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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(- 1 جای خالی را با واژه ی مناسب پر کنید. 
»وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد، می گویند او فرد............... است.«

2(مسئولیتپذیری  1(دلپذیری
4(امکانپذیری  3(انتقادپذیری

علی هر 24 روز یک بار و داریوش هر 18 روز یک بار به سینما می روند. آنها در 6 سال چندبار هم زمان با هم به سینما می روند؟ )فرض - 2
)کتاب جامع هوش CPU ششم( کنید این برنامه از اولین روز فروردین سال اول شروع شود و فقط یک سال کبیسه در این 6 سال داریم.( 

32)4 29)3 31)2 30)1

گر هر دو عدد کنار هم را با هم جمع کنیم، مجموعشان بر 3 بخش پذیر - 3 پنج عدد صحیح را روی یک دایره نوشته ایم، به طوری که ا
)کتاب جامع هوش CPU ششم( نیست و مجموع 3 عدد دیگر هم بر 3 بخش پذیر نیست. چندتا از این پنج عدد بر 3 بخش پذیرند؟ 

3)4 2)3 1)2 1(صفر

ده سال پیش در بسیاری از شهرهای اروپایی، شرکت  ها معموالً فضایی برای پارک شش دوچرخه داشتند که نیمی از آن هرگز استفاده - 4
نمی شد و فضایی نیز برای پارک 50 اتومبیل که همیشه پر بود. اما امروزه فضاهای کمتری برای ماشین و بیشتری برای دوچرخه ها 
وجود دارد که همیشه پر هستند. این تغییر در دوچرخه سواری ممکن است برای برخی عجیب به نظر برسد، زیرا دوچرخه سواری 
به تالش بیشتری نیاز دارد. دالیل احتمالی این موضوع افزایش قیمت سوخت، اعمال هزینه های باالتر پارکینگ در شهرهای بزرگ 
)UBI کتاب سه کشور( گاهی از مسائل زیست محیطی، حمل ونقل عمومی گران قیمت و ترافیک می باشد.  برای رانندگان، افزایش آ

کدام یک از موارد زیر را می توان به عنوان نتیجه گیری از متن باال پذیرفت؟
1(استفادهازدوچرخهدرحالحاضرمحبوبترینراهبرایرفتوآمدبهمحلکاراست.

2(افرادبادوچرخهبهمحلکارخودنخواهندرفت،مگراینکهکارفرمایانمحلپارکبیشتریبرایدوچرخههادرنظربگیرند.
کنوننسبتبهدهسالپیشازهزینههایاستفادهازخودرورضایتکمتریدارند. 3(مردما
4(درحالحاضرافرادبیشترینسبتبهدهسالپیشبادوچرخهبهمحلکارخودمیروند.

»یکی از ویژگی های سیستم آموزشی در کشور »الف« که برای من جالب است، این است که برعکس سیستم آموزشی کشور »ب«، - 5
مقایسه و فرق گذاشتن بین شاگردان کالس وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی شود در گفتار و رفتار معّلم و استاد، نشانه ای از مقایسه، از 
هر نوعی، بین شاگردانش پیدا کرد. وقت آن است که ما نیز به معّلمین خود آموزش دهیم که دست از مقایسه کردن در کالس بردارند.«
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم( درستی نتیجه گیری متن فوق، بر کدام فرض نویسنده، استوار است؟ 

گرد،کمکزیادیکند. 1(آموزشضمنخدمتمیتواندبهارتقایرابطهیمعّلموشا
گرمقایسهخوببود،اینکاردرسیستمآموزشیکشور»الف«رایجبود. 2(ا

3(هریکازرفتارهایما،ریشههایاجتماعیداردکهبهآنرفتارهامفهوممیبخشند.
4(درجوامعیکهازنظرفرهنگیپیشرفتههستند،بنابرهمکاریاستونهرقابت.

