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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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 است؟ نادرستبا توجّه به بیت زیر، کدام گزینه  -1

 ای همه هستی ز تو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده

 ( منظور از ))تو((، خداوند است.1

 ( شاعر این بیت، نظامی است.2

 ( کلمات ))ضعیف(( و ))توانا(( با یکدیگر متضاد هستند.3

 ی آغاز فصل بهار و رویش گیاهان است.( این بیت درباره4
 

 خواهد نواخت؟(( چیست؟معنای مصراع ))گر ننوازی تو، که  -2

 ( اگر تو به ما محبّت نکنی، چه کسی با ما مهربانی کند؟1

 ( اگر تو ما را نبخشی، چه کسی خواهد بخشید؟2

 تواند صداهای زیبا را در طبیعت جاری کند؟( به جز تو چه کسی می3

 ( اگر خیر و خوبی کسی را نخواهی، او موفّق نخواهد شد.4
 

 ؟نداردمتن زیر به چه موضوعی اشاره  -3

گذریم، راه بینیم و از کنارشان میی چیزهایی که هر روز می))مطالعه در طبیعت و تأمّل درباره

یافتن پاسخ، کاری است که  وجو برایمناسبی برای شناخت آنها است. پرسش از هر چیز و جست

 هم، باید این ویژگی را در خود پرورش دهیم.((دهند. من و شما ی دانشمندان و عالمان انجام میهمه

 های خردمندان است.( پرسشگری از ویژگی1

 تفاوت بگذریم.های مختلف بی( نباید از کنار پدیده2

 شود.طبیعی باعث شناخت وجود آدمی میهای ی پدیده( مطالعه در طبیعت و تفکّر درباره3

 هایی را که آنها دارند، در خود پرورش دهیم.و ویژگی( ما باید دانشمندان را الگوی خود قرار دهیم 4

 فارسی
دقیقه 10زمان پیشنهادی:   
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 شود؟کامل می مصراعجای خالی بیت زیر با کدام  -4

 های بیدبن از هم گسیخت........................................... / رشته

 زاران رفته رفته، زرد گشت( سبزه1

 آب شدکم کم خشک شد، بی چشمه( 2

 باد ریخت( برگ برگ گل به رقص 3

 ( باد سرد، آرام بر صحرا گذشت4
 

 های زیر، معنی چند واژه درست نوشته شده است؟در میان واژه -5

 سنگالخ: سنگین  تاک: درخت انگور  نغمه: آواز

 ی درختبیخ: تنه  اَنجم: ستارگان  بحر: خشکی

 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2  ( دو1
 

 امالیی وجود دارد؟ نادرستیدر کدام گزینه،  -6

 هاحشره –های ساکت ( حلقه2  مونس –گان ( غمخواره1

 زمزمه –( فضل 4  عنکبوت –( تاالب 3
 

 ؟نیستندمعنی های کدام گزینه همکلمه -7

 ( غرور و خودبینی2  ( درنگ و تأمّل1

 ( حسرت و نگرانی4  ( تشکّر و سپاسگزاری3
 

 ها متفاوت است؟لحن خواندن کدام گزینه با سایر گزینه -8

 آموز گرامی باد.( روز دانش1

 گویم.( تولّدت را تبریک می2

 گویم.( درگذشت عمویتان را تسلیت می3

 کنم.( سال خوشی را برایتان آرزو می4
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 ؟شودنمیاز دو بیت زیر کدام گزینه برداشت  -9

 کرد؟یا کیست آن که شکر یکی از هزار  / فضل خدای را، که تواند شمار کرد؟

 بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد

 های خداشمار بودن آفریده( بی1

 ( تالش انسان برای شناخت خدا2

 ( ناتوان بودن انسان در شکرگزاری از خداوند3

 نهایت خدا( کرم و بخشش بی4
 

 های زیر ارتباط دارد؟مَثَلحکایت ))درختِ گردکان(( با مفهوم کدام یک از  -10

 شمارند.ها را آخر پاییز می( جوجه2 ( دست باالی دست بسیار است.1

 ( عقلش به چشمش است.4 ( سحرخیز باش تا کامروا باشی.3
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 است؟رو، پنجاهمین عدد کدام در الگوی روبه -11

