
  : نام ونام خانوادگی
  ششمریاضی 

  ماهانه فصل اول  آزمون 
  96مهرماه      فرزانگان پویادبستان 

  

  با توجه به الگوي زیر، شکل چهلم الگو با چند مربع ساخته می شود؟  1

  

  

  ) 1شکل )                           (2(شکل )                     3(شکل )                        40(شکل             

  مربع ساخته می شود؟  25شکل چندم با 

  . رابطه بین تعداد مربع ها و شماره شکل را بنویسید

5/0  

  

  

  

25/0  
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  کدام مورد درست و کدام نادرست است؟ . نفره ي مدرسه، نفر وسط است 49صف فاطمه در  2

  . (                ) فاطمه نفر بیست و چهارم صف است* 

  (                )نفر بعد از فاطمه در صف هستند  24نفر قبل از فاطمه و  24* 

  (                )فاطمه نفر بیست و پنجم است * 

  (                )از فاطمه در صف هستند  بعدنفر  25از فاطمه و  قبلنفر  24* 

  (                )هستند  49ضرب هاي م 14و 7و 1اعداد * 
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  . الگویی رسم کنید که رابطه ي بین تعداد شکل ها و شماره ي شکل هاي آن به صورت زیر باشد 3

  تعداد شکل ها) = شماره شکل× 3( - 2
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  . بخش پذیر نباشد 5، 3، 2بنویسید که بر هیچ یک از اعداد  50سه عدد کوچکتر از  4
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  . عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید 5

  . به صورت گسترده بنویسید* 

   این عدد به چهل و نه میلیون نزدیک تر است یا پنجاه میلیون؟* 

   چه تغییري می کند؟ 9مکانی  ضرب کنیم ارزش 100اگر آن را در * 

5/0  

5/0  

25/0  
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  . اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید 6

  -80و + 30و  - 5و  -12و  0و + 1و  - 1و +  80

  

1  

   عدد چند وجود دارد؟+ 17تا  -27از عدد  7
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حاصل جمع زیر را طوري ایجاد کنیـد کـه پاسـخ    .  نوشته شده است 9تا  1کارت که روي آنها ارقام  9کارت از  8با  8

  ..........   .........                                                       . کم ترین مقدار ممکن شود

                                                                                         +  .........   ..........  

                                                                                         .........   ..........  

1  

  . با استفاده از محور، الگوي زیر را ادامه دهید 9

   -25و  -20و  -15و........... و............و........... و.......... و........... 
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پیش برویم عددها بزرگ تـر مـی شـوند و هرچـه بـه سـمت       .................. بر روي محور اعداد صحیح هر چه به سمت  10

. بـزرگ تـر اسـت   .............. از هر عدد صحیح .............. هر عدد صحیح . پیش برویم عددها کوچک تر می شوند........... 

  . هستند.............. همه اعداد صحیح منفی از صفر . زرگترنداز صفر ب............... همه عددهاي صحیح 
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  . هر یک از عبارتهاي زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید 11

  : .........................گل خورده  4.........................                                            :ساعت بعدازظهر 12

  : .........................ساعت قبل از ظهر 5: .........................        گل زده 3....................                : .....بدون گل
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  . رقم مناسب قرار دهید با توجه به موارد خواسته شده در  12

   8. بخش پذیر نباشد 9و 5و  3و  2عددي که بر هیچ یک از اعداد ) الف

   . بخش پذیر باشد 3که بر  70و  30عددي بین ) ب

  34و   82و   7بخش پذیر باشند  3و هم بر  2اعداد حاصل هم بر ) ج
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  : عددي سه رقمی بسازید که  5و  0و  9با کارت هاي  13

  . ...........................بخش پذیر نباشد 5و  2بر ) الف

  . ............................بخش پذیر نباشد 2بخش پذیر باشد ولی بر  5بر ) ب

1  

  . به سواالت زیر پاسخ دهید 1و  0و 3و 7و 2و 4و  0با کارت هاي  14

  600و  400رقمی بین  3بزرگترین عدد زوج * 

  .......................... 1رقم دهگان  3رقمی فرد با رقم دهگان هزار  6کوچکترین عدد * 

  258........... +  > 261. بزرگترین عددي که در عبارت مقابل می توان قرار داد* 
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بـدون  ( 4و 5و 7و 8و 9با رقم هـاي   000/80و  000/60عددي بین ..........................  2000و  1800عددي فرد بین  15

ــم ــرد ) ............................. تکــرار رق ــرین عــدد ف ــا طبقــه ي رقمــی  8بزرگت ــم هــا (میلیــون  45ب ــدون تکــرار رق ) ب

...............................  
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0 



  . به سواالت زیر پاسخ دهید 0و  1و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  8و  9با کارت هاي  16

  .................................کوچکترین عدد ده رقمی ) الف

  .................................رقمی زوج  6کوچکترین عدد ) ب

  .................................بزرگترین عدد ده رقمی فرد ) ج

  .................................کوچکترین عدد هفت رقمی بزرگتر از هفت میلیون را بنویسید ) د

  ................................. 3رقمی مضرب  4بزرگترین عدد زوج ) م
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  چقدر است؟  15و هشتمین مضرب  13اختالف نهمین مضرب  17
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  . کوچکترین عددي را بسازید که شرایط زیر را داشته باشد 5و 9و 8با ارقام  18

  . از هر رقم در هر طبقه فقط یک بار استفاده شود. میلیون باشد 900میلیون و  800بین 

  . باشد 5عدد حاصل فرد و مضرب 
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