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 6 کدام گزینه مقصود نویسنده را از نگارش متن زیر به خوبی بیان می کند؟ 
»در دوره ی اسالمی، اصفهان، چندبار در زمان های مختلف به پایتختی انتخاب شده است؛ اما اوج شکوفایی شهر اصفهان به دوره ی 
صفویه مربوط است. در این دوره به دلیل حمایت شاهان صفوی، تعداد زیادی از صنعتگران، معماران، هنرمندان و دانشمندان به 

اصفهان آمدند و چنان آثار باشکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.«
1(نبودحمایتدرسایرشهرهایایران

2(برتریشاهانصفوینسبتبهشاهاندورهیقبل
3(اهمیتشهراصفهاندردورههایمختلفتاریخی

4(وجودآثارتاریخیبینظیردردورهیاسالمی
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم(- 7 با توجه به متن زیر، کدام عبارت درست است؟ 

مورچه ها می توانند چند برابر وزن خود بار حمل کنند. مطالعه ی زندگی مورچه ها دانشمندان را به شگفتی واداشته است، چون وقتی 
آنها انبار غذای بعضی از مورچه ها را بررسی کرده اند، با کمال تعجب دیده اند که آنها، به طور دقیق و منظم دانه های جمع آوری شده را 
در کنار هم قرار می دهند؛ آنها دانه  های گندم را از وسط به دو نیم می کنند تا هنگام رسیدن رطوبت، سبز نشود ولی دانه های خربزه 
گر به دو نصف تقسیم شوند، باز هم قابلیت  )تخم خربزه( را به جای نصف به چهار قسمت تقسیم می کنند؛ زیرا می دانند که آنها ا

سبز شدن را دارند و به محض تماس با آب رشد خواهند کرد و النه ی مورچه ها را از بین خواهند برد. 

1(تمامدانههابرایرشدنکردنبایدنصفشوند.
2(کشتخربزهازدانه،بهشرایطخاصوکنترلشدهاینیازدارد.

3(مورچههاعالوهبردانههاینشاستهدار،ازدانههایمیوههایجالیزیهمتغذیهمیکنند.
4(یکمورچهبهتنهایینمیتواندمورچهایدیگرراحملکند.

»در سال 1938، پیت موندریان هنرمند هلندی برای در امان ماندن از حمله ی آلمانی  ها، از پاریس به لندن مهاجرت کرد. او بهترین - 8
نقاشی  های خود را در شهر لندن کشید. موندریان می  توانست برای زندگی به یکی از بخش  های روستایی   انگلستان برود، اما به دلیل 
عالقه به شلوغی   شهرهای بزرگ به لندن رفت. همین موضوع را می  توان دلیلی بر بیشتر بودن تعداد هنرمندان در لندن نسبت به 

شهرهای دیگر انگلستان دانست.«
خواننده ی این متن کدام یک از گزینه  های زیر را باید به عنوان یک فرض صحیح بپذیرد، تا استدالل های مطرح شده در متن قابل 
)UBI کتاب سه کشور( قبول باشند؟ 

1(هنرمنداندیگرهمبههماندالیلموندریان،لندنرابرایزندگیانتخابکردند.
2(هنرمندانفقطدرحالیکهخوشحالوراحتباشندمیتوانندآثارهنریخوبوماندگاربهوجودبیاورند.

3(بقیهیشهرهایبزرگانگلستانهممثللندنجذابهستند.
4(لندنبهایندلیلبزرگاستکههنرمندانزیادیآنجازندگیمیکنند.

»در سال  های اخیر استفاده از کف  پوش  های چوبی به  جای موکت برای دکوراسیون خانه  ها دوباره پرطرفدار شده  است و به  همین دلیل - 9
در ده سال گذشته فروش کف پوش  های چوبی مثل پارکت و لمینت خیلی باال رفته است. البته این مسئله دالیل محیط زیستی هم 
کثراً از پالستیک ساخته می شوند و برای تولید آنها   مقدار زیادی از مواد شیمیایی استفاده می  شود. به  همین  دارد؛ زیرا موکت  ها ا

دلیل بعید است که کف پوش  های چوبی به این زودی از دور خارج شوند.«
)UBI کتاب سه کشور( به کدام یک از موارد زیر در متن اشاره شده ولی در گزینه  ها به شکل نادرستی بیان شده  است؟ 

1(داخلموکتهاکنهوموادحساسیتزاوجوددارد.
2(همهیکفپوشهایچوبیبهزیرسازینیازندارند.

