
 ()سراسر کشورآنالین تدریس خصوصی 
  

 آزمون ورودی مدارس خاصتیزهوشان و  –تقویتی  –رفع اشکال 

 توسط دبیران برتر کشور
       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

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

 
 

akvanpour@   

  :این کاربرگ ناظر علمی
 )سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی( اکوان پور استاد

 
 سوابق آموزشی :

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

 افتخارات علمی :
 ریاضی کشور مسابقاتدارنده مدال برنز 

 

 با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای  عقب تر نیست؟ دانیدآیا می 
بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به دانش  آیا می دانید

 آموزانمان آموزش می دهیم؟
دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس تهران نیز از  آیا می دانید

 کالسهای ما استفاده می کنند؟
 هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را حل خواهد کرد؟ آیا می دانید

 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/


 

  
 
 
 
 

1 

 ۶۹۳۸کد  پاسخنامه تشریحیو  )قابل ویرایش( فایل وردخرید برای 

 (www.riazisheshom.ir)کلیک کنید 

 

 

 : نام 

  نام خانوادگي:

 
                                                           عدد و الگوفصل    

 ۶۹۳۸آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi  

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  (1

 غلط           بخشپذیر است.      صحیح  ۷بر عدد  ۹۱ 

 غلط           صحیح  .بخشپذیر است  ۳بخشپذیر باشد، آن عدد بر   ۳اگر رقم یکان عددی بر 

 غلط           صحیح         .در مرتبه ی دهگان هزار است ۱عدد  ۲۶۵۷۲۱۳۳۳۳در عدد  

 غلط           می باشد.  صحیح  ۹۹−بزرگترین عدد صحیح منفی دو رقمی عدد  
 .کنید کامل مناسب ی کلمه یا عدد با را زیر های جمله  (2

 .است --------------عدد باشد، صفر آن هزار یکان رقم که فرد رقمی ۵طبیعی عدد ترین کوچک  )الف
 .۵ بر هم و است پذیر بخش ۳ بر است که هم رقمی زوج  سه کوچکترین عدد  -----------عدد    )ب
 .است -------------- عدد است، 5 و ۶ مضرب کهرقمی  سه طبیعی عدد ترین بزرگ  )ج
 .منفی نه است مثبت نه --------- عدد )د
 

 زیر را پیدا کنید. سه عدد بعدی را در الگوی  (3
۳, ۷, ۱۱, … 

 در الگوی مقابل عدد بعدی کدام است؟  (4
۱۷, ۲۴, ۳۲, ۴۱ 

 
 در جای خالی چه عددی قرار میگیرد؟   (5

        
۱
۸    ,

۱
۴    ,   ۱    , ۶ , , ۴۸۰ 

 

http://www.riazisheshom.ir/post/105
http://www.riazisheshom.ir/post/105
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 ۶۹۳۸کد  پاسخنامه تشریحیو  )قابل ویرایش( فایل وردخرید برای 

 (www.riazisheshom.ir)کلیک کنید 

 

 

 : نام 

 نام خانوادگي:

 
                                                           عدد و الگوفصل    

 ۶۹۳۸آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi  

 مدت امتحان:

   تاریخ امتحان:         /     /                                                          

 ششمپایه: 

 را به حروف بنویسید. ۱۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳عدد   (6

 خط بکشید. ۹دور اعداد بخشپذیر بر   (7

۴۲۵, ۷۳۶, ۴۵۹, ۹۳۶, ۱۱۷ 
 بر کدام یک از اعداد طبیعی بخش پذیر می باشد؟ ۴۸عدد   (8

 
 الگویی رسم کنید که رابطه بین تعداد شکل ها و شماره شکل ها به صورت زیر باشد.  (9

= تعداد شکلها × شماره شکل) ۳) + ۵ 

 
 بدون تکرار ارقام() ۶و  ۷و  ۰و  ۵و  ۲با استفاده از رقم های   (10

 بخش پذیر باشد. ۲و  ۵رقمی بنویسید که بر  پنجعدد بزرگترین  -الف 

  بخشپذیر باشد. ۶رقمی بنویسید که بر  ۴عددی  -ب 

 

 

 

http://www.riazisheshom.ir/post/105
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 ۶۹۳۸کد  پاسخنامه تشریحیو  )قابل ویرایش( فایل وردخرید برای 

 (www.riazisheshom.ir)کلیک کنید 

 

 

 : نام 

 نام خانوادگي:

 
                                                           عدد و الگوفصل    

 ۶۹۳۸آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi  

 مدت امتحان:

   تاریخ امتحان:         /     /                                                          

 ششمپایه: 

را روی محور به صورت تقریبی نشان دهید و سپس عددی را که نقطه های مشخص شده   ۲۵۰+و  ۱۵۰−عدد   (11
 .نشان می دهند را بنویسید

  
 را پیدا کنید. ۴و  ۳چهار مضرب مشترک اعداد   (12

 
 بصورت تقریبی نشان دهید. محور روی را  ۳۷۸۹عدد    (13

 
 

 
 بخش پذیر است؟ ۳بر عدد  ۸۸۶۷۸۷۸۸۸آیا عدد   (14

  
 اگر اول فروردین دوشنبه باشد اول مهر همان سال چه روزی است؟  (15

 
 بزرگترین عدد سه رقمی صحیح منفی بدون تکرار ارقام را بنویسید.  (16

 
 عدد قبلی الگوی زیر را بنویسید. چهار  (17

… , −۴۲, −۳۷, −۳۲ 

http://www.riazisheshom.ir/post/105
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 ۶۹۳۸کد  پاسخنامه تشریحیو  )قابل ویرایش( فایل وردخرید برای 

 (www.riazisheshom.ir)کلیک کنید 

 

 

 : نام 

 نام خانوادگي:

 
                                                           عدد و الگوفصل    

 ۶۹۳۸آزمون کد 

 سایت ریاضی هزار

.ir1000www.riazi  

 مدت امتحان:

   تاریخ امتحان:         /     /                                                          

 ششمپایه: 

 

 

۹در الگوی مقابل عدد    (18  چندمین عدد این الگو است؟ ⁄۴
۳ ۸⁄ , ۴ ۵⁄ , ۵ ۲⁄ , ۵ ۹⁄ , …  

 
 

 صفحه ای چند رقم به کار می رود؟ ۱۳۰برای شماره گذاری صفحات یک کتاب   (19
 
 

  ۹۸- ۹۹تیزهوشان عدد بعدی در مجموعه اعداد زیر کدام است؟   (20
۳۵, ۴۲, ۷, ۱۲, ۳, ۶, ۳, ? 

۱  )۱۰                    ۲ )۶                      ۳ )۴                  ۴ )۰ 
 

 
 موفق باشید                                      نام دبیر: ............... 

http://www.riazisheshom.ir/post/105
http://www.riazisheshom.ir/post/105


 

                                                                                                        

 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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