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   دبستان ششم

  95 آبان 21
   10: شروع آزمون 

  11:  20́: پايان آزمون 
  

  :عاديي  هاي دفترچه الؤكل س دتعدا
  سؤال نظرخواهي 5+  الؤس 65 

  دقيقه 80: گويي به آزمون مدت زمان پاسخ

  ي آزمون برنامه  وقت پيشنهادي الؤسيشماره الؤستعداد  نام درس

  يقهدق 10  1 – 5  5  رياضي تشريحي
الگوهاي عددي، : عدد و الگوهاي عددي

  يادآوري عددنويسي 
  پذيري، معرفي اعداد صحيح   بخش

 جمع و تفريق كسرها، ضرب كسرها: كسر

  31تا  1هاي  صفحه

  دقيقه 5  6 – 10  5  علوم تشريحي
ي  كارخانهمن،زنگ علوم، سرگذشت دفتر 

  ) تا سر اسيدها( كاغذ سازي
  28تا   7هاي    صفحه

  درس اول تا درس سوم  دقيقه5 1–5 5  رآنقآموزش 
  22تا  2هاي  صفحه

  دقيقه 5  6 – 10  5 هاي آسمان هديه
  سرور آزادگان، يكتا، بهترين راهنمايان
  باغ سري

  27تا  8يها  صفحه

  دقيقه 10  11 – 20  10  فارسي
هاي  پنجره،ستايش، معرفت آفريدگار

  هوشياري،شناخت
  31تا  8هاي   صفحه: خوانداري

  24تا  7هاي   صفحه: ارينوشت

  دقيقه 5  21 – 25  5  مطالعات اجتماعي
گيري  تصميم،دوستي و آداب دوستي

عوامل مؤثر ،چيست؟، چگونه تصميم بگيريم؟
  در محصوالت كشاورزي، از توليد تا مصرف

  34تا   9هاي   صفحه

  دقيقه 15  26 – 40  15  علوم
  ،زنگ علوم، سرگذشت دفتر من

  ) ا سر اسيدهات( ي كاغذ سازي كارخانه
  28تا   7هاي    صفحه

  دقيقه 25  41 – 55  15  رياضي
الگوهاي عددي، : عدد و الگوهاي عددي

  يادآوري عددنويسي 
  پذيري، معرفي اعداد صحيح   بخش

 جمع و تفريق كسرها، ضرب كسرها: كسر

  31تا  1هاي  صفحه

  - - 293–297 5  نظرخواهي

  )وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم
  021 - 6463  :تلفن –923پالك  –بين صبا و فلسطين   –خيابان انقالب : مركزيدفتر 
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  دقيقه 10 :گويي زمان پاسخ  31تا  1ي  ها صفحه – تشريحي رياضي

  ) نمره 2( .ي خالي را با كلمات مناسب پر كنيدهاجا - 1
  ................ .پذير  نيز بخش 9بر  ،پذير است بخش 3هر عددي كه بر ) الف
  ................. .پذير نيز بخش 3بر  ،پذير است بخش 9هر عددي كه بر ) ب
   .هستند........................ از صفر  ،اعداد صحيح منفي ي همه) ج
  معكوس ندارد؟ ......................... عددي  ) د

دست  محيط و مساحت اين باغچه را به. متر است 215متر و عرض آن  3210 ،مستطيل شكل ي طول يك باغچه - 2

  ) نمره 2( . آوريد
 ) نمره 2( . جدول زير را كامل كنيد - 3

50 7 4   
    2  1

2  

      3
2  

      3
5  

  )نمره 2(. بيان كنيد ،درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را با ذكر دليل - 4

  چرا؟ پذير است؟  بخش 3بر  2780عدد  ياآ) الف

  چرا؟ پذير است؟  بخش 9بر  9587آيا عدد ) ب

5نقاشي  - 5
3يك اتاق را رنگ قرمز زده است و  18

رنگ  ،چه مقداري از اتاق. است زرد زدهاتاق را رنگ همان  16

  )نمره2( است؟ نشده

0
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 ششم دبستانششم دبستان--»»آبانآبان2121آزمونآزمون««

