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

6مدت آزمون :  3کالس : ششم  ----------------نام نام خانوادگی :  22/2/5331: ی مورخه  0َ

 متن سواالت ردیف

1 

 مشخض کنید .« ن »  را با و نادرست« د »  با عبارت درست را

 بخش پذیر است . 3بخش پذیر باشد ، آن عدد بر  3( اگر رقم یکان عددی بر الف 

 را عدد زوج می گویند . 2( مضرب های  ب

 در مرتبه ی دهگان هزار است . 1عدد  21352( در عدد ج

2 

 جمله های زیر را با کلمه ی مناسب داخل پرانتز کامل کنید .

 ( زوج–است . ) فرد ...................... الف ( حاصل جمع پنج عدد فرد ، عددی 

 ( 6 – 2) است . ......................کوچکتر هستند ، برابر  5َکه از  1ب ( تعداد مضرب های دورقمی 

 ( 135 – 533بخش پذیر است . ) 3بر  ......................ج ( عدد 

3 

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید .

 نیست ؟بخش پذیر  3و  2کدام عدد بر 

5  )135                                      2 )5212                                    3  )6َ2                                     5  )1َ5 

 کدام عدد از همه بزرگتر است ؟ 

5 ) 6َ523135                             2  )6َ521353                             3  )65َ21335                           5  )6َ521335 

4 

 بخش پذیر است ، خظ بکشید . 2و هم بر  3ر دور اعدادی که هم ب

352 – 253 – 523 – 235 – 532 – 36 – 63 

5 

 الگوی زیر را رسم کنید . یبعد شکلالف (

 ؟     

5 3 2 5 

 ب ( پنج عدد اول الگوی عددی مربوط به این شکل را بنویسید .

6 

 را با حروف بنویسید . 32َ25ََ52الف ( عدد 

--------------------------------------------------- 

 ب ( عدد سی و هشت میلیون و سه هزار و هشت را به رقم بنویسید .

----------------------- 

7 

 ارید .گذ( ب     مقایسه کنید . ) 

115316    3135132         26/3          َ26/3 

             52/َ            َ126/َ

8 

 گسترده ی عددی به صورت زیر است ؛ این عدد را با رقم و حروف بنویسید .

5ََ 3+5َََ 6+5َََََ 2 
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 ) بدون تکرار ارقام( رقمی فرد را بنویسید . 2، کوچکترین عدد پنج رقمی فرد و بزرگترین عدد  2با رقم های کوچک تر از 

11 

 سه عددبعدی الگوی عددی زیر را بنویسید .

 الف)  23/5،  2/ 35،  51/3،  16/5،  ..............،  ............................ ، 

 ) ب 2،  56،  21،  35،  53 ، ..............،  ............................ ، 

11 

 5،  55،  51،  21،  32،  33 ، ..............،  ............................ ،             با توجه به الگوی عددی مقابل : 

 ؟ بیست و نهم این الگو چه عددی استالف ( عدد 

 ب ( رابطه ی ریاضی برای یافتن عدد های الگو را بنویسید .

12 

یک الگوی شکلی با چوب کبریت ساخته ایم که رابطه ریاضی بین شماره ی شکل و تعداد چوب کبریت های آن به صورت 

 ( = تعداد چوب کبریت ها  1  ) شماره شکل  -2مقابل است 

 الف ( شکل چهل و هفتم از چند چوب کبریت تشکیل شده است ؟ 

چوب کبریت ساخته میشود ؟  33ب ( شکل چندم این الگو با 

13 

از باشد حداکثر چند نفر بعد 5َاحمد در صف اتوبوس نفر هفتم است اگر افراد این صف عددی زوج و کمتر از 

 احمدهستند ؟ 
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