
  

 

 2:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  رياضيدرس 
  )100 تا 82ي  صفحه (نسبت، تناسب و درصد: مبحث

  هاي مهم سؤال

 20%كنـد، سـپس پـشيمان شـده و آن را هنگـام فـروش بـا                    گذاري مـي     سود قيمت  20%اي كااليي را با       فروشنده -1

  . . .   فروشد، او در اين معامله  مي) گذاري شده نسبت به مبلغ قيمت(تخفيف 

  .كند  سود مي2) %4  .كند  سود مي4) %3.      كند  ضرر مي4) %2.    كند نه ضرر و نه سود مي) 1

  .)كه بسته به شرايط ممكن است اين نسبت تغيير كند يعني اين( ؟باشد نمي كدام نسبت زير ثابت  -2

   نسبت شعاع دايره به محيط دايره)2  االضالع ع به محيط مثلث متساوي نسبت طول ضل)1

  هاي آن نسبت دو چرخه به تعداد چرخ) 4  آموزان يك كالس  نسبت نيمكت به دانش)3

 درصـد تخفيـف چنـد    25قيمت اين جنس با .  هزار تومان خريداري شده است  40 درصد تخفيف    20يك جنس با     -3

     تومان است؟

1( 30000    2( 38000  

3( 32000    4 (37500  

يـك از ايـن     اگـر هـيچ   . باشـد    مـي  3 به   4 و كالس دوم به سوم       7 به   9نسبت تعداد شاگردان كالس اول به دوم         -4

 آموزان كالس دوم چند نفر است؟حداقل تعداد دانش.  شاگرد نداشته باشد20تر از ها كمكالس

1 (21    2 (49  

3 (28    4 (36    

 روز طـول    30ي گـروه ديگـر         روز و بـه وسـيله      20ي يك گروه كارگران در        لهاتمام يك كار ساختماني به وسي      -5

 شود؟در چند روز تمام مي كنند اين كار كشد، اگر هر دو گروه با هم كار مي

1 (30  2 (14   3 (12  4 (15   



  

 

 3 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال

1فاطمه   -6
1 پولش را كتاب و      2

 تومان براي اين خريدها خـرج كـرده         25000اگر فاطمه   . پولش را دفتر خريد    3

  مانده به كل پول فاطمه چند است؟                                               نسبت پول باقي. باشد

1( 1
2  2( 1

3  3( 5
6  4 (1

6  

 سـبز و قرمـز پوشـيده        ي   يك انـدازه   هاي   ديوارها از كاشي   هركدام از اين  هاي برابر دارد كه        ديوار با اندازه   4يك اتاق،    -7

1) .اند  شده كاشي پوشانده    كامالً توسط ديوارها  . (اند  شده
 كه تعـداد    است قرمز   ،اقهاي به كار رفته در يك ديوار ات          كاشي 5

 ديوار باهم 4هاي به كار رفته در  تعداد كاشي(در كل اين اتاق، چند كاشي سبز به كار رفته است؟ . باشند  عدد مي20ها  آن

هـاي   سان اسـت و تعـداد كاشـي    هاي قرمز در تمام ديوارها يك تعداد كاشي . (باشد سقف وكف اتاق كاشي نمي    . برابر است 

  .)سان است رها يكي ديوا سبز در همه

1( 80  2( 400   3( 320    4( 100   

  قدر است؟ نسبت عرض مستطيل به محيط آن چه. طول يك مستطيل سه برابر عرض آن است -8

1( 1
3  2( 1

4  3( 1
6  4 (1

8  

7 و نسبت حقوق احمد به رضا برابر         5 به   3قوق علي به رضا     اگر نسبت ح   -9
 باشد، در اين صورت نسبت حقوق علي        2

  :                                              به احمد برابر است با

1( 3
7  2( 21

10  3( 6
35  4 (35

6  

 كلّ پول علي چند تومان است؟ ،  تومان باشد300هاي علي برابر  ثلث پول% 80اگر  -10

1(900  2 (1125                               3 (365  4(720  



  

 

 4:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  )120 تا 102ي  صفحه (آمار و احتمال: مبحث
  هاي مهم سؤال

1ادرش  وقتي نرگس به دنيا آمد، م      -11
 سال، مجموع سنّ نـرگس و     10اكنون پس از گذشت     .  سنّ پدرش را داشت    2

  اكنون سنّ مادر نرگس چند سال است؟.  سال است60پدرش 
1( 30  2( 40  3( 50   4 (60  

 باشد، در  عدد100ها روي هم  اگرتعداد پاهاي آن.  فيل و شترمرغ وجود دارد40 در يك پارك جنگلي مجموعاً     -12
 پـا  2 پا و هر شـترمرغ  4هر فيل (اين پارك جنگلي به ترتيب از راست به چپ، چند فيل و چند شترمرغ وجود دارد؟    

  .)دارد
  15 و 25 )4  25 و 15 )3  30 و 10 )2  10 و 30 )1

  آموزان قدشان بلند است؟ چند درصد از اين دانش. آموزان يك كالس مطابق شكل زير است نمودار قد دانش -13
  

  
  

1 (15  2( 50
3  3( 30  4 (10  

. دسـت آمـده اسـت     نفري به 50ها در يك كالس       اي زير از اطالعات نظرسنجي ميزان سختي درس         نمودار دايره   -14
  كدام نمودار با اين اطالعات مطابق است؟

  

1 (   2 (    

3  (  4 (  
   باشد؟ تغييرات قيمت نفت ايران در طول يك سال ميي بيان  كدام نوع نمودار بهترين شيوه -15

  نمودار تصويري) 4  اي  نمودار دايره)3    نمودار خط شكسته)2  اي  نمودار ميله)1



  

 

 5 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال
 آن عدد كدام است؟. تر است پنج برابر عددي از سه برابر خودش ، شش واحد بيش -16

1 (3   2 (4       3 (6  4 (5  

از ايـن نمـودار     . ن در هر سال از دانشگاه تهران در نمودار زيـر نـشان داده شـده اسـت                 التحصيال  جمعيت فارغ  -17

