
 تِ ًام ذسا

 (1ًْایی)شْیس ّیأت اهٌایی زتستاى 

 پایِ ششن ریاضی  ارزشیاتی زرس

 کلوِ ی هٌاسة کاهل کٌیس.جولِ ّای زیر را تا  1

 .کسری تراتر صفر است کِ ......................... آى صفر تاشسالف( 

 ترای تیاى رکَرزّای ٍرزشی از عسزّای ......................... استفازُ هی کٌٌس.ب( 

 .حاصل تقسین عسز یک تر ّر کسری تا .......................... آى کسر تراتر استج( 

اگر هقسَم ٍ هقسَم علیِ را زر یک عسز ضرب کٌین، ذارج قسوت ...................... ًوی کٌس ٍلی تاقی هاًسُ زر آى ( ز

 عسز ...................... هی شَز.

  .کسام ًازرست استٍ از جولِ ّای زیر کسام زرست  هشرص کٌیس 2

  .کسر زٍم ضرب کٌینترای تقسین زٍ کسر کافی است کسر اٍل را زر هعکَس الف( 

 .کرز تقسین 10 تراتتسا تایس هقسَم ٍ هقسَم علیِ را  12/4÷ 2/0ترای اًجام تقسین  ب(

  .اعشاری تأثیری زر ارزش آى ًسارزصفرّای سوت راست عسز  ج(

 .است صفر تراتر 01/0×100حاصل ضرب  ز(

 گسیٌِ ی صحیح را اًتراب کٌیس. 3

 ؟کسام عسز تا تقیِ تراتر ًیستالف( 

1 )07/13                          2 )0700/13                        3 )007/13                     4 )070/13 

 ؟کسام است 5:12عسز اعشاری هرتَط تِ ساعت ب( 

1 ) 02/5                           2) 22/5                                3 )12/5                           4 )2/5 

 ؟کسام است 10عثارت            +          +           + حاصل  ج(

1 )291/10                      2 )921/10                           3) 301/10                     4) 103/10  

 ؟کسام کسر تیي          ٍ            قرار زارز ز(

1                  )                    2                )                           3)                                     4 ) 

 تفریق هرتَط تِ شکل زیر را تٌَیسیس.  4

 

 

   .حاصل عثارت ّای زیر را تِ زست آٍریس 5

 

 

  

 

 نام و نام خانوادگی:

 شماره دانش آموز:
 

 10/1399/ 13 تاریخ:

 دقیقه 70وقت آزمون: 

7 
35 

5 
7 

2 
5 

7 

24 
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24 
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10 

9 

100 
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1000 
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 اعساز زیر را از کَچک تِ تسرگ هرتّة کٌیس. 6

                                                                                                       003/6 - 30/6 -  603/0 – 03/6 – 63/0 

                                                                                                                                                    

ساعت تِ اتوام  5/5لیتر از آى را هصرف کرز ٍ کار ذَز را زر  5/2لیتر رًگ زاشت. اٍ زر ّر ساعت  25یک ًقاش  7

 ؟رساًس. چِ هقسار از رًگ تاقی هاًسُ است

 

 زٍر ززُ تاشس، چِ هسافتی را طی کرزُ است؟ 30هتر است. اگر ایي چرخ  55/0چرخ زٍچرذِ ای  قطر 8

 

 

 پاسد تقسین ّای زیر را پیسا کٌیس. 9

                                                                                          ;                                                                              ; 
 

، چٌس هتر هرتع ّکتار تاشس 25کشاٍرزی          زهیي ذَز را شرن زز ٍ زر          آى گٌسم کاشت، اگر هساحت زهیي اٍ  10

 )تا رسن شکل(آى را گٌسم کاشتِ است؟

 

 

 رقن اعشار زر ذارج قسوت اًجام زّیس ٍ تاقی هاًسُ را هشرص کٌیس. زٍتقسین زیر را تا  11

 

 

 

 هیلی هتر است. ضراهت ّر ترگ آى چقسر است؟  14صفحِ ای   400ضراهت یک کتاب  12

 

