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پایه ی ششم
1پیک آدینه

کالس: 	 	 دبستان:	 	 	 نام	ونام	خانوادگی:	

ششم ابتدایی

با توجه به آیه ی زیر خداوند انسان را به چه سفارش کرده است؟

مفهوم بیت زیر با کدام یک از آیات مطابقت دارد؟
چو قرآن بخوانند دیگر خموش               به آیات قرآن فرا دار گوش

کر  الف( و اِذا قُِریَء القراُن فاستمعوا له                 ج( ص و القراِن ذی الذِّ
َّکم.       ب( تعاَونوا علی البِّر و التَّقوی                          د(  لَئِن َشکرتُم اَلزیدن

سوره ای که به نام یکی از پدیده های طبیعی است؟
د( سوره لیل  الف( سوره جمعه     ب( سوره توحید        ج( سوره ناس  

الف( برپا داشتن نماز و روزه.       ب( پرداخت زکات و خواندن نماز. 
ج( رفتن به حج و پرداخت زکات      د( اطاعت از خدا و خواندن نماز 

1

1

2

3

4

5

6

2

هدیه های آسمانی

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

بهترین زنان بهشتی را نام ببرید.

»توحید« یعنی چه؟

پیامبر اسالم )ص( در جوانی به چه نامی معروف بودند؟ چرا ؟

برنامه ریزی چه فوایدی دارد؟

حاکمان ستمگر عباسی هر کدام از امامان زیر را به اجبار به کدام شهر بردند؟
امام هادی )ع( از شهر ...................... به شهر ....................

امام حسن عسکری)ع( از شهر ...................... به شهر ....................
امام رضا)ع( از شهر ...................... به شهر .................... .

َفَاقیموا الصالَة و ءاُتوا الّزکاَة«

هدیه	های	آسمان:	مرور	سال	قبل 	 	 قرآن:	مرور	سال	قبل	
ریاضی:	مرور	سال	قبل 	 	 فارسی:	مرور	سال	قبل	

مطالعات	اجتماعی:	مرور	سال	قبل 	 	 علوم:	مرور	سال	قبل	

قرآن
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آیا همه ی شهاب سنگ ها از جو زمین عبور می کنند؟  چرا ؟

پویا از ارتفاع های مختلف سنگی را رها کرد، هربار عمق گودال ایجاد شده متفاوت بود ، با توجه به  نمودار پویا 
جدول زیر را کامل کنید.

آیا برخورد شهاب سنگ می تواند موجب سونامی شود؟ چرا ؟

انسان موجودی    است و نمی تواند تنها زندگی کند.

کدام گزینه بیانگر مفهوم بیت زیر است؟
» تو اول بگو با کیان زیستی                  من آنگه بگویم که تو کیستی«

ب( تاثیر دوست بر حل مشکالت . الف( تاثیر دوست بر هویت.                       
ج( تاثیر دوست بر شخصیت و اخالق.   د( تاثیر دوست بر افزایش آرامش.

سخن زیر فرموده ی چه کسی است؟
»با نیکان هم دلی و رفاقت کن تا از آنان باشی«

ب( امام حسین)ع(          الف( امام علی )ع(   
د( امام صادق)ع(  ج( حضرت محمد )ص(           

5

6

7

1

2

3

باتوجه به نمودار چه رابطه ای بین ارتفاع سنگ و عمق گودال ایجاد شده وجود دارد؟

ارتفاع سنگ

10

10

1 1/5 2 2/5

15
20
25 عمق گودال

عمق گودال)برحسب سانتی متر(

ارتفاع سنگ
)برحسب سانتی متر( 1 

4

5

6

خداوند در سرشت انسان ها چه چیزهایی قرار داده ؟  نام ببرید. 

پیشوایان دینی دوستی با چه افرادی را منع کرده اند؟

چرا نمی توان با همه دوستی کرد؟

اجتماعی

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

 آدینه  با گراد    2

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب
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6

فارسی
در بین کلمات زیر کدام یک با بقیه فرق دارد؟

الف( مشاغل               ب( عاقل                ج( مباحث               د( مراحل

در بیت زیر منظور شاعر از خنده گل چه می باشد؟
گل بخندد بر سرگل بوته ها                        برکند بوی خوش گل باغ را

منظور شاعر: ......................................................................................................................................................

در بیت زیر کلمات متضاد را مشخص کنید.
بحر آفرید و بّر و درختان و آدمی                خورشید و ماه و اَنُجُم و لیل و نهار کرد،

ترجمه عجل ا... تعالی فرجه الشریف چیست؟
ترجمه: ...............................................................................................................................................................

