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 ي سؤال شماره

 نآزمودفترچه 
 نشر دريافت ي ششم) پايه( »اگر تيزهوش هستيد بخوانيد«ها در كتاب  همانندي

 كتاب 40و  34، 32هاي  از تستتلفيقي  2تست 

 كتاب 52تست  4تست

 كتاب 29تا  25هاي  تستهمانند  7 تست

 13 تست
، 139، 138هاي  كتاب و تست 29ي  بود، كه در صفحه» يهيي تشب اضافه«پاسخ گفتن به اين تست، شناختن كليد 

 آموزش داده شده بود. 144و  140

 كتاب ما طرح شده بود. 101دشوارتري از اين سؤال در تست حالت  14 تست

 ي اين تست بررسي شده بود. كامل نكته طور به 25و  24ي  صفحهدر  15 تست

 د.بو شده ها آموزش داده گويي به اين تست ي پاسخ ، روش سريع و ساده108پاسخ تشريحي تست در  16 تست

 ي اين تست بيان شده بود. ، نكته287ي  در صفحه 25پاسخ تست در  18 تست

 پرسش بود.اين كتاب حالت دشوارتري از همين  228تست  31 تست

 اين كتاب بود. 240.  239، 238هاي  تستهمانند  33 تست

 اين كتاب مطرح شده بود. 242و  241هاي  ي همانند اين پرسش در تست ايده 34 تست

 اين كتاب بود. 240تا  238هاي  تستهمانند  35 تست

 اين كتاب بود. 425و  422هاي  تستهمانند   39 تست

 اين كتاب اشاره شده بود. 539ويروسي بودن عامل بيماري سرماخوردگي در تست به  42 تست

 كتاب ما بود. 442تست همانند  46 تست
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 كتاب ما بود. 483تست همانند  47 تست

 كتاب ما بود. 573تست همانند  52 تست

 بود. كتاب ما 682تا  680هاي  از تستتلفيقي  53 تست

 كتاب ما بود. 617تست همانند  54تست

 اين كتاب مطرح شده بود. 718و  717هاي  ي همانند در تست ايده 56 تست

 شد. اين كتاب (اريگامي) به سادگي پاسخ داده مي 161تا  159هاي  توجه به مطالب صفحهبا  66 تست

 بود. ين كتابا 608تست همانند  67 تست

 


