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دشوار هاي نسبتاًسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6به بیش ازسوال 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

پذیر ، بخش9پذیرند، ولی بر بخش3تر از صفر وجود دارند که بر عدد و بزرگ40تر از چند عدد کوچک-1

نیستند؟

1 (92 (133 (44 (20

پذیر هستند؟     بخش9و هم بر 3چه کسري از اعداد زیر هم بر -2

521 ،456 ،283 ،123 ،170 ،648 ،882 ،705

1(5
8

2 (1
2

3 (3
8

4 (1
4

و دماي -10رکرد درجه، دماي رشت صفر درجه، دماي شه-15در یک روز زمستانی دماي هواي اردبیل -3

ترین ترتیب از سردترین تا گرمکدام گزینه شهرها را به. درجه باالي صفر بود5درجه و دماي یزد -7زنجان 

دهد؟ نشان می

اردبیل-شهرکرد –زنجان –یزد –رشت ) 2رشت-یزد –زنجان –شهرکرد –اردبیل ) 1

رشت-یزد –شهرکرد –زنجان –اردبیل ) 4یزد-رشت –زنجان –رکرد شه–اردبیل ) 3

1651427/10/92%53%91

1365421/09/93%48%90

1761518/02/94%61%88
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ریاضی ششم دبستان

9

تر دارد؟با توجه به الگوي زیر، شکل هفتم چند دایره از شکل پنجم بیش-4

1 (642 (283 (364 (13

، کدام است؟3دد بري تقسیم همان عماندهباقی.است8، برابر9ي تقسیم عددي برماندهباقی-5

1) 24)33) 2صفر)1

است؟9پذیر بر، چند برابر تعداد اعداد بخش3پذیر بر، تعداد اعداد بخش25تا 1بین اعداد طبیعی -6

1(22(33(44(5

؟             نیستپذیریک از اعداد زیر حتماً بخشاست، بر کدامپذیربخش5و 3ترین عدد سه رقمی که بر بزرگ-7

1 (302 (153 (1204 (45

؟کدام استي پنجم جمله،با توجه به الگوي زیر-8

: : , : : , : , ... , ...8 25 30 10 37 45 12 50    

1 (: :15 25 20 2 (: :17 14 30 

3 (: :14 14 30 4 (: :2 12 15 

3100506/09/94%44%88

1211724/08/92%40%88

1326208/09/92%35%88

1688421/01/94%56%87

3458209/11/94%54%87
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شود؟ثلث دوازده تا صدهزار چند می-9

هزارچهل تا ده) 1

سه تا صدهزار) 2

سی تا صد هزار) 3

هزارچهار تا ده) 4

محیط شکل چهارم چقدر است؟. متر استسانتی1هاي کوچک، هر ضلع مربعهاي زیر،در شکل-10

1 (202 (28

3 (364 (81

2398608/08/94%51%86

2928122/08/94%48%85
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ریاضی ششم
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هاي دشوار سؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500رازهاي آموزان تانتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟55در الگوي اعداد مثلّثی چندمین عدد -11

پنجاهمین) 4یازدهمین) 3دهمین) 2پنجمین) 1

هزار و یک صد و نود و پنج کیلومترمربع و مساحت کشور ایران یک میلیون و ششصد و چهل و هشت-12

مساحت کشور هندوستان، سه میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و دویست و شصت و سه کیلومترمربع 

تر است؟مجموع مساحت این دو کشور به کدام عدد زیر نزدیک. است

1 (30000002 (40000003 (50000004 (6000000

)3121(پذیر باشد؟ بخش12در مربع خالی چه رقمی باید قرار داد تا عدد حاصل بر -13

2) 4صفر) 93) 82) 1

شود؟از چند دایره ساخته میدر الگوي هندسی زیر، شکل صدم -14

1 (3002 (2983 (3014(302

2928122/08/94%54%84

1938524/07/94%56%82

1316807/09/93%49%82

2928122/08/94%46%82



وهاي عدديعدد و الگ سطحیهاي سهمجموعه کتاب
12

وجود دارند، کدام است؟» 100تا 1«که بین اعداد 9پذیر بر مجموع اعداد بخش-15

1 (5402 (648

3 (1084 (594

هاي مختلف کارت زیر در یک سطر با ترتیب6با کنار هم قرار دادن توانیمترین عددي که میکوچک-16

دست آوریم کدام است؟به

2 41 5 7 64 309

1 (1230454972 (2309415647

3 (24157643094 (12416457309

وجود دارد؟9چند مضرب عدد 86تا 24بین دو عدد -17

1 (92 (113 (44 (7

، هزار برابر ارزش مکانی رقم صفر است؟3در کدام عدد ارزش مکانی رقم -18

1 (71832042862 (3460278126

3 (18128704354 (2830427251

1326208/09/92%24%81

1938524/07/94%29%80

987509/08/93%44%77

2398608/08/94%47%76
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هاي دشوارتر سؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000ان ترازهاي آموزانتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

؟نباشدپذیربخش5و 3پذیر باشد، ولی بر بخش9و 2چند عدد دو رقمی داریم که بر -19

1 (152 (5

صفر) 84) 3

یک از عددهاي زیر است؟الگوي عددهاي مربعی شامل کدام-20

1 (512 (61

3 (714 (81

تر است؟  هاي شکل هفتم بیشهاي شکل یازدهم چند تا از تعداد مربعس الگوي زیر، تعداد مربعبر اسا-21

1(722(643(624(82

987509/08/93%37%75

2398608/08/94%43%72

1498806/10/92%38%72
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اگر الگوي زیر را ادامه دهیم، کسر هفتم کدام است؟-22

1 3 6 104 9 16, , , , ...

1 (34
49

2 (21
36

3 (28
364 (28

49

هاي زیر به عدد مخلوط، در کدام یک صورت کسر عدد مخلوط ایجاد در صورت تبدیل کسرهاي گزینه-23

.)تر از واحد باشدکه کسر مربوط به عدد مخلوط کوچکتوجه شود (پذیر است؟ بخش9شده بر 

1(72
5

2(99
4

3(81
8

4(100
13

شود؟می4096در الگوي عددي زیر، عدد چندم برابر با -24

4و  4و  8و   32و   …

1 (62 (53 (74 (8

پذیر بر عدد بخش«با رقم صدگان » 7پذیر بر عدد بخش«ي اعداد زیر، حاصل جمع رقم یکان در مجموعه-25
کدام گزینه است؟» 15

375–104–445–112–515

1 (62 (73 (54 (8

2928122/08/94%36%72

987509/08/93%22%61

2398608/08/94%11%59

987509/08/93%25%57