در کدام یک از عبارات زیر چو یا چون با سایر گزینه ها متفاوت است؟
ب( آن دو را چون دو دوست می دیدند.  الف( شما را چون مادر خود دوست دارم.   

د( چون شمشیر تیز و برنده بود.  ج( چون باران می آمد، خیس شده بود.   

در جمله ی زیر نقش دستوری کلماتی را که مشخص شده بنویسید.
»آن ها با خوشحالی صبحانه ی خود را در کالس خوردند.«

نقش دستوری آن ها : ....................................................................................................................................

صبحانه خود را : ................................................................................................................................................
خوردند: .............................................................................................................................................................

ریاضی

1

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

 آدینه  با گراد    1

کامل کنید:

عــدد مخلــوط از یــک عــدد )    ( کــه نشــان دهنــده ی تعــداد واحــد کامــل اســت و یــک کســر 

ــر از      تشــکیل مــی شــود. کوچــک ت

در مقایسه دو کسر که مخرج های آن مساوی باشد کسری بزرگ تر است که      .

    واحدی است که برای محاسبه مساحت زمین های کشاورزی به کار می رود.

یک کیلومتر مربع مساحت مربعی است که یک ضلع آن      متر است.
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پایه ی ششم

با توجه به الگو جدول را کامل کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

تفسیر به عنوان یکی از مراحل حل مسئله، چه زمانی انجام می شود؟

ــه نظــر مریــم بــوی عطــری کــه در اتــاق پخــش شــده بعلــت جنبــش زیــاد مولکــول هــای آن اســت. ایــن گفتــه  ب
ــه کــدام مرحلــه ی علمــی اســت؟ ــوط ب مرب

نظریه چیست؟

دانش آموز در کدام مرحله از مراحل آزمایش تمام مهارت های خود را بکار می گیرد؟ چرا ؟

با تکمیل جاهای خالی به سؤاالت پاسخ دهید.
کوچک ترین عدد زوج چهار رقمی .................. است.

بزرگ ترین عدد فرد چهار رقمی .................. است.
الف( اختالف این دو را به دست آورید.

ب( اگر حاصل این اختالف را در عددی فرد ضرب کنیم جواب عددی ................. می شود.
ج( اگر حاصل قسمت »الف« را در عددی زوج ضرب کنیم جواب عددی ................... می شود.

د( اگر عددی زوج را از حاصل قسمت »الف«کم کنیم حاصل ............................ است.
هـ( اگر عددی فرد را از حاصل قسمت »الف«کم کنیم جواب عددی ....................... است.

2

1

2

3

4

3

براساس اطالعات باال رابطه ی الگو را به کمک  )تعداد( و   )شماره ی شکل( بنویسید.

... 
 ...

... 
 ...

3 
 ...

50 3  1
 ... ...

... 

... 4 
24
...

...

...

...2

9 × 3
تعداد
رابطه

شماره شکل

نام دیگر این مجموعه از اعداد چیست؟

با توجه به این تمرین می توانید بگویید ساده ترین راه پیدا کردن مضربهای عدد یک کدام است؟

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

علـوم
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پایه ی ششم

گسترده ی هر یک از اعداد زیر را بنویسید.

هرکدام از اعداد داده شده، برکدام یک از اعداد داخل جدول بخش پذیر است؟آنها را در جدول قرار دهید.
84   19650   2004   728100   302   6309   

76 009 302 : ................

60401/035 : ...............

با توجه به عدد مقابل، جدول را کامل و به سؤاالت پاسخ دهید.
57 631 402 791/018   

2

5

4

گزینه ی صحیح را عالمت بزنید.3
کدام یک از گزینه های زیر هم بر عدد 2 و هم بر عدد 5 بخش پذیر است؟

تعداد روزهای هفته           تعداد ماه های سال           تعداد روزهای سال            تعداد روزهای ماه مهر 
باقی مانده ی تقسیم کوچکترین عدد سه رقمی بر بزرگترین عدد زوج یک رقمی چند است؟

الف( 0                           ب(  4                            ج( 6                                   د( 5 

میلیارد میلیون هزار
صصصصدهم ددددصدم ییییهزارم

الف( عدد را به حروف بنویسید.

ب( کدام رقم دارای بیشترین ارزش مکانی است.

ج( ارزش مکانی رقم های 4 و 8 را بنویسید.

