
 

سیزراهشخّض کٌیذ.طحیح یاغلط تَدى جوالت   

غ     ص                                 هی تاشذ.       10 هساٍی عذد ؟ 1،3،6الف(درالگَی ؟ ،  
غ         ص                           تخشذیزاست.  9ذیزتاشذ،حتوا تزپتخش3کِ تزی عذد ب(  

غ        ص                               .   ّستٌذج(ّوِ ی اعذاد طحیح هٌفی اسطفزکَچک تز  
غ        ص                             .        هی شَد 37/3عذد    5ــ 37/2حاطل تفزیق   د(   
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 درجاّای خالی عذدیاکلوِ ی هٌاسة تٌَیسیذ.
الف( ّزگاُ هقسَم ٍهقسَم علیِ درعذدی ضزب شًَذ،خارج قسوت .................. ٍتاقی هاًذُ 

 ًیشدرّواى عذدضزب هی شَد.
درجِ یاکن تزدرجْت عقزتِ ّای 180ب(ٍقتی شکلی راحَل یک ًقطِ تِ اًذاسُ ی   

هی چزخاًین ٍشکل رٍی خَدش هی افتذهی گَیین شکل ،.............. دارد.ساعت   

درجِ تاشذ،دٍساٍیِ ی ................ هی گَیٌذ.90ج(تِ ّزدٍساٍیِ کِ هجوَع آى ّا  
........... ،خطّی است کِ اسٍسط یک پارُ خط تگذردٍتزآى عوَدتاشذ.د(.........  
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 گشیٌِ ی درست رااًتخاب کٌیذ.

کذام عذدهی تاشذ؟  1
 6 ، 59 کَچک تزیي هخزج هشتزک دٍکسز -  1 

27د(                    18ج(                      12ب(                 36الف(  
ارتفاع آى  هتز تاشذ،5ٍ4آى هتزهکعة تاشذ،طَل ٍعزع  40اگزحجن هکعة هستطیلی  -2

 چٌذهتزاست؟
  4د(                       2ج(                       5ب(                  8الف( 

هتز است،چٌذهتزهی تاشذ؟5هحیط شکل سیزتاتَجِ تِ ایٌکِ ّزضلِ  -3  
75د(                    70ج(                   65ب(                60الف(  

کذام عذد هی تاشذ؟      14
24  

21
32 حاطل تقسین      -4    

              12    د(                    
8
9 ( ج                   2

3 (  ب                 4
3 (الف   
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تَهاى تاشذ. 70000هی تاشذ.اگزهجوَع پَل آى ّا  2
 3 1 تِ    

2    ًسثت پَل هزین تِ هیٌا 

 پَل ّزکذام چٌذتَهاى است؟

4 

5/3/98تاریخ آزهوى:                          بسوه تعالی                           نام ونام خانوادگی:...................                   

دقیقه75هدّت آزهوى:        سواالت اهتحانی درس: ریاضی  اداره ی آهوزش وپرورش استاى آذربایجاى شرقی  

10ساعت آزهوى:            (    97-98شهرستاى تبریس)سال تحصیلی             پایه ی: ششن                          

صبحشیفت :                     10تعدادسوال:           2تعداد صفحه :   نام هعلّن:.............                                 



 

 

 

تاشذ،هختظات رأس چْارم      2     ،     5    ،       5            الف(اگزهختظات سِ رأس هستطیلی   
  3           7             3                                   راتِ دست آٍریذ.        

 
 ًقاط رارٍی شکل ًشاى دّیذ.  
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 ّزیک اساعذاد دادُ شذُ راتاتقزیة خَاستِ شذُ،تقزیة تشًیذ.
745/56 5/234 عذد  48/56  37/5  

گزد1/0کن تزاس      

قطع1/0کن تزاس         
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تخفیف هی فزٍشذ. هحسي تزای خزیذ کتاتی کِ قیوت رٍی  20کتاب فزٍشی کتاب ّای خَدراتا%
تَهاى است. 26000جلذآى   

 الف(چٌذتَهاى تایذتپزداسد؟
 ب(فزٍشٌذُ چٌذتَهاى تخفیف هی دّذ؟
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 درجاّای خالی عذدهٌاسة تٌَیسیذ.
سی سی:.............. لیتز5000ب(هتزهکعة:............ دسی هتزهکعة     2/3الف(  

ّکتار:........... هتزهزتع                   7ساًتی هتز:............ هتز                         د(145ج( 
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 ّزیک اسکسزّاراتِ طَرت اعشارٍاعشارراتِ طَرت کسزتٌَیسیذ.
                         ;3/12               3

4 =        ;28/10                             58 =                                
         

9 

ب( عذدفزد:                  الف( عذدسٍج:                 :آمدن رتاب تاس احتمالپدر  
 

:5د(عذدی تخشپذیزتز        :        3ج( عذدی تخشپذیزتز                                                
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 موفق باشید وسرفراز



 بسمه تعالی                    ریزبارم ریاضی ششم شیفت صبح5 خرداد98 

د(غ            ج(ص            الف( ص                 ب( غ         -1  

ماند .         ب(تقارن چرخشی         ج(متمم         د(عمودمنصف ثابت میالف(  -2  

(  
8
9

ج)-4(              60الف) -3(             2ج) -2(               18ج ) -ا - 3 

  تومان  40000تومان ومینا  30000مریم  -4 

 

 

 

5-      2  

 7           

  2/5ــ 7/56ــ  5/56ــ  4/5       -6

2/5ــ 7/56ــ  4/56  ــ 3/5                

5200ب(          20800 الف( -7  

 

 

 

  70000د(       45/1ج(         5ب(          3200الف(  -8

           
123
10

ــ            75/0ــ         
1028
100

ــ              625/0  -9 

د( یک ششم   الف(سه ششم یا یک دوم   ب(سه ششم یا یک دوم   ج(دوششم یا یک سوم    -10  

التماس دعا                 .نظرهمکاران عزیز محترم می باشد  
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