
  یزد دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی راه فرزانگان پیش

  26/07/96 – 4ي  شماره – )پذیري بخش( ریاضیآزمون 
           .............  کالس                    ششمي  پایه  : نام و نام خانوادگی

 

  »بیا تو، ریاضی«کانال 
@Bia2Riazi 

  »بیا تو، ریاضی«کانال 
@Bia2Riazi 

  .جاهاي خالی را کامل کنید - 1

   .باشد ......................ها  پذیرند که یکان آن بخش 10اعدادي بر  )الف
   .پذیر است هم بخش ......................بر  پذیر باشد آن عدد حتماً بخش 3اگر عدد زوجی بر  )ب
   .پذیر است بخش 2آن عدد بر  ،باشد ......................اگر یکان عددي  )پ
   .است ...................... ،پذیر باشد بخش 5ترین عدد زوج چهار رقمی که بر  بزرگ )ت
  .است......................  ،پذیر باشد بخش 9ترین عدد زوج سه رقمی که بر  کوچک )ث

  .عالمت بزنیدي مناسب را  گزینه - 2

  ؟نیستپذیر  بخش 9یک از اعداد زیر بر  کدام - 1

1 (1350     2( 99954      3 (7891      4 (54549   

  کدام است؟ ،پذیر باشد بخش 6رقمی که بر  5ترین عدد  بزرگ - 2

1 (99996      2 (98765      3 (999996      4 (99996    

 شود؟ مانده چند می باقی ،تقسیم کنیم 3اگر این عدد را بر  .پذیر است بخش 9عددي چهار رقمی داریم که بر  - 3

   3) 4        2) 3       1) 2    صفر  ) 1

  پذیر شود؟ بخش 5چند واحد اضافه کنیم تا بر  80006به عدد  - 4

1 (3        2 (4        3 (5        4 (6   

دهگان این عدد چند . است 4 و صدگان آن 6یکان این عدد . پذیر است بخش 9عددي سه رقمی داریم که بر  - 5
  است؟

   صفر) 4        6) 3        8) 2        9) 1

  پذیر است؟ بخش 5چند عدد زوج داریم که بر  1334تا  250 از عدد - 6

1 (106      2 (107      3 (110      4 (109   

  پذیر است؟ بخش 15و  10 ،9، 6، 5، 3، 2یک از اعداد زیر بر  کدام - 7

1 (9270      2 (354      3 (1370     4 (660   

  .خط بکشید ،پذیرند بخش 15دور اعدادي که بر  - 3

540    -     775      -    339    -    30210    -    459315     -    3636371     -   145963  
 



  یزد دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی راه فرزانگان پیش

  26/07/96 – 4ي  شماره – )پذیري بخش( ریاضیآزمون 
           .............  کالس                    ششمي  پایه  : نام و نام خانوادگی

 

  »بیا تو، ریاضی«کانال 
@Bia2Riazi 

  »بیا تو، ریاضی«کانال 
@Bia2Riazi 

      ).تکرار رقم مجاز نیست(موارد خواسته شده را بنویسید   7و  2 ،9، 5، 4، 0، 6، 3 با توجه به ارقام  - 4

     .پذیر است را بنویسید بخش 9رقمی که بر  5ترین عدد  بزرگ )الف
  
  
    .پذیر است را بنویسید بخش 6رقمی که بر  4ترین عدد  کوچک )ب
  
  
   .پذیر باشد بخش 3و  5عدد سه رقمی زوجی بنویسید که بر  )پ
  
  
    .نباشدپذیر  بخش 5و  2پذیر باشد و بر  بخش 3رقمی بنویسید که بر  6عددي  )ت
  
  
 

  چرا؟ مانده چند خواهد بود؟ باقی ،تقسیم کنیم 9را بر   548795301اگر  عدد   - 5

  
  
  
  
 

  .ي خود را توضیح دهید روش محاسبه پذیر است؟ بخش 4چند عدد دو رقمی وجود دارد که بر  - 6

   


