
 

 به نام خدا       

                        نام و نام خانوادگی                
 آزمون             

 مهرماه   اریخت                   

 دقیقه 45زمان :                                                               ریاضی                   کالس                                                                      

                                          اللهم صل علی محمد و آل محمد
       

                          
ورودی ششم                                              

    ت                   

                                                                                                                                 

 کنید. صپاسخ صحیح یا غلط را مشخ- الف

 غلط             صحیح                .شود لیتر هم گفته می میلیبه یک سانتیمترمکعب، یک سی سی یا یک  -1

 غلط               صحیح                     .سانتیمترمکعب است 1000 هر لیتر،  -2

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.-ب 

 ..................تایی برابر است با یک100تا 3 – 100

 ..............اب است برابر تایی10.000 تا4 – 100

 .شود می   نامیده ......................،تقسیم کند  مساویزاویه ی  دو به را زاویه که خطی -5

 رجه است.د  ............ی ، چهارضلع یک داخلی های زاویه مجموع - 6

 درجه است..............،داخلی یک مثلث  زاویه مجموع7 –

  ................................................................... .بنویسید حروف به را 159/3 عدد ـ8

 ....................................................................... .بنویسید را 25/67عدد  ی گسترده ــ9

  3/5 , 2/7 , 1/1 , 0/7 :آورید دست به را عددها این میانگین ــ10

 

 .آورید دست به را زیر تفریق و جمع حاصل ــ11
                                                                                                                                                        

                                                 

 4328   .                                                                                                                 31زیر را انجام دهید ــ تقسیم12

     

 

         

                                          

90000 

25630 70903 

154688 

+ - 

ادامه ي پرسش ها در صفحه ي بعد

.د - به سواالت زیر پاسخ صحیح دهید



 

 به نام خدا       

 مهرماه   اریخت                   ورودی ششم                                  آزمون                                     نام و نام خانوادگی                

 دقیقه 45زمان :                                                               ریاضی                   کالس                                                                      

                                          اللهم صل علی محمد و آل محمد

 رابطه ی الگوی زیر را به دست آورید .  شکل دهم چند مهره دارد ؟ -13

                                                

    

    

    

    

 نسبت خانه های رنگی به خانه های سفید چند است ؟ -14 

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

    
    

     

  

  

 های زیر رنگ شده است؟ ــ چند درصد از شکل15

 .مساحت هر شکل را محاسبه کنید16- 

 .های تقارن را پیدا کنید ی خط های زیر، همه لــ در هر یک از شک17

 را به دست آورید.مقابل حجم شکل -18

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

 های او چند سانتیمتر است؟ قدم طی کرده است. میانگین طول قدم  10  سانتیمتر راه را با  640    ــ علی19

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

   ای بسازید. با هر کلمه یا عبارت جملهشما  - 20

   ......................احتمالش کم است  ................................. احتمال دارد

 

  

 3شکل  2شکل  1شکل 

mohsens1214s@gmail.comتهیه کننده : محسن سوقی معلم ششم دبستان شاهد امام سجاد (ع) امیدیه eitaa.com/file66 کانال ایتا

 ................... افتد نمیبه طور حتم اتّفاق   

موفق باشید




