آزمون جامع تیزهوشان و
نمونه دولتی
وبسایت تخصصی تیزهوشان(بیگدلی)،تقدیم می کند

آزمون شماره2:

کالس...............:

نام و نام خانوادگی...............:

مدرس................:

تاریخ..../..../.....:

 ریاضی
 -1به جای ؟ چه عددی باید نوشت؟
11 )1

22 )2

؟ 0 ، 3 ، 8 ، 11 ،
22 )2

22 )3

 -2در الگوی روبه رو ،عدد بعدی کدام است؟
153 )1

215 )2

؟ 1 ، 3 ، 10 ، 33 ، 111 ،
521 )2

125 )3

 -3اگر الگوی عددی زیر را به همین ترتیب ادامه دهیم ،به جای عالمت سوال چه عددی باید نوشت؟
؟ -2 ، 1 ، -1 ، 6 ، ... ، ... ،
-11 )1

-12 )2

+11 )2

- 1 )3

 -1با توجه به اعداد نوشته شده عدد بعدی چند است؟
22 )1

21 )2

2 ، 1 ، 9 ، 12 ، 11 ، ...
11 )3

 -1در سری اعداد زیر ،هشتمین عدد کدام است؟
22 )1

31 )2

11 )2
( ؟ )2 ، 2 ، 1 ، 1 ، 1 ، ... ، ... ،

22 )3

36 )2

 علوم تجربی
 -1مهرسا در هنگام آزمایش ،بوی سوختن فلز منیزیم را حس کرد .این کار کدام مرحله ی روش علمی را نشان می
دهد؟
 )1آزمایش

 )2فرضیه

 )3طرح پرسش

 )2مشاهده

 -3عبارت  ....................یک مشاهده و عبارت  ....................تفسیر مشاهده است.

ب) سه برگ گیاه زرد شده است.

الف) چه درخت زیبایی
پ) گیاه نور کافی ندیده ،برگ هایش زرد شده اند.
« )1الف» « -پ»
« )3ب» « -ت»

وبسایت:

ت) گیاه برای غذا سازی به نور خورشید نیاز دارد.

« ) 2ب » « -پ »
« )2الف» « -ت»

کانال تلگرام تخصصی تیزهوشان ششم(بیگدلی):

آزمون جامع شماره2:

نام و نام خانوادگی...............:

تاریخ..../..../.....:

کالس...............:

مدرس................:

 -8وقتی پدر ذغال ها را برای درست کردن کباب ،افروخت ،مهرشاد گاز متصاعد شده از آنها را جمه آوری و آنرا وارد
مقدار کمی آب آهک بی رنگ کرد .سپس به پدر این طور گفت« :بعد از وارد کردن گاز به ظرف محتوی آب آهک ،رنگ
آب آهک ،شیری شد ».این عبارت مهرشاد یک.............است.
 )1مشاهده

 )3فرضیه

 )2نظریه

 )2نتیجه گیری

 -9عبارت «چرا قطر وعمق گودال های ایجاد شده هنگام برخورد شهاب سنگ ها به زمین یکسان نیست؟» کدام
مرحله ی روش علمی است؟
 )1مشاهده

 )3طرح مسأله

 )2فرضیه

 )2آزمایش و اثبات فرضیه

 -10مریم پس از مشاهده کردن ،یک پاسخ احتمالی به پرسش خود میدهد ،به این عمل ..............می گویند.
 )1فرضیه سازی

 )3نتیجه گیری

 )2نظریه

 )2آزمایش

 ادبیات فارسی
 -11کدام یک ،از انواع جمله نیست؟
 )1جمله خبری

 )2جمله ی ناقص

 )3جمله ی عاطفی

 )2جمله ی امری

 -12کدام گزینه ،کامل کننده ی بیت زیر است؟

..........................................................................،

ناله ی موزون مرغ ،بوی خوش الله زار،

 )1هر ورقش دفتی است ،معرفت کردگار

 )2برگ درختان سبز در نظر هوشیار

 )3خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

 )2هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند.

 -13با توّجه به متن درس «معرفت کردگار» ،چه کاری سبب روشنایی دل می شود؟
 )1اندیشه کردن در کار خلوق و خالق

 )2بر نعمت آفریدگا سپاس داری کردن

 )3اندیشه کردن در کار مخلوق

 )2آفریدگار را پرستیدن

 -11از نظر سعدی ،برگ درختان از دید انسانِ آگاه ،دفتری است برای.........
 )1توانایی خداوند

 )2شناخت خداوند

 )3جالل و شکوه خداوند

 )2آفریده ی خداوند

وبسایت:

کانال تلگرام تخصصی تیزهوشان ششم(بیگدلی):

آزمون جامع شماره2:

کالس...............:

