
 اداره آموزش وپرورش عشایری کرمان                                                       بسمه تعالی

 29/--/--)سواالت امتحانات پایه ششم ابتدایی مدارس عشایری استان کرمان(                      نوبت:دوم  تاریخ                                          

  ریاضینام درس:             نام خانوادگی:                     نام پدر:                 نام آموزشگاه:                    شهرستان/ منطقه:           نام:        

 نمره(9) : ( مشخص کنیدالف( پاسخ صحیح را با عالمت)                          

  6/3 4/9 9/1  19کدام گزینه است؟                                    ......،عدِدبعدی ی روبروباتوجه به الگو -1

            )8/4الف                  )6ب                           )9/1ج                           )9/7د 

 بزرگ تراست؟     1کدام کسراز  -9

                        9  

         )9     الف                 )1    ب                          )3   ج                     )9د 

                         5                             4                           6                             3         

 برابر است؟ 5/0کدام کسر باعدد اعشاری-3

       75لف(ا                  )291ب                         )483ج                          د( همه موارد 

                 150                           1849                               266   

 هرمثلث چند درجه است؟ داخلی مجموع زاویه های-4

 

         )درجه  360 الف              )درجه   20ب              )درجه  180ج                  )درجه 970د  

 نمره(9) :( مشخص کنیدب   ( جمالت صحیح یا غلط رابا عالمت ) 

 غلط      صحیح          . خواهیم رسید 1 راساده کنیم درپایان به کسر   490اگرکسر  -1

                 1960                                             3   

           غلط     صحیح                      با هم برابرهستند .            7 و  9/0 ،  5 سه کسر -9

                 95              35 

          غلط     صحیح    ی صفرنخواهیم رسید.   هیچ وقت به باقی مانده 9÷  8در تقسیم    -3

 

           غلط     صحیحمی باشد.                                         1/0  تا 692برابر با 92/6   -4

  نمره(1) :جاهای خالی راکامل کنج( 

 کیلومتر--------=متر900کیلوگرم                              -----------تن= 3 /98                  

 سانتی مترمربع9100مترمربع= -------متر                               --------=میلی متر7               

  نمره(1)  بگذارید: >=<د( مقایسه کنید و عالمت

                                                                                            49-  75-                1-  0  

                                                                                          3    9      17 

                                                                                        5                13                                        3      9                    

 7         5      

                                        نمره(9)   مراحل انجام کاررابنویسید: عملیات زیر راانجام دهید  -1

                                                                                                                                                                =1 3      +1 9    

                                                                                                                                                                   3           9    

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    =   08/0    ÷4/6                   



                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    = 7/1 ×9/3                                                                                                                                                                                                                                      

 نمره(5/1)  برای نمونه شکل بکشید..  بنویسیدی دو زاویه متقابل به رأس را ویژگی ها دوتااز-9

        

                                                                                                                                                نمره(5/1) :تا دو رقم اعشارپیداکنید را     1،       1،     1مقدار کسرهای         -3

                                      9      3        6                               

 نمره(1)گرفته است رضا در کدام درس موفق تربوده است؟ 36نمره  50ودردرس دیگراز  15نمره  90رضادر یک درس از  -4  

 

         (نمره1)به دو روش تقریب بزنید ودرجدول بنویسید 1/0و 01/0راباتقریب های کمتر از 176/9عدد اعشاری   -5

 ددـع   ردنــع کـطـق         ردنــردکــگ        تقریب

01/0   761/9 

1/0   761/9 

       نمره(5/1)   ونمودارراتوصیف کنیدباتوجه به نمودارجدول راکامل -6

  
                 (نمره5/1) مساحت شکلی که مختصات آن داده شده است راحساب کنید  -7

                                                             

      4              4           5/1       5/1                         

      4             9            4          9              

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

در می آوریم.طول  انتی مترس 3درآورده ایم آن را باز می کنیم وبه شکل مستطیلی به عرض  انتی مترس 8سیم نازکی رابه شکل مربع به ضلع -8    

 نمره(1) طیل چه قدر است؟تـاین مس

 

   -3+           4              9/3             4             0             5/4           نمره(75/0)دور اعداد صحیح خط بکشید  -2

                                                                                                                  5  

               نمره(   75/0)خط های شکل زیر چند تاست؟ نیمتعداد  -10

             الف           ب           ج                                                                                                                                                        

  456                 745                         نمره(5/1) جمع وتفریق ها رابه روش گسترده انجام دهید -11    

                                                                                                                               973     +           193  -              

                                                       درپناه حق سالم وتندرست باشید

 زمستان پاییز تانتابس بهار فصل

     بارندگی


