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 ( هفتم )سری  ریاضی ششم ابتدایینمونه سوال                     نام و نام خانوادگی:              

 کدام گزینه است؟ 1و   4، 9، 16.......، عدد هفتم در الگوی ( 1

 49د(                             64ج(                            36ب(               25الف( 

 با چه عددی است؟ برابر 5/2*  2ل ضرب حاص( 2

 10( د                                3/2ج(                           5ب(                8/5الف( 

 د. ت زیر را مشخص کنیدرستی و نادرستی هر یک از عبارا( 3

 الف( عدد صفر هم یک عدد مثبت است و هم یک عدد منفی 

 .از خود عدد کوچکتر است 1عی بزرگتر از ب( معکوس هر عدد طبی

 حاصل جمع عددی زوج با عددی فرد همواره یک عدد زوج است. ج( 

 کند و بر آن عمود است. عمود منصف پاره خطی است که یک خط را نصف مید( 

 ای شکل است. دو قاعده دایرهمخروط دارای ه( 

یط زمین  است. اگر مح  2به    5  ک زمین مستطیلی شکلی  طول به عرض  نسبت(  4

 متر باشد، مساحت زمین چند متر مربع است؟ 420

 

 سانتی متر است. 8یک مکعب را در نظر بگیرید که ضلع آن ( 5

 الف( سطح کل مکعب را به دست آورید. 

 آورید.ب( حجم مکعب را به دست 
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 ت؟ نیس 9کدام عدد مضرب ( 6

 199د(                          216ج(                         54ب(                   9الف( 

 ام چه عددی است؟ 25در الگوی زیر عدد ( 7

 ،...17 ،12 ،7  

 دسی متر مربع چند سانتی متر مربع است؟ 543/2( 8

 

 یا کلمات مناسب پر کنید.  ( جاهای خالی را با اعداد 9

 بخش پذیر ............................... 6بر  105الف( عدد 

 لساقین مرکز تقارن ..................................ب( ذوزنقه متساوی ا

 است.  01/0تا ده تایی برابر با ............................... تا  3ج( 

 ........................ تا خط تقارن دارد. د( مثلث متساوی االضالع ...... 

با مخرج تقسیم دو کسر  برای  را  های آنهای مساوی کافیست صورته(  یکدیگر ها  بر 

 .............................. کنیم.

درصد    15وشنده بخواهد آن را با  تومان است. اگر فر  65000قیمت یک لباس  (  10

 رسد؟وشد لباس با چه قیمتی به فروش میخفیف بفر ت

 

 موفق باشین

https://harfeakhar.com/

