیچندکیلومترراازخانهتامدرسهطیمیکند؟ 
*»قلی«هرروز20دقیقهپیادهرویمیکندتابهمدرسهبرسد.

83مترراهمیرود. 5/ *اودرهردقیقه
*مسیرخانهتامدرسهیقلیشاملحداقلسهخیابانتودرتووهشتکوچهاست.

D  )4  C  )3  B  )2  A  )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 16 استبه:  مانندنسبت به نسبت

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 17 استبه:  مثلرابطهیشکل بهشکل رابطهیشکل

 )4   )3   )2   )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 18 کدامیکازگزینهها،برایتکمیلالگومناسباست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب هایالیتر(- 19 دراینالگو،)؟(رامشخصکنید. 
169 )1
100 )2
64 )3

121 )4

)کتاب اسمارتیز ششم(- 20 )؟(کداماست؟ 
356 )1

 365 )2
355 )3

3512 )4
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D1:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

سهدوستبهنامهایاتل،متلوتوتولههرسهباهموبهطورمشارکتیقصدخریدکاالییرادارند.میدانیممجموعپولهایاتلو- 21
متل،1100تومانومجموعپولهایمتلوتوتولهنیز1000توماناست.ازطرفیمجموعپولهایاتلوتوتوله،300تومانبیشتراز
مجموعپولهایاتلومتلاست.مجموعپولهایاینسهنفرازقیمتکاال،همچنان300تومانکمتراست.قیمتکاالچندتومان
)کتاب اسمارتیز ششم( است؟ 

2050 )4  2000 )3  1950 )2  2100 )1

ازچوب- 22 بارسوم،چندسانتیمتر از بریدهوجدامیکنیم.پس را طولآن 0 3/ بار داریم.هر بهطول25سانتیمتر تکهچوبی
)کتاب اسمارتیز ششم( باقیماندهاست؟ 

4 سانتی متر 345/  )4 0 سانتی متر   675/  )3 8 سانتی متر   575/  )2 2 سانتی متر   5/  )1

)کتاب هایالیتر(- 23 3روزقبلاز2روزبعدازجمعهچندروزقبلاز3روزبعداز2روزقبلازسهشنبهاست؟ 
4 )4   3 )3   6 )2  5 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 24 مکملماتریسدادهشدهراازبینگزینههاانتخابکنید. 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 25 مکملتصویردادهشدهراازبینگزینههاانتخابنمایید. 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 26 دراینسؤال،تصویرشکلالگودرآینهکداماست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 27 شکلگستردهیمقابل،مربوطبهکداممکعبنیست؟ 

 )2   )1

 )4   )3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D1:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

دردوسؤالزیرکاغذتاشده،پسازسوراخکردنوبازشدنبهکدامگزینهتبدیلخواهدشد؟

)کتاب اسمارتیز ششم(- 28  

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 29  

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 30 تصویردادهشدهدرچپ،درکدامگزینهپنهانشدهاست؟ 

 )2   )1

 )4   )3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D2:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 در هر یک از سه سؤال زیر، با توجه به الگوی واژه ها، واژه ی بعدی را انتخاب کنید.

)کتاب 33 آزمون(- 1 »یک، ده، هشت، هفت، .....................« 
4( دو 3( بیست  2( پانزده  1( نه 

)کتاب 33 آزمون(- 2 »از، ابر، آرام، آسوده، .....................« 
4( آرایشی 3( آسایش  2( آرامگاه  1( آزادراه 

)کتاب 33 آزمون(- 3 »سش ← صض ← طظ ← عغ ← .....................« 
4( فک 3( گق  2( فق  1( لم 

 با توجه به توضیحات زیر به سه سؤال بعدی پاسخ دهید.
در بخش زیر، سه جدول را می بینید که اعدادی درون آنها نوشته شده است. به این جداول، نقشه ی واژه می گویند.

قرار بر این است که طبق هر نقشه و مسیر داده شده در سؤال، حرکت کنیم.

63852741نقشه ی »1«

87654321نقشه ی »2«

68174523 نقشه ی »3«

)کتاب تیک آف(- 4 شکل زیر را طبق نقشه ی شماره ی »2« حرکت می کنیم. کدام واژه ی ایجادشده صحیح نیست؟ 

سقبرملند

5 7 8 2 1 3→ → → → → 2( مندقسب:    1 2 3 4→ → → 1( سقبر:
8 5 2 7 4 1→ → → → → 4( دمقنرس:    7 6 2 4 5→ → → → 3( نمقرل: 

)کتاب تیک آف(- 5 شکل زیر را طبق نقشه ی شماره ی »1« حرکت می کنیم. کدام واژه ی ایجادشده صحیح نیست؟ 

سقبرملند

7 8 2 3 5→ → → → 2( بلقنم:    5 2 1 3 4→ → → → 1( مرسنق: 
8 2 7 1 3 4→ → → → → 4( لربسنق:    1 2 3 4 5→ → → → 3( سرنقم: 

)کتاب تیک آف(- 6 شکل زیر را طبق نقشه ی شماره ی »3« می رویم. کدام گزینه صحیح است؟ 

سقبرملند

2 5 1 4 6→ → → → 2( قبرلد:    2 8 4 1 5→ → → → 1( قنرسب: 
8 3 5 6 5 1→ → → → → 4( نسمدبل:    4 5 6 1 2→ → → → 3( ربدلق: 
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D2:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 در مجموعه ی زیر دو نوع خط بلند و کوتاه داریم. با توجه به آن، به سه سؤال بعدی پاسخ دهید. 

