
دقیقه  بسمه تعالی                                        تاریخ:  99/10/18          زمان: 06

نام و نام خانوادگی:  ارزشیابى ریاضى نوبت اول            کالس ششم دبستان شهید احمدى - عبداله زاده
درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. -1

الف( حاصل جمع یک عدد فرد و یک عدد زوج حتما عددی فرد خواهد بود.

ب( همه ی اعداد صحیح منفی از صفر بزرگتر هستند.

ج( اگر عبارت 
66 ×42

3 ×4 ×2
می شود. 66را ساده کنیم، حاصل  

 لین رقم از سمت چپ در جایگاه یکان میلیارد است.رقم دارد او 11د( عددی که 

ه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییر می کند.( اگر مقسوم و مقسوم علیه

جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید. -4

 است.   .......................،    4رقمی بخش پذیر بر  3الف( بزرگترین عدد 

باشد.  .................یا     ..................بخش پذیرند که رقم یکانش      5ب( اعدادی بر 

کیلومتر است،  422ج( طول یک مسیر 
3
5
است.  .....................آن،    

.   .......................   برابر است با   23/2 × 5/1حاصل  د(

گزینه ی درست را انتخاب کنید. -3

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

⃝  202/6د(                  ⃝  20/6ج(                 ⃝  2202/6ب(   20222/6⃝الف( 

  پذیرند؟بخش  3و هم بر  4کدام  یک از اعداد زیر هم بر

652⃝د(      ⃝ 555ج(   ⃝ 402ب(     ⃝ 333الف( 

 کدام گزینه بین دو کسر
4
5 

7  و  
0

قرار دارد؟    

الف( 
9

11
ب( ⃝  

5
12

ج( ⃝  
9

13
د( ⃝  

7
15

⃝  

  روی محور، برابر چند واحد است؟  -6+  و 2فاصله ی دو نقطه ی

⃝ 5د(  ⃝+ 4ج(   ⃝ -4ب(       ⃝  12الف( 

 کدام  یک از گزینه های زیر  مرکز تقارن ندارد؟

⃝د( لوزی  ⃝ج( مستطیل  ⃝ب( مثلث  ⃝عالف( مرب

مقایسه کنید. -2

5⃝2 5
3

          4/12⃝ 24/1           4/2 ⃝       4-      5/1 ⃝  3/2 × 5/2       062/2 ⃝       06/2
کسرهای زیر را به عدد اعشاری و اعداد اعشاری را به کسر تبدیل کنید. -5

9
422

=
3
2

=  
043
122

=

   =214/34   =25/6    =45/2  
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 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. -6 

1
4 ×

2
5

12
3 ÷

5
3

=                                                                              4/63 × 1222 = 

  =743/2 – 2    =2/2  × (3/2 – 0/6 ) 

                                                         36/22 

  + 42/47                                                                                 7/52 ÷ 2/21= 

 

 

 حاصل ضرب زیر را از طریق ضرب مساحتی) رسم شکل( به دست آورید. -7 

 =5/4 × 3/1 

 

 حاصل تقسیم زیر ر ا تا دو رقم اعشار به دست آورید. -0 

48 / 135 2/4  

 

 است. معدل او را حساب کنید. 19، 10، 45/12، 75/16ترتیب علی در چهار درس نمراتش به  -9 

 

 

2رضا یک زمین کشاورزی دارد او  -12 

5
2زمین خود را گندم، و  

3
باقی مانده ی زمین را چغندر کاشته است. چه کسری  

 از زمین کاشته نشده است؟

 

 

 

 بنویسید.قرینه ی شکل را نسبت به خط تقارن به دست آورید. و مختصات شکل قرینه را  -11 

 

 

دختران گلم موفق باشید. عبداله زاده 
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 10/99/ 13 تاریخ امتحان:                                                                                         صفحه اول 

   ساعت امتحان:                                  جمهوری اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش                                      ریاضی نام درس:

 دقیقه  90  مدت امتحان:                                      اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه                                      ام خانوادگی: نام و ن

 دبیر مربوطه:                                       رانه( ایران زمین )دخترانتفاعی غی بستاند                                    ششم پایه:

 با آرزوی موفقیت برای شما                                                                                                              10تعداد سواالت: 

 سواالت ردیف 
 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 ص      غ                                                        تر است.ی خود عدد بزرگالف( هر عدد صحیح منفی از قرینه

 ص      غ                                                          هم بخش پذیرند. 6بخش پذیرند بر   3ب( اعداد زوجی که بر 

 ص      غ                            کند. ج( اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییر می

 ص      غ                                                                                      برابر صفر است.  ،د( معکوس عدد صفر

 ص      غ      کسر اول را در قرینه کسر دوم ضرب کنیم.                                ه( برای تقسیم دو کسر کافی است

 ص      غ   کنیم.   ضرب می  100مقسوم و مقسوم علیه را در  28/17÷12/ 75و( برای به دست آوردن حاصل تقسیم 

