
ششم:کالسهوالعلیم
1/8/98: آزمون ریاضی ومدبستان غیردولتی بحرالعل

4، 3، 2، 1سرفصل : 1فصل :نام و نام خانوادگی

)نمره 3( )نمره 5/0هر مورد ( .پاسخ درست را انتخاب کنید)الف
را نشان می دهد؟» ارقام رقمی بدون تکرار10بزرگ ترین عدد «کدام یک از گزینه هاي زیر -1

1(10234567892(90876543213(99999999994(9876543210

.عدد بعدي را پیدا کنید. ر بین اعداد رو به رو یک رابطه وجود داردد-2

?،29،26،13،10،5،2،1

1(582(613(394(55

بخش پذیر است، در کدام گزینه آمده است؟9و هم بر 2بر مرقمی که ه8کوچکترین عدد -3

1(100000082(123456783(10203044(11111112

بر کدام عدد بخش پذیر )بدون تکرار(و بزرگ ترین عدد سه رقمی ) ن تکرارودب(اختالف کوچکترین عدد سه رقمی -4
؟است

1(32(73(24(6

تفاضل کوچک ترین عدد صحیح یک رقمی منفی و کوچک ترین عدد صحیح یک رقمی مثبت چند می شود؟-5

1()10+(2()8+(3()8-(4()10-(

نشان داده شده است؟) -6(ظهر مبدا زمان باشد، کدام ساعت با 12صبح به جاي ساعت 10اگر ساعت -6

بعدازظهر4)4صبح4)3بعدازظهر6)2صبح6)1

غلطصحیح )نمره 2)             ( نمره 5/0هر مورد ( .را مشخص کنیداالتؤسصحیح یا غلط بودن )ب

.شکل استف رابطه ي منطقی و درست بین عددها یامهم ترین موضوع در الگویابی، کش-7

.بخش پذیر باشد3و هم بر 2بخش پذیر است که هم بر 6عددي بر -8

.جهت منفی بزرگتر می شوندسمت اعداد به سمت جهت مثبت کوچک تر و اعداد به -9

-500<+ 5:     در مقایسه اعداد صحیح -10

)نمره 3( )               نمره 5/0هر مورد ( .جاهاي خالی عدد یا کلمه ي مناسب قرار دهیدج ـ در

1و 4و9و16و 25و 36و..... .       است........ ......................لگوي عددي روبرو، الگوي ا-11

8× 4000000+ 6×3000+ 5× 20.به صورت مقابل دیده می شود..... ..........................گسترده ي عدد -12

84012.بخش پذیر است.................و هم بر ...................و هم بر ...................عدد روبه رو هم بر -13

.عدد صحیح وجود دارد.................... ، )+3(و )-4(بین دو عدد صحیح -14



.ست و کامل بدهیدبه سؤاالت زیر پاسخ در)د
)نمره5/1(عدد بعدي را بنویسید؟ 3در الگوهاي زیر، -15

35/1و 5/1و65/1و8/1و......... ...........و ........ ............و . ...................

75/1و875/1و 125/2و   .... ................و .. ..................و . ...................

)نمره2(56،42،30،20،12،6،2و.....:     با توجه به الگوي عددي مقابل-16

.رابطه ي ریاضی براي یافتن عددهاي الگو را بنویسید)1

ه عددي است؟عدد بیستم این الگو چ)2

)نمره2(.پس رقم مرتبه موردنظر هر عدد را مشخص کنیدسیب خواسته شده بنویسید، ابتدا عددهاي داده شده را با تقر-17

)نمره1(.هر یک از اعداد موردنظر را بنویسید4،5،  7،2، 0،3، 1با کارت هاي   -18

.را بنویسید70000و 50000رقمی بین پنج بزرگترین عدد زوج ) 1

و3رقمی و زوج با رقم یکان میلیون 7کوچکترین عدد ) 2

.را بنویسید2و صدگان 7رقم دهگان هزار 

)نمره1(.عددهاي صحیح زیر را از کوچکترین به بزرگترین مرتب کرده و بنویسید-19

+3و- 2و+ 7و-4و+ 9وصفرو-8و+12

مرتب شده....................................................................................................................... = 

)نمره2(.از سطح دریا قرار دارندمتري)-85(و یک کوسه ماهی در عمق)-25(یک غواص در عمق، )-175(یک زیردریایی در عمق-20

نزدیک است؟غواص به کدام یک از این دو ) 1

از عددهاي مسأله ازبقیه بزرگ تر است؟کدام یک)2

کدام یک از آن ها از سطح زمین، فاصله ي بیش تري دارند؟)3

کوچک تر می شوند یا بزرگ تر؟هر چه بیشتر به عمق دریا می رویم، عددها ) 4

)نمره1(.را بیابید)-2(نسبت به مبدأ )+5(قرینه ي نقطه ي -21

)نمره2(.حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید-22

) =4 -( -)6+() =13 -() +8+(

) =12-(×)15 -() =7 -(×)9+(

عدد موردنظرمرتبه ي مورد نظرعدد به دست آمدهتقریب خواسته شدهعدداصلی
دهگان میلیاردده میلیون472629412100

نیکان میلیوصدگان هزار25611021






