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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D1:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

مصداقکدامضربالمثل،عبارتزیرراکاملمیکند؟- 1
»طبیبباخونسردیبهتکههایگوشتنگاهیکردوآنهارایکییکیبویید.سپستکهگوشتیرانشاندادوپرسید،اینگوشت
کدامقسمتشهربودهاست؟یکنفرازمیانجمعپرسید:مگرفرقیهممیکند؟طبیبنگاهیبهاوکردوگفت:بله،خیلیفرق
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( میکند...« 

2( بزرگی به عقل است نه به سال 1( نه هر که به قامت مهتر، به قیمت بهتر 
4( مرغ دانا قفس شکن باشد 3( تو مو می بینی و من پیچش مو  

بعدازمرتبکردنحروفدرهمریخته»ناشیه«واژهیبهدستآمدهمربوطبهکدامگزینهنمیتواندباشد؟- 2
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( 2( اثر یک شاعر  1( نام پرنده ای  

4( مترادِف زبانه ی ترازو 3( نام یک پسر  

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 3 درمتنزیر،جاهایخالیبهترتیبباکدامعبارتهاپرمیشود؟ 
متجاوز، دشمن ............... را بزرگ عملیات ازصد بیش ایران کف ............... جان رزمندگان مقدس، دفاع سال مدتهشت »در
برنامهریزیواجراکردند.درچندسدهیاخیر،اینتنهاجنگیبودکهدشمننتوانست...............یکوجبازخاکایرانعزیزمان

رابهچنگآورد.«
2( بر، علیه، حتی 1( بر، برعلیه، فقط  

4( به، علیه، تا 3( به، برعلیه، حتی  

حرفماقبلآخرازواژهایچهارحرفیبهمعنی»نمونهایکوچکترازآنچهقراراستساختهشود.«درکدامگزینهدیدهمیشود؟- 4
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( 2( ن  1( ک  

4( ت 3( گ  

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 5 نسبت»غنچه«به»گل«،مانندنسبت...............استبه................ 
2( روح، جسم 1( ریشه، گیاه  

4( جوجه، مرغ 3( چوب، میوه  

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 6 کدامگزینهیکترتیبمنطقیومنظمرانمایشمیدهد؟ 
2( جلگه، دریا، دامنه، کوهپایه، قله 1( دریا، جلگه، کوهپایه، دامنه، قله  
4( قله، دامنه، جلگه، کوهپایه، دریا 3( دریا، جلگه، دامنه، کوهپایه، قله  

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 7 باتوجهبهمتن،کدامگزینهتوالیدرستعبارتهاراازراستبهچپنشانمیدهد؟ 
کنشبهکلیسابود،منجربهجنبشمهمی،یعنیجنبشروشنگریشد.مردماروپاقرنهابود »انسانگراییکهخودنتیجهینوعیوا

کهازظلمهایکلیساناراضیبودندوایننارضایتی،انسانگراییوسپسجنبشروشنگریراشکلداد.«
کنش به کلیسا، جنبش روشنگری، ظلم های کلیسا 1( انسان گرایی، وا
کنش به کلیسا 2( ظلم های کلیسا، انسان گرایی، جنبش روشنگری، وا
کنش به کلیسا، انسان گرایی، جنبش روشنگری 3( ظلم های کلیسا، وا
کنش به کلیسا، ظلم های کلیسا 4( انسان گرایی، جنبش روشنگری، وا

)کتاب اسمارتیز ششم(- 8 »باتمیشبوتموش«یعنی»سبزتیره«و»بوتموشبیتمیش«یعنی»سبزکمرنگ«. 
»قرمزپررنگ«نیزبهشکل»باریتمیشبیتموش«است.

آنگاهکدامواژهدرمعنای»سبز«است؟
4( بیتموش 3( بیتمیش  2( بوتموش  1( باتمیش 
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)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 9 انتخابکدامگزینهسببایجادیکمتنهماهنگمیشود؟ 
الف(مسلمانانبهعنوانزکاتپولیبهنیازمندانمیدهند.

