
 



 

1 

 

 ی علمیآزمون سنجش بنیه
 

 
 

 

 به نکات زیر توجّه نمایید: لطفاً قبل از جواب دادن به سؤاالت این آزمون، آموز عزیز،دانش

 دقیقه است. این وقت را بین سؤاالت مختلف تقسیم کنید. 65زمان این آزمون 

 خیلی روی آن وقت نگذارید و به سراغ سؤاالت بعدی بروید.اگر جواب سؤالی را بلد نیستید،

 خانهطوری که عدد داخل آن به ؛طور کامل پر کنیدپاسخ را حتماً با مداد مشکی و بهی مربوط به خانه

 اصالً دیده نشود.
 

 

     :توجّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی داوطلبی و شماره www.mokaabmarket.comی آزمون خود در سایت ی کارنامهلطفاً جهت مشاهده

 یادداشت نمایید. ،رمز اینترنتی خود را که در باالی پاسخبرگ شما درج شده است

User name                 

Password  
 

 

 

 رمز اینترنتی

 شماره داوطلب

 روش صحیح پر کردن: 
 باشد.عدد داخل خانه مشخّص نمیبا رنگ سیاه کامالً پر شده و خانه 

 های غلط پر کردن:روش

 

1 3 4 

1 3 4 

1 3 4 

1 3 4 

 ضربدر زدن

3 4 

1 4 

1 3 4 2 

2 

2  

 
2 

2 

2 

 ی زیر آن مشخّص باشدرنگ پر کردن به صورتی که شمارهکم

 تیک زدن

 دایره کشیدن

 کامل پر نکردن خانه

 ای دیگرخوب پاک نکردن یک خانه و پر کردن خانه

1 

http://www.mokaabmarket.com/
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 معنی کدام کلمه اشتباه بیان شده است؟ -1

 ( پاکیزه: تمیز2  ( سود: فایده1

 ( سرآغاز: شروع4  حوصله: بی( ناراحت3
 

 های زیر در کدام گزینه آمده است؟ی کلمهمرتّب شده -2

 کالس – انآموزدانش –وارد  –آرام  –شدند 

 آموزان.( وارد کالس شدند آرام دانش1

 آموزان.( آرام وارد کالس شدند دانش2

 آموزان وارد کالس شدند آرام.( دانش3

 آموزان آرام وارد کالس شدند.( دانش4
 

 نویسیم؟میهایی مهربان(( در جاهای خالی به ترتیب چه کلمه))با توجّه به شعر یار  -3

 من یار مهربانم

 .................. و خوش بیانم

 گویم سخن فراوان

 با آن که ..................

 زبانمبی –( زیبا 4 زیانمبی –( زیبا 3  زیانمبی –( دانا 2 زبانمبی –( دانا 1
 

 معنی بسازیم؟باای توانیم ))هم(( اضافه کنیم و کلمهدر کدام گزینه به ابتدای هر دو کلمه می -4

 رنگ –( فکر 2  شاد –( شکل 1

 مثل –( معنی 4  آسمان –( کار 3
 

 های زیر، تشدید الزم دارند؟چند تا از کلمه -5

 مسجد –اتفاق  –اهمیت  –سالم  –مزه خوش –نوه  –تشکر 

 ( دو کلمه2  ( یک کلمه1

 ( چهار کلمه4  ( سه کلمه3

 فارسی

 دقیقه 10زمان پیشنهادی : 
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 کدام جمله درست است؟ -6

 کند.ای ما زندگی میمحلّه( حمید در 1

 ی خودمان را بخوانیم.یی ویژه( ما باید مجلّه2

 ای بزرگ وجود دارد.ی ما فروشگاه( در نزدیکی خانه3

 خوانم.ای بزرگ درس می( من در مدرسه4
 

 

توانیم ))بی(( اضافه توانیم ))با(( اضافه کنیم و هم میهای زیر هم میبه ابتدای چند تا از کلمه -7

 معنی بسازیم؟های باکنیم و کلمه

 زبان –سواد  –شیرین  –ادب  –کار  –دقّت  –هنر 

 ( چهار کلمه2  ( سه کلمه1

 ( شش کلمه4  ( پنج کلمه3
 

 

 هستند؟ نادرستهای زیر از نظر امالیی چند تا از کلمه -8

 مزرعه –تسمیم  –جماعت  –کثیف  –استراحت  –گزار سپاس

 ( هیچ کلمه4 ( سه کلمه3 ( دو کلمه2 ( یک کلمه1
 

 ها فرق دارد؟ی کلمهی ))و(( در کدام کلمه با بقیهصدای نشانه -9

 ( خوب2  ( میکروب1

 ( بیرون4  ( سرود3
 

 های ))سود(( و ))تندرست(( به ترتیب چیست؟مخالف کلمه -10

 بیمار –( زیان 2  بیمار –( مفید 1

 خشمگین –( زیان 4  نامهربان –تفاوت ( بی3
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 چه عددی است؟ 63تا عدد قبل از  7تا  7در شمارش  -11

