
 ()سراسر کشورآنالین تدریس خصوصی 
  

 آزمون ورودی مدارس خاصتیزهوشان و  –تقویتی  –رفع اشکال 

 توسط دبیران برتر کشور
       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

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

 
 

akvanpour@   

  :این کاربرگ ناظر علمی
 )سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی( اکوان پور استاد

 
 سوابق آموزشی :

 مدرس دانشگاه -
 دبیر رسمی آموزش و پرورش تهران -
 ... ( -فارابی –) مدرسه بین الملل تهران دبیر مدارس برتر  -

 افتخارات علمی :
 ریاضی کشور مسابقاتدارنده مدال برنز 

 

 با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای  عقب تر نیست؟ دانیدآیا می 
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

 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/


1 

: نام 

 نام خانوادگي:

 عدد و الگوفصل   

تدریس خصوصی روه گ

 ریاضی هزارسایت 

www.riazi1000.ir

 مدت امتحان:

تاریخ امتحان:  /     / 

 ششم پایه:

 جاهای خالی را کامل کنید. ۱

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

۲۵۶د(          ۵۳۹ج(           ۵۲۵ب(             ۲۴۳الف( 
 دور اعداد صحیح خط بکشید؟ ۳

۸
۲ و

۱
۲ − و  ۲  و ۳

۱
۲ و  

۰
۴ و 

۳
۳ 

 عدد ........... است. ۷و سومین مضرب  ۶میانگین بیستمین مضرب  ۴

r همه ی اعداد صحیح مثبت از صفر ......... هستند. ۵

 مربع ساخته می شود؟ 35با توجه به الگوی مقابل شکل چندم با  ۶

http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/post/91
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: نام 

 نام خانوادگي:

 عدد و الگوفصل  

 تدریس خصوصی روه گ

 ریاضی هزارسایت 

.ir1000www.riazi دانلود

 دت امتحان:م

تاریخ امتحان:  /     / 

 ششم پایه:

 شکل ها و شماره شکل ها به صورت زیر باشد.الگویی رسم کنید که رابطه بین تعداد  ۷

= تعداد شکلها × شماره شکل) ۳) + ۱ 

 عدد سیصد و سه میلیون و سه را به رقم بنویسید. ۸

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

 مضرب کدام یک از اعداد طبیعی می باشد؟ ۳۶عدد  ۹

کوچکترین و بزرگترین عدد فرد چهار رقمی را  ۰و  ۱و  ۲و  ۳و  ۴پنج عدد کارت که رقم های با استفاده از  ۱۰
 بنویسید.

 )بدون تکرار ارقام( ۱و  ۲و  ۳و  ۴و  ۵با استفاده از رقم های  ۱۱

 بخش پذیر باشد. ۹و  ۵عدد سه رقمی بنویسید که بر  -الف 

 بخشپذیر باشد. ۱۵رقمی بنویسید که بر  ۴عددی  -ب 

 اگر زهرا در یک صف از دو طرف نفر بیستم باشد چند نفر در صف هستند؟ ۱۲

http://www.riazisheshom.ir/post/91
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: نام 

 نام خانوادگي:

 عدد و الگوفصل  

 تدریس خصوصی روه گ

 ریاضی هزارسایت 

.ir1000www.riazi دانلود

 دت امتحان:م

تاریخ امتحان:  /     / 

 ششم پایه:

را روی محور به صورت تقریبی نشان دهید و سپس عددی را که نقطه های مشخص شده   ۴۷۰+و  ۲۴۰−عدد  ۱۳
 .نشان می دهند را بنویسید

 را بنویسید. پنجاهم  عدد زیر عددي الگوي در ۱۴
۱
۳ ،

۱
۲ ،

۳
۵ ،

۲
۳ ،

۵
۷ ، …

 را بدست آورید. مربعی الگوي یک پانزدهم عدد با مثلثی الگوي یک پانزدهم عدد اختالف ۱۵

 . زیررا پیدا کنید الگوي پانزدهم در اختالف عدد سیزدهم و عدد ۱۶
۱، ۴، ۹، ۱۶، ۲۵، ۳۶، … 

 ؟ داد قرار باید عددي چه ؟ عالمت جاي به ۱۷
 ؟ ،۵۱ ،۳۹ ،۳۱ ،۲۷

حاصل ضرب آنها را  .شده استند صفر گریکدی نهیجفت از آنها قر سهکه  یرقم کی حیعدد صح هفتحاصل جمع  18
 .دیبه دست آور

 .دینسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر را به دست آور .است ۲۰و اختالف آنها  120مجموع دو عدد  19

 یدما . درجه گرم تر از اصفهان است ۲۶درجه سردتر از تهران و زاهدان  ۱۹اصفهان  ۸+تهران  یهوا یدما 20
 http://www.riazisheshom.ir .و میانگین دمای هر سه شهر را پیدا کنیدزاهدان 

http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/
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: نام 

 نام خانوادگي:

 عدد و الگوفصل  

 تدریس خصوصی روه گ

 ریاضی هزارسایت 

.ir1000www.riazi دانلود

 دت امتحان:م

تاریخ امتحان:  /     / 

 ششم پایه:

 خرید فایل ورد )قابل ویرایش(
 ۶۹۱کد  پاسخنامه تشریحیو 

 )کلیک کنید( 

:۱۶باشد ساعت  حیواحد صح کی قهیو هر دق میریبگاگر ساعت دوازده را مبدا  *  شینما حیکدام عدد صح   ۲۵′
 .دهدیم

 دبیر: ...............موفق باشید   نام 

http://www.riazisheshom.ir/post/91
http://www.riazisheshom.ir/post/91
http://www.riazisheshom.ir/post/91
http://www.riazisheshom.ir/post/91


 

 ()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( 
 www.riazisheshom.ir 

http://www.riazisheshom.ir/



