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 : نام 

  نام خانوادگي:

 دبیر : دکتر اکوان پور
                                                           ریاضی ششم ومددرس    

 ...........داره کل آموزش و پرورش  استان ا

 اداره آموزش و پرورش منطقه ........

 هزاردانلود شده از سایت ریاضی 

www.riazi1000.ir 

 

 
 

@akvanpour   

 
 @1000riazi                              آدرس کانال ما در تلگرام 

 

https://telegram.me/riazi1000 

 

 را به حروف بنویسید. ۲۱۶۰۰۷۰۰۲۰۵۰عدد   (1
 

 

  .را با حروف بنویسید فردرقمی  پنجبزرگترین عدد   (2

 .رقمی فرد را بدون تکرار ارقام به حروف بنویسید ۵و بزرگترین عدد زوج رقمی  ۳کوچکترین عدد   (3
 

 

 .دهید پاسخ ۴۰۰۶۷۰۰۴۵۶ عدد مورد در زیر سؤاالت به  (4
 است؟ میلیون صدگان مکانی ارزش دارای رقمی چه (1
 است؟ هزار دهگان مکانی ارزش دارای رقمی چه (2
 

 

  )ها رقم تکرار بدون( را بنویسید.   ۳۵میلیون  ی طبقه فرد را با رقمی ۸ فرد عدد کوچکترین  (5

 .را بدون تکرار ارقام بنویسید ۵و  ۷و  ۳و  ۸و  ۰و  ۲ارقام  باکوچکترین عدد فرد چهار رقمی   (6
 

 

 .دهید نمایش محور روی بر را ۴۷۵۴۹۸۰۴۵و  ۵۳۸۷۹۶۵۳۶ اعداد از یک هر تقریبی محل    (7
 

 

 

 .نمایش دهید یک میلیون روی محوربا تقریب  را  ۸۷۳۳۵۶۷۵عدد  (8
 

 

 .روی محور نشان دهید را  1398عدد    (9
 
 

 

 ها رقم تکرار بدون  ار ۷۰۰۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰۰۰ اعداد بین عددبزرگترین   ۸و  ۵,۶,۲,۱, ۳,۹ های رقم با  (10
 بنویسید. 

 

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

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
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazisheshom.ir
http://www.riazi1000.ir/
http://www.riazi1000.ir/
www.riazi1000.ir

