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 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 فصل تناسب و درصد    

 ۷۶۶۱آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi دانلود 

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

  ردیف

های  جواب از تا ۹است.  داده پاسخ ها سؤال ی همه به سوالی شرکت کرده است. او ۱۰محمد در یک آزمون  ۱
  .است درست بوده محمد

کسری ......بصورت اعشاری  و بصورت ۱۰ به ۹ برابر ها سؤال کل   به او درست های جواب تعداد الف( نسبت
 است.  ......

 است.۱۰ ۱۰  به ۱ برابر ها سؤال کل   به او نادرست های جواب تعداد ب( نسبت
 دست به ها سؤال کل   به درست های جواب تعداد نسبت برای است ممکن که را مقداری بیشترین و ج( کمترین

 :بنویسید بیاید،
  یا صفر    .……………به  .……………کمترین

   .……………یا     .……………به  .……………بیشترین: 
   

 و ....... ۲۰۰ترتیب ........ ،  به است آنها ممکن.است ۵ و ۲، ۳ترتیب  به امید و علی رضا، پول نسبت ۲
 .باشند داشته پول تومان

 
ع محیط (1 ۳  ............... . ضلع آن طول با مرب 

ع مساحت (2  ............... . آن ضلع طول با مرب 
 ............... . آن شعاع با دایره محیط (3

 .کنیم ............... پیدا کسری باید بنویسیم، درصد صورت به را کسری خواهیم می وقتی (4

 

اش یک ۴ ۱با  را زرد رنگ واحد ۱۳ ،  رنگ نوعی کردن درست برای نق 
 .کند می ترکیب قرمز رنگ واحد  ۴

۳او  وزن رنگ درست شده چند کیلوگرم  کند؟ می مخلوط قرمز رنگ کیلوگرم چند با را زرد رنگ کیلوگرم  ⁄۶
 است؟

 
 آن را کامل کنید. .است تناسب جدول یک زیر جدول ۵

 ۱۴ ؟
۱۵ ۳۵ 
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 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 تناسب و درصدفصل    

 ۷۶۶۱آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi دانلود 

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

 

 است؟ مربعکیلومتر چند مربعمتر ٧٥٦الف(  ۶
۳ب(   است؟ مربعمتر چند مربعمتر دسی ⁄۵
 

 .بنویسید درصد شکل به را کسرهای زیر ۷
 

۱
۲ =                                   ۶

۱۰ =                             ۲۷
۱۲ =                      ۳۸ = 

 

۱  مزرعه یک در برنج تولید امسال ۸  به را گذشته سال به امسال برنج نسبت .است شده گذشته سال برابر ⁄۷
 .دهید نمایش درصد صورت

 
۹ 

کپی 
 رایت

 است؟ دقیقه چند ساعت یک درصد  ۲۵الف( 
  است؟ ساعت یک درصد چند دقیقه ۳۳ )ب
 

۱۰ 
کپی 
  رایت

 چقدر پیراهن اصلی قیمت .رسد می فروش به تومان ۶۳۰۰۰ قیمت به تخفیف، درصد ۱۶ از پس پیراهن یک
 است؟ بوده
 

۷مساوی  کسری ۱۱
 .باشد ۴۸ مخرجش و صورت اختالف که کنید پیدا ۱۳

 
 ؟۳ شود می ۲۴ عدد درصد چند )الف ۱۲

 است؟ ۱۵ عدد درصد چند ۳ عدد )ب
 ایم؟ کرده اضافه آن به درصد چند کنیم، برابر ۳ را ۷ عدد اگر )پ
 

 
لین در ۱۳ الیت سال او   تعداد دوم، سال در .بود نفر میلیون یک حدود آن کاربران تعداد آموزشی، ی شبکه یک فع 

الیت دوم سال در شبکه این کاربران تعداد .داشت افزایش درصد ۷۰۰کاربران   است؟ بوده نفر چند تقریبا   فع 
 
 

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


 

3 

 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 تناسب و درصدفصل    

 ۷۶۶۱آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi دانلود 

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

 

 

۲مریم  به فاطمه جرم نسبت ۱۴
۷به   ۳

هر کدام از جرم   .است از فاطمه بیشتر کیلوگرم ۱۵ مریم جرم .استاست.  ۸
 است؟ چقدر آنها
 

 نمایش هم اعشاری و کسری صورت به را ها نسبت این .باشد مساوی ۱۴ به ۱۵  با هریک که بنویسید نسبت دو ۱۵
 .دهید
 

۱۶ 
کپی 
 رایت

رضا و پول  مجموعمی باشد اگر  ۳به  ۸ محمدبه پول  رضاو نسبت پول   ۳ به ۷ رضانسبت پول علی به پول 
 چند تومان است؟ علیپول  تومان باشد.   ۳۶۳۰۰۰محمد 

 

۱۷ 
کپی 
 رایت

 دست به را زمین مساحتسانتی متر باشد.  ۹۶. اگر محیط مستطیل است آن عرض سه برابر مستطیل یک طول
 .آورید
 

۱۰حدود   ، ۱۳۸۵ سال سرشماری در تهران جمعیت ۱۸  ، ۱۳۹۰ سال سرشماری در و شد اعالم نفر میلیون ⁄۸
ت این در .نفر میلیون ۱۲ حدود  ).کنید استفاده حساب ماشین از( است؟ شده زیاد درصد چند تهران جمعیت مد 

 

 
۱۹ 
 

 ؟شود ینفر به آنها اضافه شوند کار چند روزه تمام م ۴اگر  .روز تمام کنند ۹را در  یتوانند کار یمکارگر  ۸
 

 مانده باقی مسیر درصد از چند کند، طی را آن کیلومتر ۵۴۰ شخصی اگر .است کیلومتر ۱۰۰۰  شهر دو فاصله   ۲۰
 است؟

 
 

 ۱۶۷۶کد  تشریحیپاسخنامه و  )قابل ویرایش( فایل وردخرید برای 

 )کلیک کنید( 

http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/
http://www.riazisheshom.ir/post/96
http://www.riazisheshom.ir/post/96


 

                                                                                                        

 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

 
 ریاضی هزار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریب
 

 نسبت، تناسب
 

 اندازه گيرى
 

 تقارن و مختصات
 

 اعداد اعشارى
 

 کسرها
 

 عددها و الگوها
 

  سراسر کشور آنالین تدریس خصوصی 

 ) تماس تصویری( 

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

       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

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

 

 کلیک کنید
ششم )کليک کنيد(سایت   

www.riazisheshom.ir 

مرجع)کليک کنيد(سایت   

www.riazi1000.ir 

https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir/post/31
http://www.riazisheshom.ir/post/32
http://www.riazisheshom.ir/post/32
http://www.riazisheshom.ir/post/72
http://www.riazisheshom.ir/post/67
http://www.riazisheshom.ir/post/28
http://www.riazisheshom.ir/post/28
http://www.riazisheshom.ir/post/33
http://www.riazisheshom.ir/post/33
http://www.riazisheshom.ir/post/83
http://www.riazisheshom.ir/post/83
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