کثرکفپوشهایچوبیازموادشیمیاییاستفادهمیشود. 3(برایساختا
گرچهکفپوشهایچوبیبهنظرعمرطوالنیتریدارند،ولینسبتبهموکتهاخیلیزودترخرابمیشوند. 4(ا
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

 با توجه به متن زیر، به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

هر ابر از میلیون ها قطره ی ریز آب یا ذرات یخ شناور در هوا تشکیل شده است. هوا همیشه مقدار مشخصی از بخار آب را در خود 
دارد که غیر قابل دیدن است. مقدار بخار آبی که هوا می تواند در خود داشته باشد بستگی به دمای هوا دارد؛ هر چه هوا خنک تر 
کم می شود.  به عبارت دیگر  باشد آب کمتری را می تواند در خود حفظ کند. وقتی هوا سرد می شود، مقداری از بخار آب به تدریج مترا
گر در نزدیکی  گر این اتفاق بر روی زمین رخ دهد به آن شبنم می گوییم، ا قطرات کوچک و قابل مشاهده ی آب تشکیل می شود. ا
گر در آسمان باشد آن را ابر می نامیم. وقتی قطرات آب ابتدا کاهش می یابند، فقط یک پانزدهم  زمین باشد به آن مه می گوییم و ا
یابد، قطره ها بزرگ تر  ادامه  گر سرد شدن هوا  ا بمانند.  اندازه ی کافی سبک هستند که در هوا شناور  به  میلی لیتر حجم دارند و 
می شوند و ممکن است به صورت باران فرو بریزند. وقتی هوا باال می رود سردتر می شود، بنابراین وقتی هوای گرم و مرطوب وادار 
می شود باال برود، ابرها شکل می گیرند. کوه ها باعث می شوند ابرها باالتر بروند و در نتیجه مناطق کوهستانی اغلب ابری هستند. 
هوا همچنین می تواند از طریق گرم شدن شدید زمین یا به واسطه ی برخورد دو جبهه ی هوا که یکی سرد و دیگری گرم و مرطوب 
باشد به باال رانده شود. هوای گرم بر روی هوای سرد باال می رود. این باعث می شود که هوا خنک شود و ابرها شکل بگیرند. پس از 

شکل گیری ابرها، تا زمانی که هوا گرم شود یا باران ببارد، به همان شکل باقی می مانند.

)کتاب درک آباد(- 10 میزان بخار آبی که هوا می تواند در خود نگه دارد به چه چیز بستگی دارد؟ 
2(دمایبخار  1(قطراتریز

4(ذراتیخدربخار  3(دمایهوا

)کتاب درک آباد(- 11 براساس متن، قطرات آب بسیار کوچک روی گیاهان چه نامیده می شوند؟ 
2(مه  1(شبنم
4(ابر  3(باران

)کتاب درک آباد(- 12 کدام گزینه درباره ی قطرات آب بسیار ریز درست است؟ 
1(حتماًبهبارانتبدیلخواهندشد.

2(درهواشناورمیمانندوزمینهرابرایبارشمهیامیکنند.
3(باسردشدنهوابزرگترمیشوند؛ولیبهبارانتبدیلنمیشوند.

4(باعثتشکیلشبنممیشوند.

گر حروف واژه ی »نخجیر« را بر عکس ترتیب الفبایی مرتب کنیم، چه حرفی در مرتبه ی سوم قرار می گیرد؟- 13 ا
)کتاب خط به خط هوش کالمی ششم( 2(ر   1(خ

4(ن  3(ج

محمد دروغ نمی گوید. مهسا راست نمی گوید. محمد از مهسا می پرسد، تو دروغ می گویی؟ مهسا هم از محمد می پرسد آیا تو دروغ می گویی؟- 14
)کتاب جامع اسمارتیز ششم( حال ما پاسخ هر شخص را از دیگری پرسیدیم. 

