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5931دی ماه   

 ریاضیسئواالت درس: 

 نام پدر:                              نام ونام خانوادگی:         صبح   ساعت برگزاری:

06/0315/  :تاریخ امتحان  هدی صدربنت الدبستان نام آموزشگاه: 

5صفحه:  عظیمیان                                                                                خانم آموزگار:        ششمپایه تحصیلی:   :تعداد صفحه  

 ردیف ســــــــــــــــــــوال

 صحیح و غلط بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید.

 است. د، عددی زوجحاصل جمع دو عدد فر-

 .عدد طبیعی استیک صفر ، -

 بر روی محور اعداد ، هر چه به سمت چپ برویم عدد کوچک تر می شود.-

 بخش پذیر است.هم  9بخش پذیر باشد بر  3هر عددی که بر -
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 در الگوی اعداد فرد ، صدمین عدد فرد کدام است.-

 199-د           101-ج          101-ب             99-الف 

 بزرگتر است.     کدام کسر از   -

          -د                  -ج               -ب               -الف 

 قرار دارد. ( 00/0و  00/0کدام عدد بین )-

 00/0-د      0/0-ج       000/0-ب       0000/0-الف
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 جاهای خالی را تکمیل کنید.

 حاصل ضرب هر عدد در معکوسش برابر با ............... است.-

 ............. است. 4دهمین مضرب عدد -

 می شود...............  نمایش اعشاری کسر     -
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 .هیدالگوهای عددی زیر را ادامه د

 الف– 1014،  104،  44........ ، ........ ،

  ب- 1/3،  4/4،   0/11.......... ، .......... ، 
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 مقایسه کنید.عدد های زیر را 

                                     0000/0        00/ 0    10-         999/0                    000-          3-                        
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 حاصل عبارت زیر را بدست آورید.

 
 (10/0-0) 

001/0    13/0 
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 را مشخص کنید. تقسیم زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت محاسبه و باقی مانده 
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 اهداف

تسلط  تسلط کامل
 خوب

نیاز به تالش  کم وسطمت
 بیشتر

      ی عددیدرک و حل الگوها 

      درک مفهوم کسر و مقایسه آنها

      و تفریق کسرجمع  عملیاتتوانایی محاسبه 

      عملیات ضرب وتقسیم کسرتوانایی محاسبه 

      عملیات جمع وتفریق اعشارتوانایی محاسبه 

      اعشارضرب و تقسیم  عملیاتتوانایی محاسبه 

      بر اعداد بخش پذیریفهم  

      مسالهدرست تجزیه و تحلیل  

 

 :فراگیرخودسنجی 

 ..............................من یاد گرفتم.................................................................................................................

 ......................گرفتم........................................................................................................................یاد ن من

 ............................................آنچه باید انجام دهم تا بهتر یاد بگیرم.......................................................................

 ........................................................................................................................................بازخورد آموزگار

درجه سانتیگراد زیر صفر  51 ی زمستان یک روز و در درجه سانتیگراد باالی صفر  6دمای هوای ایالم در یک روز بهاری 

 است اختالف دمای این دو روز را بدست آورید)رسم محور(.
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 جاهای خالی را تکمیل کنید.
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 )روش مساحتی(ه کمک محاسبه مساحت به دست آورید.را ب   9/1   1/1پاسخ ضرب    
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داشته هزار تومان  100000امپو خرید . اگر او قبل از خرید عدد ش 6باقی مانده آن     پولش را برنج و با      علی  

 باشد چقدر برایش باقی مانده است.
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Type 
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