 

 

 ؟ساًتی هتری تقسین کرزُ این. ایي هیلِ را چٌس ترش ززُ این 4/2را تِ قطعات  312/0تِ طَل هیلِ ای  13

 

 

  

 

18/23 5/1

3 
5 

2 
3 

45/0 

05/0 

4/6 

16/0 

ق و پیروز باشید» 
ّ
 گروه آمىزشی پاهی ششم دبستان هیأت امنایی شهید نهایی یک   -  «مىف
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دقیقه 120وقت آزمون:  بسمه تعالي 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالي

 اداره سنجش آموزش وپرورش

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مانه و سملقان

99دی ماه-نوبت اول  

دبستان دخترانه غیردولتي 

 مهروماه
عصر 16ساعت برگزاری:   نام ونام خانوادگي: 

 ریاضي سواالت درس:  17/10/99: تاریخ امتحان

صفحه2تعداد  سوال 10تعدادسوال:      صفحه   ششم پایه: 

 ما بر آنیم تا فرزندان شما فرزانگان دانش وادب شوند.

 ردیف شرح سوال  بارم

 .                                         درست         نادرست 2/6برابر است با  6/2الف( معکوس عدد -1 

 بخش پذیر است.                                 درست         نادرست 5و هم بر 6بر هم  4530ب( عدد

 ج( مثلث متوازی االضالع تقارن مرکزی دارد.                                            درست          نادرست

   ت          نادرست مي توانیم آن ها را به کسر تبدیل کنیم.      درسنبرای ضرب اعداد اعشاری  د(

...................................................................................................................................................................

، مي گوئیم شکل بچرخد وروی خودش منطبق شود مشخص حول نقطه ای ..........الف( وقتي شکلي ........-2

 ...................... دارد.

ب(اگر مقسوم و مقسم علیه را در عددی غیر صفر ضرب کنیم، خارج قسمت .................. و لي باقیمانده 

 مي شود.  درآن عدد ................

7کوچک ترین مخرج مشترک بین دو کسر ج( 
12

 و 
2
9

 .................... است.    

ضرب شود، اعشار)ممیز( به تعداد صفر ها به سمت  10،100،1000د(هرگاه عدد اعشاری در 

 .جابه جا مي شود................... 

................................................................................................................................................................... 

 ،با کدام گزینه برابر است؟ 2097/3عدد اعشاری  الف(-3

1)007/0+09/0+2/0                                               2 )007/0+009/0+2/0+3 

3)0007/0+2/0+009/0+3                                     4)09/0+007/0+2/0+3 

 م است؟ب(حاصل عبارت مقابل کدا
11

4+2

3 1
8  

 −13
4

 

1)2 4
11

                         2 )26
11

                                     3 )52
22

 ( همه موارد4                    

................................................................................................................................................................... 

 2/1×4/3حاصل ضرب مقابل را به کمک روش مساحتي به دست آورید.                   -4
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 5
11
12

− 5
4
9

                                                   2
3
8

 ÷ 1
3
4

                 

2 2
3 ÷

1
12

25
36 ÷

15
48

                                                  

 . ساده کنیدحاصل عبارت های زیر را به دست آورید وتا جایي که امکان دارد -5

 7 1
2

×
90
45

                                               1 5
4

+ 2 1
10

          

 

                               0/754 × 100                         62/81  ÷ 0/001 

                                                                
3
4

+ 3/25                                                        8/0-002/3 

................................................................................................................................................................... 

 را مشخص کنید.تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار انجام دهید و باقیمانده -6

    25 /13 3/ 5                                                                          72 0 / 08 
................................................................................................................................................................... 

دور زده است.اگرمحیط چرخ بزرگ آن  100،سانتیمتر است 186چرخ کوچک تراکتوری که محیط آن -7

 سانتیمترباشد،چرخ بزرگ چند دور زده است؟ 310

 

................................................................................................................................................................... 

