


   

  

  

  ریاضی :درس   دقیقه  70:  مدت

  )فصل پنجم(  هاي حجم آنها به هم چیست؟

    3به  2

  )فصل هفتم(  

 /82 8   

  )فصل اول(  

  

  )فصل چهارم(  

  ذوزنقه 

  )فصل هفتم(  . به دست آورده است

  )فصل دوم(  

  )فصل پنجم(  

  )فصل پنجم(  

  )فصل اول(   نادرست   درست  

  )فصل اول(   نادرست   درست  

  )فصل پنجم(   نادرست   درست  

  )فصل سوم(   نادرست   درست  

 »شیلون« 

  

  به نام خداوند جان آفرین

درس    ششم دبستان :پایه 

 
  . در سؤاالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید

هاي حجم آنها به هم چیست؟ سانتی متر، نسبت اندازه 6و  2دو مکعب داریم به ابعاد 

2) د    9به  1) ج    27به  1) ب     

/82 0/با تقریب کمتر از  762   :برابر است با  1

82/)د   83 )ج   82 )ب      8

  .  ........................................پذیر باشد، حتماً  بخش 

 .آن زوج استهاي  مجموع رقم) ب   .است 5

  . است 10آن عدد مضرب ) د  . است 

  .در کدام یک از شکلهاي زیر، قطرها محور تقارن هستند

ذوزنقه ) د  مثلث ) ج  لوزي ) ب     

   .مناسب کامل کنید یا اعداد

/3 3/را به روش قطع کردن  96 به دست آورده است 9

  .استفاده کرده است ........................................

  .برابر است  ........................................معکوس، معکوس هر عدد با  

  .هستند ........................................ي متقابل به راس همواره با هم 

  سانتی متر مکعب ........................................= دسی متر مکعب 

  . هاي زیر را مشخص کنید

  620000000080شصت و دو میلیارد و هشتاد 

  .پذیر است هم بخش 9بر  ،باشد پذیر بخش

  .درجه است 2درجه برابر 

539/عدد پانصد و سی و نه و چهل و یک هزارم با رقم برابر است با  041   

«...         ات به راه افتد به زبان اجازه مده قبل از اندیشه

 
 

 

  

     

 

    

  : تاریخ امتحان

  

  

در سؤاالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید  1

دو مکعب داریم به ابعاد  -1  

       1  3به  1) الف      

82/ي عدد  گرد شده -2   762

82/ )الف        77        82

 5و  2عددي که بر  -3  

5یا  2یکان آن رقم ) الف      

5یا  0ن آن رقم یکا) ج       

در کدام یک از شکلهاي زیر، قطرها محور تقارن هستند -4  

       مستطیل ) الف      

یا اعداد کلمات با جمالت زیر را  2

3/آموزي عدد  دانش )الف   96

........................................او از تقریب کمتر از   

معکوس، معکوس هر عدد با   )ب  

ي متقابل به راس همواره با هم  دو زاویه )ج  

17/ )د   دسی متر مکعب  5

هاي زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت  3

شصت و دو میلیارد و هشتاد  )الف  

بخش 3عددي که بر  )ب  

درجه برابر  89متمم زاویه  )ج  

عدد پانصد و سی و نه و چهل و یک هزارم با رقم برابر است با  )د  

  
! 

دانش آموزان ششم دبستان

  به نام خداوند جان آفرین

دانش آموزان ششم دبستان دوممتحان نوبت ا سواالت سواالت



   

  

  دانش آموزان ششم دبستان  

  ریاضی :درس   دقیقه  70:  مدت

  )فصل دوم و سوم(  

  ( )  
3 2 7

12 18 8
  الف( 

( / ) ( / / )   5 2 05 1 7 8   ب(3

   100اگر چرخ بزرگتر آن در هر دقیقه . متر است

 )سومفصل (  

  )فصل پنجم(  

  )فصل دوم(  . کنند میو بقیه ورزش ن

  )فصل ششم(  

  )فصل پنجم و ششم(  

0/و  1را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت حساب کنید و به روش گرد کردن تقریب کمتر از    .را محاسبه کنید1

  )فصل هفتم(  

  )فصل پنجم(  

 »ناپلئون«...         خورند بین پیروزي و شکست یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می !

