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 ی علمیآزمون سنجش بنیه
 

 
 

 

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

 دقیقه است. این وقت را بین سؤاالت مختلف تقسیم کنید. 70زمان 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 ؛پر کنید طور کاملپاسخ را حتماً با مداد مشکی و بهی مربوط به خانه

 اصالً دیده نشود.

شانسی پاسخ  ،دانیدپس اگر جواب سؤالی را نمی ؛بردپاسخ غلط، یک پاسخ درست را از بین می 3هر 

 ندهید.
 

 

     :توجّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

User name                 

Password  
 

 

 

 رمز اینترنتی

 شماره داوطلب

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

 کردن:های غلط پر 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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 شود؟دیده میمعنی( ی مترادف )همدر کدام بیت، دو کلمه -1

 ی خویشاند از دیدهنشانی داده/  در او هر چه گفتند از کم و بیش  (1

 ز فیضش خاک آدم، گشت گلشن/  ت روشنز فضلش هر دو عالم، گش  (2

 از خرمن صد گیاه، بهتر/  یک دسته گل دماغ پرور  (3

 زاری موزون مرغ، بوی خوش اللهناله/  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع  (4
 

 گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام -2

 در هر حال مواظب خودت باش و زیاد به عقل و هوش خودت مغرور نباش.  (1

های صحرا نوشتی، ولی حاال این جمله را روی بعد از اینکه من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شن  (2

 کنی؟صخره حک می

دیده بود به ارض رسانید و جامی آب سرد از طرفی که همراه دار سراسیمه از کوه پایین آمد و آنچه را رکاب  (3

 داشت به شاه داد.

 داند.ها و اشیا را در اخالق و رفتار پسندیده میی پدیدهی همهگروه ما ریشه  (4
 

 در بیت زیر، منظور شاعر از ))گردون(( چیست؟ -3

 ی هر مرغ زارباز به گردون رسید، ناله باد بهاری وزید از طرف مرغزار

 

 ( باالی درخت2 آسمان( 1

 ( دشت4 ( زمین3
 

 ی کیست؟بیت سؤال قبل، سروده -4

 ( ابوعلی بلعمی2 نظامی( 1

 ( سعدی4 د شبستری( شیخ محم3ّ

 فارسی
دقیقه 10زمان پیشنهادی:   
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 های زیر، جمع هستند؟چند تا از کلمه -5

 افسوس –مخلوق  –دقایق  –اعضا  –گلشن  –معرفت  –آداب  –اخالق 
 

 کلمه 2( 4 کلمه 5( 3 کلمه 4( 2 کلمه 3( 1
 

 ....................))نهراسیم(( یعنی؛  -6

 ( نترسیم4 ( نگیریم3 ( عصبانی نشویم2 نخوریمفریب ( 1
 

 ی ابوالقاسم حالت، مصراع پنجم کدام است؟سروده ،در شعر ))ای مادر عزیز(( -7

 ای مرا( ای مادر عزیز که جان داده2 ام که هسترود از سینهمهرت، برون نمی (1

 ( سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو4 به دست من( گر بود اختیار جهانی 3
 

 اند؟خانوادهدر کدام گزینه هر سه کلمه، هم -8

 ( تفکّر، کافر، فکور2 ( رباط، ارتباط، رتبه1

 ( معلوم، معلّم، عمل4 ( احسان، محسن، تحسین3
 

 است؟ نیامدهدر کدام گزینه، نهاد در اوّل جمله  -9

 به دام افتاد. ( مرغ زیرک، با همه زیرکی1

 ( باد بهاری وزید، از طرف مرغزار2

 ( حق اندر وی ز پیدایی است پنهان3

 جان دهم اکنون برای تو ه( سهل است اگر ک4
 

 است؟ نرفتهی امری به کار در کدام گزینه جمله -10

 تا ز اندک تو، جهان شود پر/  ( کم گوی و گزیده گوی چون دُر1

 ی محبّت و مهر و وفای توهمپایه/  دوستان( هرگز نشد محبت یاران و 2

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان/  ( جهان، جمله، فروغ نور حق، دان3

 زاری موزون مرغ، بوی خوش اللهناله/  ( خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع4
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 ؟نیست 5یک از عددهای زیر، عددی فرد است امّا مضرب کدام -11

