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   :استان  ریاضی :درس     :نام ونام خانوادگی       
: شهرستان  ارزشیابی مهرماه :نوع آزمون      دبستان :مقطع

 : آموزشگاه  دقیقه 55 : زمان آزمون    مشش :پایه
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 نادرستدرست                  . مشخص کنید) (پاسخ مناسب را با عالمت ) الف
         .  .بزرگتر است» -5«از عدد » -45«عدد 

  .می باشد» -1« کوچکترین عدد صحیح منفی عدد 
           .نیز بخش پذیر خواهد بود 9بر حتمابخش پذیر باشد  3هر عددي بر 

 .، نُه تا صفر به کار رفته است»سیصد میلیارد و شش میلیون و چهار صد « در عدد 
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  .گزینه ي مناسب را انتخاب کنید  )ب
  ،256،16،4،2  لگوي بکار رفته در اعداد مقابل رعایت شده باشد؟                چه عددي بنویسیم تا ا بجاي 
812   1894  65536  98406 

 کدام عدد است ؟» -18«قرینه ي ، قرینه ي عدد 
81-     81   +                18   +                   18-    

 کدام است؟» چهار صد میلیارد و چهل میلیون و چهار هزار و چهار صد و چهل و چهار « عدد 
400040004444  400400004444  400040040444  400004004444

 گترین عدد سه رقمی است؟بزرگترین عدد شش رقمی چند برابر بزر
  برابر                       10001برابر                         1001برابر     3000برابر   333
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 .مناسب پـرکنید  اعدادیاعباراتجاهاي خالی را با ) پ
 .می باشد....... ..............، عدد  )2-7(حاصل عبارت 

 .از صفر کوچکتر هستند...................... تمام اعداد 
  .است........................... ، عدد  3دوازدهمین مضرب 

 .می گوییم.......................... عددهاي  ) 2،  4،  6،  8، (... به عددهاي 

١٣  
  

 .بگذارید >=  <مقایسه کنید و عالمت 

658007   6580007 -              ،            2200003000     2  هزار 30+ میلیون  200+میلیارد

 400400400040    400400400400        ،           6کوچکترین مضرب    3کوچکترین مضرب 

  4-       ،      93 -       0  -26       ،     700هزار و  7میلیون و     6  3هزار و  70میلیون و  6
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بعد  را نیز محاسبه کنید و 10الی  1را حساب کنید، سپس مجموع اعداد فرد  10الی  1ابتدا مجموع عددهاي زوج 
  .تفاضل این دو عدد بدست آمده را بنویسید

 را ؛» سی و چهار میلیارد و هفتصد و شش میلیون و دو هزار ونود و هشت « عدد  
  .به رقم بنویسید) الف
  کدام رقم باالترین ارزش مکانی را دارد؟) ب
 .ارزش مکانی بزرگترین رقم این عدد را بنویسید) پ

 را بنویسید 10ذیر هستند؟ پنج مضرب عدد بخش پ 10چه اعدادي بر عدد 

 نفاط مشخص شده ي روي محور زیر چه عددهایی را نشان می دهند؟

 1،  2،  6،  24، .......   اگر الگوي عددي مقابل را ادامه دهیم، ششمین عدد چه عددي خواهد بود؟
  .الگوراشرح دهید

درجه زیر صفر  5دماي آن به درجه باالي صفر بودرا در فریزرگذاشت تا 2که دماي آن کرده یاسمن مقداري سبزي خرد
  ؟خواهدکرددماي این مقدار سبزي چند درجه تغییر . برسد

را از کوچکترین عدد ده رقمی که ارقامش تکراري نباشند، کم کنیم  اگر بزرگترین عدد نه رقمی با ارقام غیر تکراري ،
  میلیون چه عددي خواهد شد؟ یکانعدد با تقریب اختالف این دو 

: ارزیابی آموزگار 
.            ............................................................................................................................................................................................ 

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

 نیازبه تالش  قابل قبول  خوب  بسیار خوب

 20+ 40- 60- 60+ 

براى دریافت این آزمون بافرمت«ورد» وپاسخنامه به سایت یافروشگاه سخت کوشان مراجعه نمایید


