
 

                                                                                                        

 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

خود را باید انحام  تمرینهای مناسبو  مسیر ویژههر دانش آموز والدین عزیز برای رسیدن به موفقیت توجه : 
و با توجه به نیاز هر و توسط مجرب ترین دبیران   جهانیکاربرگ های موسسه ما بر اساس استانداردهای . دهد

 .جدا خودداری کنیدبا بقیه دانش آموزان کاربرگ های خود مقایسه از دانش آموز تهیه می شوند. خواهشمندیم 

 
 

@akvanpour  
 
 

 (ریاضیدرس آموزشی و مشاور سرگروه ) اکوان پور دکتر :ناظر علمی
 

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

 افتخارات علمی :
 یریاضی کشور مسابقاتدارنده مدال برنز  -

 تدریس خصوصی )تهران(
 )از دبستان تا دانشگاه(همه ی مناطق –همه ی دروس 

       غرب    -            شمال     -  شرق و مرکز

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 

: ین ثبت ناممشاور  

 0912-931-9۸۸1آقای احمدی : 

 0910-۶01-1400 :خانم هاشمی

https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
https://www.instagram.com/akvanpour/
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 : نام 

  نام خانوادگي:

 دبیر : دکتر اکوان پور
                                                           درس اول ریاضی ششم   

 اداره کل آموزش و پرورش  استان ...........

 اداره آموزش و پرورش منطقه ........

 هزاردانلود شده از سایت ریاضی 

www.riazi1000.ir 

 

 
 

@akvanpour   

 
 @1000riazi                              آدرس کانال ما در تلگرام 

 

https://telegram.me/riazi1000 

 سه عدد بعدی را در الگوی زیر بنویسید.  (1
۷, ۱۰, ۱۳, ۱۶, … , … , … 

 
 

 های زیر با استفاده از تکه های چوب ساخته شده اند.شکل   (2
 

 
 .را رسم کنید ۴شکل شماره  (1
 از چند چوب ساخته شده است؟ ۱۰شکل شماره  (2
 از چند چوب ساخته شده است؟ ۴۰شکل شماره  (3

 

 

 الگوی زیر از مربع های زرد و قرمز درست شده است.  (3

 
 کدام یک از جمله های زیر درست است؟

 مربع زرد دارد. ۱۱شکل دهم  (1
 است.تعداد مربع های قرمز همیشه عددی فرد  (2
 در همه ی شکل ها در الگوی باال تعداد مربع های قرمز از تعداد مربع های زرد بیشتر است. (3
 مربع قرمز رنگ دارد. ۱۱شکل شماره ی پنج  (4

 

 

 را پیدا کنید. ۳پانزدهمین مضرب عدد   (4
 

 

http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazi1000.ir/
https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/
https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
https://telegram.me/riazi1000


www.riazisheshom.ir/post/83 
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 روی لینک زیر کلیک کنیدالگو فصل متنوع برای دانلود نمونه سواالت 

 
 @1000riazi                              آدرس کانال ما در تلگرام 

 

https://telegram.me/riazi1000 

 

 نیز بخش پذیر است؟ ۹بخش پذیر است آیا بر  ۳عددی بر   (5
 

 

 باشند؟ ۴و هم مضرب  ۳چند عدد دو رقمی وجود دارد که هم مضرب   (6
 

 

 بخش پذیر باشد؟ ۳به جای مربع چند رقم مختلف میتوان قرار داد تا حاصل بر   ۱۲۳در عدد   (7
 

 

 های توپر ساخته شده است. الگوی زیر بوسیله ی دایره  (8

 

 می شود؟از چند دایره استفاده  ۵۰در شکل شماره  (۱
 چه رابطه ای  بین شماره شکل و تعداد دایره ها وجود دارد؟ (۲

 

 

 بخشپذیر باشند؟ ۶و هم بر  ۴چند عدد دو رقمی داریم که هم بر   (9
 
 

 

 یک الگو رسم کنید که دارای رابطه زیر باشد.   (10
× شماره ی شکل) ۳) − ۲ 

 
 

 

 برای دانلود نمونه سواالت همین فصل روی لینک زیر کلیک کنید  (11

www.riazisheshom.ir/post/83 
 

http://www.riazisheshom.ir/post/83
https://t.me/joinchat/AAAAADyGNtdxhBKPfI-Lsw
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 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

 
 ریاضی هزار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریب
 

 نسبت، تناسب
 

 اندازه گيرى
 

 تقارن و مختصات
 

 اعداد اعشارى
 

 کسرها
 

 عددها و الگوها
 

 تدریس خصوصی )تهران(
 )از دبستان تا دانشگاه(مناطقی  همه –همه ی دروس 

       غرب    -            شمال     -  شرق و مرکز

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 
 تماس با مشاور: خانم هاشیم

0910۶011400 
 محل کار و یا در محل موسسهمنزل اعزام مشاور جهت مشاوره و ثبت نام در 

 دوره طی اقساطی صورت به شهریه دریافت 
 آموزشی دوره طی تحصيلی پيشرفت هاى آزمون برگزارى و مستمر پيگيرى 

 کلیک کنید
ششم )کليک کنيد(سایت   

www.riazisheshom.ir 

مرجع)کليک کنيد(سایت   

www.riazi1000.ir 
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