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 ششمپایه: 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.  (1

 غلط           بخشپذیر است.      صحیح  ۱۱بر عدد  143 (1
 . باشد بزرگترهر گاه دو کسر دارای مخرج برابر باشند، کسری کوچکتر است که صورت آن  (۲

 غلط           صحیح 
۱۱کسر  (3 ۱کسر  معکوس،   ۰۳

 غلط           صحیح         است.  ۱۱
 غلط           می باشد.  صحیح  ۱۰۰−رقمی عدد  سهعدد صحیح منفی  کوچکترین (4

 
 باشد چند نفر در صف هستند؟ هفدهمدر یک صف از دو طرف نفر  محمداگر   (2

 
  . ۶بخش پذیر باشند هم بر   ۵بر هم که کنید پیدا عدد چهار  (3

 
 کسر زیر را ساده کنید.  (4

۷۲ × ۳۶ × ۶۳
۶۰ × ۴۸ × ۴۲ = 

 
 بنویسید؟ را 8 و 36 عدد دو برای مشترک مخرج ترین مناسب  (5

 
 

 ؟ داد قرار باید عددي چه ؟ عالمت جاي به  (6
 ؟ ،۳۷ ،۲۸ ،۲۲ ،۱۹

 
 

 را بنویسید.  صدم عدد زیر عددي الگوي در  (7
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۵ ،
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 در مربع چه عددی قرار میگیرد؟   (8
        ۳    ,۶   ,   ۱۴    ,۳۷ ,  

 
۱  )۱۰۰                ۲ )۱۰۵                   ۳ )۱۱۰                  ۴ )۱۱۵ 

 )نمونه دولتی و تیزهوشان( در جای خالی چه عددی قرار میگیرد؟   (9

        
۱
۹     ,

۱
۳    ,   ۲    , ۱۸ , ,۳۲۴۰ 

 
۱  )۳۶                ۲ )۱۶۲                   ۳ )۱۸۰                  ۴ )۲۱۶ 

 
 نیالبرز و قزو زهوشانیت ؟است یچه عدد ۱− نسبت به  ۴عدد  نهیقر  (10

 ۱  )−۵                ۲  )−۶                     ۳ )۳                 ۴ )۴ 

 

 
۳طول یک مستتتلیل به    (11 ۲

محیط و مستتا ت این مستتتلیل را به دستتت آن ثلث طول استتت. عرض  ستتانتیمتر و ۳

 آورید.

 
۱بین دو کسر   (12

 سه کسر بنویسید.  ۱۲ و   ۳
 

 
13)  ۲

نفر بیشتر از بزرگساالن باشد  ۹۵از افرادی که در یک رستوران هستند بزرگسال هستند. اگر تعداد کودکان  ۹
 را بیابید. تعداد کودکانی که در رستوران  ضور دارد

 
 ؟    در جای خالی مقابل باید چه عددی قرار می گیرد  (14



۱۱  =۱۵ ۰
۱۱ 
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۱                                        قرار داد؟ را میتوان به جای  ۹تا  ۱عددهای  چند عدد از  (15
 ۲ 

<


۹  <
 ۵ 

۶  

 عدد نهد(                   عدد هفتج(                عدد  سهب(          عدد    چهارالف (  

 
صفحه باقی  ۵0صفحه بیشتر از روز اول خواند و  ۴زهرا ربع یک کتاب داستان را روز اول خواند. روز دوم   (16

 ماند. کتاب داستان چند صفحه داشت؟

 
۷مجموع دو عدد   (17

۱و اختالف آنها  ۳ ۵⁄  است. نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر را به دست آورید.  
 
 

۳ طول  به طنابی  (18 ۱
 شده متر چند قسمت هر کردیم. طول تقسیم های مساوی با سه برش به قسمت  را متر  ۲

 است؟ 

 
 .آورید دست زیر را به عبارت  اصل  (19
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۱
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۱
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 .آورید دست زیر را به عبارت  اصل  (20

۲ −
۱

۲ −
۱

۲ −
۱

۲ −
۱
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