)کتاب 33 آزمون(- 7 چند جفت خط کوتاه را کنار هم می توان شمرد؟ 
4( 4 تا  3( 5 تا   2( 3 تا  1( 6 تا  

)کتاب 33 آزمون(- 8 در مجموعه ی باال چند خط بلند داریم که سمت راست آن 2 خط کوتاه داشته باشیم؟ 
4( 4 تا 3( 5 تا  2( 3 تا   1( 2 تا 

گر از سمت چپ به راست حرکت کرده و نام هر خط را به زبان بیاوریم، چند بار »بلند، کوتاه« را پشت سر هم خواهیم گفت؟- 9 ا
)کتاب 33 آزمون( 4( 16 بار  3( 15 بار  2( 14 بار  1( 13 بار 

 در مجموعه های ذکرشده در سه سؤال بعدی، تعداد حروفی را که شماره ی آنها در جدول الفبا صحیح نیست، مشخص کنید. 

)کتاب 33 آزمون(- 10  
¥ ó ý j
25 19 23 10

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب 33 آزمون(- 11  
@º @¤ @w @À
28 24 15 31

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب 33 آزمون(- 12  
r V » ©
13 6 31 26

 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

 در سه پرسش بعدی، در هر مجموعه ی اعداد، تعداد جفت ارقام تکرارشده  کدام است؟

)کتاب اسمارتیز ششم(- 13  
1 3 5 7 2

4 2 5 1 6
 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(- 14  
3 4 2 7 2

0 9 5 7 8

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(- 15  
3 1 4 5 8

2 1 5 9 7
 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
 در دو سؤال بعدی، خروجی هر ماشین کدام است؟

16 -16 5 3 7 6 2++ ×× ÷÷ ++ −− →→  →→  →→  →→  →→  

)کتاب تیک آف(  11 )4  19 )3  17 )2  13 )1

17 -90 3 2 4 8 3++ ×× −− −− ÷÷ →→  →→  →→  →→  →→  

)کتاب تیک آف(  56 )4  58 )3  57 )2  59 )1

1900 تومان داریم، 425 تومان آن را خرج کرده و سپس 775 تومان از پدر گرفتیم. 200 تومان کمتر از پول ما برابر است با:- 18
)کتاب تیک آف(  2450 )4  2050 )3  2250 )2  2150 )1
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D2:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

کتابی 480 صفحه دارد. اولی 65 صفحه از آن را خواند. دومی 75 صفحه از بقیه را خواند. سومی 40 صفحه از ادامه ی آن را خواند و - 19
)کتاب تیک آف( نفر چهارم بقیه را خواند. نفر چهارم چند صفحه خوانده است؟ 

310 )4  300 )3  290 )2  280 )1

)کتاب 33 آزمون(- 20 خواهر من پارسال تولد 12 سالگی خود را جشن گرفت. او 5 سال قبل، تولد چند سالگی اش را جشن گرفته است؟ 
10 )4  7 )3  8 )2  9 )1

 در دو سؤال بعدی، چند تقاطع داریم؟ )به محل اتصال خطوط، تقاطع می گویند.(

)کتاب 33 آزمون(- 21  

28 )1
27 )2
26 )3
29 )4

)کتاب 33 آزمون(- 22   
30 )1
31 )2
32 )3
33 )4

 در دو سؤال بعدی، موقعیت نقاط را بررسی کرده و گزینه ای را که موقعیت نقطه در آن متفاوت است، مشخص نمایید.

)کتاب تیک آف(- 23  

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(- 24  

 )4   )3   )2   )1

 در سه سؤال بعدی، نماد  یعنی عدد را دو برابر کن و سه تا کم کن؛ نماد  یعنی عدد را سه برابر کن و دو تا کم کن؛ نماد  
یعنی به عدد دو تا اضافه کن و آن را سه برابر کن و نماد  یعنی از عدد 2 تا کم کن و حاصل را سه برابر کن.

حال با توجه به این قوانین، به سؤاالت بعدی پاسخ دهید.

)کتاب اسمارتیز ششم(- 25  [3 −−2 ]++3  ==?  
20 )4  18 )3  17 )2  19 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 26  (3 ++3 )++2 ==?

20 )4  12 )3  22 )2  10 )1
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON-1.Q.TIZHOSHAN-D2:01/17/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب اسمارتیز ششم(- 27  (3 ××2 ) ?÷÷ ==2

31 )4  37 )3  41 )2  42 )1
 با توجه به متن، به سه سؤال بعدی پاسخ دهید.

سه مرد خارجی با نام  های رافائل، دیوید و جک، وارد تهران شدند. هر کدام  یک راهنما استخدام کردند. راهنمای جک، او را 
به ترتیب، ابتدا به کاخ سعدآباد، سپس موزه ی حیات وحش دارآباد، و پس از آن به دربند برد. راهنمای رافائل نیز او را به ترتیب 
به پارک جمشیدیه ی تهران، کاخ موزه ی گلستان، و سپس به کاخ سعدآباد برد. اما راهنمای دیوید ابتدا او را به خیابان الله زار، 

سپس بازار بزرگ، و پس از آن به رستوران های درکه برد.

)کتاب 33 آزمون(- 28 راهنمای رافائل، بار دوم رافائل را کجا برد؟ 
4( کاخ موزه ی گلستان 3( موزه ی حیات وحش  2( خیابان الله زار  1( کاخ سعدآباد 

)کتاب 33 آزمون(- 29 راهنمای دیوید، بار آخر، دیوید را کجا برد؟ 
4( دربند 3( رستوران های درکه  2( بازار بزرگ  1( خیابان الله زار 

)کتاب 33 آزمون(- 30 راهنمای جک، بار آخر، جک را کجا برد؟ 
4( دربند 3( رستوران های درکه  2( بازار بزرگ  1( خیابان الله زار 
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