ب(چنانکهگفتیم،درعیدقرباننیزگوشتقربانیرابهمستمندانمیدهند.
ج(درپایانماهرمضانکهروزعیدفطرفرامیرسد

د(بنابراینعیدمامسلمانانروزیاستکهفقیراننیزشادوخوشحالشوند.
2( ج، الف، ب، د 1( الف، ب، ج، د  
4( ب، ج، الف، د 3( ج، الف، د، ب  

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 10 مناظرهیشعریزیررابهطورمنطقی،مرتّبکنید. 
الـــف(بـــهمجنـــونگفـــتروزی،عیبجویـــی
ب(زحـــرفعیبجـــومجنـــونبرآشـــفت
ـــوحـــوریاســـت ـــهلیلـــیگرچـــهدرچشـــمت ج(ک
نِشـــینی مجنـــون دیـــدهی در گـــر ا د(

کـــهپیـــداکـــنبـــهازلیلـــی،نکویـــی
گفـــت و شـــد خنـــدان آشـــفتگی آن در
بـــههـــرجـــزویزحســـناوقصـــوریاســـت
نبینـــی لیلـــی خوبـــِی از غیـــر بـــه

2( الف، ب، ج، د 1( الف، ج، ب، د  
4( الف، ب، د، ج 3( د، ج، ب، الف  

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 11 کدامگزینهمناسبتریننتیجهگیریازمتنزیراست؟ 
گربندگانوقتینمیدانند،توقفکنند)واظهارنظرننمایند(وآنچهرادرکنکردهاندانکارنکنند،کافرنمیشوند.« »ا

1( نادانی حاصل کفر است.
2( درک ایمان، نخستین قدم است. 

3( کفر حاصل نادانی است. 
4( توقف، موجب کفر است. 

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 12 کدامگزینهعنوانمناسبتریبرایمتنزیراست؟ 
گرقرارباشدیکدستگاهالکترونیکیکارهایمغزانسان »دانشمندانشگفتانگیزترینماشینرادستگاهمغزآدمیمیدانند.ا
راانجامدهد،بزرگیآنبهاندازهیعمارت»امپایراستیت«)یکیازبزرگترینآسمانخراشهایجهان(خواهدبود.برقیکهاین

دستگاهمصرفخواهدکردبهاندازهینصفمصرفبرقشهرنیویورکمیشود.«
1( شگفتی آفرینش جهان
2( شگفتی آفرینش انسان

3( مقایسه ی مغز انسان با ساختمان امپایر استیت
4( مغز انسان، ماشینی پیشرفته
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براساسمتن،بهدوپرسشبعدیپاسخدهید.

اینکاخدرزمانجانشینانشاهعباساّول،بهخصوصشاهعباسدوموشاهسلیمانبین70تا100سالادامهوتکمیلیافت.حتی
بهدلیلوجودکتیبهایبهخطنستعلیقدرزمانشاهسلطانحسینآخرینپادشاهصفوی،تزئیناتطبقهیسوماضافهیامرمت

شدهاست.
درمرحلهیاولساخت،بناتنهابهعنوانورودیسایربناهاومجموعهکاخهایسلطنتیاست.درمرحلهیدوملزومگسترشبنا
واضافهنمودنطبقاتفوقانیبهدلیلگسترشپایتختوافزایشجمعیتشهریوبااهمیتجلوهدادنمقّرحکومتیاحساس
گردید.بدینمنظورطبقاتسوموچهارمونیمطبقهیپنجماضافهگردیدند.درمرحلهیسومساختمانبرجیشکلکاخبااضافه
نمودنآخرینطبقه)معروفبهسالنموسیقی(تکمیلشد.درمرحلهیچهارمیکایوانبهسمتمیداننقشجهانجهتافزایش
طولکاخاضافهشدودرمرحلهیپنجمبهایوانبافضایایجادشدهدرمرحلهیقبل18ستوناضافهشد.بهعالوهیایجادپلههای

شاهیوساختوتکمیلسیستمآبرسانیبنابرایانتقالآببهطبقات،بهخصوصحوضمسیایوان.

