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 69- 69سئواالت آزمون تیزهوشان پاسخ 

طفیلمهندس   

 4گزینه .69

 ی حرکتی(ژانر        ی الکتریکی ژکولر) انر -گرما و انرژی تابشی(          ی شیمیاییژبخاری گازی)انر

 ی الکتریکی(ژباتری) انرژی شیمیایی          انر -ی الکتریکی( ژانر         ی شیمیایی   ژمارماهی) انر

 سلول خورشیدی) انرژی تابشی          انرژی الکتریکی( -گرما و انرژی تابشی(            شیمیایی  یژشمع) انر

  ی شیمیایی(ژانر  () انرژی تابشی        فتوسنتزبرگ سبز) -ی تابشی( ژتاب) انرژی شیمیایی             انرکرم شب

 1گزینه .64

قی در خالف نیروی مقاومت هوا افزایش یافته و به علت وارد شدن نیروی خالص اف ، رکتحباد در خالف جهت  وزش به علت

وزش باد مخالف باعث افزایش سرعت نسبی هواپیما نسبت به هوای اطراف ؛یابدجهت حرکت هواپیما سرعت هواپیما کاهش می

 موقتاٌ افزایش یافته و به هواپیما نیروی خالص عت نسبی هواپیما نسبت به هوا وابسته استکه به سر خود شده و نیروی باالبری

وزش باد مخالف اثرش بر نیروی باالبری همانند اثر افزایش سرعت )شود.ش ارتفاع آن مییشود که باعث افزاعمودی به سمت باال وارد می

 (در هوای ساکن است

 3گزینه .64

و اتالف انرژی قطرات آب  و کاهش انرزی درونی سرد شدن بخار آبیابد)شده در آب کاهش می ذخیره هنگام بارش باران انرژی

 ( شودجنبشی تبدیل می یژبه انر ندهباقی ما و همچنین انرزی ذخیره شده در اثر مقاومت هوا

کاهش مقدار کلی انرژی در اثر اصطکاک بآب با بستر  یابد)معموالٌ کاهش می ذخیره شده یژانر هنگام جریان آب در رود

 (ای)پتانسیل گرانشی( به حرکتی در مسیر رودرودخانه و تبدیل انرژی ذخیره

 یابد.انرژی ذخیره شده در آب افزایش می،  در هنگام تبخیر ، آب با جذب انرژی و افزایش انرژی درونی

 (تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی حرکتییابد.)در هنگام ریختن آب بر روی توربین انرزی ذخیره شده کاهش می

 2گزینه .95

𝑃𝐻  ت مشخص کننده سبز و زرد و بنفش اسستونی که دارای هر سه رنگ 𝑃𝐻 .اسید است 

 

.
.   

 
 

 

66. گزینه1 
انتشار گازهای سمّی             اثر اولیه 

ریزش خاکستر                 اثر اولیه 

تشکیل دریاچه                 اثر ثانویه 

ریزش باران اسیدی           اثر ثانویه 

تشکیل معادن                 اثر ثانویه 

زمین لرزه                      اثر اولیه 
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 3گزینه .95

 (کنندها از میوه تغزیه میچون موش یابدها میوه افزایش میبه علت کاهش موشمیوه)

و مبتالیان به آن نیز کم  شودکم می ناقل آن استموش ها عامل بیماری طاعون که به علت کاهش موشل بیماری طاعون)عام

 (وند.شمی

کنند بیشتر از گذشته گنجشک مصرف تغزیه می ها ، گربه ها که هم از موش و هم از گنجشکبه علت کاهش موشگنجشک)

 (یابدها کاهش میکنند و جمعیت گنجشکمی

 (شوند.ها زیاد میها یعنی مورچهغذای آن هابه علت کاهش گنجشکمورچه)

 (شوند.یاری دارند نیز زیاد میها رابطه همکه با آن اهها، شتهبه علت افزایش مورچهشته)

 (شودزیاد می پشه آنوفلها یعنی غذای آن هابه علت کاهش گنجشکپشه آنوفل)

-که پشه آنوفل ناقل آن است افزایش یافته و مبتالیان به ماالریا زیاد میبه علت افزایش پشه آنوفل، انگل ماالریا انگل ماالریا)

 (شوند

 2گزینه .95

( و پس از واکسیناسون میزان پادتن کاهش پیدا غلط 4و  3گزینه )یابدمیزان پادتن افزایش میسیناسیون کپس از هر بار وا

 .ماندی باقی میثابت دو در پس از آن در حدو (غلط 1گزینه )کرده

 3گزینه .95

(غلط 4و  2 و 1گزینه شود)باعث نفخ می وی خوردن میوه همراه غذا و یا بالفاصله بعد از غذا زمان گوارش را طوالن

 هضم شده و تداخلی با هضم غذا ندارد. (طبق جدول) دقیقه قبل از غذا مصرف شود 33در صورتی که میوه حداقل 

 1گزینه .96

 2گزینه شود.)ها مانع بروز سرطان میاکسیدانها و آنتیدر متن گفته شده که مصرف مقدار مناسب میوه با تأمین ویتامین

 (صحیح

مری و سپس معده شده و بعد از تبدیل  طعات کوچکی در آمده و واردغذا به صورت ق ،در متن گفته شده که پس از جویدن