پاسخ را تا دو )؟چند میلي متر است کاغذ .ضخامت یک برگمیلي متر است 14 کاغذ برگ 350ضخامت -8

 (رقم اعشارحساب کنید

..................................................................................................................................................................

 هزار تومان دارد. اومیخواهد 480آذر خانم مبلغ -9
3
8

    این مبلغ را صرف امور خیریه کند و خمس مبلغ   

.در این صورت چقدر برای خودش باقي را برای کمک به درمان بیماری های خاص هدیه کندقي مانده با

 خواهد ماند؟

.................................................................................................................................................................. 

 در کدام یک از شکل های زیر نقطه مشخص شده مرکز تقارن نیست؟ -10

ر را بنویسید با ذکر دلیل.(شکل مور نظنام ا نیست فقط الزم به رسم شکل ه)
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 :نام

 نام خانوادگی: 

 ریاضی درس: 

 بسمه تعالی 

 آموزشگاه غیردولتی نمونه 

 پایه ششم   –آزمون نوبت اول  

 10/1399/      :آزمونتاریخ 

 دقیقه  60 :آزمونمدت 

 آموزگار: شمشیری 

 شرح سواالت  ردیف

 ( مشخص کنید.× عالمت ) پاسخ صحیح یا غلط را با 

 ⃝غلط        ⃝صحیح   بخشپذیر است.  2و  3بر عدد  2056عدد  1

 ⃝غلط        ⃝صحیح   دهگان هزار می باشد. 5893645در عدد  8ارزش مکانی رقم  2

 ⃝غلط        ⃝صحیح   حاصل ضرب هر عدد در معکوس خودش برابر یک است. 3

 ⃝غلط        ⃝صحیح   و ... اعداد طبیعی می گویند.  3، 2، 1به عدد های  4

 ( مشخص کنید. ×عالمت ) پاسخ صحیح را با 

 پذیر است؟  بخش 9و  5، 2کدام عدد بر  5

  ⃝ 950د(   ⃝ 549ج(    ⃝ 630ب(  ⃝ 520الف( 

 (می باشد، عدد آن کدام گزینه است؟ 80+  5+  2/0+  06/0گسترده یک عدد اعشاری ) 6

 ⃝ 26/85د(  ⃝ 406/85ج(   ⃝ 026/805ب(  ⃝  206/85الف(  

 کدام عدد اعشاری بزگ تر می باشد؟ 7

 ⃝ 2/14د(  ⃝ 025/14ج(   ⃝ 205/14ب(  ⃝  25/14الف(  

 جاهای خالی را کامل کنید.  8

 1 4 9 16 25 ⃝    در الگوی اعداد در دایره، عدد ......................قرار می گیرد. 

 ...................... است.بزرگترین عدد صحیح منفی، عدد 

 برابر است با ......................  32/5 × 100حاصل ضرب 
 

 را به حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید. 875/14عدد  9

 

 

 

 

 نقطه های روی محور کدام عدد اعشاری را نشان می دهند؟  10

 

 

 

 

صفحه ی دیگر از کتاب مانده باشد. تعداد کل صفحات کتاب را به دست   15مانده را امروز خواند. اگر علی ثلث کتابش را دیروز و نصف باقی  11

 آورید.
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 حاصل تقسیم ها را به دست آورید. 12

6 8/56  1/2 7/68 

    

 

 

 

 متر را محاسبه کنید.  2/3و عرض  4/5مساحت باغچه ای به طول  13

 

 

 

 را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.  اعداد زیر 14

2/1  ،25/2 ،1-  ،2   ،1 3
4

 

 
 

 درجه سردتر باشد. دمای هوای امروز چند درجه 5درجه باالی صفر بود. اگر دمای هوا امروز  2دمای هوای شهر مشهد دیروز  15

 است؟ )با کمک رسم محور( 

 

 

 

 ضرب و تقسیم کسر ها را انجام دهید.  16

3
3
4

 × 
2
5

= 

 
5
8

 ÷  
3
4

= 

 

 ساده کنید. 17
18 × 32
42 × 24

 = 

 
 

 حاصل عبارت های زیر را محاسبه کنید.  18

( =2/3 – 6  )× 10 

 
2
3 +  

1
8

1
6  ×  

4
9

= 

 
 

 بازخورد: 

 ⃝قابل قبول    ⃝خوب  ⃝خیلی خوب
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 نام و نام خانوادگی:
........................... 