کدام گزینه پاسخ ها را به درستی نشان می دهد؟
1(محمد:مندروغمیگویم،مهسا:مندروغنمیگویم.

2(محمد:مندروغنمیگویم،مهسا:مندروغنمیگویم.
3(محمد:مندروغنمیگویم،مهسا:مندروغمیگویم.
4(محمد:مندروغمیگویم،مهسا:مندروغمیگویم.
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 1(

در واژه ی »دستپاچه« چند جفت حرف وجود دارد که تعداد حرف بین آنها در واژه، نصف تعداد حرف بین آنها در جدول الفبا است؟- 15
)کتاب جامع اسمارتیز ششم( 2(یک  1(هیچ

4(سه  3(دو

)کتاب 44 آزمون تیک آف(- 16 در مجموعه ی زیر، چند بار رقم 3 قبل از 2 و بعد از 4 آمده است؟ 
»67523154322345643623443278963«  

2)2  1)1
4(صفر  3)3

بعد از مرتب کردن حروف درهم ریخته ی »د ن ا و ی« واژه ی به دست آمده مربوط به کدام گزینه نمی تواند باشد؟ - 17
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(  

2(احکام  1(شیاطین
4(مجموعهیاشعار  3(دادگاه

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؟- 18
)کتاب 50 آزمون هوش کالمی پنجم و ششم(  

2(جوان  1(نواز
4(تنها  3(جهان

گر محیط هر مثلث کوچک به وجودآمده، 24 متر - 19 زهرا می خواهد کوچه ای را به شکل زیر طی کند و از نقطه ی A به نقطه ی B برسد. ا
)کتاب جامپینگ( باشد و همه ی آنها متساوی االضالع باشند، میزان مسافتی که زهرا باید طی کند چند متر است؟ 

2(108متر  1(96متر
4(72متر  3(144متر

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 20 با توجه به معادالت داده شده، )?( چند است؟ 

53)2  1(صفر
14)4  8)3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

یک دستگاه کدگذاری »جارو« را با عدد »4125« و »نان« را با عدد »717« نشان می دهد. این دستگاه، »برنج« را با چه عددی نشان - 21
)کتاب فینگر هوش کالمی( می دهد؟ )اعداد از چپ به راست خوانده می شوند.( 

4728)2  8274)1
4128)4  8174)3

)کتاب فینگر هوش کالمی(- 22 گر واژه های زیر را به گونه ای مرتب کنیم که بهترین جمله ساخته شود، سومین واژه، چند هجایی است؟  ا
»علم، از، سرخ، را، آرزوها، درخت، می چینم، سیب«

2(دوهجایی  1(تکهجایی
4(چهارهجایی  3(سههجایی

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

»در یک آیین زیبا در مدرسه ی صبح رویش که مدرسه ی کودکان کار با شش کالس در جنوب تهران است، یک روز دانش آموزان 
مسئولیت های کادر مدرسه را بر عهده می گیرند. همه ی کالس های این مدرسه 36 نفره است. دانش آموزان کالس ششم )الف( نقش 
معلمین دروس علوم، ریاضی، فارسی، دینی، ورزش، نقاشی و نقش مدیر، معاون انضباطی، معاون آموزشی و معاون پرورشی را بر 
عهده می گیرند. با توجه به اینکه معاون پرورشی معلم نقاشی نیز هست، در لحظه ای که مدیر و معاونان جهت دادن جایزه به یک 

دانش آموز به یکی از کالس ها رفته باشند ...«

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 23 کثر تعداد دانش آموزی که در یکی از کالس ها ممکن است باشد، چند نفر است؟  حدا
40)2  37)1
42)4  41)3

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 24 حداقل تعداد دانش آموزی که در یک کالس ممکن است باشد، چند نفر است؟ 
27)2  26)1
29)4  28)3

