نام :

بسمه تعالی

تاریخ آزمون :

آموزش وپرورش استان .....................

زمان آزمون :

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان...................

نمره آزمون :

نام خانوادگی :
کالس:

ارزشیابی پایانی فصل سوم( ریاضی ششم)

نام دبیر :

رديف

دقیقه

آزمون شماره 3

(فصل سوم)
کدام عدد اعشاری ازنصف کمتر است؟
الف) 1/01

1

ج) 0/5080

ب) 0/6312

د) 0/15

يکی ازعدد ها بابقیه برابرنیست .مشخص کنید.
الف)

ب)

5 / 50

ج) 5/500

5 /5

د) 5/0050

کدام تقسیم درست انجام شده است؟
الف)

0/3  0/6  50

ب) 0/3  0/6  0/05

ج)

0/3  0/6  0/5

د)

0/3  0/6  5

نقطه های مشخص شده روی محور کدام عدد های اعشاری را نشان می دهد؟
2

2
3

4

1

0

ارزش مکانی عدد  3را در هريک از اعداد زير بنويسید.
89/0531

230/15

عددهای اعشاری را با حروف بنويسید.
60/06

14 / 235

عبارت مقابل را به صورت يک عدد اعشاری بنويسید.
2
5 6
 
1000 10 100

5

3

عدد اعشاری روبرو را به صورت گسترده بنويسید.
21/0409

عددهای اعشاری را به کسر تبديل کنید و تا حد امکان ساده کنید.
6

3 / 48
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0/54

ارزشیابی پايانی فصل سوم( رياضی ششم)
محیط شکل مقابل را به دست آوريد.
7

طول ضلع مربعی  2/14متر است مساحت ومحیط آن راپیدا کنید.
8

حاصل ضرب مقابل را به صورت مساحتی به دست آوريد(.رسم شکل)
3 /4  2/6 

9

عبارت های جمع و تفريق زير را روی محور نمايش دهید.
1/4  2/6 

10

3/7  0/9 

تقسیم زير را تا دورقم اعشار درخارج قسمت ادامه دهید وباقی مانده رامشخص کنید.
23

11

94/7

حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.
12

13

14

3
5   3/2 
4

مجموع دو عدد  32/42واختالف آن ها  8 / 28می باشد عدد بزرگ ترکدام است؟
معکوس عدد  3 / 5رابنويسید.

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

3
 0/4  0/12
5

ارزشیابی پايانی فصل سوم( رياضی ششم)
حاصل عبارت زير رابه دست آوريد.







12/56  8 /05  2/3  0/75 

15

حاصل عبارت مقابل رابه دست آوريد
2/75  7/5

2/5  0/25

16

پاره خطی به طول  4سانتی متر را با چهار نقطه به پاره خط های مساوی تقسیم کرده ايم .طول هر پاره خط کوچک
17

به دست آمده چند سانتی متر است.

مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در  100ضرب کرده ايم ،پس از انجام تقسیم باقی مانده برابر  0/4شد .باقی مانده
18

19

واقعی را محاسبه کنید؟

میانگین اعداد

1
, 0/4
2

6 , 3

و

برابر با  2 / 5شده است .

چه عددی است؟

يک موتور آب در هر ساعت  1/5لیترگازوئیل مصرف می کند .اگر داخل مخزن سوخت موتور  30لیتر گازوئیل
20

وجود داشته باشد اين موتور چند ساعت روشن خواهد ماند؟

قسمت" خود را بیازمایید"آزمون فصل

09135748409
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نام :

بسمه تعالی

تاریخ آزمون :

آموزش وپرورش استان .....................

زمان آزمون :

کالس:

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان...................

نمره آزمون :

نام دبیر :

ارزشیابی پایانی فصل چهارم ( ریاضی ششم)

آزمون شماره 4

نام خانوادگی :

رديف

دقیقه

(فصل چهارم)
وقتی شکلی به اندازه..................حول نقطه ای بچرخد و روی خودش منطبق شود می گويیم شکل  ..................دارد.