 ؟دست آورد  بهتوان نميكدام اطالعات را 

 
 
  

  

 
  هاي مختلف روند كاهشي يا افزايشي در سال) 2  التحصيالن در هر سال تعداد فارغ) 1

    .اند هايي بوده التحصيالن در چه سال ترين فارغ ترين و كم بيش) 4  91التحصيالن سال  بيني فارغ پيش) 3

شان در يكي از روزهاي هفته بـه دنيـا     اين احتمال كه فرزند،د نوزاد خود هستنداي در انتظار تولّ   وقتي كه خانواده   -18

  قدر  است ؟  چه،نيايد

1) 2  صفر ) 1
7  3(7

7  4( 6
7  

  طـرف  ن را قرمز كرد و سه بار آن را روي ميز رها كرد و هر سه بـار                 آ و روي ديگر     ي را آب  يرويا يك روي كارت    -19

  كه اين بار قرمز بيايد در كدام گزينه آمده  است؟  احتمال اين. او براي بار چهارم اين كار را انجام داد.آبي آمد

1( 1
4  2( 1

6   3( 1
2  4 (4

4  

  تر است ؟ احتمال وقوع كدام گزينه از بقيه كم -20

   تولد كوروش در روز شنبه )1

  زرد   ي  مهره 2آبي و   مهره3ي آبي از بين  بيرون كشيدن مهره) 2

   سكه      يك بار پرتاب در رو آمدن )3

   تاسيك بار پرتابدن عدد دو در  آم)4



  

 

 6:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  )160 تا 122ي  صفحه (گيري حجم و سطح، مختصات و عددهاي صحيح اندازه: مبحث

  هاي مهم سؤال

  متر است؟ كنيم، طول نوار به دست آمده چند دسي يك سيم به شكل مربع، به مساحت يك مترمربع را باز مي -21

1( 4000  2( 40  3( 100  4( 10000  

متر در نظر بگيريم، در يك زمين فوتبال حداكثر چند توپ در كنار هـم جـاي                    سانتي 25ال را    اگر قطر توپ فوتب    -22

  .) متر است60 و 100طول و عرض زمين فوتبال ( گيرند؟ مي

1( 6400    2( 9400  

3( 110000    4 (96000  

  كدام گزينه درست است؟ -23

  .مترمربع است  دسي4تر از  شمترمربع بي  ميلي4500 )2  مترمربع  ميلي10مترمربع يعني   يك سانتي)1

  مترمربع  سانتي350000 مترمربع يعني 350) 4  .تر از چهار هزار مترمربع است نيم هكتار بيش )3

  . سؤال بعدي پاسخ دهيددومتن زير را بخوانيد و سپس به * 

 اتاق سقفو  او قرار است ديوارها را سبز رنگ         .آميزي كند  خواهد اتاقي مكعب مستطيل شكل را رنگ       نقاشي مي « 

 4000 ،باشد و براي هر مترمربع نقاشي به رنگ سبز مي متر 3اع آن فو ارتمتر  4 و 5ابعاد اتاق . را سفيد رنگ كند

  ».گيرد مي تومان دستمزد 5000 ،تومان و براي هر مترمربع رنگ سفيد

  آميزي كرده است؟ د مترمربع رنگناش روي هم چاين نقّ -24

1 (74     2 (94  

3( 54       4( 114  

  ؟  استچند تومانگيرد با نقاشي ديوارها  تفاوت دستمزدي كه براي نقاشي سقف اتاق مي -25

1( 116000    2 (370000  

3( 216000    4( 316000  



  

 

 7 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال
 تر است؟ گيري ذكر شده براي مساحت مورد نظر مناسب يك از واحدهاي اندازه كدام -26

   مترمربع: مساحت يك كاغذ)  2  مترمربع دسي: مساحت يك زمين كشاورزي)  1
  مترمربع سانتي: مساحت يك فرش) 4  كيلومترمربع: مساحت يك كشور) 3

 تواند باشد؟ ي زير مي ي مكعب زير كدام گزينه باز شده -27

  

1(    2(  3 (    4 (  
گـر  ا. ، تـا نـصف ارتفـاع آب ريختـيم    )طول، عـرض و ارتفـاع   (5 و 3، 4در ظرفي به شكل مكعب مستطيل به ابعاد   -28

طوري كه طول و ارتفاع آن روي زمين باشد، ارتفاع آب داخل ظـرف چنـد    ظرف را به صورت افقي در بياوريم، به   
  .)باشند متر مي هاي داده شده بر حسب سانتي اندازه(شود؟  متر مي سانتي

1 (5/1  2( 2  3( 5/2   4( 1  
 درجـه سـردتر     35 هـواي تهـران       درجه باالي صفر است و دماي هواي شـهركرد از دمـاي            25دماي هواي تهران     -29

  قدر است؟ گاه دماي هواي اردبيل چه  درجه از دماي هواي شهركرد سردتر باشد، آن5اگر دماي هواي اردبيل . است
   درجه زير صفر10 )2    درجه باالي صفر10 )1
   درجه زير صفر15) 4    درجه باالي صفر15 )3

  قدر است؟                      ي دوران چه زاويهگاه  باشد، آن» 1«ي شكل  يافته دوران» 2«اگر شكل  -30

  
  هاي ساعت  خالف جهت عقربه180° )2  هاي ساعت  در جهت عقربه°180 )1
  2 و 1هاي  گزينه) 4  هاي ساعت  در جهت عقربه°90 )3
  



  

 

 8:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  علومدرس 
  )75تا 64ي  صفحه(سفر انرژي و خيلي كوچك،خيلي بزرگ : ثمبح