1 )2400 2 )3488 

3 )1737 4 )2735 
 

 شود؟دایره ساخته می 35در الگوی زیر، شکل چندم با  -12

 دهم( شکل شانز1

 ( شکل هفدهم2

 ( شکل هجدهم3

 ( شکل نوزدهم4
 

 

 

 تر است؟یک از عددهای زیر به عدد ))سیصد و سی میلیون((  نزدیککدام -13

1 )312072184 

2 )309041015 

3 )353100140 

4 )341077980 
 

 پذیر است؟بخش 3و هم بر  2یک از عددهای زیر هم بر کدام -14

1 )52371 2 )38214 

3 )46244 4 )29336 

 ریاضی
دقیقه 51زمان پیشنهادی:   

(1شکل )    (2شکل )        ( 3شکل )         ( 4شکل )  
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 مورد این عدد همواره صحیح است؟پذیر است. کدام گزینه در بخش 10عددی بر  -15

 پذیر است.بخش 5( حتمًا بر 1

 ( دهگان آن حتماً صفر است.2

 پذیر است.بخش 10های آن حتماً بر ( مجموع رقم3

 پذیر نباشد.بخش 2( ممکن است بر 4
 

 سمت راست است؟ 7سمت چپ، چند برابر ارزش رقم  7، ارزش رقم 67127543در عدد  -16

 ده هزار برابر( 1

 ( یک میلیون برابر2

 ( صد برابر3

 ( هزار برابر4
 

 است؟ نادرستکدام گزینه  -17

 ترند.ی عددهای صحیح منفی از صفر کوچک( همه1

 ( عدد صفر جزو عددهای مثبت است.2

 توانیم عالمت عدد را ننویسیم.( هنگام نوشتن اعداد صحیح مثبت، می3

 راست صفر، عددهای مثبت هستند.( در ریاضی، روی محور اعداد، عددهای سمت 4
 

درجه سردتر است. دمای هوای  15درجه باالی صفر است و دمای هوای تبریز  8دمای هوای بابل  -18

 تبریز چند درجه است؟

1 )23+ 2 )23- 

3 )7- 4 )7+ 
 

5 کدام کسر بین -19
 و 6

6
 ؟نداردقرار  5

1) 7
6 2) 14

15 3) 5
4 4 )8

7 
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 متر است. محیط این مستطیل چند متر است؟ 116 متر و عرض آن 134 طول یک مستطیل -20

1 )5812 

2 )283 

3) 5412 

4 )586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ایم. احمد های یک تاس نوشتهاند روی وجهشروع شده 1شش عدد فرد پشت سر هم را که از  -21

 تواندنمیکند. او کدام عدد را اندازد و عددهای به دست آمده را با هم جمع میاین تاس را سه بار می

 به دست بیاورد؟

1 )21 

2 )3 

3 )19 

4 )20 
 

 چندمین عدد است؟ 135رو عدد بهدر الگوی رو -22

سی و پنجمین عدد (1   

 ( سی و چهارمین عدد2

 ( سی و سومین عدد3

 ( سی و دومین عدد4

 ریاضی پیشرفته
دقیقه 20زمان پیشنهادی:   

 ،3  7 ، 11 ، 15 ، 19 ،  000 
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 اند؟واقع شده 284و  97بین  5های عدد چند تا از مضرب -23

1 )39 2 )38 

3 )37 4 )36 
 

 باشد؟ 44های هر کدام از آنها توانیم بنویسیم که مجموع رقمچند عدد پنج رقمی می -24

 ( پنج عدد1

 عدد( دوازده 2

 ( چهار عدد3

 ( پانزده عدد4
 

 پذیر است؟بخش 4یک از عددهای زیر بر کدام -25

1 )78354 

2 )46230 

3 )58426 

4 )35124 
 

ایم. با کنار هم قرار دادن این را نوشته 71و  7،  32،  8،  541،  54روی شش کارت عددهای  -26

 این عدد کدام است؟ی هزار ایم. طبقهترین عدد ممکن را ساختهکارت، بزرگ 6

1 )715 2 )454 

3 )543 4 )545 
 

ا یک واحد در نظر بگیریم، صبح را به عنوان مبدأ انتخاب کنیم و هر دقیقه ر 7:  30اگر ساعت  -27

 دهیم؟را با کدام عدد صحیح نشان می 6:  47ساعت 

1 )43- 2 )57- 

3 )53- 4 )43+ 
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گراد رسیده است. دمای ی سانتی( درجه-15درجه سرد شدن به ) 21دمای یک جسم پس از  -28