)کتاب فینگر هوش کالمی(- 25  با تمام حروف داده شده در کدام گزینه، حداقل سه واژه ی معنادار می توان ساخت؟ 
2(ب،س،ن،ل  1(و،د،ر،ا
4(ش،ن،م،ر  3(ک،م،و،ش

در دنباله ای از حروف الفبا، فاصله ی میان حروف مجاور، سه حرف است. کدام گزینه ها می تواند دنباله ی موردنظر باشد؟- 26
)کتاب فینگر هوش کالمی( 2(ت،ح،خ  1(خ،ر،س

4(د،ر،ش  3(پ،چ،ذ

 در هر یک از دو سؤال بعدی، کدام بخش ها را با هم ترکیب کنیم تا مترادف واژه ی داده شده ساخته شود؟

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 27 »داغ« 

4( م ا ع3( ط ه د2( ت ل ل1( گ ا خ

8( ر ف ه7( ذ م ز6( ت د ه5( م ز ز

2(1و4  1(7،8و3
4(1و6  3(2و5
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 28 »دلسوز« 

3( ش م2( و ع ت1( ر م د

6( ه ب ا5( ق ف4( ط ف

4(2و5 3(2و4 2(3و5 1(1و6

گر این دستگاه   ماشین زیر، یک ماشین ورودی-خروجی است. دو مرحله ی قرارگیری و جابه جایی اعداد در آن نوشته شده است. ا
همچنان به کار خود ادامه دهد، به دو سؤال بعدی پاسخ دهید:

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 29 در مرحله ی بعد، کدام عدد در ستون C قرار می گیرد؟ 
948)4 400)3 821)2 735)1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 30 این ماشین در چند مرحله کار خود را کامل می کند؟ )شماره ی آخرین مرحله( 
7)4 6)3 5)2 4)1

)کتاب فینگر هوش تصویری(- 31 کدام یک از گزینه ها شکل زیر را تکمیل می کند؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب فینگر هوش تصویری(- 32 کدام گزینه )بدون چرخاندن( برای قرارگرفتن در محل عالمت سؤال مناسب تر است؟ 

)4  )3  )2  )1
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب فینگر هوش تصویری(- 33 مناسب ترین گزینه برای پرکردن جای خالی کدام است؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 34 در الگوی زیر عالمت سؤال برابر کدام گزینه است؟ 

14 11 12 10 9 8 5 5 1, , , , , , , ,? ,  

3)4 3(صفر 1)2 2)1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 35 کدام گزینه با شکل داده شده متفاوت است؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامپینگ(- 36 نسبت  به  ، مثل نسبت  است به ......... 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامپینگ(- 37 رابطه ی  با  ، مثل رابطه ی  است با .......... . 

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

 با توجه به مجموعه تصاویر )الف( و )ب( تصویر ارائه شده در سؤال، با توجه به ویژگی های موجود، در کدام مجموعه قرار می گیرد؟

)کتاب جامپینگ(- 38  

2(فقط»ب«  1(فقط»الف«
4(هیچکدام  3(هردو

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 39 کدام گزینه جای خالی را تکمیل می کند؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 40 کدام گزینه مکمل الگو است؟ 

)4  )3  )2  )1
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(  در هر یک از سه سؤال زیر، شکل بعدی الگو، کدام است؟ 

41 -

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 42  

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 43  

)4  )3  )2  )1

)کتاب فینگر هوش تصویری(- 44 در کدام گزینه می توان نقطه را در جایی قرار داد که جایگاه آن نسبت به شکل ها، همانند تصویر داده شده باشد؟ 

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

)کتاب فینگر هوش تصویری(- 45 در کدام گزینه می توان نقطه ها را در جایی قرار داد که جایگاه آنها نسبت به شکل ها، همانند تصویر داده شده باشد؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 46 کدام گزینه تقارن یافته ی شکل داده شده نسبت به محور مشخص شده است؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 47 قرینه ی شکل زیر نسبت به خط داده شده کدام است؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 48 کدام قطعات در کنار یکدیگر یک مربع می سازند؟ 