  هاي مهم سؤال

  شود؟ سازند، به چه صورتي ذخيره مي انرژي نوراني خورشيد در غذاهايي كه گياهان مي -31

  انرژي حركتي) 2    انرژي گرمايي) 1

  انرژي الكتريكي) 4    انرژي شيميايي) 3

  .شود يبه انرژي نوراني تبديل م …تاب، انرژي  در كرم شب -32

  انرژي الكتريكي) 2    انرژي صوتي) 1

  انرژي شيميايي) 4    انرژي گرمايي) 3

  ؟شود نمييك از وسايل زير انرژي نوراني توليد  در كدام -33

  ميكروفون) 4  المپ) 3  بخاري نفتي) 2   قوه چراغ) 1

  ؟منظور ما چه نوعي از انرژي است. تر است گوييم انرژي اين غذا از ساير غذاها بيش وقتي مي -34

  شيميايي) 4  نوراني) 3  گرمايي) 2  حركتي) 1

تـري    چين، انرژي بـيش     جايي جسم به مكان نشان داده شده با نقطه          هاي زير پس از جابه      يك از شكل    در كدام  -35

  .)شود حركت دادن اجسام به راحتي انجام مي(شود؟  در جسم ذخيره مي

1 (  2 (  

3 (  4 (  



  

 

 9 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال
 ؟نيستح ي زير صحي كدام گزينه -36

 .شود در موتور اتومبيل، انرژي شيميايي به انرژي حركتي تبديل مي) 1
 .بخش اصلي انرژي مصرفي ما، از نور خورشيد است) 2
 .انرژي ذخيره شده در باتري، انرژي الكتريكي است) 3
 .شود تري در جسم ذخيره مي با افزايش ارتفاع يك جسم از سطح زمين انرژي گرانشي بيش) 4

زند و توپ پس از برخورد با المپ متصل به سـقف اتـاق، سـبب                  ر يك اتاق تاريك به توپ ضربه مي       فردي د   -37
  ؟شود نميكدام نوع تبديل انرژي در توضيحات داده شده، يافت . شود شكسته شدن آن مي

 انرژي حركتي به انرژي صوتي) 2  انرژي شيميايي به انرژي حركتي) 1
  انرژي الكتريكي به انرژي نوراني) 4  )گرانشي(تفاع  انرژي حركتي به انرژي ناشي از ار)3

 دقيقـه دويـدن و      30تواند انرژي معـادل       با توجه به جدول زير مصرف مواد غذايي موجود در كدام گزينه مي             -38
  دقيقه شنا كردن را تأمين كند؟20

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  عدد كلوچه و يك عدد خرما عدد شكالت و دو يك ليوان شير و چهار) 1
      عدد شكالت ان شير و چهار عدد كلوچه و دو عدد خرما و دودو ليو) 2
  عدد خرما دو ليوان شير و دو قاشق عسل و دو عدد كلوچه و دو) 3
  عدد خرما و يك قاشق عسل يك ليوان شير و سه عدد كلوچه و سه) 4 

  است؟نادرستكدام گزينه  -39
  .شوددر آبشار، انرژي گرانشي آب به انرژي حركتي تبديل مي) 1
  .شود در بدن مارماهي هنگام مقابله با دشمن، انرژي شيميايي به برق تبديل مي) 2
  .شود  در توربين، انرژي حركتي به انرژي الكتريكي تبديل مي)3
  .شود تاب، انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي در بدن كرم شب) 4

خص با مصرف گوشت گوسـفند مقـداري انـرژي    كند و ش گوسفند با خوردن گياهان، انرژي خود را تأمين مي        -40
  ؟باشد اگر اين شخص يك ساعت راه برود مسير تبديل انرژي كدام گزينه مي. دست آورده است به

  ركتي انرژي ح← انرژي شيميايي ← انرژي شيميايي ←انرژي شيميايي ) 1
   انرژي حركتي← انرژي شيميايي ← انرژي شيميايي ←انرژي گرمايي ) 2
   انرژي حركتي← انرژي شيميايي ← انرژي گرمايي ←انرژي شيميايي ) 3
   انرژي حركتي← انرژي گرمايي ← انرژي شيميايي ←انرژي شيميايي ) 4
 

  انرژي مصرفي بر حسب كيلوژول بر ساعت  فعاليت  انرژي بر حسب كالري  ي غذايي ماده
  300  خواب  125  يك ليوان شير
  2800  دويدن  5/12  يك عدد شكالت
  650  راه رفتن  25  يك عدد خرما
  2400  شنا كردن  75  يك قاشق عسل
  480  ايستادن  50  يك عدد كلوچه



  

 

 10:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  )87تا 76ي  صفحه (هاي برگ و جنگل براي كيست؟ شگفتي: مبحث
  هاي مهم سؤال

 ؟درست است در گياهان، كدام مورد در فرآيند ساخت غذا -41

 .تمام غذاي ساخته شده در گياه، براي رشد گياه مصرف مي شود) 1

 . گياه نقش داردي ريشه، در ساخت غذا به وسيله) 2

 .كلروفيل، كربن دي اكسيد را از هوا جذب مي كند) 3

 .     مثل كرفس و لوبيا برگ ها مسئول ساخت تمام غذاي گياه هستندنيها در گيا) 4

  .شود تبديل مي …به انرژي  … فرآيندي است كه طي آن انرژي … -42
  نوراني                        – ي شيمياي-فتوسنتز) 2   شيميايي           – نوراني -فتوسنتز) 1

           نوراني–  شيميايي-تنفس ) 4            شيميايي– نوراني –تنفس ) 3

 تر باشد؟ تواند مناسب سيب، ميها براي رشد يك نهال  كدام محيط -43

  اكسيد دي آلوده به كربن  شهر،اطراف يك) الف
  جنگلي با درخت هاي بسيار بلند) ب
  زميني كه محل دفن پسماندهاي غذايي است )  ج
 محلي با هواي كامال پاك) د

