
 

 به نام خدا

"آزمون تستي آبان ماه"  

شم ش  پايه 

دقيقه 70وقت آزمون   

..............تعداد سوالن..............................موارد آزمو  
15.............................................................................فارسي   

5..................................................................هديه هاي آسماني  

10......................................مطالعات اجتماعي...........................  

20........................................رياضي.....................................  

15...............................................................................علوم  



 سواالت فارسي و مهارت هاي نوشتاري
نيست؟ هكداميك با بقيه هم خانواد-1  

 الف)معلم                                  ب)عمل                             ج)تعليم                               د)تعلم
دام دو كلمه متضاد هستند؟ك-2  

 الف)روشنايي / شناخت                  ب)هوشيار / غافل                   ج)اختالف / نزاع                     د)مغرور / فريفته
كدام كلمه اگر به عامل اضافه شود موصوف و صفت مي سازد؟-3  

ج)خطر                                      د)قدرتمند                              الف)جدايي                                    ب)شناخت  
معني كدام واژه صحيح نيست؟-4  

 الف)مالل :خستگي                  ب)حك : نوشتن              ج)مالئك:فرشتگان                 د)صواب:درست
نيست؟ صحيح گزينهكدام -5  

هستندصحيح  نيز مي توانند به دو شكل نوشته شوند كه هر دوي آن هاالف)برخي واژه ها   
 ب)زبان بيش از يك شكل دارد

 ج)اشاره خط و آوا شكل هاي زبان هستند
 د)دشواري آموختن خط ناشي از تفاوت خطوط مختلف در يك زبان است.

كدام كلمه نمي تواند جايگزين واژه سحر در جمله زير شود؟-6  
دي خود را مي گفتم.سحر با باد حديث آرزومن  

د)بامداد                   الف)يگانه                                  ب)شامگاه                                         ج)صبح                              
در كنار كدام گزينه حروف ربط مناسب براي متن زير آمده است؟-7  

است..........به خود افتخار مي كند .......به همه موزه هاي جهان فخر مي فروشد..........نبايد دقت مسئوالن اين موزه زيبا براي همين ه
 موزه را در نگهداري اشيا تاريخي فراموش كنيم.

د)و ، كه ، و                    الف)و،كه،ولي                           ب)كه ، ولي ، و                                    ج)كه ،و ، اما          
كدام گزينه جمع نيست؟-8  

 الف)شبانگاهان                        ب)جهانيان                                  ج)دالوران                            د)ناشران
كدام گزينه ضرب المثل نيست؟-9  

ب)شكر نعمت نعمتت افزون كند         الف)زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد              
 ج)گل بي رخ يار خوش نباشد                                    د)از تو حركت از خدا بركت

سندباد نامه اثر كيست؟-10  
علي بلعميوسمرقندي               ج)غالمعلي حداد عادل               د)اب يهيرحالت             ب)محمد بن علي ظالف)ابوالقاسم   

در عبارت زير چند فعل ماضي وجود دارد؟-11  
 يك روز پيرزن از خانه بيرون آمد تا دنبال كاري برود ديد هدهد هم از آشيانش بيرون آمده است و آواز مي خواند.

د)دو                            الف)سه                                  ب)چهار                                      ج)پنج             
 
 

    



 12- در عبارت زير كدام كلمه نهاد نيست؟
پيرزن به خانه برگشت و هدهد را نديد تا نزديك درخت آمد و گفت اگر هر كس ديگر هم به جاي تو بود به دام مي افتاد اما كالغ كم 

 تر به دام مي افتد.
ب)درخت                               ج)هر كس                                       د)كالغالف)پيرزن                               

زمان فعل در كدام گزينه متفاوت است؟-13  
 الف)در باره ديده ها وشنيده ها بپرسيم                                           ب)گروه عمل هم نظرات خودشان را بيان كنند

 ج)ما فكر مي كنيم مي توانيم به نتايج خوبي دست يابيم                     د)كسي نمي دانست كه او به چه چيزي مي انديشد
نمي توانند قافيه بسازند؟ با همكلمه دو گزينه در كدام -14  