 6 5 2 1, , , )2  7 4 5 1, , , )1

7 4 2 6, , , )4  1 2 4 3, , , )3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 49 کدام قطعات در کنار هم یک دایره می سازند؟ 

( )6 و ( )4 ، ( )5 ، ( )1 )2  ( )5 و ( )4 ، ( )7 ، ( )2 )1

( )6 و ( )5 ، ( )3 ، ( )2 )4  ( )7 و ( )1 ، ( )4 ، ( )3 )3

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 50 کدام قطعه مکمل شکل داده شده است تا یک مربع ساخته شود؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع هوش CPU ششم(- 51 از چسباندن دو شکل داده شده، کدام گزینه ایجاد نمی شود؟ 

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 52 با ترکیب قطعات داده شده در الگو، کدام تصویر تشکیل خواهد شد؟ 

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

 در هر یک از دو سؤال زیر، کاغذ تاشده، پس از سوراخ کردن و باز شدن به کدام گزینه تبدیل خواهد شد؟

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 53  

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 54  

)4  )3  )2  )1

 در هر یک از دو سؤال زیر، در صورت تاکردن کاغذ شفاف الگو، کدام گزینه ایجاد خواهد شد؟

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 55  

)4  )3  )2  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 56  

)4  )3  )2  )1
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 1(

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 57 با دقت در تصویر داده شده، تصویر پنهان را در گزینه ی مربوطه انتخاب کنید. 

)4  )3  )2  )1

در زیر چهار تصویر از چهار جهت یک تاس را می بینید. وقتی عدد 1 در کف تاس باشد، کدام عدد باال قرار می گیرد؟ - 58
)کتاب جامع اسمارتیز ششم(  

3)2  2)1
6)4  4)3

 در دو سؤال زیر، قطعه ی مشخص شده حداقل با چند قطعه ی دیگر در تماس است؟

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 59 قطعه ی )الف( 
4)2  3)1
6)4  5)3

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(- 60 قطعه ی )ب( 
3)2  2)1
5)4  4)3
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 2(

  در دو سؤال بعدی گزینه ای را که مقلوب عدد داده شده در سؤال را به درستی نمایش می دهد، مشخص کنید.

توّجه: مقلوب یک عدد، یعنی چینش ارقام آن عدد از راست به چپ یا همان برعکس نوشتن ارقام آن عدد. مثالً مقلوب عدد 123 برابر 
با 321 است.

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 61  96811564 عدد: 
46151869 )2   46518169 )1
46511896 )4   46511869 )3

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 62 عدد: 8746313451 
1543136487 )2   1534136478 )1
1543136478 )4   1543316478 )3

 در سه سؤال بعدی، مشخص کنید مقلوب کدام گزینه کوچک تر خواهد بود؟

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 63  

864 )2   213 )1
166 )4   941 )3

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 64  

942 )2   498 )1
732 )4   984 )3

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 65  

975 )2   491 )1
761 )4   641 )3

 در سه سؤال بعدی، مشخص کنید مقلوب کدام گزینه بزرگ تر خواهد بود؟

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 66  

1684 )2   4894 )1
4765 )4   6541 )3

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 67  

6556 )2   6841 )1
5642 )4   1456 )3

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 68  

8413 )2   9445 )1
7855 )4   8345 )3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

 در ده سؤال بعدی، هر یک از اعداد داده شده در متن سؤال را ابتدا با 3 برابر خودش جمع کرده و 2 واحد از آن کم کنید، سپس 
حاصل را در عدد 3 ضرب کرده و 3 تا از آن کم کنید، سپس حاصل را 2 برابر کرده و یکی از آن کم کنید و عدد نهایی را از بین گزینه ها، 

مشخص نمایید.

