
 آموزشگاه علمی اندیشمند

  پایه ششم– 95-96ي تشریحی سؤاالت آزمون تیزهوشان سال تحصیلی  نامه پاسخ
 :سواالت تحلیلی

 . گزینه اي مربع دوران نداشته استدر هیچ درجه داشته است در حالیکه 45مربع دوران  .1گزینه  -1

 .است ي آن هاشور خوردهال با3یک چهارم مستطیل یا سمت راست یا سمت چپ هاشور خورده است در حالیکه در شکل  .3گزینه  -2

 . مورب ها هاشور نخورده است1تمامی گزینه ها به صورت مورب هاشور خورده است ولی گزینه  .1گزینه  -3

 . وجود ندارد2زیرا در تمامی گزینه ها یک خط اضافه وجود دارد که در گزینه  .2گزینه  -4

 .تفاده شده در بقیه گزینه ها استاسبراي مشخص کردن ضلع، عالمت استفاده شده بر عکس عالمت  .3گزینه  -5

 . چنین نیست3قالب هاي کوچک به سمت داخل قالب بزگ هستند و در شکل . 3گزینه  -6

 . 4گزینه  -7

 .نقطه در جهت ساعتگرد در داخل پنج ضلعی شروع به چرخش می کند .2گزینه  -8

 .چرخند به دنبال هم می زیرا دایره ي  مربع کوچک در داخل لوزي، پاد ساعتگرد  .4گزینه  -9

 .دنبال هم می چرخندمثلث و دایره در داخل مربع کوچکتر پادساعتگرد به  .2 گزینه  -10

 .فلش ها پاد ساعتگرد چرخیده اند و در شکل هاي عمودي مثلث و در شکل هاي افقی مربع هستند .1گزینه  -11

 .ه باشندشکل اول و سوم تقارن عمودي دارند و شکل دوم و چهارم باید تقارن افقی داشت .1 گزینه  -12

 .دایره در هر مرحله یکی در میان نیم واحد یا یک و نیم واحد روي شش ضلعی می چرخد .4 گزینه  -13

 .دایره سیاه در هر سه دایره است و تنها شکلی که این ویژگی را دارد این گزینه می باشد. 4 گزینه  -14

ت  و در تنها شکلی که این رابطـه وجـود دارد، شـکل    دایره سیاه فقط در دایره بزرگتر و دو مثلث است و در مربع نیس         .4 گزینه   -15
 . است4گزینه 

 هاي آسمان قرآن و هدیه

 .ها در مورد قوي بودن است  راجع به قناعت است اما سایر گزینه4گزینه  .4گزینه  -16
 .دوست داشتن ستمگران است نه انتخاب دوست .2گزینه  -17
  .1گزینه  -18
  .4گزینه  -19
   .1گزینه  -20
  .2گزینه  -21
  .4گزینه  -22
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 :زبان و ادبیات فارسی

 .4گزینه  -24

 .2 گزینه -25

 .1  گزینه -26

 .4گزینه  -27

 .3گزینه  -28

 .1گزینه  -29

 .4گزینه  -30

 .2گزینه  -31

 .2گزینه  -32

 .3 گزینه -33

 مطالعات اجتماعی 

فـروش  فـروش یـا خـرده   رسد و عمدهکننده میفرآیند تولید و مصرف برق به صورتی است که محصول مستقیم به دست مصرف             .4 گزینه -34

در تولید بـرق اهمیـت دارد و تـوان مـالی     ) خط تولید(تقسیم و ترتیب وظایف . شودتولید می) تولید انبوه( اما در مقدار زیاد و یکسان    .ندارد
 .نیز در تولید آن موثر است) بودجه(

رانی در دوره اسالمی و تیشناسی براي کشاستفاده از ستاره. رونق تجارت و جریان ترجمه به وضوح از مشترکات این دو دوره است .1گزینه  -35

 .اما پیشرفت فن چاپ در صدر اسالم بی معنی است. ها نیز در کتاب ذکر شده استشناسی براي شناخت راهعالقه اروپاییان به جغرافیا و ستاره

 . مردم آن منطقه اثر گذاشته است دریاهاي جنوب بر صنعت گردشگري و شغل.4گزینه  -36

.  صـحیح اسـت  2بـا در نظـر گـرفتن ترتیـب، گزینـه      . پس رابطه علت و معلول است. رونق تجارت شده استها، باعث امنیت راه .2گزینه   -37

 .ها جاي علت و معلول عوض شده استدر سایر گزینه. انباشته شدن بقایاي گیاهان در کف دریا، موجب بجود آمدن نفت است

ها پس از انتخاب اصفهان به پـایتختی  سایر گزینه. پایتخت انتخاب شد اصفهان از مرز کشور با عثمانی دورتر بود پس  به عنوان              .3گزینه   -38

 .رخ دادند، پس علت آن نبودند

 . میدان نقش جهان کاربرد دفاعی نداشته است.1گزینه  -39

 . پس از انتخاب اصفهان به پایتختی، هنر و معماري در آن رونق یافت.3گزینه  -40

 تفکر و پژوهش 
 .کنند مسابقات المپیک باید داراي حداقل توانایی مورد نظر باشند و با هم رقابت می ورزشکاران براي شرکت در.3گزینه  -41
 .گیري است فکر کردن در اینجا به معنی تصمیم.4گزینه  -42
 .شودنامه و مصاحبه انجام میاما نظر سنجی به دو روش پرسش.  مشاهده یک روش مستقل است.1گزینه  -43
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 از روي خوشـحالی و  3 گریـه غیرواقعـی، در گزینـه    1اما در گزینـه  . دو از روي غم و اندوه است    گریه اسماعیل و مادر سعید هر      .2گزینه   -44