تن                         د)قير / تير الف)فدا / صفا                               ب)نخفت / گفت                                  ج)جان /   
در كدام گزينه نهاد حضور ندارد؟-15  

 الف)و در مسير سفر، روزنامه هاي جهان را ، مرور كردم                    ب)مسافر از اتوبوس پياده شد
د)مرا سفر به كجا مي برد؟     د                                                    يتنهاييم نمي گنجي ج)تنم به پيله   

 سواالت هديه هاي آسماني
خداوند در قرآن كريم كدام پيامبر را پدر مومنان وخدا پرستان ناميده است؟-16  

 الف)حضرت محمد(ص)                  ب)حضرت ابراهيم(ع)               ج)حضرت نوح(ع)               د)حضرت عيسي(ع)
»       پناه بر خدا اگر بخواهم چيزي را همتاي او قرار دهم« سخن مقابل از كيست؟-17  

 الف)حضرت ابراهيم(ع)                  ب)حضرت علي(ع)                  ج)حضرت محمد(ص)            د)حضرت موسي(ع)     
بزرگان قريش خواندند؟ ايبررسول خدا (ص)سوره كافرون را در كجا -18  

ب)مسجدالحرام                        ج)مسجد النبي                      د)مسجدالقصي                       الف)خانه كعبه           
در چه دوره اي از زندگي ياد مي گيريم كارهايمان را خودمان انجام دهيم؟-19  

ج)جواني                                       د)پيري   الف)كودكي                                  ب)نوجواني                              
زندگي اصلي ما در كجا خواهد بود؟-20  

 الف)در آن جهان(جهان پس از مرگ)                    ب)در اين جهان           ج)هر دو جهان            د)جهان برزخ
 سواالت مطالعات

 21-خداوند در سرشت ما انسان ها چه چيز را قرار نداده است؟
 الف)حسادت به ديگران                                                  ب)نياز به برقراري ارتباط با ديگران                

حبت ديدنج)ميل به محبت كردن                                                   د)ميل به م   
بيت زير مربوط به كداميك از توصيه هاي زير در رابطه با دوستي است؟-22  

 دوست آن باشد كه گيرد دست دوست                        در پريشان حالي و درماندگي
در هر شرايطيالف)يك رنگ و صادق بودن با دوستان                                               ب)حفظ و نگهداري دوستي   

 ج)ياري رساندن به دوستان و موجب پيشرفت آن ها شدن                   د)حفظ و نگهداري دوستي در شرايط دشوار
 23-تصميم هاي مهم بر روي كداميك از جنبه هاي زندگي ما موثر نمي باشند؟

د)وضع سالمتي                            الف)وضع گذشته                 ب)وضع آينده                   ج)وضع تحصيل   
 



 
همه موارد در مورد تصميم گيري درست است به جز مورد.............-24  

 الف)همه تصميم ها ساده نيستند                                                    ب)بعضي از تصميم ها  نتايج و آثاري دارند
دي بر روي زندگي ما دارند      د)در هنگام تصميم گيري با انتخاب هاي مختلفي روبرو مي شويم   ج)بعضي از تصميم ها تاثير زيا  

اولين كاري كه در هر تصميم گيري بايد انجام دهيم چيست؟-25  
كنيمالف)نتيجه تصميم گيري را پيش بيني كنيم                               ب)بهترين راه را براي تصميم گيري انتخاب   

 ج)درباره موضوع خوب فكر كنيم                                              د)به موقع تصميم گيري كنيم
 26-كدام يك ار گزينه هاي زير از نكات اساسي در تصميم گيري ها نيست؟

 الف)پايبند بودن به نظرات و عقايد دوستان                         ب)مشورت كردن با ديگران
 ج)به موقع تصميم گرفتن                                                           د)تحت تاثير فشار رواني دوستان قرار نگرفتن

