بسمه تعالی
سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل

نام درس  :ریاضی

پایه  :ششن

نام دبستان :

تاریخ 93/3/... :هدت ارزشیابی  90دقیقه

نام و نام خانوادگی:

نام هعلن:

الف) دستَر کار  :پاسخ درست را تا عالهت ( )داخل  هطخص ًواییذ.

1/5

-1

هتون زاٍیِ ی  75درجِ  ،یک زاٍیِ ی  15درجِ است.

تلی

خیر

-2

حاصل عثارت  0/4  0/5تراتر  20هی تاضذ.

تلی

خیر

-3

 15%تخفیف یعٌی هثالً از  100تَهاى  85تَهاى تایذ پرداخت ضَد.

تلی

خیر
2

ب) دستَر کار :جاّای خالی را تِ عَر هٌاسة کاهل کٌیذ.
-1

کطیذى یک ضكل هٌاسة هی تَاًذ تِ حل  ........................کوک کٌذ

-2

عَل کتاب ریاضی  ................... 25است

-3

یک هتر هكعة تراتر  ......................دسی هتر هكعة هی تاضذ

-4

تا دٍراى یک ضكل حَل هحَر تقارى تِ اًذازُ ی  ..................درجِ،قریٌِ ی هرکسی آى تِ دست هی آیذ.
0/75

ج) دستَر کار  :پاسخ درست را تِ عثارت هٌاسة ٍصل کٌیذ.
-1

ٍاحذ اًذازُ گیری حجن

هتر

-2

ٍاحذ اًذازُ گیری زاٍیِ

هتر هرتع

-3

ٍاحذ اًذازُ گیری عَل

هتر هكعة
درجِ

د) دستَر کار  :هقایسِ کٌیذ.
-18  -28

1
2

0/078  0/78

0/334 

ى) دستَر کار  :پاسخ درست را تا عالهت ( )داخل  هطخص ًواییذ.
-1

دهای تْراى  3درجِ تاالی صفر ٍ دهای آهل  10درجِ از تْراى گرم تر است،دهای آهل کذام است؟
الف)  - 13

-2

ب)  /64

ج  6/4

د) /16

اگر عذد  476/9را تِ صَرت  470تیاى کٌین  ،از چِ تقریثی استفادُ کردُ این ؟
الف) کوتر از  1

-4

ب)  + 13

ج)  - 7

د)  + 7

حجن هكعثی تا اتعاد  /4ساًتی هتر  ،چٌذ ساًتی هتر هرتع است.
الف)  /064

-3

2

ب) کوتر از  10

ج) کوتر از  100

د)کوتر از  1000

 25%یک زاٍیِ ی ًین صفحِ چٌذ درجِ است؟
الف)  20

ب) 25

ج) 35

د) 45

بسمه تعالی
سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
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نام درس  :ریاضی

پایه  :ششن

نام دبستان :

تاریخ 93/3/... :هدت ارزشیابی  90دقیقه

نام هعلن:

نام و نام خانوادگی:

ٍ) تِ سَاالت زیر تا دقت پاسخ دّیذ.
 -1سیثی را  4قسوت کردین چگًَِ هی تَاًین یک قسوت از ایي  4قسوت را تیي ً 3فر تقسین کٌین؟(تا رسن ضكل)

= 4 –1

 -2حاصل عثارت رٍترٍ را تا استفادُ از هحَر تِ دست آٍریذ.

1

1

 -3ضخاهت  480صفحِ از کتاتی  24هیلی هتر است .ضخاهت یک ترگ چٌذ هیلی هتر است؟

1

 -4چْار ساعت ٍ دٍازدُ دقیقِ را تِ صَرت اعطاری ًوایص دّیذ.

1

 -5هقذار تقریثی اعذاد دادُ ضذُ را تِ دٍ رٍش خَاستِ ضذُ تٌَیسیذ.

1

هقذار تقریة

گرد کردى

قغع کردى

عذد

کوتر از 0/1

2/99

کوتر از 100

56

 -6عذد  359/995را تا چِ تقریة ّایی هی تَاًین گرد کٌین تا عذد  360تِ دست آیذ؟(تا تقریة کوتر از .......
تقریثْای هختلفی را اهتحاى کٌیذ).

1

بسمه تعالی
سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل

نام درس  :ریاضی

ً -7قاط

،

پایه  :ششن

،

،

نام دبستان :

تاریخ 93/3/... :هدت ارزشیابی  90دقیقه

نام و نام خانوادگی:

نام هعلن:

1

را رٍی هحَر هختصات ًطاى دّیذ.

ب) هساحت ضكل حاصل را تذست آٍریذ.
1/25

 -9تا تَجِ تِ الگَ  ،جاّای خالی را تا اعذاد هٌاسة پر کٌیذ؟

3/5
1/9

1/7
1/6

0/9

 -8تا تَجِ تِ ضكل اًذازُ ی زاٍیِ ّای خَاستِ ضذُ را هحاسثِ کٌیذ.

1/5

ً -10سثت عَل هستغیلی تِ عرض آى  5تِ  3است.اگر هحیظ هستغیل  80ساًتی هتر تاضذ هساحت آى چقذر است؟

1/5

 -11تا تَجِ تِ اًذازُ ّای دادُ ضذُ هساحت ّوِ سغح ّای ضكل زیر را تذست آٍریذ.

1/5

ًورُ تا عذد

ًورُ تا حرٍف
ًام ٍ ًام خاًَادگی هعلن

ًورُ تجذیذ ًظر
اهضا ٍ تاریخ