1 )208  2 )204  3 )200   4 )196 
 

 است؟ 7رقم دهگان هزار کدام یک از عددهای زیر برابر  -12

 ( هفتاد و پنج میلیون و هفتاد و سه1

 ( چهارده میلیون و هفتصد و ده هزار و نوزده2

 ( بیست و یک میلیون و هفده هزار و هفتاد3

 چهار( پانزده میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و 4

 ریاضی
دقیقه 51زمان پیشنهادی:   

, , , ,4 8 12 16  
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اگر عدد ))بیست میلیارد و بیست میلیون و دویست(( را به رقم بنویسیم، چند تا صفر در آن  -13

 وجود خواهد داشت؟

 صفر 8( 1

 صفر 7(  2

 صفر 5( 3

 صفر 4( 4
 

 رو عدد بعدی کدام است؟در الگوی روبه -14

1 )81 

2 )80  

3 )82 

4 )79 
 

 شود: ده میلیون تومان؟تومانی می 50000پول چند تا چک -15

1 )20  

2 )200 

 3 )2000  

4 )20000 
 

16:ساعت  در شب یلدا در شهر تهران، خورشید در -16 55  7:غروب و در ساعت 10  روز بعد طلوع

 تهران چند ساعت و چند دقیقه است؟  کند. این شب، درمی

  دقیقه   20ساعت و  14( 1

 دقیقه  25ساعت و  14( 2

  دقیقه  15ساعت و  13( 3

 دقیقه 15ساعت و  14( 4
  

, , , , , ?120 110 101 93 86  
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 است؟ نادرستکدام گزینه  -17

1 )
2 20

6
3 3

   2 )
8

2
3

    

3 )
1 5

5 5
2 10

    4 )
71 5
71 5

 

 

18-  1
2
3

 ساعت، یعنی چند دقیقه؟ 

 دقیقه   123( 1

 دقیقه     130( 2

 دقیقه  140( 3

 دقیقه 150( 4
 

ی واحد باشد، شکل زیر کدام عدد مخلوط را نشان دهندهنشان                      اگر شکل      -19

 دهد؟می

1 )1
3
3

  

2 )1
2
3

 

3 )2
3
3

   

4 )1
4
3

 
 

تپد. قلب او در یک هفته تقریباً چند بار می 70طور معمول در هر دقیقه قلب یک انسان بالغ به -20

 تپد؟بار می

  ( هشتصد هزار 1

 ( هفت میلیون2

  ( یک میلیون 3

 ( هفتصد هزار4
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ایم. این عدد چند واحد کمتر باشد را نوشته 26ترین عدد شش رقمی که مجموع ارقام آن بزرگ -21

 از یک میلیون است؟

 واحد 2020( 4 واحد 2000( 3 واحد  1500( 2 واحد  5000( 1
 

 است؟رو، ))سی و یکمین(( عدد کدام در الگوی روبه -22

 , , , , ,29 34 39 44 49  

1 )179   2 )174  

3 )159    4 )184 
 

بینود کوه زموان را ای را در آینوه مویآرش در یک لحظه تصویر یک ساعت دیوواری عقربوه -23

دهود دهد. زمانی کوه سواعت اصولی در ایون لحظوه نشوان موینشان می 5 :  13'  :  42''

 کدام است؟

1 )''18 : '46  :  7  2 )''18 : ' 46   : 6   

3 )''18 :  '47   : 7   4 )''18 :  '47  :  6 
 

 شود؟کبریت ساخته می 126درالگوی زیر، چندمین شکل با  -24

 ( شکل بیست و چهارم                1

 ( شکل بیست و پنجم2

 ( شکل بیست و ششم                                      3

 هفتم ( شکل بیست و4
 

 

 سمت راست است؟ 4سمت چپ، چند برابر ارزش رقم  4، ارزش رقم 375426849در عدد  -25

 برابر 1000000( 4 برابر   100( 3 برابر  10000( 2 برابر    1000( 1

 ریاضی پیشرفته
دقیقه 20زمان پیشنهادی:   

(1شکل ) (2شکل )  (3شکل )    
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 توانیم بنویسیم؟رقمی می 6چند عدد  -26

1 )100000     2 )90000      3 )900000      4 )99999 
 

کنیم. هزار آن چهار واحد اضافه می ، سه واحد کم و به صدگان146325698از یکان میلیون عدد  -27

