
 

 

 با آزمونهای هفتگی  تکنیکهای مدارس برتر تهران  را فرا بگیرید.

 این سواالت گلچینی از کاربرگ های مدارس تهران می باشد.

 
 

akvanpour@  
 

  :این آزمون ناظر علمی
 )سرگروه و مشاور آموزشی درس ریاضی( اکوان پور دکتر

 
 سوابق آموزشی :

 مدرس دانشگاه -
 دبیر رسمی آموزش و پرورش تهران -
 (...  -فارابی –) مدرسه بین الملل تهران دبیر مدارس برتر  -

 افتخارات علمی :
 ریاضی کشور مسابقاتدارنده مدال برنز  -

 تدریس خصوصی )تهران(
 )از دبستان تا دانشگاه(همه ی مناطق –همه ی دروس 

       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 
 0910-۶01-1400 مشاور ثبت نام)  خانم هاشمی(

 طرح 
 

 

با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای   آیا می دانید
 عقب تر نیست؟

بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به  آیا می دانید
 دانش آموزانمان آموزش می دهیم؟

برتر در بهترین مدارس دانش آموزان رتبه ی  آیا می دانید
 تهران نیز از کالسهای ما استفاده می کنند؟

ویژه خود را کاربرگ  هفتههر هر دانش آموز  آیا می دانید
 حل خواهد کرد؟

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/akvanpour/
https://www.instagram.com/akvanpour/
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 ۱۴۱۸۶تشریحی کد  خرید فایل ورد )قابل ویرایش( و پاسخنامهبرای 
 www.riazisheshom.irکلیک کنید   

 

 : نام 

  نام خانوادگي:

 
 اول تا چهارم )نوبت اول(فصل     

 ۱۴۱۸۶آزمون کد 

 هزار سایت ریاضی

.ir1000www.riazi دانلود 

 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان:         /     /                                                            

 ششمپایه: 

 را پیدا کنید. ۸و  ۶چهار مضرب مشترک اعداد   1
 

ف  مساحت مثلثی با نقاط   2 = [
۱
۳] , ن = [

۳
۱ مو   [ = [

۱
 نمونه دولتی کدام است؟ [۱

۱) ۱                ۲ )۲                   ۳ )۳                      ۴ ) 

 
۰در الگوی مقابل عدد    3  چندمین عدد این الگو است؟  ⁄۰۲۵

۶ ۴⁄ , ۳ ۲⁄ , ۱ ۶⁄ , ۰ ۸⁄ , …  
 

 
 

 بخش پذیر باشد؟ ۳به جای مربع چند رقم مختلف میتوان قرار داد تا حاصل بر   ۱۲۳در عدد   4
  

 نصف عددی با خود آن عدد برابر است در این صورت این عدد حتما ............. است.  5
 

 است؟ کدام زیر در الگوی بعدی عدد  6
 

۲, ۳,۵,۹, … 
 
 

  ۹۹- ۹۸عدد بعدی در مجموعه اعداد زیر کدام است؟ تیزهوشان   7
۳۵, ۴۲, ۷, ۱۲, ۳, ۶, ۳, ? 

۱  )۱۰                    ۲ )۶                      ۳ )۴                  ۴ )۰ 
 
 

8  ۳
 است؟مانده  مسیر از کسري چه ، طی کرده ایم را مسیری ثلث از  ۴
 
 

http://www.riazisheshom.ir/post/114
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2 

 

۳کسری مساوی با    9
 باشد. ۱۴بنویسید که اختالف صورت و مخرج آن   ۵

 
۱بهترین مخرج مشترک دو کسر   10

۱و    ۹
 را پیدا کرده و مجموع آنها را پیدا کنید. ۱۲

 
 خارج قسمت و باقیمانده تقسیم را بدست آورید.  11

 
 

