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  سواالت 1صفحه 

 در سؤاالت زیر پاسخ درست را مشخص کنید. 1

 63و36و25و36.........و    با توجه به الگوی مقابل ،عدد بعدی کدام گزینه است؟الف( 

 73د(  73 ج( 76ب(  75 الف(

 ؟بخش پذیر است 3ک از اعداد زیر بر ی کدامب( 

 225د(  55263ج(  3437ب(  7346الف(

 درجه شکل مقابل نسبت به نقطه داده شده در کدام گزینه آمده است؟ 184دوران  ج(

 د(  ج(  ب(  الف(

 د(کدام عدد با بقیه برابر نیست؟

 474/1( د 4474/1ج(   47/1ب(  4744/1الف( 

 دسی متر ،چند دسی متر مکعب است؟ 1/1حجم مکعبی به ضلع ( ه

 55/5د(  34/5ج(   661/1ب(  755/1الف(
 

 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت 5

 واحد است. )......( 5روی محور عداد  3و  -3فاصله دو عدد  الف(

 درجه است.)......( 184مجموع دو زاویه مکمل ب(

 سکه پنجاه،پنجاه است. )......(بار پرتاب می کنیم،احتمال رو آمدن و پشت آمدن  34یک سکه را ج( 

 ذوزنقه قائم الزاویه تقارن مرکزی دارد. )......(د( 

 سی سی است. )......( 1244لیتر برابر  2/1ه(

 

 در جاهای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید. 6

 )بدون تکرار رقم ها(....................است.62رقمی با طبقه میلیون  8الف(بزرگترین عدد فرد 

 ب(خطی که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد،................... نام دارد.

 ج(واحد مناسب برای بیان زمین های کشاورزی..................... است.

 .......................... است. 2د(نهمین مضرب عدد 

 .ه( همه اعداد صحیح ........................ از صفر بزرگترند

 

 



 نام خانوادگی: نام و

 دقیقه 08 :آزمون مدت

 دبیر:امیر اسدی

 4دبستان غیر دولتی  فرهنگ منطقه 

 ریاضی نوبت دوم درس: آزمون پایانی

 ابتدایی ششمپایه 

 آزمون آمادگی امتحان

 2شماره 

 

 

 نمره شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سواالت 2صفحه 

 

 اعداد زیر را با هم مقایسه کنید. 3

.... .... .... 
5 1

3027301 3020731 120 2 2
2 3

 

دسی متر مربع 645....متر مربع45/6

 

 پاسخ عبارت زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید. 2
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 مساحت شکل زیر را بدست آورید. 3
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 جدول را کامل کنید. 7

 

 

 عدد با تقریب کمتر از  قطع کردن گرد کردن

  1/4 235/32 

3444   6832 

 

 های خواسته شده را بیابید.با توجه به شکل اندازه زاویه  8
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 سواالت 3صفحه 

 

7به  1نسبت وزن زهرا به مریم  2
8

 کیلوگرم باشد.وزن هریک را به دست آورید. 142است.اگر مجموع وزن آن ها  

 

 

 

 تومان فروخته می شود. 66444تومان خریداری شده است، 64444کتابی که به قیمت  14

 کتاب را محاسبه کنید.الف(درصد سود این 

 

 تا از این کتاب ها چقدر است؟ 54ب( مقدار سود حاصل از افزایش 

 

 

11 
,مختصات راس های یک چهار ضلعی عبارت اند از : , ,
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7 4 1 4
 

 الف(چهار ضلعی را رسم و نوع آن را مشخص کنید.

 ب(مساحت چهار ضلعی را بدست آورید.

 

 تقسیم زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهید و باقی مانده را مشخص کنید. 15
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2پاسخنامه امتحان شماره   



 

 


