اینامتوبهترینسرآغاز

سواالت درس به درس ریاضی ششم
فصل سوم :

اعداد اعشاری

اکمل کنید...
 -1اگر مقسوم و مقسومعلیه تقسیمی را در عددی غیرصفر ضرب کنیم ......................................... ،تغییر نمیکند.
 -2در هر تقسیم اعشاری ،تعداد رقمهای اعشاری باقیمانده ،با تعداد رقمهای اعشاری  ...........................برابر است.
 -3عدد «پانصد و نود و دو ممیز یک هزارم» به رقم برابر است با . ...................................
 -4عدد  0/0987از نصف  ............................و عدد  0/6از نصف  ..................................است.
 -5حاصل عبارت  (3/47 × 100) ÷ 1000برابر است با . ..........................................
 -6عدد اعشاری کسر
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 ،برابر است با . ...............................

 -7خارج قسمت تقسیم =  28 ÷ 0/7برابر است با . ................................
 -8محیط مربعی به ضلع  0/4سانتیمتر برابر است با  ...................................میلیمتر.
 -9عدد  ............................ ،9برابر عدد  0/3است.
 -10اگر عدد  37/95361را هزار برابر کنیم ،ممیز  ...........................رقم به سمت  ........................میرود.

درست یا نادرست...
√⃝

×⃝

√⃝

×⃝

 -13دومین رقم بعد از ممیز ،مرتبهی صدم است.

√⃝

×⃝

 -14اعداد  2/07و  2/0700با هم برابرند.

√⃝

×⃝

 -15در  15 ،0/75تا  0/5هست.

√⃝

×⃝

 -16اگر مقسوم و مقسومعلیه تقسیمی را در عددی ضرب کنیم ،باقیمانده تغییر نمیکند.

√⃝

×⃝

 -17اگر عدد را بر  2تقسیم کنیم ،مانند این است که آن را در  0/5ضرب کردهایم.

√⃝

×⃝

 -18اختالف دو عدد  0/1و  0/01برابر است با .0/9

√⃝

×⃝

 -19اگر در عدد  139/5ممیز را دو رقم به سمت چپ ببریم ،مانند این است که عدد را بر  100تقسیم کردهایم⃝ √ .

×⃝

√⃝

×⃝

 -11اگر مقسوم و مقسومعلیه تقسیمی  10برابر شوند ،باقیمانده و خارجقسمت نیز  10برابر میشوند.
 -12نمایش اعشاری عدد
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به صورت  11/5است.

 -20در یک عمل تقسیم صحیح ،باقیمانده باید از مقسومعلیه بزرگتر باشد.
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مقایسه کنید...
 -21عالمت (<=>) قرار دهید.
⃝ 0/1800

⃝ 3/21

0/18

⃝ 1 + 0/08

37

2 − 0/2

50

3/0200
⃝

0/735

پاسخ دهید...
 -22عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید.
= ( 17/2401الف

=

37
1000

( 4ب

 -23با استفاده از محور ،حاصل جمع و تفریقهای زیر را حساب کنید.
= ( 1/1 + 2/4الف
= ( 2/1 − 1/3ب
 -24تقسیمهای زیر را تا دو رقم اعشار در خارجقسمت حساب کنید و باقیماندهی تقسیم را نیز مشخص کنید.
( 93/93 ÷ 0/039پ

( 14/2 ÷ 0/21الف

( 0/1125 ÷ 0/29ب

 -25حاصل هر یک از عبارتهای زیر را بهدست آورید.
= ( (4 − 1/8) ÷ 1000الف
= ( 3/95 + 4/7(11/65 − 7/93) − 14/099ب

= ))× 2/3 − (1 + (1 × 0/35

=

2+2/25
0/25
3/25+1/75
25

4/08
2/04

+

(پ

( 3ت

 -26با تبدیل عددهای اعشاری به کسر ،حاصل هر یک از عبارتهای زیر را حساب کنید( .حاصل را به سادهترین
صورت بنویسید).
= ( 9/1 ÷ 0/13الف

=

( 1/2 × 0/005ب
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 -27حاصل تقسیم مقابل را به کمک محور بهدست آورید.

= 3 ÷ 0/5
 -28زیر عددهای اعشاری که از نصف کمتر هستند ،خط بکشید.