 جاهای خالی را عبارات مناسب کامل کنید. 2

 است.  7الف( عدد ....................... هفتمین مضرب عدد 

 باشد.   پنجیا  صفرب(عددی بر .................. بخش پذیر است که رقم یکان آن  

 گیرند. ج( روی محور اعداد، سمت راست صفر را ...................... و سمت چپ صفر را ................... در نظر می

د( نصف عدد  
3

5
 برابر است با ........................ .   2  

 15،  23،  31............. ،                                         با توجه به الگوی مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. 3

 ی آن را بنویسید. الف( رابطه

 

 ب( عدد بیستم این الگو چیست؟ 

 

 است ؟  95ج( چندمین عدد الگو، 

 

 جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.  4

                                                           
2

4
=

15
 2                                                       

18

24
=

24
 

 

 

 

 

 اعداد زیر را با هم مقایسه کنید.    5

        
3

15
         

1

5
             06672 /6        0667/6               7-          4-                83/125              38/125 
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 10/99/ 13 تاریخ امتحان:                                                                                         صفحه اول 

   ساعت امتحان:                                  جمهوری اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش                                      ریاضی نام درس:

 دقیقه  90  مدت امتحان:                                      اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه                                      ام خانوادگی: نام و ن

 دبیر مربوطه:                                       رانه( ایران زمین )دخترانتفاعی غی بستاند                                    ششم پایه:

 با آرزوی موفقیت برای شما                                                                                                              10تعداد سواالت: 

 اعداد زیر را از بزرگ به کوچک مرتب کنید.  6

25-     ،25/7     ،21/6    ،  
3

4
 2     ،

5

10
 4     ،2/7    ،25   ،  +80- 

 

 

 

 

طبقه پایین رفت بعد از آن یک طبقه دیگر نیز پایین رفت و در    5سپس طبقه باال آمد   7ساختمانی   -3علیرضا از طبقه  7

 طبقه باال آمد تا به آخرین طبقه ساختمان رسید. این ساختمان چند طبقه دارد؟   10آخر 

 

 

 

 

کشاورزی   8
3

5
زمین خود را شخم زد و در   

2

3
  20000قسمتی که شخم زده بود بذر جو پاشید. اگر مساحت این زمین   

 مترمربع باشد، او چند مترمربع زمین را جو کاشته است؟ 

 

 

 

 

 

 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.)با راه حل(  9

 )الف  25/0  ×4  =                   

 

 )ب    5/ 7 ÷19/0=

 

 )ج   75/4×10=

 

 =
0/65

1/3
 )د   

 

= 
2 

1

2
 ÷ 

1

5

8 −2 
1

5

 )ه  
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 10/99/ 13 تاریخ امتحان:                                                                                         صفحه اول 

   ساعت امتحان:                                  جمهوری اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش                                      ریاضی نام درس:

 دقیقه  90  مدت امتحان:                                      اداره آموزش و پرورش شهرستان عسلویه                                      ام خانوادگی: نام و ن

 دبیر مربوطه:                                       رانه( ایران زمین )دخترانتفاعی غی بستاند                                    ششم پایه:

 با آرزوی موفقیت برای شما                                                                                                              10تعداد سواالت: 

 

=
1

2
 + 

1

3
 + 

1

4

5 
3

4
 − 

6

5

 )و 

 

 رقم اعشار بدست آورید. 3حاصل تقسیم های زیر را تا  10

  3/25  |1/7    

                                 

 

 

 

  4 /89  |4/26     

 

 

 
7

3
= 
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1 
 

 نوبت اول                                                                                                                                     یاضیرآزمون 

                                                                                                 پایه ششم                            

 دقیقه  10مدت امتحان:                                                                                                                        نام ونام خانوادگی:                              

 .جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید
ازخورد ب

 توصیفی

 )      (                                                               ( است.                -1منفی)زرگترین عدد صحیح ب -1

 )      (                                            .نیز بخش پذیر است 9بخش پذیر باشد بر  3ر عددی که بر ه  -2

 )      (                                    مت راست بعد از ممیز ارزشی ندارد.ر اعداد اعشاری رقم صفر سد  -3

 (  )     ارج قسمت نیز ده برابر می شود.  خ را ده برابر کنیم تقسیمی لیهاگر مقسوم و مقسوم ع  -4

 

                                                           .گزینه درست را انتخاب کنید

 ؟ باشد ینم 3 مضرب ریز یعددها از کی کدام -5

 22(  د                                  30(  ج                                  23 ( ب                                   06( الف

 

  ؟ است تر کوچک همه از عدد کدام-0

   -266(  د                              - 1264(  ج                             -13(  ب                                      1(  الف

 

 کدام عدد است ؟  15/  51 × 1666حاصل ضرب   -2

 55161د (                                  51615ج (                               15516ب (                          51156الف ( 

 

 برابر چند است ؟  24/  2  ÷  6/  9شود . باقیمانده ی تقسیم  4برابر   242  ÷ 9اگر باقیمانده ی تقسیم  -8

 6/  64د(                        6/  4ج (                              6/ 664ب (                          6/  646الف (  

 

 خالی را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید.جاهای 

 ، عدد................. می باشد.5قرینه عدد  -9

دد اعشاری مربوط به کسر ع -16
𝟏

𝟒
 عدد ....................... است.  