1

وقتی شکلی را حول يک نقطه به اندازه  180درجه و يا کمتر در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی
خودش می افتد می گويیم شکل...................................دارد.
ذوزنقه متساوی الساقین ....................................دارد(.محور تقارن – مرکز تقارن)
شکل را حول نقطه داده شده  180درجه بچرخانید
و سپس آن را رسم کنید.

2

قرينه هر يک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن
پیدا و روی شکل مشخص کنید.
3

درستی يا نادرستی جمله های زير رامشخص کنید.
محل برخورد قطر هادر مربع مرکز تقارن است.
4

متوازی االضالع مرکز تقارن ندارد
اگرشکلی خط تقارن داشته باشد حتما مرکز تقارن دارد.
به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه ی شطرنجی تعیین می کنیم ،مختصات آن نقطه می گويیم
شکلی رسم کنید که بیش ازدو خط تقارن دارداما مرکز تقارن ندارد.

5
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ارزشیابی پايانی فصل چهارم( رياضی ششم)
مختصات نقطه مشترک محور طول ها و عرض ها ……… است.
6

اگر از مبدأ مختصات  3واحد به سمت راست و  2واحد به سمت باال حرکت کنیم به چه نقطه ای می رسیم؟
در شکل زير مختصات مرکز تقارن را بنويسید.

7

کدام نقطه روی محورهای مختصات قرار ندارد؟
8

الف ) 0 
 
0 

ب)

4 
 
0 

ج)

0 
 
2 

د)

1

1
 

در شکل زير ،مختصات نقاط خواسته شده را بیابید.
9

با استفاده از مختصات نقاط داده شده ،شکل را رسم کنید.
5 
, 
1 

10

2 2 
 ,  
1  4 

نام شکل را بنويسید.
مساحت آن را محاسبه کنید.

شکلی رسم کنید که به تعداد اضالعش محور تقارن دارد .آيا اين شکل مرکز تقارن دارد؟
11

اگر يک چهارضلعی به مختصات رأس های

1  1 
,  ,  
3   2

3  4 
 ,  
2  3 

رايک واحد به سمت راست و سپس  4واحد به

سمت باال ببريد ،چه تغییری در مختصات رأس های چهارضلعی به وجود می آيد؟
12
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ارزشیابی پايانی فصل چهارم( رياضی ششم)
13

چهارضلعی رسم کنید که يک خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

شکل های زير را طوری رنگ کنید که نسبت به نقطه مشخص شده قرينه باشند.
14

قرينه هرشکل رانسبت به محورتقارن داده شده رسم کنید.درهرشکل مختصات نقطه ن وقرينه آن رابنويسید.

15

شکل زير راحول نقطه م به اندازه  90درجه بچرخانید وآن رارسم کنید.
16

مختصات رأس های يک شکل و قرينه آن داده شده است .با توجه به مختصات داده شده،

17

چه ارتباطی بین مختصات شکل و قرينه آن می بینید؟
آيا می توانید با توجه به مختصات داده شده بگويید تقارن نسبت به خط افقی بوده است يا عمودی؟
در شکل های زير محور تقارن را رسم کنید.

18

پاسخ دراسالید های آموزشی همین فصل
قسمت" خود را بیازمایید"آزمون فصل

09135748409
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نام :
نام خانوادگی :
کالس:

بسمه تعالی

تاریخ آزمون :

آموزش وپرورش استان .....................

زمان آزمون :

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان...................

نمره آزمون :

ارزشیابی پایانی فصل پنجم( ریاضی ششم)

نام دبیر :

رديف

دقیقه

آزمون شماره 5

(فصل پنجم)
يک مسیر مسابقه از دو جاده  100متری صاف و دو جاده  30متری منحنی طبق شکل تشکیل شده است .طول اين

1

مسیر مسابقه چند متر است .

برای اندازه گیری موارد زير کدام واحد سطح مناسب تر است؟
2

الف) مساحت يک اتاق .........
ج) مساحت يک دکمه پیراهن .........

ب) مساحت جلد يک کتاب.........
د ) مساحت يک کشور.........