 . از روي نیاز و غریزه است4گزینه 
کند و یعنی دوباره درخت دیگري در آینده رشد می. قطع درخت و صید ماهی اگر سبب انقراض آن گونه نشود، قابل جبران است  .1گزینه   -45

عدم استفاده از ظروف پالستیکی هم ربطی به استفاده از منابع طبیعی ندارد و مربوط به تولید و دفن زباله . شوندهاي دیگري متولد می  ماهی
شود یا بعـد از چنـد میلیـون    اما مس مانند نفت، بعد از استخراج دوباره در طبیعت ساخته نمی. زیست در ارتباط است   است اگرچه با محیط   

 .واهد شدسال ساخته خ

 :علوم تجربی

 .4گزینه  -46
  گرماییانرژي شیمیایی  بخاري گازي  -1

  حرکتیانرژي الکتریکی                 کولر 

  الکتریکی            انرژي شیمیایی  مار ماهی  -2

  الکتریکی            انرژي شیمیایی  ي تر        با

  گرما و نورانرژي شیمیایی  شمع -3

     الکتریکی انرژي نور      ورشیدي       سلول خ

   نورانرژي شیمیایی  کرم شب تاب  -4

   شیمیایی  انرژي نور               برگ سبز 

 .شود و در نتیجه سرعت کم می شودمی ) اصطحکاك ( باعث افزایش مقاومت هوا ) باد ( افزایش سرعت هوا  .1گزینه  -47
رعت هوا در باالي بالهاي هواپیما افزایش یابد و باعث می شود که نیروي باال بري افزایش سرعت باد همچنین باعث می شود س

 . افزایش یابد و هواپیما به سمت باال حرکت می کند 

 باعث باال  و هم)که انرژي فراوانی الزم دارد(  تبخیر شدن آب هم باعث فاصله گرفتن مولکول هاي آب از هم می شود              . 3 گزینه   -48
 آب تا ارتفاع بسیار باال می شود و این افزایش ارتفاع باعث ذخیره شدن انرژي پتانسیل گرانشی در مولکول هاي          رفتن مولکول هاي  

 . آب می شود 

 ایجاد زمین لرزه و حرکت مواد مـذاب اشـاره   –از اثرات اولیه آتشفشان می توان به انتشار گازهاي سمی ریزش خاکستر            . 1ینه  زگ -49
 . دیده می شود1کرد که گزینه 

 .  ریزش باران هاي اسیدي تشکیل معادن مصالح ساختمانی اشاره کرد –اثرات ثانویه آتشفشان نیز می توان تشکیل دریاچه 

رنـگ بـنفش پیـدا    » د « رنگ سبز و با شناسـاگر » ب « رنگ زرد با شناساگرد » الف « ماده اي اسیدي که با شناساگر  .2 گزینه   -50
 .  است3برابر PHداراي . می کند

بـا  . کـم مـی شـود   با کاهش تعداد موش ها گربه ها مجبور هستند از گنجشک ها تغذیه کنند پس تعداد گنجشک هـا               .3ه  گزین -51
 . غذاي آنها که پشه هاي آنوفل هستند زیاد می شود،کاهش تعداد گنجشک ها

 .می شودعون را دارند کم وفل که عامل ماالریا را در خود دارند زیاد می شود اما موش ها که عامل طاآنپشه  : 1رد گزینه 
، زیاد می شود ها هم زندگی همیاري با آنها دارند شتهبا کاهش گنجشک ها ، مورچه ها زیاد می شوند در نتیجه : 2رد گزینه 

 . همچنین مقدار میوه ها نیز به دلیل کاهش موش ها زیاد می شود
 . که کم می شود) ناقل بیماري طاعون(ها  همانطور که دیدیم مورچه ها زیاد می شود بر عکس موش :4رد گزینه 



 آموزشگاه علمی اندیشمند
هدف از واکسن زدن افزایش ایمنی بدن در نتیجه افزایش پادتن در بدن است وقتی براي یک بیماري سه نوبت واکسـن                 .2گزینه   -52

 در همـان خـط افقـی   ( زده می شود می خواهند که میزان پادتن موجود در خون  از حد الزم براي مقابله با ویـروس بـاالتر باشـد         
باشد در هر دوره واکسن زدن نیز بایـد میـزان پـادتن افـزایش      ) حد الزم   (  نمودار باید باال تر از این خط         2پس حداقل   ) نمودارها  

 .  مشاهده می شود 2نموداري با این خصوصیات فقط در نمودار . کرده باشد یعنی نمودار صعودي باشد 

ن میوه مصرف شود و ذرات میوه به همراه بقیه مواد غذایی در معده می ماند و به در صورتی که بعد یا هنگام غذا خورد     .3 گزینه  -53
 . جاي سریع هضم شدن در گوارش یافتن در معده باقی می ماند و دیر هضم شده و باعث نفخ می شود 

 . در متن چیزي در باره ي اثر اسید بر زمان گوارش گفته نشده است. 1گزینه  -54
 .ال برداشت می شود متن ابتداي سو از2گزینه 
 . از متن دوم و شکل برداشت می شود3گزینه 

 )  گرم در روز می شود 500 تا 200 واحد برابر حدوداً 5 تا 2بین (  دقیقا ً از متن اول برداشت می شود 4 گزینه 

 .مزه است و داراي اسید است و مانند اسید معده باعث کمک به هضم غذا می شودکیوي ترش  .4گزینه  -55
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