
/ 10 ........./  :       تاریخ امتحان  ........اداره کل آموزش و پرورش    : نام
 دقیقه 55  :  مدت امتحان.........کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان :نام خانوادگی  

  :ساعت شروع   ششمهماهنگ پایه ي  امتحانسواالت  :نام آموزشگاه 
  19: تعداد سوال  :شماره داوطلب 

  ) 1: صفحه (     2:  تعداد صفحات     ششم:   پایه     ریاضی  :درس    ردیف

 

 .مشخص کنید) ×(درستی یا نادرستی عبارات را با عالمت  )الف
 نادرست درست   .ضلع دارد 24گسترده ي یک مکعب   1
  نادرسترست د  .می باشد 2یکی از مضربهاي عدد  4عدد   2
 نادرست  درست                   .بزرگترین عدد منفی از کوچکترین عدد مثبت کوچکتر است  3
 نادرست   درست   .ممکن است شکلی تقارن مرکزي داشته ولی تقارن محوري نداشته باشد  4

 .مشخص کنید) ×(پاسخ صحیح را با عالمت   )ب
 ....................تقسیم کنیم می توانیم آن عدد را  5بجاي اینکه عددي را بر   5

5در
1

1بر    ضرب کنیم 
5

1در      تقسیم کنیم 
5

 موارد اول و دوم صحیح هستند   ضرب کنیم
 دوران دهیم به چه شکلی در می آید؟ 180را              اگر    6

  

»  9و  5و  3و2 «در مرتبه ي یکان چه رقمی بنویسیم تا عدد سه رقمی حاصل بر )  54( با توجه به عدد  7
 بخش پذیر باشد؟

 6                            5   3                                    صفر 
7اگر بخواهیم کسر8

8
 را به شکل اعشاري نمایش بدهیم باید آنرا چگونه بنویسیم؟  

4/0                     39/0                         0/826 0/875 
 .در جاهاي خالی عددیاعبارت مناسب بنویسید ) ج

 .می نویسیم........... ..................را به حروف ،  04/40عدد   9
 .می شود.......... ..............حاصل ضرب هر عدد در معکوسش برابر با   10
 .می گوییم................. باشد  »8یا  6 ، 4،  2،  0 «به اعدادي که رقم یکان آنها  11
می گوییم.............   ،} .... ، - 3،  - 2،  - 1،  0، + 1، + 2، + 3،...... { به مجموعه اعداد  12

  )د
13 

  . هاي خواسته شده راانجام داده ومسئله هاراحل کنید فعالیت
 26098003547 .   سواالت پاسخ دهیدبا توجه به عدد مقابل فعالیتهاي خواسته شده را انجام دهید و به 

  .این عدد را به حروف بنویسید -
  کدام رقم باالترین ارزش مکانی را دارد؟ -
  بزرگترین رقم در چه مرتبه اي قرار دارد؟ -
 واحد اضافه کنیم چه مقدار به این عدد اضافه خواهد شد؟ 2این عدد  8اگر به رقم  -

ادامه ي سؤاالت در پشت برگه



 بارم    ) ٢ :صفحه (    سئواالت  رديف

//                        .باقیمانده آنرا مشخص کنیدوخارج قسمت ورا انجام داده تقسیم مقابل  14 0 448 32

.عملیات هاي خواسته شده را انجام داده و پاسخ ها را به ساده ترین شکل بنویسید  15

/ /
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 .قرینه ي شکل مقابل را رسم کرده و سپس مختصات قرینه ي شکل را بنویسید  16

 :با توجه به الگوي مقابل   17
 ؟  ،  ، 

)4)                              (3)                        (2)                            (1(
  .ن مرحله را رسم کنیدشکل چهارمی )الف

 در پنجاهمین مرحله چند مربع کوچک خواهیم داشت؟) ب
 .الگو را توضیح دهید) ج

تومان پول داشت، او با  از  پولش لوازم التحریر خرید با ربع باقیمانده ي پولش چند سی دي  60000شایان   18
 تومانی می تواند بخرد؟ 5000آموزشی 

درجه سردتر است، اگر دماي هواي اردبیل  5درجه باالي صفر و دماي هواي خرم آباد  3دماي هواي کرج    19
 درجه از دماي هواي خرم آباد سردتر باشد دماي هواي اردبیل چه اندازه است؟ 4

دی ماه (موفق و پیروز باشید
 بیشتر نیازبه تالش  قابل قبول  خوب  بسیار خوب

د ج
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sakhtkoshan.comورد»به همراه پاسخنامه به سایت سخت کوشان مراجعه نماییدªبراى تهیه این آزمون بافرمت