برای ساخت آکواريومی به ابعاد  3و  2و  1متر چند متر مربع شیشه الزم است؟
3

4

برای اندازه گیری اجسام زير کدام واحد حجم مناسب تر است؟
الف (حجم اتاق

ب (حجم کتاب رياضی

در شکل زير مساحت هر شکل داخل آن نوشته شده است .طول و عرض مستطیل بزرگ چقدر است؟
5

منبع آبی به شکل ا ستوانه داريم ،می خواهیم بدنه خارجی و سقف آن را رنگ کاری کنیم.در صورتی که شعاع
قاعده منبع  3متر باشد و ارتفاع آن  6متر باشد ،مساحت سطح رنگ شده چقدراست؟
6

اگر حجم مکعبی  125سانتی متر مکعب باشد برای کادو کردن اين مکعب حداقل چقدرکاغذ نیاز داريم؟
7
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ارزشیابی پايانی فصل پنجم( رياضی ششم)
مساحت قسمت رنگی شکل زير را به دست آوريد.
8

اگر مساحت مربع رنگ شده  16متر مربع باشد ،حجم مکعب چند لیتر است؟
9

ابعاد جعبه ای  30و  50و  70سانتی متر است .حداکثر چند بسته مکعب مستطیل به ابعاد 2 ، 3و  7سانتی متر می توان
10

در آن جای داد؟

کدام جمله زير غلط است؟
الف) دو زاويه متقابل به رأس باهم برابرند.
11

ب ) اگر طول اضالع يک زاويه  3برابر شود اندازه آن زاويه هم  3برابر می شود.
ج( زاويه نیم صفحه به معنی  180درجه و زاويه تمام صفحه به معنی  360درجه می باشد.
د)

1
180

زاويه نیم صفحه ،درجه نام دارد.

نسبت سه زاويه مثلثی مثل  1و  2و  3می باشد ،بزرگ ترين زاويه آن چند درجه است؟
12

13

در مثلث روبه رو اندازه زاويه آ چقدر است.
14
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آ

ارزشیابی پايانی فصل پنجم( رياضی ششم)
در شکل های زير اندازه زاويه خواسته شده را بنويسید.

15

16

الف (در هر مثلث قائم الزاويه دو زاويه تند  .......يکديگرند.
ب (مکمل زاويه  37درجه برابر  ..........درجه می باشد.
الف ) دو کیلومترمربع چند هکتاراست؟

17

ب ) سه مترمکعب چند لیتراست؟
ج ) خطی که ازوسط پاره خط عبور کند وبرآن عمود باشد چه نام دارد؟
1

د ) نسبت متمم زاويه ای به مکمل آن است اين زاويه چند درجه است؟
10

يک مخروط از باال به شکل .......................ديده می شود.
18

 3500کیلوگرم .........................،تن است.
 7400سانتی مترمربع .........................،مترمربع است.
يک استوانه از روبرو به شکل ....................ديده می شود.
شکل مقابل گسترده چه حجمی رانشان می دهد.؟

19

روش پیدا کردن فاصله يک نقطه از خط رابنويسید.
20

پاسخ دراسالید های آموزشی همین فصل
قسمت" خود را بیازمایید"آزمون فصل

09135748409
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نام :

بسمه تعالی

تاریخ آزمون :

آموزش وپرورش استان .....................

زمان آزمون :

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان...................

نمره آزمون :

نام خانوادگی :
کالس:
نام دبیر :

ارزشیابی پایانی فصل ششم( ریاضی ششم)

رديف
1

دقیقه

آزمون شماره 6

(فصل ششم)
نسبت پول ساسان به پول مريم  7به  9است .اين نسبت را به صورت يک کسر ،نمايش دهید.
نسبت پول مريم به کل پول چقدراست؟
در کدام يک از جدول های زير تناسب برقرار می باشد؟دور آنهاخط بکشید.