1 )58 2 )57 3 )55  4 )56 

 ریاضی

 دقیقه 30زمان پیشنهادی : 
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سر او هستند. در این  نفر پشتِ 6نفر جلوی او هستند و  16مریم در یک صف ایستاده است.  -12

 اند؟صف چند نفر ایستاده

1 )22  2 )23 

3 )24  4 )21 
 

 کدام عدد از بقیه بیشتر است؟ -13

1 )39  2 )57 

3 )43  4 )61 
 

 

 تا کمتر از رقم یکان است؟ 3 یک از عددهای زیر، رقم دهگاندر کدام -14

1 )27  2 )36 

3 )52  4 )84 
 

توانیم توانیم بنویسیم؟ )رقم تکراری هم میچند عدد دو رقمی می 4و  0، 7های به کمک رقم -15

 استفاده کنیم.(

1 )4   2 )5 

3 )6   4 )8 
 

 شود؟رو با چه عددی شروع میبهالگوی رو – 16

1 )16 

2 )22 

3 )20 

4 )24 
 

 شود؟ساله شود، برادرش چند ساله می 13ساله است. وقتی زهرا  11ساله و برادرش  8زهرا  -17

1 )10  2 )16 

3 )11  4 )15 
 

 شود؟می 50حاصل کدام جمع، عدد  -18

1) 5  +5  +5  +10  +20 

 2 )5  +5  +10  +10  +10 

3) 5  +5  +5  +5  +10  +20 

4) 5  +5  +5  +5  +5  +30 
 

32 ،  36 ، 40 ، 44 
      
، 

      

، 

      
، 
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مداد  5تایی مداد خریدیم. بار سوم ی دهدسته 2تایی مداد خریدیم. بار دوم ی دهدسته 5بار اوّل  -19

 خریدیم. حاال چند مداد داریم؟

1 )80  2 )65 

3 )57  4 )75 

 

 نویسیم؟در جای خالی چه عددی می -20

 

 

1 )20 2 )25 3 )30 4 )40 

 

 را نوشته است؟ 3را نوشته است. او چند بار رقم  50ی عددهای دو رقمی کمتر از نرگس همه -21

1 )11 2 )12 3 )13 4 )14 

 

 تا از مدادهایش را به خواهرش داد. حاال اکرم چند مداد دارد؟ 10مداد داشت. او  37اکرم  -22

1 )27  2 )25 

3 )24  4 )29 
 

 توانیم بنویسیم؟می 88چند عدد دو رقمی بیشتر از  -23

1 )9   2 )10 

3 )11  4 )12 
 

 

 تا پا دارد.( 2تا پا و هر خروس  4تا خروس با هم چند تا پا دارند؟ ) هر گاو  6تا گاو و  5 -24

1 )30  2 )28 

3 )32  4 )36 
 

ای و سیاه داشت. او های زرد، سبز، آبی، قرمز، قهوهتایی به رنگ 6بسته مداد رنگی  3احمد  -25

 حاال چند مداد رنگی برایش باقی مانده است؟ .بسته را برداشت 3های سبز و زرد هر رنگ

1 )16  2 )10 

3 )14  4 )12 
  

20 + 10 +         = 60 



دوم ابتدایی  (15/08/1401)  1آزمون   های مکعبآزمون   

 

6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

یادداشت برداری هستند. کدام آموزان در بوستان مشغول مشاهده و در یک گردش علمی، دانش -26

 ؟دهدنمیزیر، مشاهده انجام آموز دانش
 دهد.ی آب گوش میمریم به صدای فوّاره (1
 کند.های گل الله نگاه می( آزاده به برگ2
 کند.ی بعد صحبت می( سارا در مورد امتحان هفته3
 کند.( لیال پوست درخت کاج را لمس می4

 

های جداگانه، کدام حس به ما کمک بیشتری برای شناسایی مقداری نمک و شکر در داخل ظرف -27

 کند؟می

 ( شنوایی4 ( بویایی3 ( بینایی2 ( چشایی1
 

 کند؟کی به ما میبرداری چه کم در موقع مشاهده، یادداشت -28
 تر با دیگران مشورت کنیم.شود بتوانیم راحت( باعث می1
 بیان کنیم.تر کنیم، دقیقشود آنچه را مشاهده می( باعث می2
 ی خوبی برسیم.شود حتمًا به نتیجه( باعث می3
 های خوبی انجام دهیم.شود بتوانیم آزمایشباعث می( 4

 

 شود؟کدام کار زیر باعث کم شدن آلودگی هوای شهر می -29
 های شخصیی بیشتر از ماشین( استفاده1
 های بزرگ در مرکز شهراندازی کارخانه( راه2
 ها( قطع درختان و سوزاندن چوب آن3
 چرخهآمد در شهر با دو و ( رفت4

 

ای که درون آن تجربی داشتید، اگر کمی آب به ظرف شیشهفعّالیتی که در کتاب علومبا توجّه به  -30

