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مشاور ثبت نام( خانم هاشمی) 0910-۶01-1400
ناظر علمی این کاربرگ:
استاد اکوان پور (سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی)
سوابق آموزشی :
 مدرس دانشگاه دبیر رسمی آموزش و پرورش تهران دبیر مدارس برتر ( مدرسه بین الملل تهران –فارابی ) ... -افتخارات علمی :
دارنده مدال برنز مسابقات ریاضی کشور
آیا می دانید 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
آموزانمان آموزش می دهیم؟
آیا می دانید دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس تهران نیز از
کالسهای ما استفاده می کنند؟
آیا می دانید هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را حل خواهد کرد؟

@akvanpour
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)1

سه عدد بعدی را در الگوی زیر را پیدا کنید.

)2

عدد  2۰6۰۰۷۰۰2۰۰۰را به حروف بنویسید.

)3

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.

… 2, ۵, 8,

 78مضرب عدد  ۳است.

صحیح 

جمع عدد زوج با زوج عددی فرد است.
جمع عدد فرد با زوج عددی زوج است.

غلط 
صحیح 
صحیح 

غلط 
غلط 

عددی بر  6بخشپذیر است که مجموع رقمهای آن بر  6بخشپذیر باشد .صحیح 
)4

دور اعداد بخشپذیر بر  ۳خط بکشید.

)5

کدام عدد بر  18بخش پذیر نیست؟

غلط 

۱۴۷, ۳6۰, ۱۰۳, 992, ۴۳2

الف) 1404

ب) 3578

د) 1234566

ج) 2556

)6

عدد  بر  ۳بخشپذیر است ولی بر  2۱بخشپذیر نیست .این عدد بر  .............بخشپذیر نیست.

)7

اگر عدد  ۱۳99را  90بار در خودش ضرب کنیم و حاصل را بر  10تقسیم کنیم باقیمانده چقدر است؟
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)8

اختالف هفتمین مضرب  ۵و پنجمین مضرب  ۷عدد  ...........است.

)9

با توجه به الگوی مقابل آیا شکلی در این الگو وجود دارد که با  55مربع ساخته شود؟

 )10یک الگو رسم کنید که دارای رابطه زیر باشد.
 × ۴) − ۳شماره ی شکل(

)11

نزدیک ترین عدد به  292۰۳که بخشپذیر بر  9باشد چیست؟

 ۷۰ )12شش ضلعی منتظم به ضلع  2سانتی متر داریم که آنها را مانند الگوی زیر کنار هم قرار داده ایم .محیط شکل
نهایی چند سانتی متر می شود؟

 )13سه عدد پیدا کنید که هم بر 2بخش پذیر باشند هم بر .۷
 )14بزرگترین عدد سه رقمی که بر  3و  5بخشپذیر است را پیدا کنید.
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 )15عددی را بر  ۷تقسیم کرده ایم خارج قسمت  5و باقیمانده عدد یک شده است .آن عدد بر چه اعدادی بخشپذیر
است؟
 )16در مربع چه عددی قرار میگیرد؟
? 2 ,۴ , 9 , 2۳ ,
۴۵ )۱

6۴ )2

۷9 )۴

۴6 )۳

 ۴ )17عدد صحیح مثبت متوالی داریم .حتما یکی از آنها بر عدد  ........بخشپذیر است.
الف) 3

ب) 5

ج) 7

د) 9

 )18با استفاده از پنج عدد کارت که رقم های  ۴و  ۳و  2و  ۱و  ۰چند عدد سه رقمی می توان نوشت که بر 2
بخشپذیر باشدr.
 )19در جای خالی چه عددی قرار میگیرد؟ (نمونه دولتی و تیزهوشان)
۱
,
, 2 , ۱8 ,  , ۳2۴۰
۳
۳6 )۱

۱62 )2

۱8۰ )۳

۱
9

2۱6 )۴

 )20قرینه عدد  ۴نسبت به  −۱چه عددی است؟ تیزهوشان البرز و قزوین
−۵ )۱
)21

−۶ )۲

۴ )۴

۳ )۳

عدد سی ام در مجموعه اعداد زیر را پیدا کنید .مدارس خاص
… ۱, ۱, ۴, ۳, 9, 6, ۱6, ۱6,
موفق باشید
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نام دبیر............... :

ریاضی هزار

سایت مرجع(کليک کنيد)

سایت ششم (کليک کنيد)
www.riazisheshom.ir

کلیک کنید

www.riazi1000.ir

عددها و الگوها کسرها اعداد اعشارى تقارن و مختصات اندازه گيرى

نسبت ،تناسب تقریب

تدریس خصوصی (تهران)
همه ی دروس – همه ی مناطق(از دبستان تا دانشگاه)
 غربمرکز و شرق  -شمال
444۶9921
22۸۶903۸ ۷۶۸۷5۸45
تماس با مشاور :خانم هاشیم
0910۶011400
اعزام مشاور جهت مشاوره و ثبت نام در منزل محل کار و یا در محل موسسه
دریافت شهریه به صورت اقساطی طی دوره
پيگيرى مستمر و برگزارى آزمون هاى پيشرفت تحصيلی طی دوره آموزشی

برای عضویت در کانال تلگرام  @riazi1000کلیک کنید:

