
 راح : مهسا حسینی        ط                                                                      سمه تعالیاب 

 98 مهرماه           ریاضی ششم اولصل ف               الگوهای عددی          کاربرگ                                      نام و نام خانوادگی :                  

 

   1ی  صفحه

1 

 

 

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .

 رقم دهگان اعداد زوج ، همیشه زوج است .الف( 

 رقم یکان اعداد فرد ، همیشه فرد است .ب( 

 است . 998ج( بزرگ ترین عدد سه رقمی زوج ، 
 

 نادرست درست

  

  

  

2 
 

 جاهای خالی را کامل کنید .
 حاصل جمع دو عدد که یکی از آنها زوج و دیگری فرد است ، ........................ است .الف( 

 ........... است .، عددی .........حاصل جمع هر دو عدد فرد ب( 

 ........... است .....ج( حاصل جمع دو عدد زوج ، عددی .....

3 

 

 شکل چهارم الگوی زیر را رسم کنید .

 الف( شکل بیستم از چند دایره ساخته شده است ؟

 ب( این الگو مربوط به چه اعدادی است ؟

  دایره ساخته می شود ؟ 42ج( شکل چندم در این الگو با 

4 

 

 الگوی زیر را ادامه دهید .
 

 الف( این الگو مربوط به 
 چه اعدادی است ؟

 
 

 
 سی اُم این الگو از چند مربع ساخته می شود ؟ب( شکل 

 

  مربع ساخته می شود ؟ 17با  لگوج( شکل چندم در این ا

 الگوی زیر از چوب کبریت ها تشکیل شده است . پس از رسم شکل چهارم جاهای خالی را کامل کنید . 5

 
  

 
 تعداد چوب کبریت ها :         4و             7و           .......... و       .... .......و      .....  ......  

 رابطه بین تعداد ( :  1 × 3+ )  1 و   ..........و      .... ......و        ...........و       ........ ..

 چوب کبریت ها و شماره شکل

 تعداد چوب کبریت ها= شماره شکل  ×........... + ............ 

 در رابطه باال ، به جای چوب کبریت ها ،       و به جای شماره شکل       قرار بده و رابطه را بنویسید .
                              .................................................................................... 

 با توجه به شکل جدول را کامل کنید . 

  

 

 شماره شکل 1 2 3 4 ...... 20

 ضلعی ها پنجتعداد       

  (3           )                    (2       )               (1 ) 

   (6  (                       )5  (                       )4  (                    )3  (                   )2  (                )1 ) 

  (3           )                           (2       )                 (1 ) 

        (3          )                  (2       )                 (1 ) 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 با توجه به الگوی زیر ، شکل چهارم را رسم کنید . 7

 
 
 
 
 ؟داردوجود تعدادچوب کبریت هاچه رابطه ای بین شماره شکل ولف(ا

 

 ب( شکل سی اُم از چند چوب کبریت ساخته شده است ؟

 الف( با توجه به الگوی زیر ، شکل چهارم و پنجم را رسم کنید . 8
 

 

 

 ب( رابطه ی بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت ها را بنویسید .

 کبریت ساخته شده است ؟ج( شکل صدم از چند چوب 

 چوب کبریت ساخته شده است ؟ 22د( شکل چندم در این الگو با 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید : 9

  مضرب چه اعدادی می تواند باشد ؟ 16الف( 

 

 مضرب چه اعدادی می تواند باشد ؟ 20ب( 

 

 ها را رنگ کنید .را در جدول پیدا کرده و خانه مربوط به آن  8 و 4مضرب های دو عدد  10

 دانش آموز باهوش با توجه به رنگ آمیزی خانه ها می توانی بگویی چه کلمه ای داخل جدول نوشته شده است ؟

 

 

 

 

 

 

 

10   12 3     7 

  1 64 14  4 19 15  

6 16  24  40    13 

20 25 9 72 26 28 44 48  80 

18 48 17 32    8 23 24 

 22  21    56 88 36 

باشد ، چند نفر می توانند پس  13در صف نانوایی ، مهسا نفر پنجم است . اگر تعداد افراد داخل صف ، عددی فرد و کم تر از  11

 از مهسا در صف باشند ؟

 

 

 
 

 موفق باشیدعزیزانم 

  (3           )                           (2      )                    (1 ) 

  (3           )                                       (2      )                         (1 ) 