  

  به نام خداوند جان آفرین

دانش آموزان ششم دبستان دوممتحان نوبت ا سواالت

درس    ششم دبستان :پایه 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

  .حاصل عبارتهاي زیر را به دست آورید

  

  ( / ) ( / / )   5 2 05 1 7 8 3

0/محیط چرخ کوچک تراکتوري  1/متر و محیط چرخ بزرگ آن  36 متر است 8

  زند؟ میدور بزند چرخ کوچک در هر دقیقه چند دور 

   .مساحت قسمت هاشورخورده را به دست آورید

  )در نظر بگیرید

 آموزان فوتبال و دانش
2

5
و بقیه ورزش ن. کنند میآنها بسکتبال بازي  

  )از راه شکل( کنند؟ نمیآموزان ورزش 

  . گیرد میمالیات تعلق  درصد 3به این کاال . تومان است

  .مقدار مالیات را حساب کنید

  قیمت کاال بعد از مالیات چند تومان است؟

  گنجایش کل ظرف چند متر مکعب است؟. لیتر است

را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت حساب کنید و به روش گرد کردن تقریب کمتر از 

  

  .مقدار زاویۀ خواسته شده را به دست آورید

  .دو زاویۀ مکمل در شکل نام برید

بین پیروزي و شکست یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می

 
 

 

  

     

 

سواالت
    

  : تاریخ امتحان

  

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید  

حاصل عبارتهاي زیر را به دست آورید  4

    

    

  

محیط چرخ کوچک تراکتوري   5

دور بزند چرخ کوچک در هر دقیقه چند دور   

مساحت قسمت هاشورخورده را به دست آورید  6

در نظر بگیرید 3را  عدد (  

  

ر یک کالس د  7
1

3
دانش 

آموزان ورزش  چه کسري از دانش  

تومان است 38000قیمت یک کاال   8

مقدار مالیات را حساب کنید )الف  

قیمت کاال بعد از مالیات چند تومان است؟ )ب  

9  
3

5
لیتر است 60گنجایش ظرفی 

کسر   10
32

7
را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت حساب کنید و به روش گرد کردن تقریب کمتر از  

    

مقدار زاویۀ خواسته شده را به دست آورید )الف  11

دو زاویۀ مکمل در شکل نام برید )ب  

  

  

  

  

  

بین پیروزي و شکست یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می 



   

  

  دانش آموزان ششم دبستان

  ریاضی :درس   دقیقه  70:  مدت

  )پنجم فصل(  .  گسترده را کامل کنید

  )چهارم فصل(  

 
  
 

5

0
  ج

 »کریشنانراما «...         دانشی است و بس  

  

 راهکارهاي پیشنهادي آموزگار

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

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

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

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

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

  

  

  به نام خداوند جان آفرین

دانش آموزان ششم دبستان دوممتحان نوبت ا سواالت

درس    ششم دبستان :پایه 

 

گسترده را کامل کنید. واحد کشیده شده است 6بخشی از گستردة مکعب مستطیلی به ارتفاع 

  .سطح گسترده و حجم مکعب مستطیل را به دست آورید

    :با توجه به صفحۀ مختصات

  .شکل متوازي االضالع ، با مختصات روبه رو را پیدا و رسم کنید

 
  
 

2

3
  د

 
  
 

5

6
  ب

 
  
 

5

0

   .تقارن شکل را رسم کنید

دانشی است و بس کند فقط دانش است، مابقی بیآنچه مغز و قلب را از آالیش پاك می

 نقاط ضعف

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

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

 
 

 

  

     

 

سواالت

  : تاریخ امتحان

بخشی از گستردة مکعب مستطیلی به ارتفاع   12

سطح گسترده و حجم مکعب مستطیل را به دست آورید  

  

  

با توجه به صفحۀ مختصات   13

شکل متوازي االضالع ، با مختصات روبه رو را پیدا و رسم کنید )الف  

 

 
  
 

8

3
  ن

 
  
 

2

3

تقارن شکل را رسم کنیدهاي  خط )ب  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

     

  

  

آنچه مغز و قلب را از آالیش پاك می !

 

 بازخورد توصیفی

 قوتنقاط 

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

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

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

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

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

  

  