 اختالف عدد جدید و عدد قبلی چقدر است؟

1 )2600000     2 )32600000  

3 )2350000    4 )3164000 
 

3اگر بخواهیم  -28
3
5

 ساعت را به صورت عدد مرکّب بنویسیم، به کدام صورت نوشته خواهد شد؟ 

1) '36  :  3      2) '24  :  3     

3 )''36  :  3  4 )''24 :  3 
 

حاصل عبارت  -29
1

2
2437

 کدام است؟ 

1 )1
2
2436

  

2 )2436
1
2437

    

3 )1
1
2437

    

4 )2436
2437

 

 

30- 13
4

1چند تا  
8

 است؟  

1 )29      

2 )28      

3 )14    

4 )26 
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 ی بعد از مشاهده کدام است؟کاوش علمی، مرحله در یک -31

 بینی( پیش2  ( آزمایش 1

 گیری( نتیجه4  پرسش طرح ( 3
 

مریم پس از چند بار آزمایش فهمیده است که نبات در آب داغ نسبت به آب سرد، زودتر حل  -32

 ی یک کاوش علمی قرار دارد؟شود. او در کدام مرحلهمی

 ( مشاهده  2  ( آزمایش  1

 گیری( نتیجه4  بینی( پیش3

ی چرخان با زمان رسیدن فرفره به ای بین پهنای بال فرفرهخواهد بداند که چه رابطهحسین می -33

 زمین وجود دارد. او برای این کاوش کدام عامل را باید تغییر دهد؟

 ( طول دُم فرفره 2  ( پهنای بال فرفره  1

 سقوط فرفره( ارتفاع 4     ( جنس کاغذ فرفره   3
 

 .............های چرخان، باید ..رهورفوش در کاوش فوی آزمایآموزان برای اطمینان از نتیجهشودان -34

 ( از معلّم خود کمک بگیرند.2 تری بسازند.های کوچک( فرفره1

 های متفاوتی ارائه کنند.بینی( پیش3 ( آزمایش را چند بار تکرار کنند. 3
 

های چرخان در زنگ علوم، فهمیدیم که  هرچه ................، فرفره دیرتر به زمین در کاوش فرفره -35

 رسد.می

 .تر باشد( فرفره سنگین1

 .های مّتصل به دُم فرفره کمتر باشد( تعداد گیره2

 .( ارتفاع رها کردن فرفره کمتر باشد3

 .( پهنای بال فرفره کمتر باشد4

تجربیعلوم  
دقیقه 10زمان پیشنهادی:   
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 یک، تغییری  فیزیکی است؟کدام -36

  ی کمپوت از میوه   ه( تهی1ّ

 ( خشک شدن نان2

 ی دوغ گازدار طبیعی از ماست ه( تهی3ّ

 ( ترش شدن شیر4
 

 یک از تغییرات زیر، شیمیایی است؟کدام -37

 ( ذوب شدن برف2  ( تشکیل ابر   1

 ( بیات شدن نان4  ( آرد کردن گندم3
 

 شیمیایی است؟ی زیر، به دلیل رخ دادن یک تغییر کدام گزینه -38

 ( تبدیل شدن باران به تگرگ   1

 ( کف کردن آب در زیر آبشار2

 ( تبدیل شدن انگور به سرکه     3

 رباآهن به آهن شدن ( تبدیل4
 

 ای از یک تغییر ................ است که ................... انجام شده است.ی آب، نمونهچشمه -39

 با دخالت انسان   –( شیمیایی 1

 بدون دخالت انسان –( فیزیکی 2

 بدون دخالت انسان  –( شیمیایی 3

 با دخالت انسان –( فیزیکی 4
 

 زند؟های زیر کندتر زنگ میآهن در کدام یک از محیط -40

 ( درون آب دریا 2  ( درون روغن مایع 1

 کشی( درون آب لوله4  ( در هوای آزاد 3
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 بینی است؟ی یک پیشدهندهکدام گزینه نشان -41

 پا است. 6( این ملخ دارای 1

 کمان از چند رنگ ساخته شده است؟( به نظر تو رنگین2

 ی بعد، برف ببارد.( شاید جمعه3

 ترین روز سال است.( چون شب یلدا بلندترین شب سال است، پس آخرین روز آذر، کوتاه4
 

 ای انجام دهیم؟آزمایش مقایسه نیستبرای بررسی درستی یا نادرستی کدام گزینه، الزم  -42