 به نام خدا

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامسر

 مهرگانپیش دبستان غیردولتی دبستان و 

0911-0011سال تحصیلی  

 ( مشخص کنید.× پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت )  -الف

 یست؟ن 11است ولی مضرب  6کدام عدد مضرب  -1

 66د(                                   191ج(                                     09ب(                                51الف(      

 در چه مرتبه ای قرار دارد؟                                                  5اگر                    را به صورت اعشاری بنویسیم، رقم  –1

 مالف( یکان                             ب( دهم                                    ج( صدم                               د( هزار    

 در الگوی مقابل بیستمین عدد کدام است؟                                                                                    -6

 59د(                                   61ج(                                        69ب(                                15الف(       

 برای جمع دو کسر             و                 کدام مخرج مناسب تر است؟ -5

 59د(                                    19ج(                                        69ب(                               59الف(        

 ب( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 +  هر دو عدد صحیح هستند.                     درست                    نادرست 10و      - 11عددهای   –1

 است.                                  درست                    نادرست 1ساده شده کسر                        برابر  -1

 از          کوچک تر است.                                          درست                    نادرست  1کسر           -6

 است.                            درست                    نادرست 64519برابر  94651×  19حاصل ضرب  -5

 

 ج( جاهای خالی را پر کنید.

 همه اعداد صحیح منفی، از  ....................  کوچک تر هستند. -1

 برابر   ......................... است. 946×  945پاسخ ضرب  -1

 در تقسیم اعداد هرگاه مقسوم و مقسوم علیه را در عددی ضرب کنیم ......................  -6

 تغییری نمی کند اما باقی مانده در همان عدد ........................ می شود.

 

0 

0390 
0111 

1 

5 

6 

19 

 ، ...16  ،15 

16 × 66 
21 × 15 

5 

15 
1 
1 

  مداد کاغذی
1600دی ماه    

 ششم      پایه 

 ریاضی
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 هـ ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 در الگوی زیر شکل پانزدهم از چند مربع تشکیل شده است. -1

 جدول زیر را کامل کنید.

   

 

 

 

 ( مقایسه کنید.1

    141          9400                2-           21-                    6419          6491               

 

 با استفاده از کارت های           و            و          و          و           و -6

 بخش پذیر باشد. 0و  1الف( عددی چهاررقمی بنویسید که بر 

 بخش پذیر باشد. 6ب( عددی سه رقمی بنویسید که بر 
 

 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. )ساده شود( -5

 

 

 

   

 
 

 حاصل تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار خارج قسمت به دست آورید و باقیمانده را مشخص کنید. -1

                                                               12         1141                                                                   146        1541 

 

 

 

قسمت تقسیم کرد و در یک قسمت آن جو و  6کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشته است. او نیم دیگر را به  -6

در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسـری 

 از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ )راهبرد رسم شکل(

 شماره شکل 

 تعداد مربع 

 رابطه 

(6) (1) (1) 

6 
1 6 

1 

1 5 9 1 1 6 

1 
1 

1 
- 

5 
6 

÷ 5 1 
6 

= 
1 

1 - 

) + ( + ) + ( + ) + ( + ) + ( = 
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 ( اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.  2

                                                                                                                                                941   
 

 

 است. اندازه یک ضلع آن چقدر است؟ 1146( محیط یک مثلث متساوی االضالع برابر 5

 

 
 

 ( برای تقسیم زیر یک شکل رسم کنید و جواب تقسیم را به دست آورید.0

 

 
 

 

1 
2 

1 
1 

1 1 
6 

5 
1 

945 141 ، ، ، ، ، ، 

5 1 
1 

÷ 6 
5 

= 
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