
 مساحت قسمت رنگی کدام است؟ – 1

 451د(                       151ج(                             022ب(              34الف( 

 

 به الگوی چوب کبریتی زیر توجه کنید.بیست ویکمین شکل دارای چند چوب کبریت است؟ – 0

 34ب(                                     34الف( 

 54د(                                        51ج( 

 

 را بیابید. 1به شکل های زیر توجه کنید،وبه کمک آن مجموع اعداد فرد شروع از  – 4

 گوئیداعداد فرد از یک تا چه کمک الگوی مقابل ، ب به

 شود؟ 431صل جمع آنها برابر اعددی را بنویسیم که ح

 11ب(                                  11الف( 

 41د(                                      41ج( 
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 دادیم.مختصات نقطه ی جدید کدام است؟را سه واحد به سمت راست و دو واحد به سمت باال انتقال  [1نقطه ی 
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 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 0/4بر  40/55یمانده ی تقسیم قخارج قسمت وبا – 5

  25/2،  50/1د(                            5/2،  0/15ج(                 25/2، 0/15ب(            5/2، 50/1الف( 

 ؟                                                                         نداردتقارن چرخشی ،  کدام یک از شکل های زیر – 3

 ب(                                       ج(                                 د(                                          الف( 

 

سانتی متر مکعب را باز کرده وبه صورت گسترده در آورده ایم.محیط گسترده ی این مکعب چند  01مکعبی به حجم  – 1
 تر است؟مسانتی 

  03د(                                30ج(                                  15ب(                    43الف( 
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1
شخصی 
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پولش را کتاب و با 

1
تمام پولش چقدر  تومان برایش باقی ماند. 1332و بقیه ی پولش تعدادی مداد خرید  

 بوده است؟

  10402د(                            0512ج(                           515ب(                            1115الف( 

 

 هب انم خالق هستی

 ریاضی ششم ابتدایی 5تا فصل 1نام ونام خانوادگی                                 آزمون تستی فصل 

 

1صفحه ی 



 سانتی متر برابر است با: 02دایره به قطر  02 %مساحت – 1

  0/13د(                           3/105ج(                             5/30ب(                      3/41الف( 

 قرار دارد؟ 5/2و  21/2کدام یک از اعداد زیر بین  – 12

  531/2د(                              413/2ج(                           10/2ب(                       235/2الف( 

.میلی مترمکعب. 3/2 – 11  دسی متر مکعب برابر است با ...............

  322د(                    2223/2ج(                                  32ب(                         322222الف( 

10 – 
2/3  × 2/05 × 03 

حاصل عبارت مقابل کدام است؟     = 
32 × 2/5 × 10

 

  5/2د(                           05/2ج(                                 122ب(                            21/2الف( 

14 – .  .  قرینه ی قرینه ی هر عدد.................

 خود عدد کوچکتر است. الف( از خود عدد بزرگتر است.                                             ب( از

 ج( با خود عدد برابر است.                                                  د( برابر صفر است.

به ضلع  متر را کاشی کنیم وبدانیم هر کاشی مربعی 5/0و عمق  3رض عمتر ،  5اگر بخواهیم درون یک استخر به طول  – 13
 متر است، چه تعداد کاشی الزم است؟ 5/2

  153د(                               032ج(                                 435ب(                       313الف( 

]مختصات رئوس مثلثی در صفحه ی مختصات  – 15
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 تغییر کند ، چه مقدار از  مساحت  [0

 آن کم می شود؟

 3د(                        15/3ج(                     10ب(                15/15الف( 

 

 کدام است؟ 15رقمی بدون تکرار رقم  بخش پذیر بر مجموع ارقام کوچکترین عدد چهار  – 13

  15د(                                     10ج(                                 1ب(                              3الف( 

 صفحه از این کتاب چند میلی متر است؟ 32میلی متر است. ضخامت  13برگ از کتابی  022ضخامت  – 11

  25/2د(                                 3/0ج(                               0/4ب(                         3/1ف( ال
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 5قرینه نقطه ی 
 نسبت به محور عرض ها)عمودی( ،کدام نقطه ی زیر می تواند باشد؟ [
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موفق باشید.   
0صفحه ی 