  الف و ج      ) 4  د و ب) 3  د و ج          ) 2   الف و ب                 )1

 .شود  موجود در برگ گياهان، استفاده مي…اسايي براي شن… از  -44

  كلروفيل– آب نمك) 2     نشاسته-محلول يد) 1

  نشاسته– آب نمك) 4   كلروفيل–محلول يد ) 3

 هاي شكارچي حشرات در برخي از گياهان است؟ كدام گزينه، دليل به وجود آمدن برگ -45

 ها  رنگ قرمز اين گياهان و انجام نشدن فتوسنتز در آن) 1

 كمبود مواد معدني در خاك و كاهش رشد اين گياهان) 2

 عدم توانايي اين گياهان در ساخت تمامي مواد مورد نياز خود) 3

   حشرات به اين گياهاني براي جلوگيري از حمله) 4
  
  



  

 

 11 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال

 ؟ستيني ضرور فتوسنتز انجامي برا  ،ماده كدام وجود -46

    دياكسي د كربن) 2       ديخورش نور) 1

 ژنياكس) 4  آن در محلول مواد و آب) 3

47- ؟رود كار به تواند نمي مورد كدامي برا اهان،يگ در شده ساختهيي غذا مواد 

 .اهيگ در نشاسته شكل به شدن رهيذخ) 1

 .اهيگ خود رشدي برا مصرف) 2

 .اهيگ ي  ميوهدري چرب شكل به شدن رهيذخ) 3

 .يشكارچي ها برگ در افتاده، دام به حشرات طتوس مصرف) 4

 .كنند مي جذب را…  كه دارد…  نام به…  برگ، -48

  ژنياكس -كلروفيل -ييها روزنه) 1

 ديخورش نور -نهيسبز -يسبزي ها زهيرنگ) 2

  امالح و آب -آوند -ييها روزنه) 3

 دياكسي د كربن -ليكلروف -يسبزي ها زهيرنگ) 4

  است؟ متفاوت هيبق با ،اهيگ كدامي  ي رسيده ساقه -49

  ي  نيزم بيس) 2     ايلوب)  1

 يجعفر) 4              كرفس) 3

 .شود يم استفاده…  از ها، برگ در موجود… ييشناساي برا -50

     آب نمك -نشاسته) 2      آب نمك -نهيسبز) 1

  د يمحلول -نشاسته) 4       د يمحلول – نهيسبز) 3

  



  

 

 12:ي صفحه

  داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششم ششم 

  )95تا 88ي  صفحه(سالم بمانيم و از گذشته تا آينده : مبحث

  هاي مهم سؤال

 ست؟ا ميكروب ،ل ايجاد كدام بيماريعام -51

  وبا    ) 2        نرمي استخوان    ) 1

  فشار خون) 4    ديابت        ) 3

 ؟است آنفلوانزا ايجاد بيماري يك از موارد زير، عامل كدام -52

  ويروس) 4  انگل        ) 3  گلبول سفيد     ) 2  باكتري     ) 1

 …ا ها ر ميكروب، شود ترشح مي…   برخي از كهپادتن -53

  .         خورد  مي–هاي سفيد گلبول) 2  .    كند  غيرفعال  مي–هاي قرمز  گلبول) 1

  .         خورد  مي–هاي قرمز  گلبول) 4  .              كند  غيرفعال مي–هاي سفيد  گلبول) 3

 شود؟ براي از بين بردن عامل كدام بيماري، از آنتي بيوتيك ها استفاده مي -54

  سرماخوردگي) 4       آنفلوآنزا) 3  سل      ) 2                مرغان آبله) 1

 ؟نيستها صحيح  كدام گفته در رابطه با واكسن -55

  .          هاست هاي پيشگيري از بيماري يكي از راهواكسن ) 1

   بيماري ها را باال مي برند برخيمقاومت بدن در برابر) 2

  .     سبب ترشح پادتن در بدن مي شوند) 3

  .ها را بايد در چندين نوبت دريافت كرد ي واكسن  همه)4 

  



  

 

 13 :ي صفحه

 داردار  هاي مهم و دامهاي مهم و دام سؤالسؤال««
     »» دبستان دبستانششمششم

  دار هاي دام سؤال

 تري دارد؟ كدام سد دفاعي بدن، با بقيه تفاوت بيش -56

  پوست    ) 2         مخاط بيني       ) 1

  هاي تنفسي راه) 4  گلبول هاي سفيد       ) 3

 ؟نيست صحيح ،كدام جمله در رابطه با گلبول هاي سفيد -57

  .كنند  پادتن ترشح مي،خوار  بيگانههاي سفيد گلبول) 1

  .كند هاي سفيد را مجبور به ترشح پادتن مي واكسن، گلبول) 2

  .باشند هاي سفيد، سد دوم دفاعي بدن مي گلبول) 3

  .ها شوند باعث غيرفعال شدن باكترتوانند  هاي سفيد مي گلبول) 4

 ؟آيد وجود مي ها به كدام بيماري در اثر استقرارباكتري در شش -58

  روماتيسم قلبي) 2              آنفلوانزا)1

  سرماخوردگي)  4    سل) 3

 . ايجاد مي شود…است كه در اثر …   يك نوع بيماريسالكبيماري  -59

 بدن هاي دستگاه كار  اختالل در-غيرواگير) 2 ميكروب                                                  –واگير ) 1

   ميكروب–غيرواگير ) 4بدن                هاي اهدستگ كار  اختالل در–واگير  )3

 در نظـر    تـوان   نمـي ي ارتبـاطي     ي موبايل به جاي آتش، به عنوان يك وسيله         كدام گزينه را  از مزاياي استفاده       -60

 گرفت؟

  خطر بودن براي انسان   كامال بي)2تر شدن برقراري ارتباط                                سريع) 1

  تر شدن و بيشتر شدن ارتباطات آسان) 4                                           ت مسافتعدم محدودي) 3



  
 

  »»    سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 30:ي صفحه

  رياضي
  )100 تا 82ي صفحه(مهم هاي   سؤال پاسخ

   )كتاب درسي 91 تا  89 ي ها صفحه(  -» 2«ي گزينه -1
  : داريم. تومان فرض كنيم 100اگر قيمت كاال را 

  100 + 20 = 120گذاري كرده   تومان قيمت120ي كاال را  فروشنده
  سود  20  20

  خريد  100  100
  
  
  

  تخفيف  1       20  24
  قيمت گذاري شده  5    100 120

  

    ) كتاب درسي85ي  صفحه  (-» 3«ي  گزينه -2
1
3⇒   االضالع  محيط مثلث متساوي = 3× ول ضلع                  ط=

  محيط دايره  = 2π× شعاع دايره 
1

2⇒ =
π

  

1:                                                                                                   چرخ دارد، بنابراين2هر دو چرخه، 
2=  

  .كند آموزان و تعداد نيمكت ها تغيير مي نسبت نيمكت به دانش آموزان يك كالس بسته به تعداد دانش
    ) كتاب درسي90ي  صفحه    (-» 4«ي  گزينه -3

80قيمت جنس قبل از تخفيف، تومان     40000 50000100 ?
?