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 13 کدامگزینههدفنویسندهرابهتربیانمیکند؟ 
1( بیان دالیل برای اهمیت ویژه ی یک کاخ بزرگ

2( تشریح مراحل پنج گانه ی ساخت یک کاخ
3( اهمیت یک کاخ در بین کاخ های سلطنتی

4( مقایسه ی کاخ های سلطنتی با یکدیگر

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 14 باتوجهبهمتن،کدامگزینهدلیلیبرایاصالحبنایکاخنبود؟ 
2( افزایش جمعیت شهری 1( با اهمیت جلوه دادن مقّر حکومتی 

4( افزایش طول کاخ 3( ساخت حوض مسی روی ایوان  

باتوجهبهمتنزیر،بهسؤاالتزیرپاسخدهید.
کونشرکتکردهاند.نمراتکسبشدهتوسطآنهابهشرحزیراست: درمسابقاتشهرحیوانات،9شرکتکنندهازنوعسگآبیورا

کونکسبنکردهاست. هیچسگآبیاینمرهایبیشترازرا
کوننمرۀبرابرگرفتهاند. یکسگآبیویکرا

دوسگآبیدیگربایکدیگرنمرۀیکسانیکسبکردند.

)کتاب اسمارتیز ششم(- 15 کثرچندسگآبیدرمسابقهشرکتکردهاند؟  حدا
7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 16 کونهاکدامموردمیتواندباشد؟  مجموعنمراترا
18 )4  17 )3  16 )2  15 )1
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)کتاب اسمارتیز ششم(- 17 کدامجملهصحیحاست؟ 
کثر نمرۀ کسب شده توسط یک سگ آبی برابر با 1 است. کون و حدا 1( اختالف حداقل نمرۀ کسب شده توسط یک را

کون برابر با 8 است. کثر نمرۀ کسب شده توسط را 2( مجموع حداقل نمرۀ کسب شده توسط سگ آبی و حدا
کون هاست. 3( مجموع نمرات سگ های آبی برابر با مجموع نمرات را

کون و حداقل نمرۀ کسب شده توسط یک سگ آبی برابر با 3 است. 4( اختالف حداقل نمرۀ کسب شده توسط یک را

گرساعترادرلحظۀظهرتنظیمکردهباشیم،پسازچنددقیقهساعت- 18 ساعتیداریمکهدرهر40دقیقه،3دقیقهعقبمیماند.ا
)کتاب هایالیتر( رانمایشخواهدداد؟)لحظۀظهر=ساعت12(  14 28: ′′ ما

4( 140 دقیقه 3( 160 دقیقه   2( 148 دقیقه   1( 162 دقیقه  

)کتاب هایالیتر(- 19 )؟(برابرباکداممورداست؟ 

A+B )4   4A )3   4B )2   B )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 20 درسؤالزیر،مواردخواستهشدهراازبینگزینههایپیشنهادیمشخصکنید. 

)الف()ب()ج()د(

 L
I

 )4   I
L

 )3  I
M

)2   M
I

 )1

درهریکازسؤاالتاینمبحث،مکملتصویردادهشدهراازبینگزینههاانتخابنمایید.

)کتاب اسمارتیز ششم(- 21  

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 22  

 )2   )1

 )4   )3



5

شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D1:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب اسمارتیز ششم(- 23  

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 24  

 )2   )1

 )4   )3

باتوجهبهماشینورودی-خروجیزیر،بهدوسؤالبعدیپاسخدهید.

ورودی16964231294368271859
مرحلۀاول64231294368271859169
مرحلۀدوم64231294368275918169
مرحلۀسوم64234368275912918169

مرحلۀچهارم64436827592312918169

)کتاب هایالیتر(- 25 درمرحلۀپنجم،کدامعدد،زیرعدد68درمرحلۀچهارمقرارمیگیرد؟ 
27 )4   59 )3   68 )2   43 )1

)کتاب هایالیتر(- 26 اگرورودیاینماشیناعدادمجموعۀزیرباشند،درمرحلۀدومسهعددسمتراستاینمجموعهکداماعدادخواهندبود؟ 

10864213579

2 4 6, ,  )4  4 6 8, ,  )3  6 8 10, ,  )2  9 7 5, ,  )1

بافروش17توپبهقیمتمجموعا720ًتومان،ضرریبرابرباقیمت5توپرامتحملشدیم.قیمتخریدهرتوپچندتوماناست؟- 27
)کتاب هایالیتر(  60 )4  55 )3  50 )2  45 )1

علیازمحمدبزرگتراست،یاسینازمحمدکوچکترنیست،صابرازیاسینومحمدکوچکتراست.یاسینازعلیبزرگتراست.- 28
)کتاب هایالیتر( کدامعبارتدرستاست؟ 

2( علی از همه بزرگ تر و محمد از همه کوچک تر است. 1( علی از همه بزرگ تر و صابر از همه کوچک تر است. 
4( یاسین از همه بزرگ تر و محمد از همه کوچک تر است. 3( یاسین از همه بزرگ تر و صابر از همه کوچک تر است. 

