
2

حمیدرضا خیامی: ساخت آزمونمدیر گروه 
تیم ویراستاريمسئول دفترچهنام دفترچه

خواهنیک، نیره ملکوتیحمیدرضا خیامی، منصوره امینی،نسبمریم صالحینسبمریم صالحیدبستانششم

تیم طراحیمسئول درسزمانتا سوالاز سوالنام درس
خواهعلی موسوي، نیره ملکوتیسیدخواهنیره ملکوتیدقیقه12035ریاضی
، معصومه گودرزيحسینینازلی بهرامی، زهرا شاهنازلی بهرامیدقیقه214035علوم
فریده کاشفی: ویراستاري نهاییگنجیلیلی: آراصفحهدقیقه14070دفترچهکل

برابر کدام گزینه است؟ مقابلمساحت شکل -1

1(23
3

2(33
4

3(24
12

4(53
12

رنگ شده است؟مقابلچه کسري از شکل -2

1(1
4

2(1
8

3(1
12

4(1
16

1کرده است او روز اولرضا کتاب داستانی را شروع به خواندن - 3
4

1از صفحات کتاب داستان را خوانـده و روز دوم 
3

ي صـفحات کتـاب را مطالعـه    باقیمانـده 
کتاب داستان او چند صفحه است؟. مانده استصفحه از داستان باقی42اما هنوز . کرد

1 (962 (843 (724 (63
کدام گزینه بیشتر است؟مقدار -4

1(/
7 1
15

2(8 1
3

3(
6 21
7 3

4(/
4 5
5



2خواهیم به هر نفرایم میعدد کیک خریده3- 5
5

رسد؟از کیک را بدهیم حداقل به چند نفر کیک می
1 (72 (83 (94 (6

1محمدرضا با- 6
4

3پولش براي تولد خواهرش هدیه خرید و با 
5

مانده است؟چه کسري از پول برایش باقی. التحریر براي خودش خریدمانده پولش لوازمباقی
1(/ 22(/ 33(/154(/ 6

/کدام عدد بین-7 7  و/ 6 است؟
1(/ 65 2(/ 65  3(/ 654(/6 5

1/ايصفحه428خامت یک کتاب ض-8 ضخامت هر برگ از این کتاب کدام است؟. متر استسانتی6
1(/267 /)2مترسانتی5 37  133/)3متر سانتی /)4مترسانتی75 74  متر سانتی

هر گردو تقریباً چند گرم است؟. عدد گردو است75یک کیلوگرم گردو تقریباً -9
1(/7 52(/13 33(754(133
/زیر شعاع چرخ کوچک اگر در شکل-10 5 15متر و قطر چرخ بزرگ 5متر باشد و اگر چرخ کوچک در هر دقیقـه سانتی  چـرخ  . دور بچرخـد

چرخد؟بزرگ در هر ساعت چند دور می
1(13332(2 3(2   4(2
ي دیگر کدام است؟هاي ایجاد شدهها باز باشد نوع زاویهیهواگر یکی از زا. زاویه ایجاد شده است4اند و دیگر را در یک نقطه قطع کردهخط راست هم2- 11

ي باززاویه1ي تند ـ زاویه2) 2ي باززاویه2ي تند ـ زاویه2) 1
ي راستزاویه2ي باز ـ زاویه2) 4ي راستزاویه1ي باز ـ زاویه2) 3

ریاضی
60ي تا صفحهي کتاباز ابتدا

گیري اندازه: 3عددهاي اعشاري، فصل: 2کسر متعارفی، فصل: 1فصل(
)طول و زاویه

سؤال20

دقیقه35

ششم دبستانششم دبستان
ي اولي اولمرحلهمرحله TTIIMM SSSSپیشرفت ریاضی و علومپیشرفت ریاضی و علوم

1
3

1 1
3
4

1



آزمون پیشرفت ریاضی و علوم 
ي اولمرحله
TTدبستانششم II MM SS SS
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آزمون پیشرفت ریاضی و علوم 
ي اول مرحله
دبستانششم TT II MM SS SS

؟شـود کدام مرحله دیرتر و کدام مرحله از همه زودتر انجام میبه ترتیب شود مرحله داده شده که در تولید کاغذ از درخت استفاده می4از بین -26
)اکسیژنه ـ خشک کردناستفاده از آب ـ تولید چیپس ـ استفاده از آب(

ـ تولید چیپس) 1 ـ خشک کردن) 2خشک کردن  ـ تولید چیپسه از آباستفاد) 3استفاده از آب  ـ استفاده از آب) 4اکسیژنه  تولید چیپس 
مولکولهاي آن به مواد در نهایت و شودمیخوریم در دهان جویده و هضم کنیم، سپس آن را پخته و میریزریز میوزمینی را شستهمقداري سیب«-27

چند تغییر شیمیایی و چند تغییر فیزیکی رخ داده است؟به ترتیبدر مثال باال».شودقندي تبدیل می
1 (3 ،22 (2 ،33 (3 ،14 (3 ،3
را در PH، وقتی کاغذ هستمهاي بهداشتی در خانه در تمیزکردن سرویسقابل استفاده ، هستماي غیرقابل لمس کردن ماده«:من سه ویژگی دارم-28

اي هستم؟من چه ماده».دآیبرند به رنگ قرمز پررنگ درمیمحلول من فرو می
جوهر لیمو) 4یي ترشسرکه) 3جوهر نمک) 2آب اکسیژنه) 1
؟ استهاي زیر یک از گزینهکدام،ترین ماده مایعباالترین ماده جامد و پایین،را بریزیم) پنبهروغن و کلید و چوب،آب(مواد ،زیراگر در ظرف - 29