2

مهرداد برای به دستتت آوردن يک رنگ ويژه 5 ،لیتر رنگ قرمز 2 ،لیتر رنگ آبی و  2لیتر رنگ زرد را با هم
مخلوط کرد .ن سبت رنگ قرمز به کل مقدار رنگ چیست؟ برای تهیه  18لیتر از اين رنگ چند لیتر رنگ قرمز نیاز
دارد؟
3

وقتی می گويیم وزن يک کودک از بعد تولد تا يک سالگی  200درصد اضافه می شود،کدام گزينه درست است؟
4

الف ( وزن کودک در طول اولین سال زندگی دو برابر می شود.
ب ( وزن کودک در طول اولین سال زندگی سه برابر می شود.

چند درصد از هر شکل رنگی است؟
5

علیرضادوچرخه ای را با  15%تخفیف  170000تومان خريد .قیمت اولیه آن دوچرخه چقدر بوده است؟
6
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ارزشیابی پايانی فصل پنجم( رياضی ششم)
هر يک از جمله های زير را با عدد يا کلمه های مناسب کامل کنید.
25درصد تخفیف يعنی بايد  ......................درصد پرداخت شود.
7

5%يک کیلوگرم برابر  ......................گرم است.
 30%از 40%يعنی  ..............درصد.
3
5

مساوی  ....................درصد است.

20%دايره های مقابل را رنگ کنید.
8
قیمت يک يخچال  1200000تومان است و به آن  5درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد .خريدار بايد برای
9

خريد يخچال چقدر پرداخت کند؟

کرايه تاکسی مسیری از  2000تومان به  2500تومان تغییر کرده است .قیمت کرايه اين مسیر چند درصد افزايش پیدا
10

کرده است؟

مانی  120دقیقه را برای انجام تکالیف اختصاص داد و آن را بین درس هايش تقسیم کرد.با استفاده از نمودار دايره
ای حساب کنید که او چند دقیقه از وقتش را برای هريک از موضوعات زير
می پردازد؟
11

12

13

اگر  7را  7برابر کنیم چند درصد به آن اضافه می شود.؟

درپرتاب يک تاس احتمال اين که  3نیايد
الف ) برابر نصف است

ب ) ببیشتراز نصف است

ج ) کمتراز نصف است

د) برابر با است

مساحت مربع با طول ضلع آن متناسب است(.درست  -نادرست)
14

نسبت

5
6

به

1
3

1

مانند نسبت  5به  2است( .درست  -نادرست)
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6

ارزشیابی پايانی فصل پنجم( رياضی ششم)
15

وقتی در بحث احتمال از پرتاب يک تاس صحبت می کنیم ،در تعداد زياد آزمايش ها انتظار داريم همه ی سطح ها
را تقريبا  .................................مشاهده کنیم.
چرخنده ی رو به رو را طوری رنگ کنید که احتمال ايستادن عقربه روی رنگ سفیددو برابر
احتمال ايستادن عقربه روی رنگی غیر از سفید باشد.

16

جدول زير را با توجه به تبديل واحدها
و تناسب بین آنها،کامل کنید.
17

نسبت طول يک زمین مستطیل شکل به عرض آن  5به  2است .محیط اين زمین 280 ،متر است.
الف ( طول و عرض زمین را محاسبه کنید.
18

ب ( مساحت زمین را به دست آوريد.

نسبت تعداد سیب های زهرا به مريم 3 ،ونسبت سیب های مريم به الله  2است اگردرمجموع  62سیب داشته باشند
3

5

19

تعدادسیب های هريک راپیدا کنید. .

هر مولکول آب از يک اتم اکسیژن و  2اتم هیدروژن تشکیل شده است.
الف ( نسبت تعداد اتم های اکسیژن به هیدروژن چقدر است؟
20

ب ( در برابر  20اتم هیدروژن چند اتم اکسیژن وجود دارد؟
پ ( در هر  150مولکول آب چند اتم هیدروژن و چند اتم اکسیژن وجود دارد؟

پاسخ دراسالید های آموزشی همین فصل
قسمت" خود را بیازمایید"آزمون فصل
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نام :
نام خانوادگی :
کالس:

بسمه تعالی

تاریخ آزمون :

آموزش وپرورش استان .....................

