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جاهای خالی را کامل کنید.
جمع عدد زوج با زوج عددی ......................است.
جمع عدد فرد یا زوج عددی ......................است.
جمع عدد فرد با فرد عددی ......................است.
جمع ده عدد فرد عددی ......................است.
جمع یازده عدد فرد عددی ......................است.

۲

کدام عدد بر هیچ یک از اعداد  ۲و  ۳و  ۵و  ۶و  ۹بخش پذیر نیست؟
الف) ۲۴۳

ب) ۵۲۵

ج) ۵۳۹

د) ۲۵۶

۳

دور اعداد صحیح خط بکشید؟

۴

۸ ۱
۱
۰ ۳
و  ۲و −۳و و
و
۲ ۲
۲
۴ ۳
میانگین بیستمین مضرب  ۶و سومین مضرب  ۷عدد  ...........است.

۵

همه ی اعداد صحیح مثبت از صفر  .........هستندr .

۶

با توجه به الگوی مقابل شکل چندم با  35مربع ساخته می شود؟
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الگویی رسم کنید که رابطه بین تعداد شکل ها و شماره شکل ها به صورت زیر باشد.
 × ۳) + ۱شماره شکل( = تعداد شکلها

۸

عدد سیصد و سه میلیون و سه را به رقم بنویسید.
و سپس عدد فوق را به صورت گسترده بنویسید .رقم دهگان هزار این عدد چیست؟

۹

عدد  ۳۶مضرب کدام یک از اعداد طبیعی می باشد؟

۱۰

با استفاده از پنج عدد کارت که رقم های  ۴و  ۳و  ۲و  ۱و  ۰کوچکترین و بزرگترین عدد فرد چهار رقمی را
بنویسید.

۱۱

با استفاده از رقم های  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و ( ۱بدون تکرار ارقام)
الف -عدد سه رقمی بنویسید که بر  ۵و  ۹بخش پذیر باشد.
ب -عددی  ۴رقمی بنویسید که بر  ۱۵بخشپذیر باشد.

۱۲

اگر زهرا در یک صف از دو طرف نفر بیستم باشد چند نفر در صف هستند؟

2

نام :

گروه تدریس خصوصی

نام خانوادگي:
فصل عدد و الگو

۱۳

سایت ریاضی هزار

مدت امتحان:
تاریخ امتحان:

/

/

پایه :ششم

 www.riazi1000.irدانلود

عدد  −۲۴۰و  +۴۷۰را روی محور به صورت تقریبی نشان دهید و سپس عددی را که نقطه های مشخص شده
نشان می دهند را بنویسید.

۱۴

در الگوي عددي زیر عدد پنجاهم را بنویسید.

۱۵

اختالف عدد پانزدهم یک الگوي مثلثی با عدد پانزدهم یک الگوي مربعی را بدست آورید.

۱۶

اختالف عدد سیزدهم و عدد پانزدهم در الگوي زیررا پیدا کنید .
… ۱، ۴، ۹، ۱۶، ۲۵، ۳۶،
به جاي عالمت ؟ چه عددي باید قرار داد ؟

۱۷

۱ ۱ ۳ ۲ ۵
…، ، ، ، ،
۳ ۲ ۵ ۳ ۷

؟ ۲۷، ۳۱، ۳۹، ۵۱،
18

حاصل جمع هفت عدد صحیح یک رقمی که سه جفت از آنها قرینه یکدیگرند صفر شده است .حاصل ضرب آنها را
به دست آورید.

19

مجموع دو عدد  120و اختالف آنها  ۲۰است .نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر را به دست آورید.

20

دمای هوای تهران  +۸اصفهان  ۱۹درجه سردتر از تهران و زاهدان  ۲۶درجه گرم تر از اصفهان است .دمای
زاهدان و میانگین دمای هر سه شهر را پیدا کنیدhttp://www.riazisheshom.ir .
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اگر ساعت دوازده را مبدا بگیریم و هر دقیقه یک واحد صحیح باشد ساعت  ۱۶: ۲۵′کدام عدد صحیح نمایش
میدهد.
موفق باشید

خرید فایل ورد (قابل ویرایش)
و پاسخنامه تشریحی کد ۶۹۱
(کلیک کنید)

4

نام دبیر............... :

ریاضی هزار

تخصصی ترین سایت تدریس خصوصی ریاضی در ایران

کلیک کنید
عددها و الگوها کسرها اعداد اعشارى تقارن و مختصات اندازه گيرى

نسبت ،تناسب تقریب

تدریس خصویص ی
ریایص (تهران)
ی
انگی(هر روز یک منطقه)
تخفیف شگفت
تا  80درصد
کلیک کنید
تماس با مشاور :خانم هاشیم
۰۹۱۰۶۰۱۱۴۰۰
عضویت در کانال تلگرام (کلیک کنید)

@riazi1000

آدرس سایت
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