)کتاب هایالیتر(- 29 درالگویزیر،)؟(کداماست؟ 

9 )2   6 )1
21 )4   12 )3
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)کتاب اسمارتیز ششم(- 30 درسؤالزیر،دورانیافتۀشکلرامشخصکنید. 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 31 ناحیههایموجوددرشکل،درکدامگزینهموجوداست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 32 نقاطمشخصشدهدرشکلالگو،درکدامشکلموجودهستند؟ 

 )2   )1

 )4   )3

مکعبیداریمکهمجموعاعدادروبهرویهمدرآنبرابربا11است.مکعبراباغلتاندنروینوارزیر،ابتدابهBمنتقلمیکنیم.- 33
سپسمکعبراباغلتاندنبهعقب،بهAمنتقلمیکنیم.مجموعاعدادیکهرویAوBقرارمیگیرند،کداماست؟)اعدادموردنظر،
)کتاب اسمارتیز ششم( اعدادکفمکعباست.( 

9 )1
12 )2
11 )3
10 )4
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)کتاب اسمارتیز ششم(- 34 شکلگستردۀزیر،مربوطبهکداممکعباست؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 35 چهتعدادازمکعبهایدادهشده،باگستردۀزیرمطابقتندارند؟ 

)ب( )الف(

)د( )ج(

4 )4  3 )3   2 )2  1 )1

)کتاب اسمارتیز ششم(- 36 درسؤالزیر،درصورتیکهگستردۀدادهشدهراببندیم،کدامگزینهایجادخواهدشد؟ 

 )2   )1

 )4   )3

)کتاب اسمارتیز ششم(- 37 بادقتدرتصویردادهشده،تصویرپنهاندرسؤالزیررادرگزینۀمربوطهانتخابکنید. 

 )2   )1

 )4   )3

درهریکازسؤاالتاینمبحث،کاغذتاشده،پسازسوراخکردنوبازشدنبهکدامگزینهتبدیلخواهدشد؟

)کتاب اسمارتیز ششم(- 38  

 )2   )1

 )4   )3
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آزمون 3 )دفترچه ی شماره ی 1(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D1:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب اسمارتیز ششم(- 39  

 )2   )1

 )4   )3

دوقطرهجوهررویکاغذیشفافونازکچکاندیموآنرادردوجهتعمودیوافقیتاکردیم.پسازبازکردنآن،کدامگزینهتشکیل- 40
)کتاب اسمارتیز ششم( خواهدشد؟ 

 )2   )1

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

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 در چهار پرسش بعدی، تعداد جفت واژه ی متفاوت کدام است؟

)کتاب اسمارتیز ششم(1 41  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(1 42  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(1 43  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(1 44  

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

 در سه سؤال بعدی، با دقت در تصاویر، تعداد تفاوت دو تصویر را مشخص کنید.
)کتاب تیک آف(1 45   

1( صفر

1 )2

2 )3

3 )4

)کتاب تیک آف(1 46  

1( صفر

1 )2

2 )3

3 )4

)کتاب تیک آف(1 47  

1( صفر

1 )2

2 )3

3 )4

شفاعتصبرپایداریرفاقت
شفاعتضبرپایداریرقافت

آشوجیزارسمباریژانکماریجاکمبسازیم
آشوجیرازسمباژیرانکماریچاکمبسازیم

گفتارشلوغسیمینارزان
کقنارشلوعسیمنازران

آمارشگاهآرامشگاهآرایشگاهآسایشگاه
آمارشگاهآرامشگاهآزایشگاهآسایشگاه
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آزمون 3 )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 در سه سؤال بعدی، شکل  های دو طرف را بررسی کرده و گزینه ای را که هر دو شکل آن یکسان نیست، مشخص نمایید.

)کتاب 33 آزمون(1 48  

)1()2(

)3()4(

)کتاب 33 آزمون(1 49  

)1()2(

)3()4(

)کتاب 33 آزمون(1 50  

)1()2(

)3()4(

 در سه سؤال بعدی، تعداد واژه هایی را که حرف تکراری ندارند، مشخص کنید. 

