
 به نام خدا

 دبستان شهید زواریان  عبدالرحیم حصیری                           1 فصل اولآزمون ریاضی      ششم ابتدایی   

 ناحیه شش مشهد مقدس                  1931مهرماه نام و نام خانوادگی :                                                       

 زیر پاسخ مناسب بده.فرزندم به سواالت 

 عبارت های زیر را روی محور نمایش دهید.- -

    هفت سوم – دوازده سوم – مسودو و دو   - سومو یک یک 

 

                    

                                                                                       1                 1                 0 

 . را به عدد مخلوط تبدیل کنید  چهارم،  سی و هشتبه دو روش عدد   -

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................                                                                                                             

    او چند ساعت  را به درس خواندن گذراند. ثلث باقی مانده شبانه روز را در مدرسه مشغول تحصیل و  چهارم یکآرمان  -

   ) با رسم شکل (است؟ وچه کسری را مشغول کارهای دیگر بوده ساعت را به تحصیل و درس خواندن گذرانده 12 از

…………………………………………………………………………………………………

 ...……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

      بنویسید.  پنجم یکو  ششم یکسه کسر بین   -

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

  

.………………………………………………………………………………………………  

 

می تواند بخرد؟ تومان دویستپول خود چند دفتر به قیمت   دو پنجمپول داشت.او با  توماندوهزار  علی -       

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

 .………………………………………………………………………………………………  

 

؟ چند کسر کوچکتر از واحد می توان نوشت 5 - 8- 7- 9 -3با اعداد  -     

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

 ...……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند های آموزشیگروه 

 

 



 به نام خدا

 دبستان شهید زواریان  عبدالرحیم حصیری                           1  فصل اولآزمون ریاضی      ششم ابتدایی   

 ناحیه شش مشهد مقدس                   1931مهرماه نام و نام خانوادگی :                                                       

 فرزندم به سواالت زیر پاسخ مناسب بده.

     ارتفاع قبلی باال  یک سوممتر رها شده و پس از برخورد به زمین  18توپی از باالی ساختمانی به ارتفاع  -  

) با رسم شکل (بار به زمین خوردن در مجموع چند متر حرکت کرده است؟  9این توپ پس از  می آید.           

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 ساده کنید:  -  

                                                                               17  ×55  ×52  ×71 ×17×18 

                                                                             51  ×18  ×93  ×11  ×12 ×93 

 می باشد. 12خودرو و دوچرخه پارک شده که تعداد چرخ هایشان روی هم  3در پارکینگی -

 دارند (چرخ  1و دوچرخه  2) خودرو در این پارکینگ چند خودرو و دوچرخه وجود دارد ؟ 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

               پولش دفتر خرید. یک چهارمپولش کتاب و با  یک سومتومان پول داشت.او با  دوازده هزارآرمان -   

     مقدار برایش باقی مانده است؟چه  خرج کرده واو چقدر         -

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

.را مشخص نمایید شکل  سه پنجم دایره و دو نهم     -    

 

                                                            

                                                           

 

 

 ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند های آموزشیگروه 

 

 


