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تاریخ ......................... :



(آزمون مداد کاغذی فصل )5
( ریاضی )
پایه ششم

باسمه تعالی

دبستان شاهد پسران

درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت  مشخص کنید.

درست

نادرست

 -1واحد مناسب برای اندازه گیری مساحت یک اتاق  ،سانتی متر مربع است .

⬜

⬜

 -۲اگر ضلع مربع با قطر دایره ای برابر باشد  ،مساحت دایره از مساحت مربع کمتر است .

⬜

⬜

 -3در متوازی االضالع  ،زاویه های مجاور مکمل اند .

⬜

⬜

 -4زاویه ی  ۲2درجه  ،متمم زاویه ی  52درجه است .

⬜

⬜

 گزینه مناسب را با عالمت  مشخص کنید.

 -2کدام واحد برای اندازه گیری طول است ؟
(الف)متر مربع ⬜

(ج)متر مکعب ⬜

(ب)متر ⬜

(د)تن ⬜

 8 -6کیلوگرم برابر با چند گرم است ؟
(الف)⬜ 888

(ب)88

⬜

(ج)8888

⬜

(د)88888

⬜

 2۲ -5مترمربع برابر است با :
(الف) 2۲88دسی مترمربع ⬜

(ب) 2۲8دسی مترمربع ⬜

(ج) 2/۲دسی مترمربع ⬜

(د) 8/2۲دسی مترمربع ⬜

 6 -8متر و  8سانتی متر و  3میلی متر  ،چند میلی متر است ؟
(الف)⬜ 68883

(ب)683

⬜

(ج)⬜ 68883

(د)6883

⬜

 جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید.
 -2خطی که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد  ........................... ،نام دارد.
 -18یک دسی متر مکعب  ..................... ،سی سی یا یک لیتر است .
 -11به هر دو زاویه که مجموع آن ها  188درجه باشد  ،دو زاویه ی  .....................گویند .
 -1۲هر هکتار  ................... ،متر مربع است .

 هریک از عبارتهای سمت راست را فقط به یک عبارت مناسب سمت چپ وصل کنید.

 -13زاویه ی مربوط به پنجاه درصد دایره





الف) نیم صفحه

 -14این دو زاویه با هم مساوی اند





ب)یک درجه

زاویه ی راست





ج)متمم



د) متقابل به رأس

-12

1
28

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید.
 -16با استفاده از جدول تناسب  ،تبدیل واحد مقابل را انجام دهید .

(  688888میلی متر مکعب  ،چند دسی متر مکعب است؟)
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 -15نسبت دو زاویه ی متمم  ۲به  3است .هر کدام چند درجه است؟
 -18زاویه ی بین عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار را محاسبه کنید .
الف ) 6 : 88

ب) 2 : 38
18

 -12بخشی از گسترده ی مکعب مستطیلی به ارتفاع  2سانتی متر کشیده شده است .
5

الف ) گسترده را کامل کنید .
ب)حجم مکعب مستطیل ،چند سانتی متر مکعب است ؟

 -۲8محیط و مساحت شکل زیر را بدست آورید ( .قطر دایره = ۲8سانتی متر)

نیمساز

 -۲1اندازه ی زاویه های خواسته شده را پیدا کنید .

30
00

؟ ( الف
501

ب) ؟

سطوح عملکردی

اهداف و انتظارات

خخ

خ

قق

 .1با واحد های اندازه گیری و تبدیل واحد آشنا شده است.
 .۲نحوه ی محاسبه ی محیط و مساحت دایره را فرا گرفته است .
 .3با زاویه ها و محاسبه زاویه ها آشنا شده است.
 .4با مکعب ها و حجم آن ها آشنا شده است .
بازخورد توصیفی آموزگار:
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نت

پاسخنامه:
 )1نادرست
 )۲درست
)3درست
 )4نا درست
)2گزینه ب
 )6گزینه ج
 )5گزینه الف
 )8گزینه د
 )2عمود منصف
)18هزار
 )11مکمل
18888 )1۲
 )13الف
 )14د
8/6

 )12ب

1888888 688888

8/6 )16
)15

63

۲

75

3

28

2

 )18الف =  188درجه

الف )
ب)حجم مکعب مستطیل
محیط
مساحت

)۲1

میلی متر مکعب

ب =  182درجه

)12

)۲8

1

دسی متر مکعب

10 × 7 × 2 = 328
سانتی متر

سانتی متر مربع

الف )  22درجه
118÷۲=77

) ۲8 × 3/14 ( ÷ ۲ = 31/4 + ۲8 = 21/4

) 18 ×18× 3/14 ( ÷ ۲ = 125

88+38=118
188-118=58

ب)

درجه 188-182=77

188-118=118
تهیه و تنظیم  :احد قلی زاده
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