
 

 

  ششن پایه ی آزهوى ریاضی                                به نام خذا             

            :                                                         نام ونام خانوادگی 

 

 . هشخّض کنیذ( غ)و جوالت غلط را با ( ص)جوالت طحیح را با  1

 )    ( . هجوَع دٍ عذد فزد ّویطِ عذدی سٍج است (الف

 . )     (ًیشتخطپذیزًذ 9تخطپذیزًذ ، تز  3ّوِ ی اعذادی کِ تز ( ب

 . )     (کَچک تزیي هضزب ّز عذد ، ّواى عذد است( ج

 )     ( . رقن دّگاى اعذاد فزد ّویطِ فزد است( د

 

 . هشخض کنیذ( × ) ، پاسخ طحیح را با عالهت  4تا  2در سواالت      

 ؟تخطپذیزاست 5ٍّن تز  2د سیز ّن تز کذام یک اس اعذا 2

 730( د                              255( ج                       552( ب                       432( الف

 !(دقت کن) حاصل جوع کذام عذد هی تَاًذ تاضذ؟. را تا یک عذد فزد سِ رقوی جوع کزدین یک عذد سٍج دٍ رقوی 3

 145( د                            952( ج                     286( ب                       109( الف

 

 اس چٌذ ضص ضلعی تطکیل هی ضَد؟ ضکل چْلندرالگَی ٌّذسی سیز،  4

 118( د               119( ج                122( ب              120( الف 

                                              

     

                                                                                                                                                          

 . در جاّای خالی عذد هٌاسة تٌَیسیذ 5

 .است................... عذد فزد ، عذد  چْل ٍ دٍهیيٍ ................ عذد سٍج ، عذد  تیستویي_ 

 . است.................... عذد  12هضزب  صذهیي_ 

  .است............. ، عذد  5ٍ  9تشرگتزیي عذد سِ رقوی تخطپذیز تز _ 

  .تخطپذیزًذ......... ٍ ........ تخطپذیزًذ، تز  6اعذادی کِ تز _ 

 

 . تخطپذیز ًثاضٌذ 5ٍ  3،  2اس اعذاد ّیچ یک تٌَیسیذ کِ تز 50چْار عذد دٍرقوی کَچک تز اس  6

 

 

 . اعداد زیر را بنویسید    7     5    1      2     0      4با استفاده از کارت های    7

 .   .......................................تخطپذیز تاضذ 5کِ تز  تشرگتزیي عذد ضص رقوی فزد( الف

 . .................................تاضذ 3سٍج ٍ هضزب رقوی کِ عذد پٌج کَچکتزیي ( ب

 . .............................داضتِ تاضذ سٍجتشرگتزیي عذد کِ صذگاى ٍ صذگاى ّشار ( ج

 



 

 

 

 از چند مربع کوچک ساخته می شود؟ پانسدهم در الگوی مقابل شکل 8

 

 

 ؟هزتثِ ای ضذتَد ، چِ  صذگاى ارسش هکاًی رقوی کِ در هزتثِ. تزاتز کزدین 1000رقوی را عذدی ّفت  9

 

 

      337                                         تخص پذیز تاضذ ؟ 6رقوی حاصل تز  چْارچِ رقوی قزار دّین تا عذد          در  10
 

 کِ رقن ّای تکزاری ًذارد، چٌذاست؟  9عذدچْار رقوی تخطپذیز تز  کَچک تزیي 11

 

 اس چٌذ چَب کثزیت ساختِ دّناگزالگَی هَجَددرآًْا را اداهِ دّین، ضکل . ضکل ّای سیز اس چَب کثزیت ساختِ ضذُ اًذ 12

  می شود؟ 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   (3(                 )2(              )1) 

 

 .  تاضذٍ رقن ّای تکزاری ًذاضتِ تاضذ  769ٍیسیذ کِ طثقِ ی هیلیَى آى را تيفزد  تشرگتزیي عذد دُ رقوی 13

 

 

 ایستادُ اًذ؟چٌذ ًفز در ایي صف . عزفاى در ٍسط یک صف قزاردارد ًٍفز دٍاسدّن است 14

 

 

  

 ههذوی. هوفق باشیذ

 

 