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 69 عدد: 21 
385 )2   585 )1
485 )4   285 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 70 عدد: 35 
907 )2   306 )1
419 )4   821 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 71 عدد: 11 
245 )2   246 )1
243 )4   244 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 72 عدد: 100 
2831 )2   2381 )1
2813 )4   8231 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 73 عدد: 36 
845 )2   835 )1
844 )4   825 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 74 عدد: 18 
417 )2   413 )1
421 )4   419 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 75 عدد: 69 
1537 )2   1573 )1
1637 )4   1673 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 76 عدد: 200 
4781 )2   4871 )1
3871 )4   3781 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 77 عدد: 499 
11597 )2   11957 )1
11895 )4   11795 )3

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 78 عدد: 75 
1871 )2   2781 )1
2871 )4   1781 )3
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 2(

 در هر یک از ده سؤال بعدی، )?( کدام است؟
)کتاب جامپینگ(1 79  »7 10 14 19, , , ,? « 

26 )2   27 )1
25 )4   24 )3

)کتاب جامپینگ(1 80  »30 35 33 38 36, , , , ,? « 
40 )2   41 )1
43 )4   42 )3

)کتاب جامپینگ(1 81  » 17 19 21 23 25, , , , ,? « 
26 )2   27 )1
31 )4   29 )3

)کتاب جامپینگ(1 82  »30 31 33 36 40, , , , ,?« 
44 )2   46 )1
47 )4   45 )3

)کتاب جامپینگ(1 83  » 15 20 25 30 35, , , , ,?« 
42 )2   40 )1
44 )4   45 )3

)کتاب جامپینگ(1 84  » 1 3 6 15 21 28, , ,?, , , « 
9 )2   10 )1

12 )4   11 )3

)کتاب جامپینگ(1 85  » 107 100 86 79, ,?, , « 
92 )2   94 )1
91 )4   93 )3

)کتاب جامپینگ(1 86  »213 210 206 195, , ,?, « 
201 )2   200 )1
203 )4   202 )3

)کتاب جامپینگ(1 87  »3 9 15 27 33, , ,?, , « 
24 )2   22 )1
21 )4   19 )3

)کتاب جامپینگ(1 88  »57 58 61 62 65 66 70 73, , , , , ,?, , « 
67 )2   68 )1
66 )4   69 )3
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

 در پنج سؤال بعدی، حروف را از آخر به اول مرتب می کنیم. گزینه ای را که واژه ی ساخته شده ی آن معنی دار نیست، انتخاب نمایید. 

)کتاب 33 آزمون(1 89  

2( نیمزرس 1( متس  
4( ریگیماه 3( نوتس  

)کتاب 33 آزمون(1 90  

2( تاقالم 1( تفارش  
4( ناتسهم 3( درامو  

)کتاب 33 آزمون(1 91  

2( ناتسجنران 1( هلیوط  
4( کیازمو 3( لوهجم  

)کتاب 33 آزمون(1 92  

2( الحرس 1( ناهیج  
4( ناملسم 3( درب تیاو  

)کتاب 33 آزمون(1 93  

2( هناخبکتا 1( هچرتفد  
4( مگردرس 3( هلسلس  

 در پنج سؤال بعدی، برعکس شده ی حروف را نوشته ایم. گزینه ای را که برعکس شده ی آن صحیح نیست، انتخاب نمایید.

)کتاب 33 آزمون(1 94  

2( کباب ترکی: یکرت بابک 1( مدرسه: هسردم  
4( شهاب سنگ: گنس باشه 3( صابون: نوباص  

)کتاب 33 آزمون(1 95  

2( مهتاب: بامهت 1( مردم آزار: رازا مدرم  
4( مسیر بیراهه: ههاریب ریسم 3( ریسمان: نامسیر  

)کتاب 33 آزمون(1 96  

2( سپاسگزار: رازگاسپس ک   1( کارخانه: هناخرا
4( ساسانیان: نایناساس 3( مرحم درد: درد محرم  

)کتاب 33 آزمون(1 97  

2( کیف دستی: یتسدفیک 1( مردم دار: رادمردم  
4( شمشیر دولبه: هبلود ریشمش 3( شیرینی: ینیریش  

