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 گرینه ی صحیح را انتخاب کنید :الف

 ست؟نی  3عدد  مضربکدام یک از اعداد زیر  -1

 11د(                              12ج(                                     33ب(                              52الف( 

 ؟ستنی  فرد، عددی   کدام گزینهحاصل جمع -5

 همه گزینه هاد(                   18 +165ج(               353+ 512ب(              132+532الف( 

 دو رقم بیشترین و کمترین ارزش مکانی را دارند؟ ها  رقمکدام  2138568در عدد -3

 8-2د(                              1-2ج(                                     8 -1ب(                             1-8الف( 

 ؟بخش پذیرند  2و هم بر   5اعدادی هم بر  کدام- 4

                                اعداد فردب(                                                                       اعداد زوج    الف(

 الف و جگزینه های د(                                               13اعداد بخش پذیر بر عدد  ج(

 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 -2

 باشد.     شماره ی شکل ( = تعداد شکل ها+ 5) ×5مطابق 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 
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 را رسم و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. بعدیـ با توجه به الگوی زیر، شکل ـ8

 

 

 (1)شکل              (   5)شکل                      (3)شکل                        (4)شکل                                  

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

               ،       ،       ،                با کارت های - 1

 د.نر نباشپذیبخش  5بنویسید بر رقمی  4عدد شش 

 .رقمی بنویسید که بر دو بخش پذیر باشند 3عدد  شش

 ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.2

 3  ,18 ,  +133-   ,42  ,  +131- 

 د خط بکشید.یستنن بخش پذیر  3دور اعدادی که بر -13

1351               ،5124             ،18              263             ،62178 

 مثال(بخش پذیرند؟) پاسخ تشریحی و با  2کدام اعداد بر  -11

 

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

31-                    11628322   2115322               13/24 +1 13/22 

18  +153                     +2333332   233338                        11 -   12- 

2

- 

1 4 3 
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