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به نام خداوند جان و خرد

ماه اذر ششم ریاضی خانوادگی نام -گرگانسحردبستان-فصل اعشار    –99نام

تهیه تنظیم:سارا جاللی ازمونک 

تقسیم کنیم می توانیم آن عدد را: 2/0به جای آنکه عددی را بر   -الف

برابر کنیم            ب( نصف کنیم                 ج( دو برابر کنیم             د( ربع کنیم 5الف( 

کدام یک از عددهای اعشاری زیر از نصف کمتر است؟--ب
 3/1  -د  05/0  -ج  753/0  -ب  595/0 

اگر مقسوم ومقسوم علیه یک تقسیم درعددی ضرب شوند، خارج قسمت.......... -ج

1.            ب(بر آن عدد تقسیم می شود.1الف(هم در آن عدد ضرب می شود

1د(هرسه حالت ممکن است پیش بیاید.                         1 ج(تغییری نمی کند.

 کدام عدد با بقیه برابر نیست؟ -چ

0/  0 5-د  0/ 500-ج  0/  50000 -ب  5/0  -الف

شکل مقابل ،کدام یک از ضربهای زیر را نشان می دهد. -ح

1/3× 4/3=-الف 

 4/2×3/1-ج
1  4⁄ × 1   3⁄ = ب − 

0-د   3⁄ × 2  4⁄ =

فرم گسترده ی کدام عدد اعشاری ، به شکل مقابل است ؟-خ

کسر  -د
29

10
با کدام عدد اعشاری برابر است ؟   

 2/ 0 9د(  29/0ج(  9/2ب(  0/0 29الف(

1

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

غص                    تا یک دهم   2می شود .0/  2 -الف 

غص           (.          57/0ممیز هفت صدم) پنجاه-ب

غص.  3-4/0= 26/ 6  -پ

غصوجود دارد.                    6/0پنج تا  3در عدد -ت 

غص    تا یک دهم                 70دهم یعنی 7      -ث

2

شده است.100-----------عدددراعداد اعشاری،اگر ممیز را دو رقم به عقب ) سمت چپ ( حرکت دهیم -الف

برابر.......... است.1000/0×0001/0÷10حاصل -ب  

درهر تقسیم همواره باقیمانده باید از مقسوم علیه ......................... باشد  --ج  

عبارت است از............... 13/ 1×  10حاصل ضرب    -چ  

3

111 4/0

3/0

6 + 0   1 + 0   003 =⁄⁄  

6
13

100
∶ ج

6
13

1000
∶ 6 الف  103: 6⁄ب   13 ∶ ⁄د  
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 حاصل عبارات زیر را بدست آورید. 

           

4 

 عدد اعشاری   را به رقم بنویسید. نهصد و یک عدد صحیح و هشت صدم...................................

بنویسید.عدد اعشاری را گسترده 

119/23 

5

متری تقسیم کرده ایم،چند قطعه درست می شود؟  9/0داریم، آن را به قطعه های متر 189یک تیرآهن به طول   6 

........نظر معلم

0   2⁄ × 5   2⁄

12 − 0  0  2 × (5  1 7 − 2    3) =⁄⁄⁄
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پاسخ

برابر کنیم5 -الف  -1

 گزینه ج -ب

گزینه ج تغییری نمی کند-ج

 گزینه د-چ

 گزینه ج-ح

 بگزینه -خ

 گزینه ب  -د

2-

 الف ص

 غ -ب

 غ-پ

 ص-ت

غ-ث

3-

 تقسیم شده-الف

0/ 00000 1-ب

 کمتر -ج

311-چ

0   2⁄ × 5   2⁄    =   1/0 4  -4

12 − 0  0  2 × (5  1 7 − 2    3) =⁄⁄  ⁄ 6 2 4 9 /11  

5-       8 0 /1 0 9

23/191=3 0 /0 +2  /0 +9  +10  +100  

6-

210=9 /0  ÷189
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