 گراد بوده است؟ی سانتیی این جسم چند درجهاوّلیه

1 )6- 2 )36- 

3 )36+ 4 )6+ 
 

 

 شود، کدام است؟در دو الگوی زیر، سومین عدد مشترکی که در دو الگو تکرار می -29

 

 
 

1 )90 2 )120 3 )180 4 )240 
 

بایست ی مساوی تقسیم کند و روی جاهایی که میتکّه 4ست چوب بلندی را به خواحمید می -30

ی مساوی تقسیم کند و او تکّه 6خواست همان چوب را به برش بخورند، عالمت زد. مهرداد هم می

ی جاهایی بخورند، عالمت زد. بعد محسن آمد و چوب را از همهبایست برش هم روی جاهایی که می

 که عالمت خورده بود، برید. محسن چند تکّه به دست آورده است؟

1 )12 

2 )8 

3 )9 

4 )24 
 

 

 

  

 
 
 

 

 شود؟تای دیگر انجام میزودتر از سهیک از مراحل یک کاوش، کدام -31

 بینی( پیش4 ( مشاهده3 ( طرح پرسش2 آزمایش( 1

تجربیعلوم  
دقیقه 10زمان پیشنهادی:   

  ، 48 ، 36 ، 24 ، 12 : الگوی اوّل

  ، 60 ، 45 ، 30 ، 15 : الگوی دوم

 

000 

000 
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 کنیم.ندرت استفاده می.............. بههای علمی از حسّ .....در کاوش -32

 ( شنوایی2 ( المسه1

 ( چشایی4 ( بینایی3
 

 کدام یک از موادّ زیر هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی وجود دارد؟ -33

 ( کاغذ2 ( الماس1

 چوب( 4 ( ماسه3
 

 توان ساخت؟تری میکیفیتک از درختان زیر، کاغذ بهتر و بایکداماز چوب -34

 ( درخت چنار2 ( درخت انگور1

 ( درخت پرتقال4 ( درخت کاج3
 

 طور تقریبی چند اصله درخت باید قطع شود؟برگی، به 500جلد کتاب  2000ی هبرای تهیّ -35

1 )30 2 )3 

3 )300 4 )7 
 

 ؟نیستهای بازیافت پالستیک از فایدهکدام مورد،  -36

 های تولید( کاهش هزینه2 جویی در منابع طبیعی( صرفه1

 ترکیفیت( به دست آوردن محصوالت با4 زیست( کمک به حفظ محیط 3
 

 کدام گزینه، صحیح است؟ -37

 ( از بین بردن رنگ خمیر کاغذ با تغییر فیزیکی همراه است.1

 بسیار سخت است.وجود آمده است از کاغذ بازیافتی،  به( تشخیص کاغذی که از چوب 2

 کنند.( برای جلوگیری از پخش شدن جوهر روی کاغذ، به خمیر کاغذ نشاسته اضافه می3

 ( تماس آب اکسیژنه با پوست دست، هیچ اشکالی ندارد.4
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 ؟گرددنمیگاه استفاده ی زیر هیچدر مراحل تولید کاغذ، از کدام مادّه -38

 ( چسب4 ( آهک3 ( پنبه2 ( رنگ1
 

 ؟نیستیک از مراحل زیر جزو مراحل بازیافت کاغذ کدام -39

 زدایی( جوهر4 ی خمیره( تهی3ّ ( خشک کردن2 ی چیپس چوبه( تهی1ّ
 

 شوند از ............... است.هایی که در تولید کاغذ استفاده میجنس بیشتر دستگاه -40

 ( آلومینیم4 ( سنگ3 ( آهن2 ( چوب1
  

 

 

 
 

 
 

سنگ بیشتر باشد، قطر چه سرعت شهابسنگ با سطح بیابان، چرا هردر برخورد یک شهاب -41

 تر خواهد بود؟ایجاد شده بزرگگودال 

 ی برخورد به اطراف پرتاب می شوند.( زیرا موادّ بیشتری در ناحیه1

 شوند.بر اثر برخورد گداخته می( زیرا موادّ بیشتری 2

 شود.سنگ در اثر برخورد بیشتر می( زیرا احتمال متالشی شدن شهاب3

 .استسنگ بسیار باال ( زیرا دمای شهاب4
 

در یک اتاق، چند جسم مختلف را از یک ارتفاع، همزمان رها کردیم. امّا در یک زمان به سطح  -42