1/001

0/006

0/5001

0/6

0/491

0/092

 -29با رقمهای صفر تا  9و بدون تکرار رقمها به دو سوال زیر پاسخ دهید.
الف) کوچکترین عدد اعشاری با چهار رقم اعشار را بنویسید که بین  12و  13باشد.
ب) بزرگترین عدد اعشاری با سه رقم اعشار را بنویسید که بین  57و  68باشد.
 -30دانشآموزی در امتحان ریاضی به  12سؤال پاسخ داده و برای پاسخها نمرات زیر را کسب کرده است .نمرهی امتحان
ریاضی او را حساب کنید.
1/75 ، 0/5 ، 1/25 ، 1/5 ، 0/75 ، 1/25 ، 0/5 ، 1/75 ، 1/75 ، 0/5 ، 0/25 ، 0/75
 -31در یک ظرف  8/9لیتر آب وجود داشت .بار اول  2/64لیتر و بار دوم  3/009لیتر از آب آن را خالی کردیم .چند
لیتر آب هنوز داخل ظرف باقیمانده است؟
 -32باغبانی برای کشت چمن در یک زمین  4/45کیلوگرم از یک نوع بذر را با  2/735کیلوگرم از بذر دیگری
مخلوط کرد .جرم بذر مخلوط چند کیلوگرم است؟
 -33حجم نوعی دارو  0/004لیتر است .حجم  300عدد از این نوع دارو چند لیتر است؟
 -34ظرفی با  8/5لیوان آب پر میشود .اگر گنجایش یک لیوان  0/94لیتر باشد ،حجم ظرف چند لیتر است؟
 -35اگر محیط مربعی  5/6متر باشد ،مساحت این مربع چند مترمربع است؟
 -36برای شکل زیر ،یک تساوی ضرب بنویسید( .حاصلضرب را به کمک مساحت حساب کنید).

 -37برای آبیاری هر هکتار از یک زمین کشاورزی  17مترمکعب آب الزم است .اگر مخزنی  89متر مکعب آب داشته
باشد ،چند هکتار زمین را میتوان با آن آبیاری کرد؟
 -38خارجقسمت ،مقسومعلیه و باقیماندهی تقسیمی به ترتیب  0/42 ،9و  0/19است .مقسوم را بیابید.
 -39ضخامت کتابی که  500صفحه دارد (بدون ضخامت جلد کتاب)  1سانتیمتر است .ضخامت یک برگ این کتاب
چند میلیمتر است؟
 -40چرخی روی زمین 40 ،دور چرخیده و مسافت  85/408متر را طی کرده است .محیط این چرخ را تا دو رقم اعشار
حساب کنید.
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 -41گنجایش یک حوض  882لیتر است .اگر در هر دقیقه  4/9لیتر آب وارد حوض شود ،پس از چند ساعت حوض پر
از آب خواهد شد؟
 -42دو چرخ توسط یک تسمه ،به هم متصل شدهاند .اگر محیط چرخ کوچک  0/78متر و محیط چرخ بزرگ 2/34
متر باشد و چرخ بزرگ در هر دقیقه  40دور بچرخد ،چرخ کوچک در هر دقیقه چند دور میچرخد؟
 -43در یک کارخانهی سازندهی قطعات اتومبیل ،قطعهای ساخته میشود که جرم آن  72/8گرم است .اگر جرم کل
تولید این قطعهی کارخانه در یک روز  10/192کیلوگرم باشد ،روزانه چندتا از این قطعه ساخته میشود؟
 -44جمع دو عدد  4/5و اختالف آنها  3/4است .حاصلضرب این دو عدد را محاسبه کنید.

انتخاب کنید...
 -45حاصل عبارت  6/05 + 6/10 + 6/15 + ... + 6/95 + 7چقدر است؟

108 )1

116 )2

112/5 )3

130/5 )4

 -46دوندهای در مسابقات المپیک ،توانست مسافت  100متر را در  9/79ثانیه طی کند .این دونده رکورد قبلی را به
میزان «پنج صدم» ثانیه بهبود بخشید .رکورد قبلی چقدر بوده است؟

 10/29 )1ثانیه

 9/29 )2ثانیه

 9/84 )3ثانیه

 9/74 )4ثانیه

 -47خارج قسمت و باقیماندهی تقسیم  47/5 ÷ 0/59تا یک رقم اعشار کدام است؟

 80/5 )1و 0/005

 820 )2و 0/9

 8/63 )3و 0/7

 77/4 )4و 0/009

 -48ربع یک پنجاهم چقدر است؟

0/4 )1

0/004 )2

0/06 )3

0/005 )4

 -49در یک تقسیم ،خارج قسمت  2/4و باقیمانده  1/7میباشد .اگر مقسوم و مقسومعلیه را  5برابر کنیم ،مجموع
خارج قسمت و باقیماندهی جدیدی کدام است؟

6/7 )1

10/9 )2

20/9 )3

24/5 )4

 -50میلهای به طول  2/4متر را با پنج برش به قطعات مساوی تقسیم کردهایم .طول هر قسمت چند متر است؟

0/17 )1

0/14 )2

0/4 )3

0/12 )4
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سؤاالت همراه با پاسخنامه تشریحی ریاضی ششم

