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 نام : 

  نام خانوادگي:

 اعداد اعشاری

 9635آزمون کد 

 سایت 

www.riazisheshom.ir/post/118 

 دت امتحان:م

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 پایه: ششم

 جای خالی را پر کنید   1
 .است .…… قسمت اعشاری همیشه از واحد 

   .……وقتی مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد مساوی ضرب کنیم خارج قسمت 
 می شود.  .……وقتی مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در یک عدد مساوی ضرب کنیم باقیمانده 

 یک عدد اعشاری که دارای قسمت صحیح باشد اگر به کسر تبدیل شود کسر ....... خواهد بود.
 

 روش( 4) فقط نام ببرید  ؟به چند روش می توان اعداد اعشاری را نمایش داد  2
 

 بقیه کوچکتر است؟کدام عدد از   3
۱  ) ۰ ۷۵۰⁄                     ۲   )۰ ۰۷۵⁄                        ۳  )۳

۴                       ۴    )۰ ۷۵⁄   
 

 اعداد اعشاری زیر را مقایسه کنید.  4
۷ ۴⁄ ۷ ۳۹۹۹⁄               ۰ ۰۲۳۴ ۰ ۱⁄                   ۰ ۵ ۰ ۰۵۵۵⁄          ⁄⁄    

 
 

 تبدیل کنید. کسرهای زیر را به عدد اعشاری  5
۳
۲۰ =                          

۱
۲۵ =                          

۱۴
۳۵ =                            ۱

۳
۸ = 

 

 
 مساحت ذوزنقه را بدست آورید.  6

 
 
 
 
 
 
 

۳ ۲⁄  

۲ ۱⁄  

۵ ۷⁄  
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۰چندتا   7  می شود؟ 200برابر با  ⁄۰۱
 

 حاصل ضرب زیر را به سه روش بدست آورید.  8
۱ ۸⁄ × ۱ ۷⁄ = 

 
 

 .آورید دست به کسر به تبدیل با را زیر های تقسیم حاصل  9
۰ ۳۵⁄ ÷ ۰ ۷⁄ = 
 
۴ ۸⁄ ÷ ۰ ۰۶⁄ = 
  
۰ ۵۱⁄ ÷ ۰ ۳⁄ = 
 
۱ ۲۱⁄ ÷ ۰ ۱۱⁄ = 

 
 

۰ مربعی مساحت  10  .کنید حساب را آن محیطاست. مربع متر   ⁄۴۹
 

سه  آن دهم رقم ، هزارم ربع صدم رقم ، 8 آن هزارم رقم که بنویسید را ۳۰۰به   اعشاری عدد ترین نزدیک  11
 باشد. بدون تکرار ارقام صدمبرابر رقم 

 
یک کسر را مثال بزنید که نتوانیم آن را به طور دقیق به عدد اعشاری تبدیل کنیم. راهنمایی از قانون بخش   12

 در فصل عدد و الگو استفاده کنید. ۳پذیری بر عدد 
  

۵محیط یک مثلث متساوی االضالع   13  کپی رایتمتر است اندازه طول هر ضلع آن را به دست آورید. ⁄۱

 

۰علی دوست دارد همراه با صبحانه آب پرتقال بخورد. اگر در هر وعده   14 فنجان آب پرتقال بخورد، یک  ⁄۷۵
 کافی است؟فنجان آب پرتقال دارد برای چند صبحانه او  ۱۳پاکت آب پرتقال که 

 
۶۴مجموع دو عدد   15 ۳

۳۳و اختالف آنها  ۴  است. عدد کوچکتر را پیدا کنید. ⁄۳۴

http://www.riazisheshom.ir/post/118
http://www.riazisheshom.ir/post/118
http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/


 ۹۶۵۳تشریحی کد  فایل ورد )قابل ویرایش( و پاسخنامهخرید برای  

 www.riazisheshom.irکلیک کنید   
 

3 

 

 

 

 

 

۲خارج قسمت تقسیم اعشاری    16 ۰مانده ی آن  و باقی ⁄۲ ۱است اگر مقدار مقسوم و مقسوم علیه را در   ⁄۹۳
۳ 

 آزمون ورودی ضرب کنیم. حاصل ضرب به خارج قسمت و باقیمانده تقسیم جدید کدام گزینه است؟ 
۱  )۰ ۷۵۳⁄                    ۲  )۰ ۶۸۲⁄                         ۳ )۰ ۶۸۱⁄                         ۴ )۲ ۰۴۶⁄ 

 
۲بین دو عدد   17 ۱۷

۲و  ۱۰۰  هفت عدد اعشاری بنویسید. ⁄۱۶
 
 

۹  زمان با نفر اول  18 ۱۰ زمان  با آخر نفر و جواب معما را بدست اورد  ثانیه ⁄۹۱ معما را بدست جواب  ثانیه ⁄۰۹
 است؟ بوده چقدر آخر و اّول نفر زمان میانگین .اورد

 
 

۱۵  تقسیم حاصل  19 ۳۱۳۶⁄ ÷ ۱  .آورید دست به قسمت خارج در اعشار رقم ۳ تا را ⁄۷
 
 

۲ساعت    20 ∶ ۴۵ ∶   را بصورت عدد اعشاری بنویسید. ۴۵
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 ()سراسر کشورآنالین تدریس خصوصی 

 حضوری )فقط تهران(
 آزمون ورودی مدارس خاصتیزهوشان و  –تقویتی  –رفع اشکال 

 کشوردبیران برترین توسط 
       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 
 0910-۶01-1400 مشاور ثبت نام)  خانم هاشمی(

 

 

 با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای  عقب تر نیست؟ آیا می دانید
بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به دانش  آیا می دانید

 آموزانمان آموزش می دهیم؟
دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس تهران نیز از  آیا می دانید

 کالسهای ما استفاده می کنند؟
 هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را حل خواهد کرد؟ آیا می دانید

 
 

 
 

 سوال رایگانحل تمرین و نمونه 

 )کلیک کنید( 
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