 دلیل این موضوع باشد؟تواند زمین نرسیدند. کدام گزینه می

 رسد.چه جرم جسم کمتر باشد، دیرتر به زمین می( هر1

 رسد.چه وزن جسم بیشتر باشد، زودتر به زمین می( هر2

 رسد.چه سطح جسم بیشتر باشد، دیرتر به زمین می( هر3

 رسد.تر باشد، زودتر به زمین میچه جنس جسم محکم( هر4

تجربی )پیشرفته(علوم  
دقیقه 51زمان پیشنهادی:   
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 تر از بقیّه است و حتماً باید انجام شود؟مهمیک از موادّ زیر، بازیافت کدام -43

 ( پالستیک4  ( شیشه3 ( باتری2 (کاغذ1
 

 افزودن آب اکسیژنه به خمیر کاغذ باعث ...................... -44

 شود.( تیره شدن کاغذ تولیدی می1

 شود.( سمّی شدن کاغذ تولیدی می2

 شود.( زرد شدن کاغذ تولیدی می3

 شود.کاغذ تولیدی می ( کم شدن استحکام4
 

 تر است؟کدام مورد برای بازیافت مناسب -45

 آموزان( کاغذ دفترهای دانش1

 های پیتزا( جعبه2

 های خیلی قدیمی( روزنامه3

 های با کاغذ گالسه و تمام رنگی( مجله4
 

 دهد.(داری کرد؟ )خاصیت خود را از دست مینگه تواننمیکدام ماّده را به مدّت طوالنی  -46

 ( سرکه1

 ( نفت2

 ( آب ژاول3

 ( نمک4
 

 های آب اکسیژنه است؟کدام مورد از ویژگی -47

 قیمت است.ای گران( مادّه1

 ای بسیار پایدار است.( مادّه2

 بری ندارد.( خاصیت رنگ3

 ( برای محیط زیست خطرناک نیست.4
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خمیر، از ....................... استفاده تر چیپس چوب به ی کاغذسازی برای تبدیل آساندر کارخانه -48

 کنند.می

 ( بخار آب جوش1

 ( گاز کلر2

 ( نشاسته3

 ( آب اکسیژنه4
 

 دارد؟ یک از موارد زیر، منشأ طبیعی و زندهکدام -49

 ( اکسیژن4 ( گوگرد3 ( شکر2 ( نمک1
 

 ؟شودنمیی کاغذ استفاده یک از موادّ زیر، در تهیّه( از کدام50

 گندم( کاه 1

 ی نیشکر( تفاله2

 ی ذرّت( ساقه3

 ( چغندر قند4



 

 

 

 های تستیمحتوای آزمون

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ،شده است خبرگ شما درجـی خود را که در باالی پاسـداوطلبی و رمز اینترنت یارهـشم

 یادداشت نمایید.

 66597141-3تلفن: 

 14195 - 137تهران: صندوق پستی 

 ششم ابتدایی زمان برگزاری

1آزمون   

15/8/1401  

کتاب تا آخر درس سوم یاز ابتدا یفارس  

72 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر  

 25 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یتجربعلوم

2آزمون   

19/9/1401  

کتاب تا آخر درس پنجم یاز ابتدا یفارس  

پنجمکتاب تا آخر درس  یآسمان  از ابتدا یهاهیهد  

 31 یکتاب تا صفحه یقرآن از ابتدا

 55 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر

40 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یتجربعلوم  

3آزمون   

9/11/1401  

درس چهارم تا آخر درس نهم یاز ابتدا یفارس  

80یتا صفحه 28 یاز صفحه یاضیر  

 63 یتا صفحه 24 یاز صفحه یتجربعلوم

56 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یمطالعات اجتماع  

4آزمون   

21/12/1401  

زدهمیاز درس ششم تا آخر درس س یفارس  

 دوازدهمتا آخر درس  سومآسمان از درس  یهاهیهد

 64 یکتاب تا صفحه یقرآن از ابتدا

 107 یتا صفحه 48 یاز صفحه یاضیر

 78 یتا صفحه 46 یاز صفحه یتجربعلوم

5آزمون   

13/2/1402  

 و یمطالعات اجتماع ،یتجربعلوم ،یاضیر ،یدروس فارس

 کتاب( )کلّ آسمان یهاهیهد

http://www.mokaabmarket.com/