د( مجموع رقم های طبقه ی میلیون را بنویسید.

2

5
3

9

مراحل تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر تغییر فیزیکی یا شیمیایی بنویسید. 1

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

علـوم
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پایه ی ششم

علـوم

در قســمت )الــف( جــدول، بــرای شــکل هــای رنــگ شــده کســر یــا عــدد مخلــوط و در قسمت)ب(شــکل مــورد 3
ــاز  ــد.)در صــورت نی ــزی کنی ــگ آمی ــه صــورت درســت رن ــوط داده شــده ب ــا عــدد مخل نظــر را براســاس کســر ی

ــد(. شــکل را تقســیم بنــدی کنی

الفب
کسر یا مخلوط

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

1

2

3

5

6

4

فلزات مایع و سمی را نام ببرید.

شناساگر اسیدها کدام است و در برابر اسید چه واکنشی از خود نشان می دهد؟

آیا برای تهیّه ماست هم باید در انتخاب ظرف دقت کرد؟ چرا ؟

چند قطره آبلیمو به دم نوش گل گاوزبان اضافه کنید، آنچه که مشاهده می کنید را بنویسید و بگویید علت چیست؟

 انواع اسیدها را با ذکر مثال بنویسید.

ــه نظــر شــما کــدام ظــرف مناســب اســت؟  ــه نگهــداری کنــد ب مــادر شــما مــی خواهــد مقــداری ســرکه را در خان
ــا پالســتیکی؟ چــرا ؟ فلــزی ی

3

شکلکسر یا مخلوطشکل
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پایه ی ششم
8پیک آدینه

کالس: 	 	 دبستان:	 	 	 نام	ونام	خانوادگی:	

ششم ابتدایی

 والسماء بنیناها َبایِد و اِّنا َلموِسعوَندر آیه زیر »لموسعون« به چه چیزی اشاره می کند؟

با توجه به حروف مقطعه ی زیر نحوه ی خواندن این حروف را بنویسید.

کهیعص   الر   

1

2

هدیه های آسمانی
1

4

2

3

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

زهرا دوست خود را از دخالت در کار دیگران باز می دارد به این کار زهرا      می گویند.

شما با چه روشی کارهای نادرست دوستانتان را به آن ها گوشزد می کنید؟

امر به معروف را در یک خط توضیح داده و یک مثال بنویسید.

هر پیام را به گزینه ی مرتبط با آن وصل کنید:
با دوستان خود بد اخالقی نکن.                                            

در کار دیگران تجسس نکن. 
به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت نماز است.                          

غیبت کردن و دروغ گفتن ممنوع است.
 نهی از منکر

امر به معروف

1

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

مترادف کدام کلمه درست نوشته نشده است؟
الف( هیزم: هیمه         ب( بیهوده:بی نتیجه         ج( تهی مغز: آسوده           د( اندوخت:گردآورد 

فارسی

هدیه	های	آسمان:	صفحه	ی	24	الی	27	درس	4 قرآن:	صفحه	ی	33	الی	36	درس	5	و	یادآوری	
ریاضی:	صفحه	ی	29	الی	31	ادامه	ی	ضرب	کسرها 	 فارسی:	صفحه	ی	35	الی	36	درس	4	

علوم:	صفحه	ی	29	الی	30	ادامه	ی	درس	4	سفر	به	اعماق	زمین				مطالعات	اجتماعی:	صفحه	ی	26	الی	32	درس	6

قرآن
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 آدینه  با گراد    8

2

4

3

1

2

3

4

5

6

می دانیم که سنگ کره بر روی نرم کره حرکت می کند این عامل باعث بروز چه پدیده ای می شود؟

جنس سنگ های هسته بیشتر از کدام یک است؟

الف( آهن - آلومینیم     ب( نقره - نیکل       ج( نیکل - آهن            د( آلومینیم - نیکل 

به شکل زیر با دقت نگاه کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

الف( چرا در بعضی از قسمت ها امکان وقوع آتشفشان زیاد است؟

ب( فکر می کنید چرا جهت بعضی فلش ها خالف جهت هم است؟

ج( چرا الیه ی اقیانوسی در هر دو حالت به سمت پایین و به زیر الیه ی قاره ای حرکت می کند؟

د( قبل از وقوع آتشفشان چه پدیده ی دیگری در روی زمین به وجود می آید؟

جبّهجبّه

هسته بیرونی

هسته درونی

پوسته اقیانوسیپوسته اقیانوسی
گودال اقیانوسی

قاره
قاره

قاره

برخورد بین 
دو قاره

غالت، حبوبات و محصوالت جالیزی سه گروه عمده ی    هستند.