 شود آب دیرتر به جوش بیاید.( اضافه کردن نمک به آب، باعث می1

 گیرد.( رشد گل رز در کنار درخت کاج به کندی صورت می2

 شود.( آب دادن زیاد به گیاه کاکتوس، باعث خشک شدن آن می3

 شود.وقتی بنزین در اثر سرما منجمد شود، حجمش کم می( 4
 

 ؟آیدنمیبینی خوب به حساب های یک پیشکدام مورد از ویژگی -43

 ( قابل آزمایش بودن2  ( منطقی بودن 1

 ی مشاهدات بودن( بر پایه4  ( درست بودن3

 ؟نیستیک تغییری فیزیکی کدام -44

 ی ژله به کمک پودر ژلهه( تهی1ّ

 کردن چای( دم 2

 ی افتاده در آب  ( له شدن روزنامه3

 یخ در رادیاتور اتومبیلضدّ ن( ریخت4
 

تجربی )پیشرفته(علوم  
دقیقه 51 زمان پیشنهادی:  
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 گیرد؟کدام تغییر زیر حتماً با دخالت انسان صورت می -45

 ( تبدیل شدن گِل ُرس به سفال2 ( تبدیل شدن آهن به زنگ آهن   1

 ( تبدیل شدن سنگ به خاک4  ( آتش گرفتن جنگل 3
 

 کند.شیمیایی، حتماً ................. تغییر می در یک تغییر -46

 ( حالت مادّه4 ( حجم مادّه    3 ( رنگ مادّه   2 ( جنس مادّه   1
 

 کدام گزینه بیانگر یک تغییر فیزیکی است؟ -47

 ( تبدیل شهد گل به عسل، توسّط زنبورعسل            1

 ( سفت شدن سیمان2

 ( غذاسازی گیاهان                                            3

 لیموی تازهچای بر اثر چکاندن چند قطره آبی ( ترش شدن مزه4
 

 ها مضر است؟کدام مورد برای طبیعت مفید است امّا برای انسان -48

 ( تشکیل ابر4 ( کپک زدن نان 3 ( گوارش غذا در بدن 2 ( خشک شدن درخت 1
 

 پذیر است؟کدام تغییر، برگشت -49

 ( تبدیل شیر به ماست4 ( ترش شدن ماست3  ربا( تبدیل آهن به آهن2 مرغپز کردن تخم( آب1
 

 شود؟با انجام دادن کدام کار، نوع مادّه عوض می -50

 ( حل کردن زعفران در آب داغ2  ( حرارت دادن شکر برای درست کردن کارامل 1

 پرتقال( حل کردن شکر در آب4 خشک از توت تازه ی توته( تهی3ّ



 

 

 

 

 

 های تستیمحتوای آزمون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mokaabmarket.comت خود در سایـی آزمون ی 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 پنجم زمان برگزاری  

1آزمون   

15/8/1401  

29 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

26 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر  

 دومکتاب تا آخر درس  یاز ابتدا یتجربعلوم

2آزمون   

19/9/1401  

45 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یفارس  

51 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یاضیر  

 چهارمکتاب تا آخر درس  یاز ابتدا یتجربعلوم

 کتاب تا آخر درس ششم یآسمان از ابتدا یهاهیهد

3آزمون   

9/11/1401  

82 یتا صفحه 48 یاز صفحه یفارس  

80 یتا صفحه 48 یاز صفحه یاضیر  

هفتمتا آخر درس  سوماز درس  یتجربعلوم  

 58 یکتاب تا صفحه یاز ابتدا یمطالعات اجتماع

4آزمون   

21/12/1401  

105 یتا صفحه 70 یاز صفحه یفارس  

104 یتا صفحه 56 یاز صفحه یاضیر  

 نهمتا آخر درس  پنجماز درس  یتجربعلوم

 آسمان از درس چهارم تا آخر درس دوازدهم یهاهیهد

5آزمون   

13/2/1402  

 ی، مطالعات اجتماع یتجربعلوم ،یاضیر ،یدروس فارس

 کتاب( لّ)ک آسمان یهاهیو هد

http://www.mokaabmarket.com/