نام و نام خانوادگی...............:

تاریخ..../..../.....:

مدرس................:

 -11کدام گزینه ،از پسوند های زیر« ،اسم مکان» می سازد؟
 )1گر

 )2زار

 )3ی

 )2گار

 مطالعات اجتماعی
 -11کدام یک از گزینه های زیر ،از فواید دوستی با افراد خوب نیست؟
 )1هم صحبتی و هم فکری
 )2احساس آرامش با آنها و در میان گزاشتن احساس غم و شادی
 )3گفتن راز های خانوادگی به آنها
 )2افزایش آگاهی
 -13تأثیر متقابل دوستان در اخالق و رفتار یک دیگر ،ما را متوجّه کدام موضوع در دوستی می کند؟
 )1حفظ دوستی

)2ترس از مسخره شدن

 )3انتخاب دوست

 )2توانایی در نه گفتن

 -18چرا انتخاب دوست ،موضوع مهمّی است؟
 )1چون دوست به آگاهی های ما می افزاید.
 )2چون دوست در رفتار و اخالق ما تأثیر می گذارد.
 ) 3چون با دوست ،صحبت و هم فکری می کنیم.
 )2چون با وجود دوست ،احساس سبکی و آرامش می کنیم.
 -19در کدام یک از موارد زیر« ،دوست» نمی تواند تأثیر داشته باشد؟
 )1لباس پوشیدن
 )3هدف ها

 )2خانواده
 )2وضعیت تحصیلی

 -20از دیدگاه حضرت علی (ع) ،دوستی که حقوق خود را رعایت کند و با او یک رنگ باشد ،شخصی  .................است.
 )1با ادب

 )2خوش اخالق

 )3امانت دار

 )2صادق

وبسایت:

کانال تلگرام تخصصی تیزهوشان ششم(بیگدلی):

آزمون جامع شماره2:

کالس...............:

نام و نام خانوادگی...............:

تاریخ..../..../.....:

مدرس................:

 هدیه های آسمان و قرآن
 -21عبارت «خداوند فرزندی ندارد» ترجمه ی کدام یک از عبارت های قرآنی است؟
 )1لَم یَلِد

 )2وَلَم یُولَد

 )3وَلَم یَکُن لَهُ

 )2کُفُوًا اَحد

 -22باد های باران زا گواهی کدام یک ازنعمت های الهی است؟
 )1رحمتِ آسمانی

 )2لطف توحیدی

 )3آفرینش الهی

 )2ایمان واقعی

-23در اذان ،اقامه و نماز به کدام یک از صفات خدا شهادت می دهیم؟
 )1بی همتایی

 )2گذشت

 )3بخشندگی

 )2یکتایی

« -21نسیمِ روح افزا» ،نشانِ کدام یک از صفات پروردگار است؟
 )1مهربانی

 )2بی نیازی

 )3بخشندگی

 )2آفرینندگی

 -21به دلیل کدام ویژگی های خداوند ،فقط باید از او یاری بخواهیم؟
 )1قدرت و توانایی ،علم و آگاهی

 )2بی نیازی در برابر بندگان و فرشتگان

 )3بی مانندی در دوستی و مهربانی

 )2یکتایی در آفرینش و یگانگی در خلقت

وبسایت:

کانال تلگرام تخصصی تیزهوشان ششم(بیگدلی):

آزمون جامع شماره2:

کالس...............:

نام و نام خانوادگی...............:

تاریخ..../..../.....:

مدرس................:

معرفی کتاب:
الف)بهترین کتاب موجود جهت دوره ی جمع بندی
نام 04:آزمون  0044ثانیه ای
ویژگی 04:آزمون شبیه سازی شده سطح بندی شده
جهت شرکت در آزمون)0 :تیزهوشان
)2نمونه دولتی
)3المپیادهای علمی
دروس:

)0ریاضی
)2علوم تجربی
)3ادبیات فارسی
)0مطالعات اجتماعی
)0تفکر و پژوهش
)7استعداد تحلیلی

توضیحات تکمیلی:انتشارات پویش در راستای کتب تیزهوشان بسیارفعال بوده در نشر کتب خاص تیزهوشان،شهرت بسیاری پیدا
کرده است.از جمله ی ایم کتب ،کتاب  04آزمون  0044ثانیه ای است.الزم به ذکره که بگیم بسیاری از سواالت آزمون تیزهوشان
ونمونه از روی این کتاب برداشت شده است .استقبال از این کتاب به قدری باال بوده که این کتاب به چاپ بیست و ششم رسید.
تلفن تهیه:

42000204444

انتشارات پویش

همچنین در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور موجوده

وبسایت:

کانال تلگرام تخصصی تیزهوشان ششم(بیگدلی):

آزمون جامع شماره2:

