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 و هدیه های آسمان قرآن

 شعر سیر و پیاز اثر پروین اعتصامی مربوط به کدام پیام قرآنی می باشد؟

 الف( اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً          ب( اِنَّ الصَّلاهَ کانَت َعلَی المُؤمِنینَ کَتاباً مَوقوتاً

 إن نَفَعَتّ الذِّکری              د( َو لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم ج ( َفذَکِّر

2 

 در قرآن کریم به چه معناست؟« مـ » علامت وقف 

 الف( علامت وقف لازم          ب( علامت وقف خیلی خوب

 ج( علامت وقف خوب           د( علامت وقف مناسب

3 
 دارد؟سوره ی کافرون به کدام یک از اصول دین اشاره 

 (عدل4(معاد                                    3(نبوت                           2(توحید                    1

4 
 زندگی دنیا ......... و زندگی آخرت ........... است

 همیشگی-(دائمی 4دائمی   –(محدود 3کوتاه       -(همیشگی2محدود           -(محدود1

5 
 هماهنگی جهان هستی دلیل بر چه چیز است؟نظم و 

 (قدرت خدا4(یکتایی خدا  3(عظمت خدا      2(رحمت خدا        1

6 
 در قرآن کدام گزینه به عنوان  پدر مؤمنان معرفی شده است ؟

 ( همه ی موارد4(نوح)ع(               3(عیسی)ع(                 2(ابراهیم )ع(                     1

7 

 فارسی

 کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟

 الف( صبور     ب (صابر    ج( بصیر    د( صبر

 

8 

 در کدام گزینه ، ترکیب وصفی به کار رفته است ؟

 الف (معرفت کردگار               ب ( یاد خداوندگار             

 ج (   باد بهار                       د ( ناله ی موزون 

 

9 

  سروده ی کیست و د ر چه قالب شعری سروده شده است ؟« ای مادر عزیز » شعر 

 الف( ابوالقاسم حالت ، مثنوی            ب(  نظامی ، غزل                    

 ج( سعدی ، قطعه                           د(  ابوالقاسم حالت ، غزل

11 

چند مفعول وجود « ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار       خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع » در بیت 

 الف( یک مفعول                                  ب ( دو مفعول                                                    دارد ؟

 ج ( سه مفعول                                   د( چهار مفعول                       

 :نام                                             2دبستان شاهد                                                                      به نام خدا  

 :نام خانوادگی                             9315آزمون تلاش آبان ماه                                                                  ششمپایه 



11 

 مترادف تحمل کردن است ؟در کدام گزینه « کشید »فعل 

 الف( میوه فروش میوه را کشید                                         ب( آهن ربا آهن را کشید            

 ج( حسن عکس گل را کشید                                              د( حسن رنج زیادی کشید

12 

 ؟در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود 

 الف( خشنودی تو مایع خشنودی من است     ب( هرگز نشد محبّت  و مهر و وفای

 ج( کم گفتن هر سخن، صواب است             د( ثواب خاموشی و فواید آن، بی نهایت بود

13 

 کدام ترکیب با بقیه ی ترکیب ها متفاوت است ؟

 الف( نیکو و پسندیده             ب( احسان و نیکوکاری              

 ج( انتها و ابتدا                  د( ظاهر و آشکار

14 

 کدام جمله با بقیّه متفاوت است ؟

 الف( خیز و غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع         ب( می ریختم تمام جهان را به پای تو

 ، چون درّ                  د( یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی ج( کم گوی و گزیده گوی

 

15 

 مطالعات اجتماعی

 عیب جویی نکردن از دوستان مربوط به کدام مورد در روابط دوستی است ؟

 الف( حفظ دوستی                       ب( انتخاب دوست 

 گفتن« نه»ج ( حد و مرز دوستی                   د(  مهارت  

 

16 

 کدام یک از سؤالات زیر را در هنگام تصمیم گیری از خودمان نمی پرسیم ؟

 به سلامتی من ودیگران لطمه می زند ؟ ب ( باعث نارضایتی خانواده ام می شود ؟        الف( 

 برخلاف میل دوستان من است ؟د (                  برخلاف دستورات دینی است ؟ ج ( 

 

17 

 ؟ می آیدمحصول بیش تری به دست ، از کدام زمین ها 

 زمین های آهکی      ب (                              دشت های هموار    الف( 

   شیب زیادی دارند که زمین هایی د (                 زمین هایی که در بلندی هستند   ج( 

18 
 کشاورزی می باشد ؟در « داشت » دام گزینه مربوط به مرحله ی ک

 بذر پاشی د(سم پاشی         ج(خرمن کوبی      ب (      زمینکندن الف( 

19 
 بارندگی متوسط در ایران سالیانه ، ........................... است . 