⇒ =%            80% = 20 -% 100  

75تخفيف،تومان   % 25                                      قيمت جنس با              37500100 50000
?

?⇒ =%          75% = 25 -% 100  

   ) كتاب درسي83ي  صفحه (   -  » 3«ي  گزينه -4

  .باشدترين نسبت مربوط به كالس سوم ميآموزان را مطرح كرده است پس كم چون حداقل تعداد دانش
9 4 36 4 7 28
7 4 28 3 7 21= × = = × =  

  
بنـابراين بـا در نظـر گـرفتن شـرايط مـسئله             ). چـرا؟ (پـذير باشـد        بخش 7 و   4آموزان عددي باشد كه  بر         بايد تعداد دانش  : نكته

  .باشد  مي28پذير است،   بخش7 و هم بر 4ترين عددي كه هم بر  كوچك

   ضلعطول                   
 االضالعمحيط مثلث متساوي

   ره شعاع داي
 محيط دايره
         دوچرخه
هاي آن تعداد چرخ

1× 

1× 
24×

  :ضرر كرده است) 4(% تومان 4پس در اين معامله 
 120 – 24 = 96.   تومان است96قيمت فروش كاال 

  كالس دومآموزان  تعداد دانش
  كالس سومآموزان  تعداد دانش

  كالس اولآموزان  تعداد دانش
  الس دومكآموزان  تعداد دانش



  
  

 

  »»  سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 31:ي صفحه

  
  » «  ) كتاب درسي87 و 86ي  ها صفحه   (-»   3«  ي گزينه -5

1   شده در يك روزكار انجام 1 3 2 5
20 30 60 60 60+ = + =  

60    روز  5 60 5 1260 60÷ = ÷ =  

20     روز                                                                                                                       :راه حل دوم 30 20 30 1220 30 50
× ×= =
+

  
  .كنند  روز تمام مي12ه باهم كار را در بنابراين اين دو گرو

  دار  هاي دام پاسخ سؤال
      )                                                  كتاب درسي91ي   صفحه   (-»   4«ي  گزينه -6

1  كسري از پول كه فاطمه خرج كرده   1 3 2 5
2 3 6 6 6+ = + =      

5  كل پول فاطمه، تومان 25000 25000 6 300006 5?
?

×⇒ = =  

  30000 – 25000 = 5000مانده، تومان    پول باقي
5000 1

30000 6= =  

                                               ) كتاب درسي89 و88، 87ي    ها صفحه  (-»3«ي  گزينه -7

1ي يك ديوار     ها كل كاشي 20 5 20 1005 ?
?

⇒ = × =     

  هاي سبز يك ديوار   كاشي : 100 – 20 = 80  ⇒اق  هاي سبز كل ات كاشي = 4 × 80 = 320
    ) كتاب درسي85ي   صفحه  (-» 4«ي  گزينه -8

  :در اين صورت.  است1 به 3چون طول سه برابر عرض است، بنابراين نسبت طول به عرض، 
1
  محيط مستطيل=  2) 3+1 = (8               و            =8

                )                                                     كتاب درسي84ي     صفحه  (-» 3«ي  گزينه -9
2 5 10
7 5 35

×= =
×

              3 2 6
5 2 10

×= =
×

  

6 نسبت حقوق علي به احمد برابر.  است35 و 10، 6 رضا و احمد  ها علي، لذا نسبت حقوق
  . است35

   )  كتاب درسي91 و 90، 89 ي  ها صفحه(  -» 2« ي گزينه -10

80   ثلث پول علي، تومان  300 300 100 375100 80?
?

×⇒ = =  

  مانده پول باقي
 كل پول

  حقوق علي
 حقوق رضا

  حقوق رضا
 حقوق احمد

  عرض مستطيل
 محيط مستطيل



  
 

  »»    سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 32:ي صفحه

  375 × 3 = 1125      كلّ پول علي، تومان   
  )120 تا 102ي صفحه(مهم هاي   سؤال پاسخ

  ) كتاب درسي111ي  صفحه  (-» 1«ي  گزينه -11
    

  60 – 20 = 40 سال قبل، سال      10 پدر نرگس، سن

1 = 20 سال قبل، سال       10سن مادر نرگس، 
2 × 40  

  20 + 10 = 30سن كنوني مادر نرگس، سال           
  ) كتاب درسي110ي    صفحه  (-» 2«ي  گزينه -12

  100 – 40 = 60                    و                                           4 + 2 = 6مجموع پاهاي هر فيل و هر شترمرغ       
  60 ÷ 6 = 10ها                              و                     تعداد فيل40 – 10 = 30ها     تعداد شترمرغ

  )  كتاب درسي109 و 108هاي    صفحه    (-» 2«ي  گزينه -13

    

  آموزان تعداد كلّ دانش  =  15 + 10 + 5 = 30نفر    /    ان قد بلند آموز تعداد دانش  =   5نفر  

%5 5 100 50
30 100 30 3

?
? ×⇒ = =  

  ) كتاب درسي107 و 104ي   ها صفحه     (-» 3«ي  گزينه -14
    

  :آموزان خواسته شده در نمودارها تعداد دانش

    نفر
50 50 50 25100 50 100

?
? ×⇒ = =   

20نفر     20 50 10100 50 100
?

