باسمه تعالي

اداره آموزش و پرورش شهرستان

ارزشیابي معلم

آموزشگاه :

سواالت ارزشیابي فصل  ( 5اندازه گیری )

پايه :ششم

نام درس :ریاضی

تاريخ آزمون1398/ 2 / 28 :

نام

نام خانوادگي

مهر آموزشگاه

زمان  50 :دقیقه

شماره كالس

نام آموزگار

بازخورد

سواالت

توصیفی

درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنید.

الف

 -1مکمل  140 ، 40درجه می باشد .

درست  نادرست 

 -2نیمساز  ،زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

درست  نادرست 

 10 -3متر مربع  100 ،دسی متر مرربع است

درست  نادرست 

 -4واحد اندازه گیری زمین کشاورزی متر مکعب است

درست  نادرست 

-1محسبات زیر را انجام دهید .
 25متر برابر است با  ..................کیلومتر
 130میلی متر باربر است با  ............متر .
 0/25کیلومتر  ،برابر است با  ......................دسی متر .
ب

 30دسی متر برابر است با  ................................میلی متر .
 0/4متر مربع برابر است با  ............................دسی متر مربع .
 0/01متر مکعب برابر است با  .........................دسی متر مکعب .
خطی که از وسط یک خط بگذرد و بر آن عمود باشد را  .........................می نامند.

 -2اگر شعاع دایره ای  4سانتی متر باشد  ،محیط آن را بدست آورید .

 -3اگر اندازه جعبه کادو به شکل مکعب ،ضلعی  6سانتی متر داشته باشد  ،مساحت گسترده آن رابدست آورید .
ج
 -4حجم استخری به شکل مکعب با اندازه  6 ، 4 ، 7متر را بدست آورید .
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 -5اگر قطر یک نیم دایره  12سانتی متر باشد  ،محیط آن را بدست آورید .

 -6گسترده یک مکعب مربع را رسم کنید .

 -7کامل کنید .

د

متمم : 75

مکمل : 60

متمم : 30

مکمل : 90

متمم : 10

مکمل :100

.

 -8فاصله نقطه تا خط زیر را بیابید .

 -9مجموع زوایای داخلی یک  5ضلعی را بدست آورید .

اندازه زاویه زیر را بیابید ( .با توجه به تخته کالس درس )
با آرزوی سربلندی و سرافرازی  /بهرامي

صفحه  2از  2سؤاالت

مهر آموزشگاه

