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 ششمی ی پایهآدینه

 

 از هریک بگیریم، نظر در منفی عدد با را خورده های گل تعداد و مثبت عدد با را ها تیم ی زده های گل تعداد اگر-1

 های عبارت

 .دهید نشان صحیح عدد یک با را زیر

 :     خورده گل1:          خورده گل 3:            زده گل 1

                     

 :                          گل بدون   :           خورده گل2            :زده گل ٤ 

دهند؟ می نشان را عددهایی چه زیر، محور روی شده مشخص های نقطه-2

 

 .بنویسید را شکل ی شماره و ها کبریت چوب تعداد بین ی رابطه و کنید رسم را زیر الگوی بعدی شکل-3

 

 1 شکل          2 شکل     3 شکل ٤ شکل 

 

 .بکشید خط پذیرند بخش 3 بر که اعدادی دور -٤

1٥3       7689       181٠       3 3        67 

 .بکشید خط بخش پذیرند ٥ بر هم و  2 بر هم که اعدادی دور-٥

3٥٤       2٥٥٥        172       96       8  

 .بنویسید رقم به را هفت و هشتصد و میلیون نه و چهل عدد-6

 .بنویسید گسترده صورت به

 

 است؟ رقمی چه عدد این هزار دهگان رقم

 

 میلیون؟ پنجاه یا است تر نزدیک میلیون ونه چهل به عدد این

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR
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 ششمی ی پایهآدینه

 کند؟ می تغییری چه 9 رقم مکانی ارزش کنید، ضرب 1٠٠ در را آن اگر

 .کنید رسم شده داده تقارن محور به نسبت نمونه مانند را شکل هر ی قرینه زیر، شطرنجی ی صفحه در-7

 

  

 

 از گرم 6٠ ی تهیه برای. کنند می مخلوط 3 و 7 ، ٥ نسبت به را ج و ب الف، ی ماده نوع سه دارو نوعی ی تهیه برای-8

 داریم؟  نیاز ماده هر از چقدر این دارو

 

 

 

 امالیی زیر را مشخص کنید.غلط های -1

 اندیشه کردن در کار خالق ومخلوق روشنایی افزاید اندر دل وقفلت از این ونااندیشدیدن-الف

 

 ما انسان ها درنقطه آقاز آفرینش مانند هم هستیم-ب

 

 باحروف زیر دو کلمه بنویس که دارای ارزش مالیی باشد؟-2

 

 

 

 

 در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و درست آنهارا داخل دایره بنویسید.-3

مریم از گروه علم برخواست وگفت:ما به تمام دیدگا های سه گروه خوب گوش دادیم اما دیدگاه گروه ما آلی تر است چون 

 به همه ی عضای کالس توجه داشته ایم.

 

 

 ل        ع          ر         

 ف         ت م         
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 ششمی ی پایهآدینه

 خانواده را در کنار هم بنویسید.کلمات هم -٤

 محفوظ-عملیات-عمالا-حافظ-عمل

 حفظ

 

 

 عمل

 

 

 

 

 کلمه ای که غلط نوشته شده مشخص کنید.-٥

 سعب:دشوار-مذلت:خواری               ب-الف

 صخره:سنگ بزرگ-نبوغ:ذکاوت                 د-ج

 

 با توجه به واژگان زیر معنی مناسب خط بکشید.-6

 تیره بختی(-ادبار)روزگار-الف

 پادشاه(-سلیم)ساده دل-ب

 مقدس(-ساحت)حیاط-ج

 سختی(-مشقت)دلسوز-د

 

 مواردی از وسایل ارتباط شخصی را در گذشته بیان کنید؟-7

 

 

 درباره نقاط ضعف و قوت هر یک از وسایل زیر موردی را بیان کنید؟-8

 الف :تلفن

 ب:تلفن همراه

 پ:رایانه
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 ششمی ی پایهآدینه

 غذایی ذخیره شده درگیاهان برای هرکدام مثال بزنید. با توجه به ماده-9

 دانه نشاسته دار دانه روغن دار میوه نشاسته دار

  

 

 

 

 

 گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟-1٠

 

 جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید.-11

 مخمر از قارچ های ..............هستند-

 وسیله نورخورشید .............نام داردغذاسازی گیاهان به -

 برای ایجاد حرکت در اجسام گوناگون باید..........را به آن اجسام انتقال دهیم.-

 میکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را تا .........برابر بزرگتر نشان دهند-

 ویژگی های دانش آموز نمونه چیست؟-1

 

 وفرصت چه فرمودند؟امام علی )ع( درباره ارزش زمان -2

 

 

 حضرت سجاد)ع( درباره احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است؟-3

 

https://t.me/MoallemYarir