)کتاب 33 آزمون(1 51 »پنهان، سازوکار، آرزو، کارت، کد شناسایی، خرس، شیپور، طناب، گوره خر« 
2( چهار 1( سه  
4( شش 3( پنج  

)کتاب 33 آزمون(1 52 »استخدام، شکاف، اعتقاد، قیمت، بعضی، تصمیم، برنامه، کلمات، لحظه، هوشیار، شروع« 
2( شش 1( پنج  
4( هفت 3( هشت  

)کتاب 33 آزمون(1 53 »مسلط، سرنوشت، هیاهو، سیستان، آذرخش، گوزن، سیمان، اُدکلن، کبوتر« 
2( شش 1( هفت  
4( پنج 3( هشت  
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 با توجه به متن، به چهار سؤال بعدی پاسخ دهید. 

مهیار متولد 1367 است. او به رنگ قرمز عالقه ای ندارد؛ ولی آبی را بسیار دوست دارد. مهرداد نیز متولد 1374 است. او 
به رنگ قرمز عالقه دارد؛ ولی به رنگ آبی عالقه ای ندارد. مهیار هر جمعه به خانه ی پدربزرگش می رود و مهرداد هر جمعه، 
خانه ی عمه شهین را ترجیح می دهد. پس مسلماً هر جمعه مهمان عمه شهین است. مهرداد مهمان مهیار بود و مهیار برای 
کنون کارمند  مهرداد چای و بیسکویت آورد. وقتی هم که مهیار مهمان مهرداد بود، مهرداد برای او کیک و قهوه آورد. مهرداد ا
اداره ی آموزش و پرورش و مهیار کارمند بانک است. مهرداد برای دریافت وام به بانک رفته و یکی از ضامن  های او، مهیار 

است. مبلغ وامی که مهرداد گرفته، کمتر از چهل میلیون و بیشتر از سی میلیون است.

)کتاب 33 آزمون(1 54 مهرداد به کدام نوشیدنی عالقه دارد؟ 
4( نمی توان با قطعّیت گفت. 3( شربت  2( قهوه  1( چای 

)کتاب 33 آزمون(1 55 مهیار در خانه اش برای مهرداد، ............... 
4( قهوه و کیک آورد. 3( چای و بیسکویت آورد.  2( قهوه و بیسکویت آورد.  1( چای و کیک آورد. 

)کتاب 33 آزمون(1 56 مهرداد ............... 
4( به پرتقال عالقه ندارد. 3( به پرتقال عالقه دارد.  2( کارمند بانک است.  1( کارمند آموزش و پرورش است. 

)کتاب 33 آزمون(1 57 وام ............... 
2( مهرداد کمتر از 30 میلیون است. 1( مهیار کمتر از 40 میلیون است.  

4( مهرداد کمتر از 40 میلیون و بیشتر از 30 میلیون است. 3( مهیار کمتر از 40 میلیون و بیشتر از 30 میلیون است. 

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

)کتاب اسمارتیز ششم(1 58   
2 0 4 6 8
1 2 5 3 4  

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)کتاب اسمارتیز ششم(1 59   
3 0 2 1 9
1 4 7 8 5   

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

 در سه سؤال بعدی، کدام گزینه صحیح است؟

)کتاب تیک آف(1 60  

2( 57 تا کمتر از 93: 36 1( 36 تا کمتر از 89: 43  
4( 68 تا کمتر از 123: 57 3( 99 تا کمتر از 217: 128  

)کتاب تیک آف(1 61  

2( 53 تا بیشتر از 129: 172 1( 78 تا بیشتر از 29: 108  
4( 96 تا بیشتر از 113: 208 3( 39 تا بیشتر از 67: 106  

)کتاب تیک آف(1 62  

2( نصف 848: 424 1( نصف 666: 332  
4( نصف 758: 357 3( نصف 964: 452  
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آزمون 3 )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

 در سه سؤال بعدی، حداقل تعداد خطوط راست مورد نیاز برای رسم شکل مشخص شده را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که هر 
شکل از تجمع چندین خط ایجاد می شود.

