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 : نام 

  نام خانوادگي:

    

نمونه دولتي و آزمون 

 ۷۶۱تیزهوشان کد 

                                                           نسبت و تناسبفصل 

 مدت امتحان:

 تاريخ امتحان:         /     /                                                            

 ششم پايه:

۱ 

 با صلوات بر محّمد و آل محّمد شروع كنيد. رديف
 

 بارم

۲ ،دستمزد روزانه سركارگر ،در يک كارخانه توليدی ۱
۳ ،دستمزد روزانه سرپرست بخش و دستمزد روزانه كارگر ۳

۵ 
نفر چند  ۳مجموع دستمزد اين  ،تومان باشد ۲۱۶۰۰سركارگر می باشد. اگر اختالف دستمزد سرپرست و كارگر 

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(تومان است؟
۱ )۳۶۰۰۰              ۲ )۷۵۶۰۰                        ۳ )۷۴۴۰۰                         ۴ )۷۶۴۰۰  
 

 

انديمشک را در زمان يک ساعت طی می كند.  -كيلومتر بر ساعت فاصله شوشتر ۱۲۰اتومبيلی با سرعت اوليه  ۲
فاصله اين دو شهر چند كيلومتر  ،كيلومتر سرعت خود را كاهش دهد ۳۰ ،دقيقه اين اتومبيل ۱۵اگر در هر 

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(است؟
 كيلومتر  ۸۵( ۴      كيلومتر     ۸۰( ۳كيلومتر           ۷۵( ۲كيلومتر          ۷۰( ۱
 

 

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(است. نسبت زاويه بزرگتر به مکمل آن چقدر است؟ ۲به  ۱ ،نسبت دو زاويه متمم ۳
 ۱به  ۲(  ۴                       ۳به  ۱(  ۳                  ۱به  ۳(  ۲                   ۲به  ۱( ۱
 
 

 

۲كارگر كاری را در دو ساعت تمام می كنند. اگر كارفرما بخواهد آن را در  شته ۴
به چند كارگر  ،ساعت تمام كند ۳

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(؟نياز دارد
 
۱ )۲۰           ۲  )۴۰                 ۳  )۴۸                       ۴  )۲۴ 

 

 

آب می گيرد. گنجايش دبه  ،آن پر است %۳۰ليتر بيشتر از وقتی كه  ۳۰آن دبه  ،از دبه ای خالی است %۳۰وقتی  ۵
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(چند ليتر است؟

 
 ليتر ۳۰(  ۴ليتر               ۷۵(  ۳ليتر                ۵۰(  ۲ليتر                 ۲۰( ۱
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 : نام 

  نام خانوادگي:

    

 ۷۶۱آزمون تیزهوشان کد 

                                                           نسبت و تناسبفصل 

 مدت امتحان:

 تاريخ امتحان:         /     /                                                            

 ششم پايه:

 

لباس ديگری خريد. اگر آن لباس را  ،آنسود فروخت و با پول  %۵۰لباسی را با  ،صاحب يک مغازه لباس فروشی ۶
قيمت فروش لباس چند تومان  ،تومان سود برده باشد ۷۰۰۰۰جمعا  ،معاملهدو ضرر بفروشد و در اين  %۱۰با 

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(بوده است؟
۱ )۲۴۰۰۰۰           ۲  )۳۰۰۰۰۰                 ۳  )۲۰۴۰۰۰                       ۴  )۳۴۰۰۰۰ 
 

 

۲به  ۱نسبت پول محمد به احمد  ۷
۳و نسبت پول احمد به حميد  ۳

۱به  ۴
تومان پول  ۳۸۰۰۰است. آن ها روی هم  ۲

 دارند. سهم حميد چند تومان است؟
 
۱ )۸۰۰۰                 ۲  )۱۲۰۰۰                       ۳  )۱۶۰۰۰                       ۴  )۱۸۰۰۰ 

 

 

درجه حركت كرده است. عقربه ساعت شمار چند درجه حركت كرده  ۲۷۰عقربه دقيقه شمار  ،در يک ساعت ۸
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(است؟

 
۱ )۱۰                    ۲  )۱۷ ۵⁄                       ۳   )۲۲ ۵⁄                               ۴  )۱۵ 