پنبه ـ روغنچوب) 4کلید ـ روغن) 3پنبه ـ آبچوب) 2پنبه ـ کلیدچوب) 1

اگر نـرگس بخواهـد مـریم را بـه     . ي گاز از باال به پایین کشیده شده استلوله. ي باال قرار داردي پایین و اتاق مریم در طبقهاتاق نرگس در طبقه-30
کند؟صدا و لرزش را بهتر منتقل میموردکدام ،گاز خبر کندي بر میلهکمک زدن ضربه

ايي شیشهمیله) 4میخ آهنی) 3خودکار) 2مداد) 1
است؟»نزنآهن زنگ«یک از وسایل زیر کدام-31

قاشق چنگال استیل ) 2ظرف مفرغی) 1
انگشتر طال) 4ظرف برنزي) 3
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام-32

.استهاي آتشفشانهاي آن مانند رگهي زمین و پولکهاي درون زمین استفاده کرد زیرا مغز آن مانند هستهدادن الیهتوان براي نشانمیاز گردو ) 1
.ي زیادي داردهاي درون زمین استفاده کرد زیرا هسته آن بسیار کوچک اما گوشتهدادن الیهتوان براي نشاناز انگور می) 2
.داردهاي درون زمین استفاده کرد زیرا هم هسته هم گوشته زیاد و هم پوستهتوان براي نشان دادن الیهمیاز هندوانه ) 3
.هاي درون زمین استفاده کرد زیرا هسته متمرکز گوشته و پوسته داردتوان براي نشان دادن الیهاز گیالس می) 4
چیست؟علّت آن. اتفاق افتاده است)مطابق شکل(وبروري ، پدیدههاي شهر رودبار پس از زلزلهدر یکی از زمین- 33

هاي پوستهشکستن سنگ) 2حرکت مواد مذاب داخل زمین) 1
زمین به دور خودچرخش) 4حرکت مواد در گوشته) 3
)به ترتیب از راست به چپ(است؟ سبالنو کدام شکل نمایش کوه آتشفشان تفتانکدام شکل نمایش کوه آتشفشان -34

3و 2) 22و 3) 1
1و 3) 34و 1) 3

؟ندادندیک از اقدامات زیر را انجام کدام،احمر پس از وقوع زلزله بملامدادگران هال-35
تقسیم مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم) 2کمک به مصدومان) 1
قطع کنتور برق) 4ها، درها و آسانسورهابازرسی سالمت قفل) 3

به نظر شما چرا از فلز آلومینیـوم یـا   .ها از فلز مس استه شد که جنس این رشته سیممتوج،هاي سیم برقعلی پس از تحقیق در مورد جنس رشته-36
شود؟و بیشتر از مس استفاده میشودنمیهاي سیمی استفاده آهن براي رشته

.کنیم مثال بزنید و کاربرد آن را بنویسیدهاي زیادي هستند؟ یک نمونه که از آن استفاده میمتخلخل و داراي حفره،هاي آتشفشانیچرا سنگ-37
.دو طرف ستون را در برگه امتحانی وارد کرده سپس هر مورد را به مورد درست وصل کنید-38

فلزي سمی با چگالی بیش از مس)الفخمیر کره) 1
فلزي سبک و سازگار با مواد خوراکی)بسرب) 2
آتشفشانهاأمنش)جآلومینیوم) 3

توان به اعماق زمین سفر کرد؟چرا نمی-39
ي خفیف چه آثاري دارد؟زمین لرزه-40

هاي تشریحی پرسش

)1( )2( )3(
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هاي پوستهشکستن سنگ) 2حرکت مواد مذاب داخل زمین) 1
زمین به دور خودچرخش) 4حرکت مواد در گوشته) 3
)به ترتیب از راست به چپ(است؟ سبالنو کدام شکل نمایش کوه آتشفشان تفتانکدام شکل نمایش کوه آتشفشان -34

3و 2) 22و 3) 1
1و 3) 34و 1) 3

؟ندادندیک از اقدامات زیر را انجام کدام،احمر پس از وقوع زلزله بملامدادگران هال-35
تقسیم مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم) 2کمک به مصدومان) 1
قطع کنتور برق) 4ها، درها و آسانسورهابازرسی سالمت قفل) 3

به نظر شما چرا از فلز آلومینیـوم یـا   .ها از فلز مس استه شد که جنس این رشته سیممتوج،هاي سیم برقعلی پس از تحقیق در مورد جنس رشته-36
شود؟و بیشتر از مس استفاده میشودنمیهاي سیمی استفاده آهن براي رشته

.کنیم مثال بزنید و کاربرد آن را بنویسیدهاي زیادي هستند؟ یک نمونه که از آن استفاده میمتخلخل و داراي حفره،هاي آتشفشانیچرا سنگ-37
.دو طرف ستون را در برگه امتحانی وارد کرده سپس هر مورد را به مورد درست وصل کنید-38

فلزي سمی با چگالی بیش از مس)الفخمیر کره) 1
فلزي سبک و سازگار با مواد خوراکی)بسرب) 2
آتشفشانهاأمنش)جآلومینیوم) 3

توان به اعماق زمین سفر کرد؟چرا نمی-39
ي خفیف چه آثاري دارد؟زمین لرزه-40

هاي تشریحی پرسش
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دبستانششم TT II MM SS SS
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