)کتاب 33 آزمون(1 63   
17 )1
18 )2
19 )3
20 )4

)کتاب 33 آزمون(1 64   
27 )1
26 )2
25 )3
24 )4

)کتاب 33 آزمون(1 65   
32 )1
31 )2
30 )3
29 )4

 در دو سؤال بعدی، خروجی هر ماشین کدام است؟

66 134 2 3 5 8 2÷÷ ×× ++ ++ −− →→  →→  →→  →→  →→   
)کتاب تیک آف(  72 )2  36 )1

31 )4  62 )3

67 164 6 2 4 4 3++ ÷÷ −− ÷÷ −− →→  →→  →→  →→  →→  

)کتاب تیک آف(  6 75/  )2  7 )1
4 75/  )4  4 )3

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

موارد و موضوعات زیادی برای شادیمان هست که اگر به آنها بیندیشیم پی به خاصیت زیبایی زندگی خواهیم برد. چه خوب است که 
دلیل لبخند و شادی و امید دیگری باشیم. تا می توانیم به دیگران دلگرمی بدهیم و با گفته هایی هر چند کوتاه اما عمیق نور امیدی در 

دل دیگران باشیم. گاهی نیز آنقدر از زندگی رنج خواهیم دید که درد دلمان جز دلنوشته کاری از دستشان برنخواهد آمد.

)کتاب 33 آزمون(1 68 متن باال چند حرف »ش« دارد؟ 
4( نه 3( هشت  2( هفت  1( ده 

)کتاب 33 آزمون(1 69 در متن باال چند بار »به« به کار رفته است؟ 
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب 33 آزمون(1 70 در متن باال چند حرف »ک« به کار رفته است؟ 
4( چهار 3( پنج  2( دو  1( یک 

)کتاب 33 آزمون(1 71 در متن باال چند حرف »گ« به کار رفته است؟ 
4( یازده 3( هشت  2( نُه  1( ده 

)کتاب 33 آزمون(1 72 در متن باال چند بار »ب« دقیقاً قبل از »الف« به کار رفته است؟ 
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

 با توجه به جدول زیر، به هشت سؤال بعدی پاسخ دهید.

)کتاب تیک آف(1 73 سمت راست سمت راستی شکل  کدام شکل قرار دارد؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(1 74 سمت چپ پایینی سمت چپ شکل  کدام شکل قرار دارد؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(1 75 دوتا پایین تر از سمت راستی دوتا باالتر از شکل  کدام شکل قرار دارد؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(1 76 سمت راست سمت راست سمت راست باالیی شکل  کدام شکل قرار دارد؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(1 77 دو تا بعد از دومین شکل سمت راست کدام شکل، شکل  قرار دارد؟ 

 )4   )3   )2   )1

)کتاب تیک آف(1 78 شکل  در کدام آدرس زیر واقع است؟ 

2( باالی سمت راست سمت راست  1( سمت چپ پایینی سمت راست  

4( پایین سمت چپ سمت راستی  3( سمت راست باالیی سمت راست  
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آزمون 3 )دفترچه ی شماره ی 2(

VIR0.AZMON.Q.TIZHOSHAN 6.D2:03/02/22:PBانجام دهنده: پوراردبیلی 1 از

)کتاب تیک آف(1 79  از چندتا از اشکال هندسی موجود در جدول، فقط یکی داریم؟ 
4( هیچ کدام 3( سه تا  2( دو تا  1( یکی 

)کتاب تیک آف(1 80  از باال سومین سطر چند شکل وجود دارد که هاشور نخورده اند؟ 
3 )4  4 )3  2 )2  6 )1

سطح سواالت آزمون مرحله چهارم تیزهوشان ششم )13 اسفند 1400( را چطور ارزیابی می کنید؟1 81
1( سخت

2( متوسط
3( آسان

آیا از برنامه ی آزمون های پویش در سال 1401 خبر دارید؟1 82
1( بله ثبت نام می کنم.

2( بله )اما ثبت نام نمی کنم( 
3( خیر )نیاز به راهنمایی دارم( 

آیا از کتاب خط به خط هوش کالمی ششم انتشارات پویش که توسط استاد یزدی زاده تألیف شده خبر دارید؟1 83
1( خیر )نیاز به راهنمایی دارم(

2( بله تهیه کرده ام.
3( بله )اما برای خرید نیاز به راهنمایی دارم(

آیا از برنامه ی همایش نوروزی آموزشگاه اسمارتیچ در نوروز 1401 اطالع دارید؟1 84
1( بله ثبت نام می کنم.

2( بله اما نیاز به راهنمایی دارم.
3( خیر ثبت نام نمی کنم.
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