
 سواالت پیشرفته ی ریاضی ششم گروه تیزهوشان ونمونه دولتی       بسمه تعالی 

                                                               اکارگروه ریاضی ششمیه

می توان نوشت؟ 5چند عدد سه رقمی مضرب   2،6، 3 ، 0    با ارقام  1-   

ج(             12                       د( 64 48                     ب(16         الف(  

   راه حل:  

 

باشد؟ 5و  3چند عدد زوج دو رقمی داریم که مضرب  -2   

   الف( 9                          ب( 3                     ج(  4                        د(  6

 راه حل:

    

بخشپذیرباشد،بیشترین مقدارممکن          +       3بر 23       5اگرعددپنج رقمی        -3  

   چنداست؟  

 الف(11                  ب( 12                   ج(  18                     د(  17

 راه حل:

 

تا  نوشتبه جای عالمت  دایره چند رقم مختلف می توان     3             2درعدد    -4  

بخشپذیر باشد ؟ 6عدد حاصل بر   

الف(     صفر                 ب(  4                ج( 2                      د(  3  

 راه حل:

؟+  چند است 25و  -12مجموع اعداد صحیح بین  -5  

     الف(121                   ب(   157           ج( 234                  د(   273

 راه حل:

  



  

واحد اضافه  و از عدد بزرگ 3است . اگر به عدد کوچک تر  5اختالف دو عدد صحیح  -6  

واحد کم کنیم اختالف دو عدد چقدر می شود ؟ 3تر    

ج(              11                د(   1 صفرالف(                     ب(   6         

 راه حل:

  

است؟ -( 2 –( -1چقدر بیشتر از حاصل حاصل  ))   -( -2-3حاصل )  -7  

د(              1 ج(            5        ب(                     7         الف(      8     

 راه حل:

 

گیرد؟ به جای عال مت )؟(،چه عددی قرارمی -8  

  ÷       ؟=                           -=         28=         +                         36

12د(                     8ج(                    6ب(                      4الف(       

 راه حل:

 

باشد  عدد نهم چند است  55اگر عدد دهم  در یک الگوی مثلثی   ?   9-   

36د(                     56ج(                46ب(                      45 الف(        

 راه حل:

 

خود عدد چند است؟ ،است 36 نصف ثلث ربع عدد  10-  

د(                    5 /1 الف(   3/8                         ب(   5              ج( 3     

 راه حل:

    



 

 جواب سواالت:    

باشد. 5نوشت که مضرب  12می توان        0   ،3،  2،   6بااعداد -1  

 

                                                            21        =2      ×4               ×3  

                                                       0          6،1،3،0       1،3 ،6    

                                                     

                    

حالت 3حالت        4یک حالت                                                             

می باشند پس: 15هستندمضرب  5وهم مضرب  3اعدادی که هم مضرب  -2  

6=15÷90                                        90،75،60،45،30،15  

  9+8=17                   می توانندباشند              9و 8اعداد   -3

بخشپذیرباشد 3جمع عددهابرهست پس باید 5چون جمع رقم ها -4  

 6هست باسدرقم هایی باشندکه بااین اعداد جمع شودوبر 5چون جمع رقم های قبلی 

.می تواندباشد   8    5     2شپذیرباشد.     اعدا د  بخ  

رابه  24تا12+ صفرمی شودچون قرینه اند. مجموع اعداد 11تا -11مجموع اعداد -5

عددمی باشد. 9،   24تا12دست می آوریم.            از  

234 =2÷(9×(24+12)                     

 8و3مثال اعداد     بااعداد فرضی می توانیم به راحتی به جواب برسیم        -6

یریمرادرنظربگ  

اگربه 3 سه واحداضافه کنیم 6 می شود واز8 سه واحدکم کنیم 5 می شود  که اختالف 

 این دوعدد یک می باشد.

-3+ هشت واحدبیشتراز5         -(1+2) = -3              -(-5+=)5                      -7  

 

32÷4=8                                           =4               =32   -8 

 



 

           2درالگوی مثلثی شماره ی شکل ضربدریکی بیشتر تقسیم بر -9  

                                            45 =2÷(10×9)  
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گروه تیزهوشان ونمونه دولتی به مدیریت آقای اسماعیلی                       

باهمکاری خانم خیامی وخانم پیرنیاکان                                

     2 ؟         

     14        36  