? ×⇒ = =  

     نفر
16 16 50 8100 50 100

?
? ×⇒ = =  

     نفر
14 14 50 7100 50 100

?
? ×⇒ = =  

  

 رياضي

 شيمي

 فيزيك

 زبان



  
  

 

  »»  سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 33:ي صفحه

 ) كتاب درسي107 تا 104ي  ها صفحه  (-» 2«ي  گزينه -15

  .رود كار مي نمودار خط شكسته براي بيان و نمايش تغييرها به    

  دار  هاي دام پاسخ سؤال

   ) كتاب درسي111ي   صفحه  (-» 1«ي  گزينه -16

5 3 2
6 2 3

− =
÷ =

  

    ) كتاب درسي109 و 106ي  ها صفحه   (-»   3«ي  گزينه -17

  .بيني كرد هاي بعدي را پيش توان بر اساس آن داده رود اما نمي نمودار خط شكسته براي بررسي تغييرات به كار مي

      )                                                   كتاب درسي112ي  ها  صفحه (-»   1 «ي گزينه -18

  .پس احتمال مورد نظر برابر صفر است. افتد تولد حتماً در يكي از روزهاي هفته اتفاق مي

    ) كتاب درسي118ي   صفحه  (-» 3«ي  گزينه -19

1در هر پرتاب احتمال آمدن طرف قرمز يا آبي 
  . است2

                             )              كتاب درسي115 و 114ي    ها صفحه (  -»1«ي  گزينه -20

1احتمال آن » 1«ي  در گزينه
3احتمال آن » 2«ي  در گزينه.   /    است7

  . است5

1احتمال آن » 3«ي  در گزينه
1احتمال آن » 4«ي  در گزينه.  /       است2

  . است6

  

  

  

 عدد مورد نظر



  
 

  »»    سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 34:ي صفحه

  )160 تا 122ي صفحه(مهم هاي   سؤال پاسخ
   ) كتاب درسي124 و 123ي  ها صفحه    (-»   2«ي  گزينه -21

  مساحت مربع = 1 مترمربع  ⇒ي هر ضلع  اندازه = 1متر   
  طول نوار = 4 × 1 = 4متر   

    متر1= متر   دسي10 ⇒ متر 4 = 40متر   دسي

    ) كتاب درسي115ي  صفحه   (-»   4«ي  گزينه -22
  100 × 4 = 400.           گيرد هايي كه در طول زمين جا مي حداكثر تعداد توپ:            بنابراين. متر است  سانتي25هر متر چهار تا 
  60 × 4 = 240.           گيرد ايي كه در عرض زمين جا ميه            حداكثر تعداد توپ240 × 400 = 96000ها     تعداد كل توپ

                           ) كتاب درسي124 و 123ي  ها صفحه (-»   3«ي  گزينه -23
   مترمربع5000 < مترمربع 4000:     مترمربع، پس5000هكتار يعني  نيم

  :ها درستي ساير گزينه
  متر  سانتي1= متر   ميلي10

  »1«ي  گزينه: متر  سانتي1× متر   سانتي1= مترمربع   سانتي1= متر   ميلي10× متر   ميلي10= مترمربع   ميلي100
  »2«ي  گزينه: مترمربع   دسي1 = 10000مترمربع    ميلي⇒مترمربع   دسي4 = 40000مترمربع     ميلي

  40000مترمربع     ميلي< 4500مترمربع    ميلي
  »4«ي  گزينه:  مترمربع 1= مترمربع   سانتي10000 ⇒ مترمربع 350 = 350 × 10000 = 3500000مترمربع    سانتي

                           )    كتاب درسي129ي  صفحه(  -» 1«ي  گزينه -24
  5 × 4 = 20مساحت سقف، مترمربع     

  )3×4( × 2 = 24 دو تا از ديوارها، مترمربع    مساحت
  )5×3( × 2 = 30مساحت دو تا از ديوارها، مترمربع   

  20 + 24 + 30 = 74كل مساحتي كه نقّاش رنگ آميزي كرده است، مترمربع    

                           )    كتاب درسي129ي  صفحه  (-» 1«ي  گزينه -25
              4 ×5 =20                                      مترمربع سفيد شده، سقفمساحت

   20 ×5000 =100000دستمزدي كه بابت رنگ سفيد سقف گرفته، تومان                 
  24 + 30=  54                                 مترمربعا، ديوارهي همهرنگ سبز 

  54 × 4000 = 216000ها گرفته، تومان                دستمزدي كه بابت رنگ سبز ديوار
  216000 -100000=116000تفاوت دستمزد نقاشي سقف و نقاشي ديوارها، تومان      



  
  

 

  »»  سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 35:ي صفحه

  دار  هاي دام پاسخ سؤال
   ) كتاب درسي124ي  صفحه  (-» 3«ي  گزينه -26

  .دشو تر از واحد كيلومترمربع استفاده مي گيري مساحت يك كشور بيش براي اندازه
  : ها تشريح ساير گزينه

مترمربع و   مساحت يك كاغذ به كار بردن سانتي      : »2«ي    مساحت يك زمين كشاورزي به كار بردن هكتار و در گزينه          : »1«ي    گزينه
  .تر است كار بستن مترمربع مناسب مساحت يك فرش به: »4«ي  در گزينه

    )  كتاب درسي 131ي    صفحه  (-» 1«ي  گزينه -27
  .ي شكل اصلي باشد تواند بازشده مي» 1«ي  ها، تنها شكل گزينه هاي رنگ شده، از بين گزينه ربعبا توجه به م

   ) كتاب درسي 138 ي   صفحه(  -» 1« ي گزينه -28
طور كه در حالت اول تا نصف حجم ظرف آب وجود دارد، در حالـت دوم      كند، همان   حجم آب درون ظرف ثابت است و تغيير نمي        

  .پر از آب خواهد بود، يعني ارتفاع آب داخل ظرف برابر نصف عرض ظرف استنيز تا نصف حجم ظرف 
3 = 5/1متر     سانتي

