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 به نام خدا

                                                      پایه: ششم                                                  )بخش اول( الگوهای عددیعنوان درس:                                                          ریاضیدرس: 

                  عددو رقم –مضرب  –الگو  –زوج وفرد  مفهوم:

           محمدرضافاتحی نسب: مولف                                                                                                                                             نام دانش آموز:
 

 کدام گزینه صحیح است ؟ -1

    هم زوج باشد و هم فرد  ( عددی وجود دارد که1

 آید.واحد اضافه کنیم عدد زوج بعد از آن به دست می 2( اگر به یک عدد فرد، 2  

                         متوالی ، همواره فرد است. ( مجموع سه عدد طبیعی 3

 ( تعداد اعداد زوج و فرد یک تا صد برابر است.4 

 ایم . حاصل کدام است ؟ترین عدد فرد سه رقمی کم کردهترین عدد زوج دو رقمی را از بزرگکوچک -2

1 )901                            2 )889                                3 )900                                  4 )989  

 حاصل کدام عبارت، همواره زوج است ؟   -3

 عدد زوج ( تقسیم یک عدد زوج بر یک 2( ضرب دو عدد فرد                                                      1

 ( جمع دو عدد فرد4( جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد                              3

 حاصل کدام عبارت، فرد است؟ -4

1 )47×39  +57                                                             2 )28  ×35 – 6800  

3 )59  ×59  +59                                                            4 )57 – 57×58 

 ، کدام است ؟ 3سی و هشتمین مضرب عدد  -5

 ( هیچ کدام4                              117( 3                                      41(2                             114( 1

 ؟کنیم، حاصل کدام است کم می 3مضرب چهار رقمی عدد ترینرا از کوچک 3ترین مضرب دو رقمی عدد بزرگ -6

1 )926                                      2 )9987                                       3 )903                                  4 )9843 

 توان ساخت؟می 3چند عدد سه رقمی مضرب  7و  3،  2با ارقام  -7

1 )9                                           2 )6                                             3 )4                                         4 )5 
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 ، مضرب چند عدد طبیعی مختلف است ؟ 36عدد  -8

1 )10                                       2 )9                                                  3 )12                                 4 )7 

نفره، علیرضا از ابتدای صف نفر هشتم است. اگر نفر سیزدهم از صف بیرون برود او از انتهای  14در صفی   -9

 صف نفر چندم است ؟ 

1 )7                                      2 )6                                     3 )5                                             4 )4 

سانتی متری تقسیم کنیم در  5سانتی متری را به طور جداگانه به قطعات  20قطعه چوب  4اگر بخواهیم  -10

 مجموع به چند برش نیاز داریم ؟ 

1 )3                                      2 )12                                       3)16                                           4 )20 

 صفحه دارد، از چند رقم باید استفاده کنیم ؟  120برای شماره گذاری کتابی که  -11

1 )240                                2 )252                                     3 )360                                            4 )108  

 

 رقم استفاده شده است. این کتاب چند صفحه دارد ؟  282برای شماره گذاری کتابی از  -12

1 )282                                 2 )141                                      3 )140                                          4 )130    

 

 شود ؟ کدام عدد از چپ و راست، یکسان خوانده می -13

 ها(همه گزینه4(سی میلیارد و سه              3         ( دوازده میلیون و بیست و یک  2( سه میلیارد و سه              1

 پاسخ دهید. 16تا  14با توجه به الگوی زیر به سوال های 

                  

                                                                               

 شکل سوم                              شکل دوم                       شکل اول                                                                      

 

 توان ساخت؟با هفتاد چوب کبریت، شکل چندم را می -14

1 )21                                  2)22                                      3 )23                                             4 )24 
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 این الگو را ساخت ؟ هایچوب کبریت چند چوب کبریت باید اضافه شود تا بتوان یکی از شکل 120به  -15

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

چند  ها توان ساخت و پس از تکمیل شدن شکلمی شکلها به ترتیب چند چوب کبریت داریم. با آن 200    -16

 آید؟میچوب کبریت اضافه 

 15و  11( 4                                  25و  10( 3                            15و  10( 2                        25و  11( 1

  1و  4و  9و  16و ...                                                              در الگوی مقابل دهمین عدد کدام است ؟ -17

1 )100                                2 )81                                            3 )64                                           4 )121  

 کدام است ؟ آبیهای سفید و با توجه به الگوی زیر در شکل بیستم نسبت دایره -18

 1 )
11
10

                             2 )
9

10
                                   

3  )
10
11

                             4 )
10
9

 

 

 اگر هر عدد طبیعی را با         نمایش دهیم، تساوی مربوط به الگوی زیر کدام است ؟ -19

  7و  13و  19و  25... و                                                                                 

1 ×          )7                    2  )1  ×         ( +6                    )3  )6  ×         ( +7               )4  )1 –  ×         (6 ) 

 

  5و  6و  8و  11و  15در الگوی مقابل ، عدد دهم چند است ؟                                                                   ...و  -20

1 )49                                 2 )50                                              3 )45                                       4)55  

 

 efriazy@ آدرس کانال اف ریاضی :

 در تلگرام پیام دهید. capitanmrfn@جهت دریافت پاسخ کلیدی به 

 نسبمحمدرضافاتحی  –موفق باشید 