 (صحیح 3گزینه )شودجا انجام میمواد به شیره غذایی، این شیره وارد روده شده و بقیه فرآیند گوارش در آن

(صحیح 4گزینه گرم میوه است ) 133واحد میوه مصرف کند و هر واحد میوه برابر  5تا  2در متن گفته شده هر فرد باید روزانه 

 3گزینه .99

جبران این انرژی از دست رفته باید  برای، رود شود و انرژی زیادی از دست میون در اثر خوردن میوه با غذا نفخ ایجاد میچ

 ها موز بیشترین انرژی را دارد.ای مصرف شود که بیشترین انرژی را در خود ذخیره کرده باشد که در بین گزینهمیوه
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 59-59تیزهوشان ششم ی ریاضی پاسخنامه تشریح

 2گزینه  -99

 .چون فاصله دو نقطه آ و ب باهم برابر است پس هر سه مسیر باهم برابرند

 2گزینه  -95

 

 4گزینه  -95

مکعب بزرگ است پس ضلع مکعب % 51در نظر بگیریم و چون گفته  51و ضلع قاعده مربع را 59اگر ارتفاع 

حجم مکعب بزرگدر نظر میگیریم سپس داریم   5کوچک را   51  51  59  5911 

حجم مکعب کوچک  5  5  59  539 

5911  539  .حجم آبی که فضای اطراف را اشغال کرده است   599 

51پس   51 ؟  ؟   599  که این ارتفاع جدید حجم آب می شود که کمی بیشتر از     99 5 

 .نصف است

 4گزینه  -91

 

 3گزینه  -95

تا چسباند  4مکعب چسباند اما در اطراف آن نمی توان  4می توان در سطوح باال و پایین مکعب هر کدام 

چون مکعب های چسبانده به وجه باالیی و پایینی از سطح بیرون زده و مانع چسباندن می شود اما می توان 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.
.   
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 59-59تیزهوشان ششم ی ریاضی پاسخنامه تشریح

مکعب  54عب پس مجموعا مکعب چسباند و در دو وجه بعدی هر کدام یک مک 2در دو وجه از آن هر کدام 

 .می توان به آن چسباند

 2گزینه  -92

اگر . چون گفته شده حداکثر تعداد صندلی پس تعداد صندلی سه پایه بیشتر از چهارپایه در نظر می گیریم

تا صندلی چهارپایه  2بخش پذیر نیست اگر  3پایه که بر  255صندلی چهارپایه داشته باشیم می شود  5

تا  55پس . تا صندلی سه پایه 55بخش پذیر است و می شود  3پایه که بر  295شود درنظر بگیریم می 

 .صندلی می شود 55پایه داریم پس حداکثر 4تا  2پایه و 3

 3گزینه  -93

 

 3گزینه  -94

اول 
5

52
 و 

5

9
  511 – 5/24= 5/59. می شود 5/24سانتی متر را حساب کرده که برابر با حدود  511 

حاال دوباره مقادیر 
5

52
 و 

5

9
و باز  9/99سانتیمتر را حساب کرده و از آن کم می کنیم که می شود  5/59 

که حدود . سانتی متر چوب باقی مانده است 4/42دوباره به همان ترتیب و می شود 
3

5
 .طول اولیه است 

 

 

 

https://arashkalantari.ir/


59-59تیزهوشان ششم ی ریاضی پاسخنامه تشریح

5گزینه  -99

5 9
4

52
4

9 3
4

5
4

52
4

5
4

3
4

2گزینه  -99

2×2×5 

2×2×2 

2×2×3 

....

2×5×5 

2×5×2 

2×5×3 

.... 

5×5×5 

5×5×2 

5×5×3 

.... 

5 5 5 

 2رد شوند پس مکعب هایی پذیرفته اند که اضالع آن کوچکتر از  2در  2چون قرار است مکعب ها از حفره 

را  2×2و  2×5و  5×5است مکعب هایی که اضالع آن باشد درست  51که کمتر از  5باشند اما ارتفاع آن تا 

 .تا می شود 29حساب کرده تکراری های را کم می کنیم مجموع مکعب ها 

5گزینه  -95

5
2

1 گرد  5
1 9 

2
3

1 گرد  5
1 5 

3
4

1 گرد  5
1 5  

9
5

1 گرد  5
1 5 

21
25

1 گرد  5
5 

4گزینه  -95

a b

c d
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روش مسافرت که  2روش مسافرت و مسیر الف ج ه  4ب ه  روش مسافرت، مسیر الف 9مسیر الف د ه 

 .روش مسافرت از الف به ه وجود دارد 52مجموعا 

3گزینه  -95

چون الف د ه بیشترین مسیر را دارد اگر بین د و ه یک مسیر ایجاد کنیم تعداد روش مسافرت آن می شود 

 .59روش که مجموعا روش مسافرت از الف به ه می شود  5

5ه گزین -51

تا می شود ولی اگر بین د و ج جاده  9چون اگر بین ب و د جاده ای بسازیم تعداد جاده های اول مسیر 

 . درست است 5تا می شود پس گزینه  3بسازیم تعداد جاده های اول مسیر 
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