
 

 طراح سوال: گروه نسیم دانش)مهدی پوریان و محسن سوقی(

 گرینه ی صحیح را انتخاب کنید :الف

 نیست؟ 5عدد  مضربکدام یک از اعداد زیر  -1

 11د(                              15ج(                                     03ب(                              55الف( 

 ؟است  فرد، عددی   گزینهکدام حاصل جمع -5

 همه گزینه هافرد                  د(  +ج( زوج                 + فرد ب( فرد             + زوجالف( زوج 

صدگان یکی دارای ارزش مکانی  ، به ترتیب از راست به چپ ها  رقمکدام  5105515در عدد -0

 است؟ها و دهگان هزار ها 

 5-0د(                              0-5ج(                                      5 -0ب(                              0-5الف( 

 ؟بخش پذیرند  5و هم بر   5اعدادی هم بر  کدام- 4

 د( الف و ج             5153ج(                                5555ب(                                 0513    الف(

 به سؤاالت زیر پاسخ صحیح دهید.:ب 

شکل ها و شماره ی اجزای که رابطه ی بین تعداد  نشان دهید  4تا  1ی را با رسم شکل  الگوی -5

 باشد.شماره ی شکل ( = تعداد شکل ها×  5) -1مطابق با      شکل های آن 

 

 

 

 به نام خدا

 آموزش و پرورش شهرستان

 اریخ آزمون:      /    /:                          تدبستان نام نام و نام خانوادگی:                        

 تعداد صفحات :       صفحه         ایه :  ششم         پامتحان :                           زمان:     دقیقه نام 



 

 طراح سوال: گروه نسیم دانش)مهدی پوریان و محسن سوقی(

های تقریبی هر نقطه را از میان عدد. اده شده اند ــ اعداد زیر روی محور به صورت تقریبی نشان د1

 داده شده با فلش مشخص کنید.اعداد 

15-  ,13 ,  +143-   ,55  ,  +133- 

 

 153         +133          +53                                +53-            133-          153- 

 

 را رسم و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. بعدیـ با توجه به الگوی زیر، شکل ـ5

 

 

 (1)شکل           (   5)شکل                      (0)شکل                   (4)شکل                     (5)شکل          

 ی باالرا بنویسیدرابطه ی بین تعداد مکعب ها و شماره ی شکل ها 

 با کارت های - 1

 .می توان نوشت 5333باالتر از رقمرقمی  4عدد  چند

 

 رقمی بنویسید که بر دو بخش پذیر باشند 5چهار عدد 

 

 ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.9

 55-  ,15 ,  +543-   ,45  ,  +533- 



 

 طراح سوال: گروه نسیم دانش)مهدی پوریان و محسن سوقی(

 

 بخش پذیرند خط بکشید.  0دور اعدادی که بر -13

1051               ،5154             ،15              510             ،62178 

 بخش پذیرند؟) پاسخ تشریحی و با مثال( 9کدام اعداد بر  -11

 

 (قرار دهید.   <=     >ــ مقایسه کنید و عالمت مناسب )15

31-                    11115099   9115099               10 3/95 10/95 

15  +153                     +533335   533335                        11 -   05- 

 

 

 

 

 