  ارتفاع جديد = 2
                           ) كتاب درسي160 و 159ي  ها صفحه (-»   4«ي  گزينه -29

  دماي هواي شهركرد + = 25 – 35 = - 10درجه       
  دماي هواي اردبيل) = -10) + (-5 = (-15رجه       د

    ) كتاب درسي148ي  صفحه  (-» 4«ي  گزينه -30
  .آيد دست مي به)  2(هاي ساعت دوران دهيم، شكل  هاي ساعت و يا خالف جهت عقربه  درجه در جهت عقربه180را ) 1(اگر شكل

  لومع
  

  )75تا 64ي  صفحه( هاي مهم  سؤال پاسخ
  

   )  كتاب درسي66ي   صفحه(   -»3 «ي گزينه -31

  .شود سازند، به صورت انرژي شيميايي ذخيره مي انرژي نوراني خورشيد در غذاهايي كه گياهان مي

   ) كتاب درسي68ي  صفحه   (-»   4«ي  گزينه -32

  .كند تاب انرژي شيميايي را به انرژي نوراني تبديل مي كرم شب

    ) كتاب درسي69ا  ت67 و 65ي  ها صفحه(   -»   4«ي  گزينه -33
  .شود در ميكروفون انرژي صوتي به انرژي الكتريكي تبديل مي

   ) كتاب درسي69 و 66ي   ها صفحه   (-»   4«ي  گزينه -34

 در خود را بـه   تواند در بدن ما، انرژي شيميايي ذخيره شده  ژول است يعني اين ماده مي100ي غذايي   گوييم انرژي ماده    وقتي مي 
  .كند ژول انرژي تبديل 100
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 36:ي صفحه

    ) كتاب درسي67ي  صفحه (   -»   2«ي  گزينه -35
  .شود تري در آن ذخيره مي در اين شكل جسم به ارتفاع باالتري نسبت به حالت اوليه رفته است، پس انرژي بيش

  
  دار هاي دام پاسخ سؤال

   )  كتاب درسي67 و 66ي  ها صفحه  (-»3«ي  گزينه -36
  .انرژي ذخيره شده در باتري، انرژي شيميايي است

   )  كتاب درسي68ي   صفحه  (-»4«ي  گزينه -37
باشد، بنابراين المپ خاموش بوده و در المپ خاموش، انـرژي الكتريكـي بـه انـرژي نـوراني تبـديل                   جايي كه اتاق تاريك مي      از آن 
  .شود نمي

  :ها تشريح ساير گزينه
  . سان، به انرژي حركتي تبديل شودبراي ضربه زدن به توپ، بايد انرژي شيميايي ذخيره شده در بدن ان: »1«ي  گزينه
البته با ضربه . شود تبديل مي) صداي شكسته شدن المپ   (با شكسته شدن المپ، انرژي حركتي توپ به انرژي صوتي           : »2«ي    گزينه

  .شود ، تبديل مي)صداي حركت توپ(به توپ نيز انرژي حركتي پا به انرژي صوتي 
بنـابراين انـرژي   . مين فاصله گرفته و با المپ متصل به سقف، برخـورد كـرده اسـت             با ضربه به توپ، توپ از سطح ز       : »3«ي    گزينه

   .   ، تبديل شده است)گرانشي(حركتي ابتدايي توپ به انرژي ناشي از ارتفاع 
   )  كتاب درسي69ي     صفحه   (-»3«ي  گزينه -38

ژي مـورد نيـاز بـراي دويـدن بـه مـدت نـيم               بنابراين انـر  .  كيلوژول است  2800 ساعت،   1انرژي مورد نياز براي دويدن به مدت        
 كيلـوژول   2400 ÷ 3 = 800شـنا     ) يـك سـوم سـاعت     ( دقيقـه    20 كيلوژول خواهد بود و انرژي مورد نيـاز بـراي            1400ساعت،  

 كيلوژول اسـت    1400 + 800 = 2200كه مشخص كنيم انرژي موجود در  مواد غذايي كدام گزينه معادل               براي اين .  خواهد بود 
كـالري،  ) 2 × 125 = 250(انـرژي موجـود در دو ليـوان شـير           » 3«ي    در گزينه .  مواد غذايي مختلف را باهم جمع كنيم       بايد انرژي 

كـالري و انـرژي     ) 2 × 50 = 100(كالري، انرژي موجود در دو عدد كلوچـه،         ) 2 × 75 = 150(انرژي موجود در دو قاشق عسل،       
  250 + 150 + 100 + 50 = 550كالري                         :بنابراين. كالري است) 2 × 25 = 50(موجود در دو عدد خرما 

  4 × 550 = 2200كيلوژول    :               كيلوژول است4جا كه هر كالري برابر با  از آن
   )  كتاب درسي68ي  صفحه  (-»4«ي  گزينه -39

  .ي تبديل شودتواند به انرژي نوران تاب، انرژي شيميايي مواد غذايي، مي در بدن كرم شب
   )  كتاب درسي66ي   صفحه   (-»1«ي  گزينه -40

بـا  . شـود    ذخيره شده در گياهان، به صورت انرژي شيميايي در بدن گوسفند ذخيـره مـي               شيمياييي گوسفند از گياهان، انرژي        با تغذيه 
شود و   در بدن انسان ذخيره ميشيمياييي انسان از گوشت گوسفند، انرژي شيميايي موجود در گوشت گوسفند به صورت انرژي  تغذيه

  .شود  تبديل ميحركتيرود، اين انرژي به انرژي هنگامي كه انسان راه مي
  )87تا 76ي  صفحه( هاي مهم  سؤال پاسخ

     )كتاب درسي78 و 77هاي   صفحه  (-»2«ي   گزينه -41
  .ها با گرفتن آب و مواد محلول در آن از خاك، به فتوسنتز كمك مي كنند ريشه

  :اير گزينه هاتشريح س
  .بخشي از غذاي ساخته شده در گياه، براي رشد خود گياه مصرف مي شود، بخشي هم در گياه ذخيره مي شود