)کتاب 33 آزمون(1 98  

2( کیبورد: دوربیک 1( قهوه تلخ: خلت هوهق  
4( عینک دودی: یدودکنیع 3( بیسکوییت: تییوکسیب  
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آزمون 1 )دفترچه ی شماره ی 2(

 با توجه به چهار عمل اصلی ریاضی که به صورت نماد در پنج پرسش زیر استفاده شده است، حاصل کدام گزینه درست است؟

: تفریق   εε ωω: ضرب  ΩΩ: جمع  : تقسیم  ∑∑

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 99  

 12 1 12Ω =  )4  9 3 6ε =  )3  2 2 0ω =  )2  6 3 3Σ =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 100  

 8 8 0∑ =  )4   9 4 13ε =  )3  3 1 2Ω =  )2   2 4 8ω =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 101  

 16 8 8ε =  )4   7 3 10ω =  )3   9 4 5Ω =  )2   14 2 12∑ =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 102  

 7 2 4ε =  )4   4 2 8∑ =  )3   9 1 9ω =  )2   3 7 21Ω =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 103  

 4 2 1∑ =  )4   11 9 3ε =  )3   3 7 10Ω =  )2   6 6 1ω =  )1

 با توجه به چهار عمل اصلی ریاضی که به صورت نماد در پنج پرسش زیر استفاده شده است، حاصل کدام گزینه نادرست است؟

: ضرب  ε ωω: جمع  ΩΩ: تقسیم   : تفریق   ∑∑

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 104  

 8 3 5∑ =  )4   4 8 39ε =  )3   2 7 9ω =  )2   27 9 3Ω =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 105  

 63 9 8Ω =  )4   23 22 45ω =  )3   6 1 5∑ =  )2   4 7 28ε =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 106  

 17 8 9∑ =  )4   3 13 16ω =  )3   2 9 18ε =  )2   24 7 4Ω =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 107  

 12 4 3Ω =  )4   9 2 7∑ =  )3   4 13 17ω =  )2   5 5 10ε =  )1

)کتاب جامع اسمارتیز ششم(1 108  

 6 9 54ε =  )4   10 1 10ω =  )3   33 11 3Ω =  )2   19 8 11∑ =  )1
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شبیه ساز تیزهوشان ششم )دفترچه ی شماره ی 2(

 در هر یک از پنج سؤال بعدی، در صورتی که حروف الفبای داده شده را به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب کنیم، چند حرف 
تغییر موقعیت نخواهند داشت؟

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 109 ک، ج، س، ل، م 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 110 د، ب، ث، ص، خ 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 111 ع، ف، م، ی، ض 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 112 ط، گ، و، ی، م 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 113 چ، س، ظ، ه، ق 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

 در هر یک از پنج سؤال بعدی، در صورتی که حروف الفبای داده شده را به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ مرتب کنیم، چند حرف 
تغییر موقعیت خواهند داشت؟

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 114 ژ، ک، ل، ه، ن 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 115 ز، ط، ک،  غ، ل 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 116 ج، ر، ظ، غ، ن 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 117 ق، غ، م، و، ی 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب نیترو سرعت و دقت(1 118 ح، ج، ض، ع، ک 
4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 119 کدام گزینه قوانین زیر را رعایت کرده است؟ 
* 2تا 2 داشته باشد.

* 3تا 3 نداشته باشد.
* 5 حتماً بین دو عدد فرد باشد.

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

)کتاب 44 آزمون تیک آف(1 120 در بین کلمات زیر، چند واژه ی پنج حرفی داریم؟ 
»سیستان، آزار، آوازه، هفت حوض، آشیانه، مردمک، آفاق، سرزمین، هجا، هگمتانه، آشتی، فرهنگ«

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




	1-1
	1-3
	TIZ 6 --Q
	Page 1

	VIR0.AZMOON 1.TIZHOSHAN 6.D1.Q
	1-4
	VIR0.AZMOON 1.TIZHOSHAN 6.D2.Q
	1-2

