
 

 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ

  :هذت                     
 

صفحه ي ش 1

                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

نام معلم :
سطح آسان

 45  دقیقه

 هتز ذیبعی چٌس زسی هتز است؟یک  ب تَخِ ثِ ایٌکِ ّز زُ سبًتی هتز یک زسی هتز است،ث - 1

 زسی هتز 40(  ززسی هتز                  30( جزسی هتز              20   ةزسی هتز              10  (  الف

 ؟، چِ ًبم زارزرُ ذظ ثگذرز ٍ ثز آى عوَز ثبضسذغی است کِ اس ٍسظ یک پبــ 2

 عوَز هٌصف                 ز ( ذظ راستالف ( پبرُ ذظ                    ة ( ًین سبس                          ج (

، چِ  ٍززٍ ثِ    رٍ ثِ رٍ کِ ساٍیِ ّبی ٍلتی زٍ ذظ ّوسیگز را لغع هی کٌٌس چْبر ساٍیِ زرست هی ضَزــ  3
  ّستٌس. 

             ج ( هَافك                            همبثل ة (              ة ( ّن خَار             الف ( هتمبثل ثِ رأس 
 

 ثیبى هی کٌٌس.  هعوَال هسبحت سهیي ّبی کطبٍرسی را ثب  -4

است. ................ــ ّز سبًتی هتزهکعت یک  5

 

 لیتز است................یک هتزهکعت هعبزل-6

هدوَع آًْب کِ  ثِ ّز زٍ ساٍیٍِ گَیٌس.................زرخِ ثبضس زٍ ساٍیِ ی  90ثِ ّز زٍ ساٍیِ کِ هدوَع آًْب  -7

 .گَیٌس ...............زرخِ ثبضس زٍ ساٍیِ ی  180

                        .ثِ کوک خسٍل تٌبست، ٍاحسّب را ثِ ّن تجسیل کٌیس  - 8

ٍات   200ّز سبعت حسٍز  ــ یک هتزهزثع صفحِ ی ذَرضیسی ثب استفبزُ اس تبثص ذَرضیس زر9 

 اگز رٍساًِ 

ثزق تَلیس هی کٌس.

چٌس ٍات ثزق تَلیس هی کٌس؟ّز هتز هزثع صفحِ ی ذَرضیسی زر یک هبُ  آفتبة ثتبثس، سبعت 

 

 رارسن کٌیســ یک ّزم ٍ ضکل سیز گستززُ ی آى  10

ارزشیابی پایانی فصل پنجم ریاضی ششم

الف ) متر  ب ) هکتار   ج ) کیلومتر    د)   سانتی متر 

؟چه واحدي

.

شش هزار سانتی متر مربع ،   برابر چند متر مربع است ؟

9 

.









 

 

 :ثِ ًبم خذا                                        تبریخ                                  :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
:ضوبرُ 

   :هذت      
صفحه ي ش2

  

نام معلم :

 

 45  دقیقه

11
 ّز هتزهزثع

ــ هی ذَاّین زاذل حَضچِ ی رٍثِ رٍ را رًگ کٌین. اگز ثزای رًگ آهیشی
ثکیلَگزم رًگ کبفی ثبضس، 2/0

 چٌس لیتز آة ثزای 

 ثبیس تْیِ ضَز؟  
زای کل حَضچِ چٌس کیلَگزم رًگ

 ت؟سم اسالپز ضسى حَضچِ 

 هسبحت لسوت رًگی را ثِ زست آٍریســ  12 

                     

 
 .را ثٌَیسیس ــ ساٍیِ ّبی ذَاستِ ضسُ را ثیبثیس. راُ حل ذَز13 

 چٌس زرخِ است؟2 ساٍیِ ی 1ــ هکول ساٍیِ ی 14   
 

 

است. ّزکسام چٌس زرخِ است؟ ثِ   ــ ًسجت زٍ ساٍیِ ی هتون  15
 

 

 کٌیس.ــ ساٍیِ ی ثیي عمزثِ ی سبعت ضوبر ٍ عمزثِ ی زلیمِ ضوبر را زر سهبى ّبی سیز پیسا 16

3:00                             3:30                              6:00 

 ــ زُ زرصس زایزُ ی رٍثِ رٍ آثی است. ساٍیِ ی ذَاستِ ضسُ چٌس زرخِ است؟ 17

 

 4 متر 

 2  متر

 8 متر 

20 

صد و  بیست درجه  )است( 

تهيه کننده : محسن سوقي آموزگار ششم دبستان شهيد سيد احمد آلبوشوکه  شهرستان اميديه http://mohsen1214.blogsky.commohsens1214s@gmail.com
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