 

 

۹ 
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(درجه بچرخد؟ ۵۴۰ ،چه مدت طول ميکشد تا عقربه دقيقه شمار ساعت

 
 دقيقه ۵۴۰(  ۴دقيقه                      ۹۰( ۳دقيقه                       ۷۵(  ۲دقيقه                     ۶۰( ۱

 

 

۵در يک جعبه مداد رنگی  ۱۰
۴طول مداد آبی برابر با   ۶

 ۸اين دو مداد طول اگر اختالف  .طول مداد زرد می باشد  ۸
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(؟اندازه هر يک از اين دو مداد چند سانتی متر است ،سانتی متر باشد

 ۱۲و  ۲۰(  ۴                 ۶و  ۱۴(  ۳               ۱۰و  ۱۸(  ۲                 ۲۰و  ۲۸( ۱
 

 

۰قطعه توليد می كند.  اگر  ۴۰۰۰روزانه  ،كارخانه قطعه سازیيک  ۱۱ ۵⁄ اين قطعات خراب باشد و ميزان درآمد  %
قيمت اصلی هر  ،تومان باشد ۱۵۹۲۰۰۰تخفيف  %۲۰اين كارخانه از فروش قطعات سالم با احتساب ی روزانه 

 )نمونه دولتی و تيزهوشان(؟قطعه قبل از تخفيف چند تومان است
۱ )۳۹۸۰                 ۲  )۵۰۰                       ۳  )۱۹۹۰                       ۴  )۸۰۰ 
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۱كتابخانه نسبت كتابهای مذهبی به علمی در يک  ۱۲
۱به   ۲

۱و نسبت كتابهای علمی به داستانی  ۳
ميباشد. اگر  ۲به  ۲

 تيزهوشان( )نمونه دولتی وهای علمی چند جلد است؟تعداد كتاب ،باشد ۱۸۲۰های اين كتابخانه مجموعه كتاب
۱ )۲۸۰                 ۲  )۴۵۵                       ۳  )۳۶۴                       ۴  )۹۱۰ 
 
 

 

)نمونه دولتی و قيمت اوليه ی كاال چند تومان بوده است؟ ،تومان اعالم شد ۷۲۰۰سود  %۲۰قيمت كااليی با  ۱۳
 تيزهوشان(

۱ )۸۶۴۰                 ۲  )۷۰۰۰                       ۳  )۶۰۰۰                       ۴  )۵۴۰۰ 
 

 

گل زده است. تفاوت تفاضل گل دو  ۴۵گل خورده و  ۲۴« ب»گل خورده است. تيم  ۲۱گل زده و  ۳۴« الف»تيم  ۱۴
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(تيم چقدر است؟

۱ )۸                 ۲  )۱۰                       ۳  )۱۳                       ۴  )۲۱ 
 

 

سال و فاصله ی سنی هر برادر با برادر كوچکتر خود مساوی است. اگر سن برادر  ۳۰مجموع سن چهار برادر  ۱۵
 )نمونه دولتی و تيزهوشان(سن برادر بزرگتر چند سال است؟ ،برابر سن برادر كوچکتر باشد ۴بزرگتر 

۱ )۱۰                 ۲  )۱۲                       ۳  )۱۴                       ۴  )۱۶ 
 

 

 

 
 ۱۶۷كد  تشريحیپاسخنامه و  )قابل ويرايش( فايل وردخريد برای 

 www.riazisheshom.ir)كليک كنيد( 
 

 

http://www.riazisheshom.ir/post/75
http://www.riazisheshom.ir/post/75


کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 ریاضی هزار 

تخصصی ترین سایت تدریس خصوصی ریاضی در ایران

تقریب نسبت، تناسب تقارن و مختصات اندازه گيرى کسرها اعداد اعشارى  عددها و الگوها

 تدریس خصویص ریایصی )تهران(

)هر روز یک منطقه(  ی تخفیف شگفت انگی 
درصد 80تا  

 کلیک کنید
 تماس با مشاور: خانم هاشیم

۰۹۱۰۶۰۱۱۴۰۰

کلیک کنید
ماششم آدرس سایت   

www.riazisheshom.ir 

ماهفتم آدرس سایت   

www.tadris7.ir 
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