ت تصميم هايي كه ناگهاني و با عجله گرفته مي شوند زيان هايي را به بار مي آورند؟اچرا گاهي اوق-27  
ست                            ب)زيرا به موقع تصميم گيري نشده استالف)زيرا نتايج آنها قابل پيش بيني نبوده ا  

 ج)زيرا در باره آن تصميم خوب فكر نشده است                             د)زيرا از فكر و انديشه ديگران استفاده نشده است
كدام يك از عوامل طبيعي موثر در كشاورزي نمي باشد؟-28  

      الف)خاك                                ب)آب                                       ج)مواد                           د)آب و هوا
ما بخش عمده اي از غذاي خود را از راه .............. به دست مي آوريم.-29  

ج)دامداري                                د)بازرگاني                             الف)صنعت و معدن                           ب)كشاورزي    
كدام يك از گزينه هاي زير از عوامل موثر در كشاورزي نيست؟-30  

 الف)همه زمين ها قابل كشت هستند و با كشت آن ها مي توان محصول فراوان به دست آورد
سازگاري دارد. ب)هر محصول با يك نوع شرايط آب و هوايي  

 ج)در امر كشاورزي به نيروي كار مانند كشاورزي،آبياري،علف چين و ... نيازمنديم
 د)آب مورد نياز كشاورزي ازآب باران و رودها تامين مي شود در مواردي هم از راه آب هاي زير زميني.

 سواالت رياضي
حاصل عبارت زير كدام است.-31  
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حاصل عبارت مقابل را به دست آوريد.-33  
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حاصل كدام  عبارت بزرگ تر است؟-34  
  01/0×1000د)                          01/0÷100ج)                      01/0×100ب)                       01/0÷10الف)

002/0×10×03/0×10000×5/0 =                                          حاصل ضرب مقابل كدام است؟                                               -35  
3د)                       3/0ج)                              03/0ب)                       003/0الف)  

صحيح نشان مي دهد؟ كدام يك از گزينه هاي زير جمع مقابل را -36  
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شكل مقابل مربوط به كدام تقسيم زير است؟-37  
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برابر است؟      6
8

كدام عدد اعشاري با -38  
075/0د)                                    756/0ج)                         75/0ب)                             705/0الف)  

21×63×24 كدام است؟
49×72

حاصل عبارت -39  
8د)                                                 9ج)                          21ب)                                       10الف)  

گزينه هاي زير شكل مربوط به ضرب زير است؟كدام يك از -40  
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  037/13-04/0+147/9+963/2-107/0حاصل عبارت روبرو كدام است؟                                                                = -41
25د)                  6ج)                        2/6ب)                         18/6الف)  

اي زير مي باشد؟محور زير مربوط به كدام يك از گزينه ه-42  
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ساده شده عبارت زير كدام است؟-43  
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كدام يك از گزينه هاي زير است؟ 09/0باشد  03/0اگر             =-44  

 
 
 
 

حاصل جمع كدام يك از عبارت هاي زيربرابربا يك است؟-45  
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46- باب اسفنجي يك چهارم از وقت شبانه روز خود را در رستوران آقاي خرچنگ كار مي كند.يك سوم ساعات خود را همراه با 

پاتريك براي كمك به ديگران صرف مي كند.يك ششم از وقت خود را به مطالعه مي پردازد و بقيه ساعات را مي خوابد باب اسفنجي 
 چندساعت در شبانه روز مي خوابد؟

6د)                                           4ج)                           8ب)                                                7الف)  
حاصل عبارت زير را پيدا كنيد.-47  
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مي باشد عدد بزرگ تر كدام است؟ 12/4و تفاوت آن ها  88/12مجموع دو عدد -48  
006/4د)                                5/8ج)                                 08/4ب)                                17الف)  

49-ميكي موس يك دوم از كيك خود را به ميني موس داد دو سوم باقي مانده را به گوفي و يك چهارم مابقي را به اسكروچ داد چه 
 كسري از كيك براي خودش باقي مانده است؟
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گرم مي شود جرم  4500كيلوگرم است اگر نصف روغن را خالي كنيم جرم ظرف و روغن باقي مانده  4/6جرم ظرف پر روغن -50
 ظرف چند كيلوگرم است؟