ی این آید و نتیجهدود اسفند یا عود است، اضافه کنیم، چه تغییری در رنگ آب به وجود می

 آزمایش چیست؟
 کند.نتیجه: رنگ آب توّسط دود تغییر نمی –دهد ( آب تغییر رنگ نمی1
 دود را کم کند.هوای شهرهای پرتواند آلودگینتیجه: باران نمی –دهد آب تغییر رنگ نمی( 2
 شود.دود میعث کم شدن آلودگی هوای شهرهای پرنتیجه: باران با –شود ( تیره می3
 تر کند.تواند هوای آلوده را آلودهنتیجه: بارش باران می - شود( تیره می4

 

 علوم تجربی

 دقیقه 25زمان پیشنهادی : 
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 است؟ نادرستکدام گزینه  -31
 از آب تصفیه شده استفاده کنیم.باید ها برای آشامیدن آب حتماً ( ما انسان1
 جویی در مصرف آب، موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذاریم.برای صرفه 2
 شود.خانه، تصفیه می( آب در تصفیه3
 کنند، خطری ندارد.( آلودگی آب برای جانورانی که در آب زندگی می4

 

 میرند؟ای خشک شود، کدام دسته از جانوران زیر زودتر میدریاچهاگر آب  -32

 هاپشت( الک2  ها( قورباغه1

 هالک( لک4  ها( ماهی3
 

 شود.می ها توسّط ...................... انجامبیشترین آلودگی رودخانه -33

 ( حیوانات اهلی2  ها( انسان1

 گیاهان( 4 کنند( جانورانی که در آب زندگی می3
 

     خورشید از زمین ...................... است و نور خورشید ...................... یک طرف زمین را روشن -34

 کند.می

 همیشه –تر ( بزرگ2  همیشه –تر ( کوچک1

 هاموقعبعضی –تر ( بزرگ4 هابعضی موقع –تر ( کوچک3
 

 کند.بیشتر جانداران در ...................... فعّالیت میجانوار مقابل ......................  -35

 شب –( برعکس 2  شب –( مِثل 1

 روز –( برعکس 4  روز –( مِثل 3

 
 

 چرخد؟در ماه آبان، زمین چند بار به دور خودش می -36

 ( هفت بار2  ( یک بار1

 ( پانزده بار4  ( سی بار3
 

 افتاد؟اتّفاقی میچرخید، چه اگر زمین به دور خودش نمی -37
 ( همیشه روز بود.1
 ( همه جای زمین خیلی گرم بود.2
 ( همیشه شب بود.3
 شد.( یک طرف زمین خیلی سرد و طرف دیگر آن خیلی گرم می4
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 ی ما ......................ی سایهدر هنگام روز، اندازه -38
 تر است.( همیشه از خودمان بزرگ1
 تر است.( همیشه از خودمان کوچک2
 ( همیشه با خودمان برابر است.3
 ی ما باشد.اندازهتر و یا همتر، کوچک( ممکن است از ما بزرگ4

 

رسد و این نور برای زندگی ما و سایر جانداران ...................... ...................... نور خورشید به ما می -39

 است.

 کافی –( مقدار کمی از 2  کافی –( مقدار زیادی از 1

 زیاد –ی ( همه4  کم –( مقدار کمی از 3
 

 کدام گزینه در مورد تغییر دمای زمین از موقع غروب تا طلوع خورشید درست است؟ -40
 شود.سرعت و ناگهانی سرد می( زمین به1
 شود.طور آهسته و آرام سرد می( زمین به2
 شود.آهسته سرد میسرعت گرم شده و سپس ( زمین ابتدا به3
 شود.سرعت سرد میشود و سپس بهدا کمی گرم می( زمین ابت4



 

 

 

 های تستیمحتوای آزمون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mokaabmarket.comت ی آزمون خود در سایـی کارنامهلطفاً جهت مشاهده

 ،خبرگ شما درج شده استـی خود را که در باالی پاسـداوطلبی و رمز اینترنت یارهـشم

 یادداشت نمایید.

 66597141-3تلفن: 

 14195 - 137تهران: صندوق پستی 

 

ابتدایی دوم زمان برگزاری  

1آزمون   

15/8/1401  

19 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

22 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر  

 29 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یتجربعلوم

2آزمون   

19/9/1401  

40 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

53 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر  

 45 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یتجربعلوم

3آزمون   

9/11/1401  

59 یدرس پنجم تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

75 یتا صفحه 38 یاز صفحه یاضیر  

 هشتمتا آخر درس چهارم از درس  یتجربعلوم

4آزمون   

21/12/1401  

77 یدرس هفتم تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

97 یتا صفحه 56 یاز صفحه یاضیر  

 دهمتا آخر درس ششم از درس  یتجربعلوم

5آزمون   

13/2/2140  
کتاب( لّ)ک  یتجربو علوم یاضی، ریدروس فارس  

http://www.mokaabmarket.com/

