
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وزارت آموزش و پرورش

 سال تحصیلی  -ای پایه ششم آزمون هماهنگ منطقه

 :نام معلم : شعبه کالس :نام و نام خانوادگی

 دقیقه 04:  آزمونمدت  مدرسه: : آزمونتاریخ 

 ریاضی: ماده درسی  : نوبت 17 تعداد سؤاالت : 2 تعداد صفحات:

 و پاسخ دهید. بخوانیداالت را به دقت سؤ -صفحه اول  ردیف

 درست               نادرست                                                                    درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 1

 بخش پذیر است. 5بر  054عدد  الف(

 بخش پذیر است. 3بخش پذیر است چون رقم یکان آن بر  3بر  520عدد  ب(

 گویند.درجه باشد به آن دو زاویه متمم می  04ج( اگر مجموع دو زاویه 

  از صفر بزرگتر است.  -2عدد د( 

 
 

 جا های خالی را با عدد مناسب کامل کنید. 2

 درجه است ، مکمل آن برابر است با ........... درجه . 55الف( زاویه ای 

 کرده است.به دست آورده است. او از تقریب کم تر از ............. استفاده  3/8را به روش قطع کردن  30/8ب( محسن عدد 

عدد ج( 
1

3
 معکوس عدد ......... است. 

 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 0

 کدام یک از اعداد زیر فرد است؟ .1

 11110د(                    8030ج(                 0084ب(                  5022الف( 

 ؟کدام عدد از بقیه کوچکتر است  .2

 -1د(                     -544ج(                     5/4ب(      الف( صفر              

 ای یک چهار ضلعی به صورت زیر است:مختصات راس ه 0

                [
0

0
]  ،                                       [

0

3
]، [

3

3
]  ، [

3

0
] 

 
 رسم کنید.الف( چهار ضلعی را 

 
 ب( مساحت چهارضلعی را به دست آورید.

      

      

      

      

      

      

 ��االت در صفحه دوم ادامه سؤ

 

 

7 

7 



 االتادامه سؤ –صفحه دوم  ردیف

 با توجه به شکل مقابل اندازه ی زاویه های خواسته شده را پیدا کنید. 5

 

 استخری که شکل هندسی آن به صورت مقابل است برای پر شدن به چند متر مکعب آب نیاز دارد؟ 6

 حاصل عبارت های زیر را  به دست آورید. 0

 
 

 به دست آورید.حاصل تقسیم زیر را تا یک رقم اعشار   8

درصد تخفیف می فروشد ، قیمت کفش بعد از تخفیف چند  08تومان است. فروشنده آن را با  08888قیمت یک جفت کفش بچگانه  9

 تومان می شود؟

 جدول را کامل کنید. 17
 

 عدد با تقریب قطع کردن گرد کردن

 3/026 14کمتر از    

 200/12 1/4از  کمتر   

 موفق باشی. کنی، هستی!تر از آنچه که فکر میتر و قویتو  خیلی باهوش 

 :بازخورد معلم 
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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