زمان آزمون :

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان...................

نمره آزمون :

ارزشیابی پایانی فصل هفتم ( ریاضی ششم )

نام دبیر :

رديف

دقیقه

آزمون شماره 7

(فصل هفتم)
درستی يا نادرستی هر عبارت رامشخص کنید.

1

الف ( در تقريب به روش قطع کردن ،همیشهاختالف هر عدد با مقدار تقريبی آن کمتر از مقدار رقم تقريب است.
ب)

عدد  327/56با روش قطع کردن و با تقريب کمتر از  1برابر است با 327 /5

ج ) عدد  2199/ 786با روش گرد کردن و با تقريب کمتر از  1000برابر است با 2000

جدول زير را تکمیل کنید.
2

مقدارتقريبی کسر  3را با تقريب  0/01به هردوروش (قطع کردن -گرد کردن) بنويسید.
7

3

کوچک ترين و بزرگ ترين عددهای  4رقمی که تقريب آنها به روش گرد کردن با تقريب کمتراز ، 1000
4

 9000می شود کدام است؟(بدون تکرار ارقام)

عددی باتقريب کمتر از  0/1به روش قطع کردن برابربا  639/ 7شده است.آن عدد چه عددهايی می تواند باشد.؟
5
در چه صورت مقدار تقريبی يک عدد با تقريب کمتر از  100از هر دو روش گرد کردن وقطع کردن يکی می شود.؟
6
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ارزشیابی پايانی فصل هفتم( رياضی ششم)
هر يک از کسرهای زير را با تقريب کمتر از  0/1به روش خواسته شده تقريب بزنید وسپس روی محور اعدادنشان دهید.

7

(روش گرد کردن)

2
7

(روش قطع کردن)

32
18

مقدار تقريبی يک عدد با تقريب کمتر از  100به روش گرد کردن برابر  900شددده اسددت .کدام عدد زير می تواند
8

مقدار واقعی عدد باشد.

990

805

897

کدام يک تقريب عدد به روش گرد کردن با تقريب کمتر از  100نیست؟
9

1493 1500

99 100

99 0

ابتدا صورت و مخرج کسر زير را با تقريب کمتر از  10گرد کنید و سپس آن را تا حد امکان ساده کنید.
10

345
7620

در زير اعداد و مقدار تقريبی آن نوشته شده است .تقريب آنها را مشخص کنید.
11

(روش گرد کردن)

( 1325/716 1325/7تقريب).......................................

(روش قطع کردن)

( 7208/125 7208/12تقريب).......................................

حاصل عبارت زير را بادو روش (اول تقريب سپس محاسبه-اول محاسبه وبعد تقريب ) با تقريب کمتر از 1به روش گرد
12

کردن به دست آوريد .کدام روش به مقدار واقعی نزديک تراست؟

دقت اندازه گیری هر يک از ابزارهای زير را بنويسید.
الف (خط کشی مدرج با سانتی متر و میلی متر شمار با تقريب کمتر از ...........................
13

ب( متر خیاطی که فقط سانتی مترشماردارد با تقريب کمتر از ..........................
ج( ترازو برای اندازه گیری وزن انسان با تقريب کمتر از .........................
د( ترازو برای اندازه گیری وزن يک برگه کاغذ با تقريب کمتر از..................

14

طول يک زمین فوتبال برحسب متر با تقريب کمتر از........................سانتی متربیان می شود
حاصل عبارت  12  2  5برابر با .............است)50،2(.
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ارزشیابی پايانی فصل هفتم( رياضی ششم)
حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.

15

حاصل عبارات زير را به دست آوريد سپس با تقريب کمتراز  0/1به روش گرد کردن تقريب بزنید
3
1 8
1  
4
4 5

16

2

3
0/2 1 
7

حاصل عبارت های زير رابه دست آوريد.
3
5  2/11 
4

17

1
7  2/5 
3
1 1
13   
5 4

18

پاسخ دراسالید های آموزشی همین فصل
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