۱  اول روز صفحه دارد. او در ۴۸۰کتاب داستان فاطمه   12
۱کتاب و در روز دوم   ۳

۱و در روز سوم   ۲
باقی مانده  ۴

 کتاب را خواند. چند صفحه از داستان باقی مانده است؟
 
 

۱در این مسئله   13
 میباشد؟ نمونه دولتی و تیزهوشان ۵نصف کدام عدد برابر با  ۳

۱  )۲                    ۲ )۱۰                        ۳ )۱۵                             ۴ )۳۰ 
  
 

)کدام گزینه مناسب ترین مخرج مشترک بین کسر های   14
۲

۲۴ ,
۳

۷۵ ,
۱۲
۳۶ ,

۱۱
 ؟ می باشد (۱۲

۱  ) ۹۰۰                      ۲ )۶۰۰                     ۳ )۲۸۸                        ۴ )۷۲۰۰ 
 
 

 حاصل  کسر زیر را بدست آورید.  15
۲۰۰۰ ۰۰۰۲⁄ +۲۰۰ ۰۰۲⁄ +۲۰ ۰۲⁄ +۲ ۲⁄

 ۶۰۰۰ ۰۰۰۶⁄ +۶۰۰ ۰۰۶⁄ +۶۰ ۰۶⁄ +۶ ۶⁄
=   

   
 و ممیز )تعداد استفاده دلخواه است ولی تکرار جایز نیست( ۵،  ۰،  ۰، ۰، ۰،  ۴با استفاده از رقمهای   16

 الف( هشت عدد کمتر از یک هزارم بنویسید.
 ب( کدام یک از عدد های شما کمترین است؟

 های شما بزرگترین است؟  عددج( کدامیک از 
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3 

 

 

17  ۰ تا  بیشتر از پرنده ها باشد تعداد  ۱۰۴از حیوانات در باغ وحش پرنده هستند. اگر تعداد بقیه ی حیوانات   ⁄۳
 را در باغ وحش بیابید.   پرنده ها

 
 درجه حول نقطه آ در جهت عقربه های ساعت دوران دهید.  ۹۰شکل زیر را به اندازه ی   18

 

 
 است. ..…حاصل شکل کنیم رسم آن وتر به نسبت الساقین متساوي ي الزاویه قائم مثلث یک اگر قرینه  19

 مربع د(  ذوزنقه                ج( لوزی                 )ب مستطیل                الف(
 
 

20  
 هستند؟ تقارنمحور و مرکز دارای  ها گزینه همه ی شکل کدام در

   لوزی -ذوزنقه  -دایره -شش ضلعی منتظم  -الف( مربع

 لوزی -مستطیل  -دایره -مثلث  -مربع  )ب 

 لوزی  -مستطیل  -دایره -شش ضلعی منتظم  -مربع  )ج  

 لوزی –متوازی االضالع  -مثلث متساوی االضالع –شش ضلعی منتظم  -مربع) د
 

آ
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 کلیک کنید:  riazi1000@برای عضویت در کانال تلگرام 

 

 
 ریاضی هزار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقریب
 

 نسبت، تناسب
 

 اندازه گيرى
 

 تقارن و مختصات
 

 اعداد اعشارى
 

 کسرها
 

 عددها و الگوها
 

 تدریس خصوصی )تهران(
 )از دبستان تا دانشگاه(مناطقی  همه –همه ی دروس 

       غرب    -            شمال     -  شرق و مرکز

۷۶۸۷5۸45       22۸۶903۸         444۶9921 
 تماس با مشاور: خانم هاشیم

0910۶011400 
 محل کار و یا در محل موسسهمنزل اعزام مشاور جهت مشاوره و ثبت نام در 

 دوره طی اقساطی صورت به شهریه دریافت 
 آموزشی دوره طی تحصيلی پيشرفت هاى آزمون برگزارى و مستمر پيگيرى 

 کلیک کنید
ششم )کليک کنيد(سایت   

www.riazisheshom.ir 

مرجع)کليک کنيد(سایت   

www.riazi1000.ir 
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