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 [ششم ریاضی]  -و الگوهای عددی  عدد :یک فصل آزمون مداد کاغذی نام خانوادگی:نام و  به نام آن که جان را فکرت آموخت
   33545834453 - 55593543  - 55553543، سیناابوعلی آموزشگاهراه خاقانی، جنب بانک مسکن، ساعت، نرسیده به سه، میدانتبریز ردیف

5 
 

 را با ذکر دلیل مشخّص کنید. 4تا  5های درستی یا نادرستی پرسش

  نادرست  است. درست  538های تکراری، عدد بدون رقم 3پذیر بر رقمی بخش 5ترین عدد کوچک
 

  نادرست  درست  کنیم.عدد توجّه میی دو عدد صحیح ابتدا به تعداد ارقام هر برای مقایسه 2
 

   نادرست  زند ده سال سی میلیون ثانیه است. درست ثمین حدس می 5
 

   نادرست  ی مدرسه، نفر وسط است. او نفر هجدهم صف هست. درست نفره 55آرمان در صف  4
 

 را با قرار دادن در داخل خط بسته مشخّص نمایید. 8تا  5 هایپاسخ درست پرسش 5
        است. ) فرد     ،     زوج ( .................................................ها زوج و دیگری فرد است، حاصل جمع دو عدد که یکی از آن

         ( 55383955،          55383945است. )  .................................................ها، بدون تکرار رقم 55ی میلیون رقمی با طبقه 8ترین عدد فرد بزرگ            9

       ( 53،          55است. )  .................................................پذیر نباشد، بخش 3و  5، 5، 2که بر هیچ یک از اعداد  93و  53عددی بین        ب  3

       + (   -،           -تر است. ) + بزرگ .................................................از هر عدد صحیح  .................................................هر عدد صحیح،  8

  عبارت مناسب بنویسید. عدد یا  52تا  3های در جاهای خالی پرسش 3
       . ............................................................... ................................پذیر است، بخش 3بر  935عدد 

 . شوندتر می، پیش برویم عددها بزرگ................................................. بر روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت 53

 است.  .................................................، زوج 3و  5، 2، 5، 4، 5، 9، 3، 8، 3های ترین عدد ده رقمی از کارتکوچک 55

 است.  .................................................، مضرب اعداد 52عدد  52

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  55

                                                 نامند.روی محور اعداد صحیح، عددهای سمت راست صفر را منفی و عددهای سمت چپ صفر را مثبت می( 5

                   دهند.( نشان می-دمای پایین صفر را با عالمت ) دمای باالی صفر را با عالمت )+( و (2

                                             صفر هم عدد صحیح است اما نه منفی است و نه مثبت. (5

         دهیم.صفر نشان میدر نظر بگیریم، بدون گل را با  (-)های خورده را با عدد ها را با عدد )+( و تعداد گلی تیمهای زدهاگر اگر تعداد گل( 4

 توانند باشند؟چه اعدادی می 5ی تقسیم اعداد بر باقیمانده 54

5 )2 ،5 ،9 ،5 ،4                        2 )2 ،5 ،3 ،5 ،4                        5 )2 ،3 ،9 ،5 ،3                         4) 5 ،3 ،8 ،5 ،4    

 ؟چند عدد فرد وجود دارد 2333و  5333بین دو عدد  55

        صد و سی( 4                                صد و پنجاه (5                                  دویست (2                             سیصد( 5

59 
 

 ؟تواند پس از رضا در صف باشدباشد، چند نفر می 23افراد صف عددی زوج و کمتر ازه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد مدرسی در صف بوفه

5 )54، 52 ،53 ،3                        2 )2، 4 ،9 ،55                        5 )59، 52 ،53 ،54                    4 )9، 52 ،53 ،8  

 ی شکل (شماره×  5)  – 2ها = تعداد شکلباشد.  رو به روهای آن به صورت ی شکلها و شمارهی بین تعداد شکلالگویی رسم کنید که رابطه 53
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 را با رنگ کردن مشخّص کنید سپس پرسشی را در مورد این جدول طرح کرده و پاسخ دهید. 5و  5های مضرب زیر جدولدر            58
 
 53 3 8 3 9 5 4 5 2 5 

23 53 58 53 59 55 54 55 52 55 

53 23 28 23 29 25 24 25 22 25 

43 53 58 53 59 55 54 55 52 55 

53 43 48 43 49 45 44 45 42 45 

93 53 58 53 59 55 54 55 52 55 

33 93 98 93 99 95 94 95 92 95 

83 33 38 33 39 35 34 35 32 35 

33 83 88 83 89 85 84 85 82 85 

533 33 38 33 39 35 34 35 32 35 

53 
 

      دهد. جدول را کامل کنید. نشان می 5535جدول زیر جمعیت تعدادی از کشورهای جهان را در سال 

 ها(با تقریب یک میلیون)با حذف رقم  جمعیت به حروف )نفر( جمعیت به عدد )نفر( کشور

    33543333 ایران

   3452333 سوئد

   5533553333 چین

  هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار  تاجیکستان

 ترتیب کشورها بر اساس جمعیت: 

23 
 

 حروفبه  رقمبه     جدول زیر را کامل کنید.  5و  3، 5، 3، 2، 4، 3های کارتبا 

   933تا  433رقمی بین  5ترین عدد زوج بزرگ

   5رقم دهگان و  5می و فرد با رقم دهگان هزاررق 9ترین عدد کوچک

    O +258 > 294توان قرار داد: مقابل می مقابل در عبارت که عددی ترینگبزر
   

 . نباشدپذیر بخش 5و  2عددهای سه رقمی بسازید که بر  5و  4، 3 هایکارتبا  25

 حیح نشان دهید سپس از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. ابتدا روی محور اعداد ص -83+، 53، -5 ،-52، 3+، 5، -5+، 83اعداد  22
 
 

  ...............  > ...............  > ...............  > ...............  > ..............>   ................  > ...............  > ...............سازی: مرتّب

 ( قرار دهید.  >=  <د و عالمت مناسب ) کنیمقایسه  25

35/55 O  3/553                      52-  O  58-                           4+  O  8-                    3882533  O  55993533  

 بزنید. . مثال وریدآهای یک عدد را به دست میه مضربدهید چگونتوضیح  24
 
 

  .      زین العابدین عابدینیو کامیاب باشید خرّم