به افراد زحمت کشی که در مزارع برنج کار می کنند   می گویند.

برای هر یک از موارد زیر دو مثال بنویسید.
محصوالت جالیزی  ،   

حبوبات  ،   
غالت  ،   

اجتماعی

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

می دانید چرا در زمستان بعضی از مغازه های میوه فروشی توت فرنگی دارند؟

میوه های فصل زمستان پوست ضخیم تری نسبت به میوه های فصل تابستان دارند، از هر کدام دو مثال بنویسید.

دو فعالیت زراعت و باغداری چه تفاوتی با هم دارند؟

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب
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پایه ی ششم

ریاضی

1

2

3

4

در شکل زیر مساحت قسمت رنگ شده چه کسری از کل شکل است؟

5
کسر     چه کسری کم دارد تا 4 واحد کامل شود؟7

3 5
1

13
5

5
4

5
13

9
36

129

د(          ج(           ب(          الف(         

د(          ج(           ب(         الف(         

کشــاورزی در   زمیــن کشــاورزی خــود یونجــه و در   باقــی مانــده ی زمیــن، گنــدم کاشــته اســت اگــر کشــاورز 

در   باقــی مانــده ی دیگرزمیــن یــک گاوداری صنعتــی بــه مســاحت 6000 متــر مربــع احــداث کنــد، بــه ســؤاالت 

پاســخ دهیــد.

الف( مساحت زیر کشت یونجه :

ب( مساحت زیر کشت گندم:

ج( مساحت کل زمین:

د( اگر از هر متر مربع ،   کیلوگرم گندم برداشت کند، با استفاده از ماشین حساب، بگویید میزان برداشت گندم، 

چند تن و چند کیلوگرم خواهد بود؟

حاصل عبارت ها را به دست آورید. )ساده کنید(

نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

1

2

علـوم
آیا امکان دارد نیروی هل دادن و کشیدن با هم برابر نباشند دلیل آن را بنویسید.

نیرو را تعریف کنید.) با مثال( و بنویسید با انجام حرکت چه رابطه ای دارد؟
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پایه ی ششم
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سه عدد بعدی الگوها را ادامه دهید.           

کسرها را به عدد اعشاری و اعداد اعشاری را به کسر تبدیل کنید.         

اختالف و مجموع دو عدد 34/092 و 21/03 را به روش های زیر به دست آورید.
الف( از طریق جدول ارزش مکانی.

ب( مجموع دو عدد از طریق تبدیل به کسر یا عدد مخلوط.

ج( اختالف دو عدد به روش گسترده نویسی.

مجموع دو کسر       و      چند برایر اختالف آن هاست؟

د( 3  ج( 9    الف(            ب(         
45
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نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

1

2

3

علـوم
در هر کدام از فعالیت های زیر مشخص کنید که نیرو چگونه وارد می شود؟

الف( باز کردن در ماشین             
ب( پرتاب نیزه             

ج( بلند کردن کتاب از زمین       
د( پوشیدن جوراب 

اگر پویا و امین در مسابقه ی طناب کشی شرکت کنند و امین به سمت پویا کشیده شود در این صورت ..............

تاثیر نیرو بر اجسام موجب چه تغییراتی در آن ها می شود؟

کشیدن          هل دادن
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نیاز به تالش بیشترقابل قبولخیلی خوب خوب

1

2

3

4

5

علـوم

ضرب اعشاری زیر به سه روش خواسته شده انجام دهید. )شکل را خودتان کامل کنید(.
= 3/1 × 1/5  : تبدیل به کسر

مساحتی                1/5  × 3/1                                                                                                                               

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید چه رابطه ای بین عامل های ضرب و تقسیم و حاصل آن ها وجود دارد؟

تقسیم های اعشاری زیر را با تبدیل کردن به کسر انجام دهید.

نیروهای غیر تماسی را با ذکر مثال توضیح دهید.

وقتی یک فرد می گوید وزن من 54 کیلوگرم است، از نظر علمی چه اشکالی در این گفته وجود دارد؟

آیا می توان جرم و وزن را یکی در نظر گرفت؟ توضیح دهید.3

2

9/38 3 4 5 308/2 45

تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار ادامه دهید.

 23/02  100 

 2/3   10 

 2/3   0/1 
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