 میلی متر261لیتر      د( 261سی سی          ج(  261سانتی متر              ب (  261الف( 

21 

 زراعت و باغداری در چیست؟ تفاوت

 الف(در مقدار محصولی است که گیاه می دهد          ب(در نوع دانه محصولات است

 ج( در نوع میوه ی محصولات است                     د( در زمان محصول دهی گیاه است



21 

 علوم تجربی

 برای بررسی فرضیه زیر کدام مورد را باید تغییر داد؟

 "که تیله  به آن برخود می کند در اندازه ی قطر گودال تاثیر داردجنس زمینی "

 ( نوع خاک4(  سرعت تیله         3                                    تیله ( جنس2(قطر گودال                              1

22 
 زیراست؟ ازموارد  یک کدام ایجاد عامل زدن حدس

 مشکل( 4                   مسئله( 3          فرضیه( 2 علم        ( 1

23 
 کاغذ در کدام یک از شغل های زیر استفاده می شود؟

 ( همه موارد4( مرغ داری               3( عکاسی                        2(خیاطی                      1

24 
 رود؟ کارمی به کاغذ استحکام مواد زیر،برای از یک  کاغذ کدام درتهیه

 ( رنگ4           نشاسته    (3                      کلر (2                  (سلولز1

25 

 است؟ تغییرشیمیایی کدام(6

 آنها    رنگ بردن ازبین خمیرو به چوب های خرده ( تبدیل2           درختان به وسیله ی دستگاه پوست (کندن1

 (تهیه چیپس چوب و جمع کردن آن4آنها       کردن کاغذوخشک نازک های ورقه به خمیر (تبدیل3

26 
  ؟ گزینه ها همگی  طبیعی هستند از کدامیک

 دارو، برگ، استخوان(  د              کاغذ، مداد، پشم(ج     پلاستیک، سنگ ، پارچه( ب      ، چوب، سیب پنبه( 1

27 

 مواد زیر استفاده می شود؟برای رنگ بری چوب کدام دسته از در تهیه ی کاغذ،  

 (آب ژاول، کلر، نشاسته2آب اکسیژنه، کلر، پتاسیم پرمنگنات              (1

 ( همه ی موارد4(کلر، آب ژاول، آب اکسیژنه                         3

28 

 نادرست است؟کدام گزینه 

 عنی با دقت نگاه کردن( مشاهده ی2(هر آنچه ما مصرف می کنیم از مواد طبیعی درست شده اند    1

 ( آزمایش برای اطمینان از درستی فرضیه است4ستند             نی(تمامی کاغذ ها قابل بازیافت 3

29 

 ریاضی

 شصت و چهارمین عدد در الگوی اعداد فرد  با پنجاه و دومین عدد در الگوی زوج چقدر اختلاف دارد؟

1)12                                   2)123                                   3)112                       4)23 

31 

 صحیح است؟  37کدام جمله در مورد عدد 

 است. 9و  4( کوچکترین مضرب مشترک 2بخش پذیر نیست    2است ولی بر  3(مضرب 1

 ی فرد است( کوچکترین عدد دو رقم3نیست                           9و  7و  5و  3و  2(مضرب 3

31 
 نفر باشند کل صف چند نفر است؟ 27رضا  در یک صف  نفر وسط است. اگر بین رضا و نفر آخر 

 نفر 57(4نفر                                  55( 3نفر                       42( 2نفر                    54(1

32 

 و   را  نوشتیم. مجموع رقم های مرتبه ی صدگان هم باشد  5رقمی فرد  که مضرب   8کوچکترین عدد 

 دهگان هزار  آن چقدر است؟    ) بدون تکرار رقم (مرتبه ی 

1)8                              2)7                                3)9                   4)6 



33 

 نا درست است؟کدام جمله 

 کوچکتر هستند(همه ی اعداد صحیح منفی از صفر 1

 ( هر چه در محور اعداد به سمت چپ پیش برویم عدد ها بزرگتر می شوند.2

 ( صفر نه منفی است و نه مثبت3

 ( بزرگترین عدد صحیح منفی است -1(  منفی یک)4

34 

 

  2و 5و11و17و26.......ودر الگوی رو برو  کدام است؟                                                             هفتمعدد 

 1)42                2)64                3)37                              4)51 

35 

 

3محیط مثلثی به ضلع های   
4
5سانتی متر ،   4 

9
5سانتی متر   و      3  

6
 سانتی متر چند سانتی متر است؟   2  

1)11
72

  9                   2)5
36

   11          3)5
36

  11                  4)1
4

  11 

 

36 

3نان خریده بودند . آنها برای صبحانه   6خانواده ی صدرا 
7
از نان ها را مصرف کردند. چه مقدار  از نان ها    4 

 باقی است؟     

    1  )3
7
 2                                2 )4

7
  2                            3    )3

7 
  1                           4   )4

7
  1 

37 

 میلیون است و به چهارصد میلیون نزدیک تر است؟ 411میلیون و   311کدام یک از اعداد زیر بین 

1)3791141111           2)945/378413811           3)315999817         4)412569879  

 

38 

 با هم برابر می شوند؟ 34874367111و       34974367124با حذف کدام رقم ها   دو عدد  

 ( رقم های بالای یک میلیون     2(رقم های طبقه ی یکی                          1

 ( رقم های کمتر از صدهزار4(رقم های کمتر از میلیارد                     3 

39 
 تواند باقیمانده ی این تقسیم  باشد؟ تقسیم کردیم. کدام گزینه نمی 7رقمی  را بر  12عددی 

 5(   4صفر                   (3                        7(2                                              6(1

41 

کلاس ششم با تعداد نابرابر است . اگر بدانیم که تعداد دانش آموزان این کلاس  3دبستان محمد )ص( دارای 

نفر است و در هیچ کلاس امکان گروه بندی به تعداد مساوی وجود ندارد. تعداد دانش  31 تا 18ها بین 

 آموزان ششم این مدرسه کدام گزینه است؟

1)62                     2)57                                    3)75                           4)71 

 2شاهد پسرانه  دبستان  ششم ابتدایییم. گروه آموزشی مندبا ترین لحظه ها را برایتان آرزوزی 

 