45/0د)                                  5/4ج)                          26/0ب)                         6/2الف)  
 

 سواالت علوم

 

 

 



كدام يك از تغييرات انجام شده در مراحل توليد كاغذ تغيير شيميايي است؟-51  
 الف)بريدن چوب                      ب)خيس كردن الوار                   ج)كندن پوست درختان            د)بي رنگ كردن خمير

مراحل توليد آن استفاده مي شود؟از كدام ماده براي مات و كدر كردن كاغذ در -52  
 الف)گچ                                   ب)نشاسته                              ج)پالستيك                             د)رس

 53-كدام ماده بي رنگ كننده نيست؟
)وايتكس                      د)كلرالف)آب اكسيژنه                          ب)سركه                        ج  

 54-كدام ماده عامل افزايش دهنده كربن دي اكسيد هوا نيست؟
 الف)فتوسنتز گياهان                            ب)تنفس گياهان و جانوران          ج)سوختن سوخت هاي فسيلي          د)آتش فشان ها

زمايش ها كدام مهارت آن ها افزايش مي يابد؟با مشاركت دادن دانش آموزان در انجام آ -55  
 الف)مهارت علمي                 ب)مهارت عملي               ج)اطالعات عمومي              د)مهارت نظريه پردازي

كار تهيه كاغذ از چه مرحله اي شروع مي شود؟-56  
ج)خمير كردن                         د)ورق كردن خمير           الف)سفيد كردن               ب)بريدن چوب درختان                 

براي از بين بردن رنگ زرد چوب از چه ماده اي استفاده مي كنند؟-57  
 الف)اسيد كلريد ريك(جوهر نمك)                  ب)آب اكسيژنه            د)نشاسته                د)گچ

..........است.آخرين مرحله كاغذ سازي مرحله.-58  
 الف)سفيد كردن                 ب)خمير كردن                   ج)خشك كردن             د)اضافه كردن موادي مثل گچ و نشاسته به كاغذ

پتاسيم پرمنگنات در اثر واكنش با آب اكسيژنه در حضور سركه به چه رنگي درمي آيد؟-59  
رمز              ج)سفيد                 د)بي رنگالف)قهوه اي كمرنگ               ب)ق  

 60-كدام يك از موارد زير جزو مواد طبيعي براي نوشتن نمي باشند؟
 الف)كاغذ                           ب)ديوار غار ها                    ج)سنگ                     د)چوب

است؟روز درخت كاري چه روزي از تقويم ايرانيان  -61  
آبان 13آبان                 د) 24فروردين             ج) 13اسفند                       ب) 15الف)  

كدام يك از عوامل زير انسان را به فكر ساخت كاغذ انداخت؟-62  
 الف)گسترش اطالعات علمي و آثار هنري                  ب)سخت بودن روش هاي سنتي براي ثبت اطالعات

كافي بودن وسايل قديمي براي ثبت اطالعات               ج)همه مواردج)نا  
كدام كاغذ را بازيافت مي كنند؟-63  

 الف)كاغذ هاي بهداشتي مثل دستمال كاغذي                                    ب)جعبه پيتزا
د)كتاب علوم ششم                      ج)كاغذ رنگي                                                               

كدام يك از موارد زير اثر زيان بار تري بر چرخه طبيعي توليد اكسيژن مي گذارد؟-64  
 الف)آتش زدن جنگل                  ب)قطع درختان پير               ج)دفن زباله هاي  خارج از شهر           د)سوزاندن زباله ها

 100اصله درخت مورد نياز است محاسبه كنيد در مدرسه اي كه  3برگي به طور تقريبي  500جلد كتاب و دفتر  200براي تهيه -65
برگي مصرف مي كند چند اصله درخت بايد قطع شود؟ 500جلد كتاب و دفتر  50دانش آموز داردو هر دانش آموز ساالنه حدود   

  5/7د)                                       7500ج)                                     750ب)                                      75الف)