  . از هوا گرفته مي شودروزنه هاي برگكربن دي اكسيد توسط 
  .مي كنندها كه محل اصلي غذاسازي هستند، ساقه ها هم غذا سازي  ي سبز دارند، عالوه بر برگ در گياهاني كه ساقه

     ) كتاب درسي77 و 68، 66ي  ها صفحه  (-»1«ي   گزينه -42
ي انرژي نور خورشيد است كه طي آن انرژي نوراني خورشيد بـه انـرژي شـيميايي             فتوسنتز همان ساخت غذا در گياهان به وسيله       

  .موجود در غذا ، تبديل مي شود
     ) كتاب درسي77ي  صفحه  (-»4«ي   گزينه -43
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 37:ي صفحه

  . بتواند رشد كند بايد در محيطي قرار بگيرد كه شرايط الزم براي فتوسنتز را داشته باشدبراي اينكه يك درخت
  اطراف شهر آلوده به كربن دي اكسيد فراوان

  جنگل با درختان بلند، كمبود نور خورشيد
  زميني كه محل دفن پسماندهاي غذايي است، مواد معدني فراوان در خاك

 ربن دي اكسيد محلي با هواي كامال پاك، كمبود ك

     ) كتاب درسي78 و 77ي  ها صفحه (  -»1«ي   گزينه -44
  .ي موجود در برگ ها استفاده مي شود از محلول يد، براي شناسايي نشاسته

     ) كتاب درسي78ي  صفحه (  -»3«ي   گزينه -45
م براي رشد خود را از ايـن راه         گياهاني كه برگ هاي شكارچي حشرات دارند فتوسنتز انجام مي دهند اما نمي توانند تمام مواد الز                

  . كنند فراهم كنند و با به دام انداختن برخي حشرات و جانوران كوچك، مواد موجود در بدن شكار خود را مصرف مي
  دار هاي دام پاسخ سؤال

   » «  ) كتاب درسي77ي  صفحه (  -» 4«ي  گزينه -46
هاي   فرآورده از ژنياكس اما باشند داشته وجود ديبا آن در ولمحل مواد و آب د،ياكسي  د كربن د،يخورش نور فتوسنتز انجامي  برا

  .فتوسنتز است
    ) كتاب درسي78ي    صفحه(   -»   4«ي  گزينه -47

 موجود مواد از تا اندازندي  م دام به را حشرات توانند بسازند   ي مواد مورد نياز خود را نمي        كه همه   اين ليدل بهي  چ شكاري  ها برگ
 .كنند استفاده خود ي هيتغذي برا  ها آن بدن در

   ) كتاب درسي77ي    ها صفحه   (-»   2«ي  گزينه -48
  . كندي م جذب را ديخورش نور نهيسبز دارد،) ليكلروف (نهيسبز نام به  سبزييها زهيرنگ برگ،

    ) كتاب درسي79 و 78ي  ها صفحه    (-»   2«ي  گزينه -49
 است  زيرزميني و گوشتي   يا ساقهي  نيزم بيس. شود يم انجام تزفتوسن هم ساقه در ها برگ بر عالوه دارند سبز ساقه كهي  اهانيگدر  
  .شود ينم انجام آن در فتوسنتز و باشد يم نشاسته ي رهيذخ محلّ كه

    ) كتاب درسي78 و 77ي  ها صفحه (   -»   4«ي  گزينه -50
  .شود يم استفاده گياهان در شده رهيذخي  نشاستهيي شناساي برا د يمحلول از

  )95تا 88ي  فحهص( هاي مهم  سؤال پاسخ
       ) كتاب درسي89ي  صفحه  (-» 2«ي  گزينه -51

  . واگير استوبا يك بيماري . عامل ايجاد بيماري هاي واگير، ميكروب است
       ) كتاب درسي89ي  صفحه  (-» 4«ي  گزينه -52

  . استآنفلوانزا، ويروس عامل ايجاد بيماري 
   )  كتاب درسي90ي   صفحه (  -»3«ي  گزينه -53

  .كند مي غيرفعال را ها ميكروب پادتن. كنند مي ترشح پادتن نام به موادي سفيد يها لبعضي گلبو
       ) كتاب درسي91 و 89ي  ها صفحه (  -» 2«ي  گزينه -54
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 38:ي صفحه

  .روند و عامل ايجاد بيماري سل، باكتري است ها  به كار مي ها براي از بين بردن باكتري آنتي بيوتيك
      ) كتاب درسي91ي  صفحه (  -» 4«ي  گزينه -55

  .ها بايد در چند نوبت واكسن دريافت كرد براي مقاومت در برابر بعضي بيماري
  دار هاي دام پاسخ سؤال

       ) كتاب درسي90ي  صفحه   (-» 3«ي  گزينه -56

  .شوند ها سد اول دفاعي بدن محسوب مي كه ساير گزينه هاي سفيد، سد دوم دفاعي بدن هستند در حالي گلبول

   )  كتاب درسي91 و 90ي   ها صفحه (  -»1«ي  گزينه -57

  . خورند ها غيرفعال شده، راحت تر مي هايي را كه توسط پادتن كنند بلكه ميكروب خوار، پادتن ترشح نمي هاي سفيد بيگانه گلبول

       ) كتاب درسي91ي  صفحه (  -» 3«ي  گزينه -58

  .باكتري هاي بيماري سل در شش ها مستقر مي شوند

  . ها نه باكتريهستند ها ي و آنفلوانزا  ويروس عامل ايجاد بيماري سرماخوردگ

      ) كتاب درسي89ي  صفحه (  -» 1«ي  گزينه -59

  . ايجاد مي شودواگير است كه در اثر ميكروب  يك نوع بيماري  سالكبيماري

       ) كتاب درسي95 و 94ي  صفحه (  -» 2«ي  گزينه -60



  
  

 

  »»  سؤاالت برگزيدهسؤاالت برگزيده««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـان ششم

 39:ي صفحه

  .خطر نيست  كامال  بي براي انسان،استفاده از موبايل