 ساخته می شود ............................... می باشد . 2،  6،  9،  8بزرگترین عدد زوج چهار رقمی که با رقم های   -11

 باشد، آن دو عدد را........................... یکدیگر می نامند. 1هر گاه حاصل ضرب دو عدد برابر  -12

 

 .سواالت زیر پاسخ دهیدبه 

 در نظر گرفته و به سواالت زیر پاسخ دهید. را 24/328462دد ع -13

 :................................................................................................عدد را به حروف بنویسید الف(

 ...............دهگان هزار است؟ ............................ارزش مکانی ب( چه رقمی دارای 

 ..................................این عدد بر چه عدد بخش پذیر است؟ چرا؟.................................ج( 

 بوجود می آید؟................................................ 3تقسیم کنیم چه تغییری در ارزش مکانی عدد  01د( اگر این عدد را بر 

 را مشخص کنید. ................................................... 7ه( ارزش مکانی عدد 
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2 
 

 

 بنویسید. ین صورتجواب عبارت روبه رو را به ساده تر -01

𝟒

𝟑
+
𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟒
−
𝟏

𝟖
 

7رضا یک روبان  -01
1

2
1می خواهد آن را به تکه های کوچکتر متری دارد. او  

1

4
را به چند تکه متری ببرد. روبان 

 می تواند ببرد؟تر  کوچک

 

 

01- 
𝟏

𝟑
به دست  با رسم شکللیتر آب در این استخر باشد، حجم کل استخر را  01استخری خالی است. اگر حجم  

 آورید.

 

 

متر پیموده . چند دور بچرخد 011این چرخ برای پیمودن مسافتی متر است. اگر  51/1شعاع چرخ دوچرخه  -07

 ؟است

 

 

 مقایسه کنید. -01

  1/1 111/1           1/1  17/1            1/1      1/1              5/0     1/5  

 

 بخش پذیرند خط بکشید .  3و  5دور اعدادی که بر  -09

535  ،11005  ،311   ،31  ،111  ،931  ،111  ،091  ،11  ،731 

 

 

 .......................................................:دو شکل نام ببرید که محور تقارن داشته باشند الف( -51

 ..............................که مرکز تقارن دارد ولی خط تقارن ندارد. .........را بنویسید ب( نام شکلی 

 

  مانده و خارج قسمت را مشخص کنید.را تا دو رقم اعشار به دست آورید. باقی حاصل تقسیم  -50

 7/1 30/1 

     

 

 «موفق و پیروز باشید»
 نتیجه نهایی:
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1 
 

 طراح : مهسا حسینی      باسمه تعالی 

    97دی ما ه                              «   4تا  پایان   1پایه ششم فصول   ریاضیارزشیا بی »                                         نام خانوادگی:نام و  

 . یدمشخص کنسواالت زیر را  صحیح و غلط بودن را  1

 غلط          صحیح                                                      .               پذیر است  بخش 6و  3بر  عدد   6502عدد  -الف

 غلط          صحیح                                      .می باشدهزار  دهگان  0863280در عدد  8ارزش مکانی رقم  -ب

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

                                                    غلط          صحیح        اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم ، خارج قسمت تغییر نمی کند .  -د 

 

 ا کامل کنید .جاهای خالی ر 6

        60        12        6       8        1قرار می گیرد  .            ............عدد مربع به جایاعداد در الگوی  -الف

 است .   ...................بزرگترین عدد صحیح منفی  عدد   - ب

 ......................ر است با براب   36/0 × 155حاصل ضرب   -ج  

 واحد می باشد . ..................روی محور برابر   – 3+ و  6فاصله ی دو نقطه ی  -د

 

 گزینه ی صحیح را عالمت بزنید . 3

    ؟  پذیر است  بخش  6و   0،   6کدام عدد بر   -الف

                065                                      235                                         086                                 605    

 ( می باشد .عدد آن کدام گزینه است  ؟   85+ 0+  6/5+   52/5گسترده ی یک عدد اعشاری )  –ب 

       652/80                            562 /850                             852 /80                             62/80   

کدام عدد اعشاری  بزرگ  تر می باشد ؟  -ج  

             60/18                                650/18                                560/18                                6/18   

 ؟ درجه از مشهد سردتر است . دمای زنجان کدام است  6درجه باالی صفر و زنجان  3دمای مشهد  -د

               16   +                                     16 -                                         2 -                                     2  +  

 

 . به حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید را   870/18عدد  8

 

 

 

 نقطه های روی محور کدام عدد اعشاری را نشان می دهند ؟ 0

 

 

صفحه ی دیگر از کتاب مانده باشد . تعداد کل   10باقی مانده را امروز خواند . اگر  نصفکتابش را دیروز و   ثلثعلی   2

 صفحات کتاب را به دست آورید . 
 

 ا لگوها را ادامه دهید . 7
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2 
 

 تقسیم مقابل را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه داده و باقی مانده را مشخص کنید . 8

 
 

 

 

 متر را محاسبه کنید  .    6/3و عرض   8/0مساحت باغچه ای به طول  6
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