
 

 

 را فرا بگیرید. تکنیکهای مدارس برتر تهران   با آزمونهای هفتگی

 می باشد.این سواالت گلچینی از کاربرگ های مدارس تهران 

 
 

ruakvanpo@  
 

  :این آزمون ناظر علمی
 )سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی( اکوان پور دکتر

 
 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  -

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

       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

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

 طرح 
 

 

 هیچ مدرسه ای دانش آموز ما فرزند شما از با  آیا می دانید
 عقب تر نیست؟

به را بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران  آیا می دانید
 دانش آموزانمان آموزش می دهیم؟

 بهترین مدارسدر دانش آموزان رتبه ی برتر  آیا می دانید
 نیز از کالسهای ما استفاده می کنند؟تهران 

در از تمرینها اختصاصی هر دانش آموز کاربرگ  آیا می دانید
 ؟هر هفته حل خواهد کرد
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 خرید فایل ورد  نام  و نام خانوادگی :
www.riazisheshom.ir 

 کلیک کنید

 نام درس :  ریاضی ششم 

                   /     تاریخ :              /  )فصل اول تا سوم(نوبت اول

 دقیقه  زمان :     دبیر : 

 گزینه درست را انتخاب کنید :                                                               

۵حاصل ضرب   1
۲

× ۰  کدام عدد است؟    ⁄۰۲

۰الف (   ۰ب (                          ⁄۵ ۰ج (                               ⁄۰۵ ۰د (                                  ⁄۰۰۵ ۲۵⁄ 

 بخش پذیر است؟ 3و هم بر  ۲هم بر کدام یک از عددهای زیر  ۲

 1۰۴د (                                   1۰۲ج (                                   1۰۶(  ب                                    1۰۵الف (

 کدام عدد از همه کوچک تر است ؟  3

   -۲د (                               - 1۰۶ج (                              -۷ب (                                       ۵الف ( 

13۵۹باقیمانده ی تقسیم    ۴ ÷ 13چند برابر باقیمانده ی تقسیم   11 ۵۹⁄ ÷ ۰  می باشد؟ ⁄11

۰الف (   ۰ب (                          ⁄1  1۰۰د (                                  1۰ج (                               ⁄۰1

1با توجه به الگوی مقابل ، عدد بعدی کدام گزینه است ؟                                                          ..... ،  ۵ ۲⁄ ،۰ ۸⁄ ،۰ ۴⁄ 

۲الف (  1ب (                               ⁄۸ 1ج (                              ⁄۶ ۰د (                                 ⁄۷ 1۶⁄ 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 . ............................. دارند.. همه ی اعداد بجز صفر  ۶

۷ ۵
۲

 . ..........................  واحد می گویند. را کسر 

 ................................ است .  مجموع دو عدد زوج عددی  ۸

 .اند ایستاده نفر.............................  صف این در باشد، هفتمنفر صف اول از و باشد ایستاده صف یک وسط درست حسین اگر ۹

 جمالت زیر را مشخص کنید :درست یا نادرست بودن 

,1,۲,3به عددهای   1۰  ص                          غ                                                          . عددهای طبیعی می گویند  …

     غ  بخش پذیر است .                     ص                       ۶بخش پذیر است ، که جمع رقم هایش بر  ۶عددی بر  11

۰بین دو عدد  1۲ ۰و   ⁄۵  ص                          غ                                                     . بی نهایت عدد وجود دارد  ⁄۶

۰دو عدد   13 ۴و   ⁄۸
۷

 غ برابرند .                                                                                          ص                           

 ص                          غ                                     .      .است بزرگتر کسر آن خود از همیشه ، کسر یک معکوس   1۴

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید :

 عدد صد و هفت میلیون  و سه ممیز دو صدم  را  1۵

 الف( به رقم بنویسید. .........................................................................

 ..............................................................................................................................................ب( به صورت گسترده بنویسید.  

 چه تغییری می کند؟   ...................................  1تقسیم کنید ارزش مکانی رقم  1۰۰ج( اگر آن را بر 
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 اعداد زیر را از کوچک به بزرگ )چپ به راست( مرتب کنید. 1۶

1
۲

, ۰ ۴۵⁄ ,
3
۴

, 1 1⁄ , ۰ ۵۰1⁄  

  

 بخش پذیرند خط بکشید .  ۹و  3دور اعدادی که بر  1۷

13۵۹  ،13۹۸   ،3۰۰۶  ،۷۸۹  ،3۴1  ،3۰۶  ،۵۰۴  ،3۴۵  ،۲3۶  

 

 از اول ، نفر چندم است؟ نفر در این صف ایستاده باشند  ۲۲زهرا در یک صف از آخر نفر پنجم است. اگر  1۸

 

 کسرهای را به صورت اعشاری بنویسید  1۹

        ۷
۵

=                                                    1۰۲
1۲

=                                                   1۵
۲۴

=      
 

 تقسیم زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهید . ۲۰

 

 

 

 

 

 محاسبه کنید. ۲1
1
۴ ÷

3
۵

1
۲ −

1
3

= 

 

۰ 1⁄ × ۰ ۰۰1⁄ × ۰ ۰۰۲⁄ = 
 

شرکت کردند  استعداد برتر نیزاین تعداد در مسابقه ی ثلث شرکت کردند .  ریاضیدانش آموزان یک کالس در مسابقات نصف  ۲۲

  ؟نفر باشد این کالس چند دانش آموز دارد  3در مسابقه ی استعداد برتر نیز  . اگر تعداد کسانی که 

 ) استفاده از رسم شکل (  

 

 

 باشید .پیروز  

  

 1861کد خرید فایل ورد )قابل ویرایش( برای  

 www.riazisheshom.irکلیک کنید   
 

۴۱ ۷⁄  
۶ ۲⁄  

http://www.riazisheshom.ir/post/112
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 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریاضی دهم
.irdahomriaziwww. 

 ریاضی هشتم و نهم
.irnohomriaziwww. 

 ریاضی هفتم
www.tadris7.ir 

ریاضی ششم   
.irsheshomriaziwww. 

 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
 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 تحصیلی پیشرفت های آزمون برگزاری و مستمر پیگیری 

 

کنیدکلیک   
مرجع)کلیک کنید(سایت   

www.riazi1000.ir 
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