   دقيقه 5: گويي زمان پاسخ  28تا  7هاي   هصفح –تشريحي علوم

   )نمره 2(شود؟  به چه موادي، مواد طبيعي و به چه موادي، مواد مصنوعي گفته مي . - 6

نوشتند و نقاشي  نياكان و مردمان گذشته، آثار علمي، فرهنگي، هنري و اجتماعي خود را روي چه چيزهايي مي - 7

   )نمره 2(.) مورد نام ببريد 4(كردند؟  مي

اين تصاوير را مطابق مراحل نشان . كنيد ي كاغذ از چوب را مشاهده مي در تصاوير زير برخي از مراحل تهيه  - 8

  )نمره 2( .گذاري كنيد داده شده در كتاب درسي، شماره

                                                   
  
  

                                              
  

  ) نمره 2(. تقريبي رسم نمائيد طور  نمودار زير را به - 9

  »ي گودال ي گلوله از خاك و قطر دهانه فاصله«
  )نمره 2(؟ شود نميبراي توليد كاغذهاي بازيافتي استفاده از چه كاغذهايي  - 10

حمل چوب به 
 كارخانه

هاي  تبديل به تكه
چيپس (ريز چوب 
 )چوب

خشك كردن 
ي  خمير و تهيه
 كاغذ

كندن پوست 
 ي درختان تنه

( . . . . . . . . . . . ) ( . . . . . . . . . . . ) 

( . . . . . . . . . . . ) ( . . . . . . . . . . . ) 
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 ششم دبستانششم دبستان --»»انانآبآب 2121آزمونآزمون ««

  دقيقه 5: گويي زمان پاسخ  22تا  2ي  ها صفحه –قرآن آموزش  

 ؟چيست» قونفنْم يناهزقْما رم و«معني صحيح عبارت قرآني  - 1

  . ي داديم، انفاق كردندزها رو چه به آن از آن )1

 . كنند دهيم، انفاق مي ها روزي مي چه به آن از آن )2

  . كنند داديم، انفاق مي يها روز چه به آن از آن) 3

  . دهيم، انفاق خواهند كرد ها روزي مي چه به آن از آن) 4

 ؟ي معنا شده استچه تعداد از كلمات زير به درست - 2

   فرشتگان: نودج) الف

  آسمان: سماوات) ب

 بشارت دهنده: نذير) ج

  سه) 4  دو) 3  يك )2  صفر )1

 ؟آزادي خرمشهر با پيام كدام يك از آيات زير تناسب مفهومي دارد - 3

1( لك فتحاً مبيناً انّا فتحنا )2    عليم انّ اهللا سميع 

3 (4  اا و نذيرًو مبشّر اانّا ارسلناك شاهد (و سحب بحمد ك قبل طلوع الشَّرهاروبمس و قبل غُب  

 ؟قرآني زير ارتباط دارد عبارت حفظ زبان از گناه با كدام - 4

 فَاَصلحوا بينَ اَخَويكُم )2  بالْالقابزوا ابنتَ ال والَ تَلْمزوا اَنْفُسكُم  و )1

  يدعونَ الي الخَير) 4     روهقَِّو تُعزَّروه و تُو )3

 ؟در كدام يك از آيات زير دستور به پوشش چادر شده است - 5

1( الَّ نَّانادونك من ورذينَ ي 2  الحجرات آء( يهنَّبِمن جالبي نين عليهنِّد 

  و التنابزوا بااللقاب) 4  جاهد الكفار و المنافقين) 3
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 ششم دبستانششم دبستان--»»آبانآبان2121آزمونآزمون««

  دقيقه 5: گويي خزمان پاس                                 27تا  8ي  ها صفحه – هاي آسمان هديه

 ؟است نشده اي هاي پيامبران در آيات قرآن اشاره كدام يك از ويژگي به - 6

 كتاب آسماني داشتن  )2    داليل روشن داشتن  )1

  زندگي راحت در دنيا و آخرت) 4  دعوت به پرستيدن خدا) 3

 .يان كردندب......... را ............. ي  هدف از قيام در برابر حكومت ظالمانه) ع(امام حسين  - 7

 ت اسالمياصالح ام -معاويه  )2  دعوت جهانيان به اسالم  - يزيد )1

  اصالح امت اسالمي –يزيد ) 4  دعوت جهانيان به اسالم -معاويه ) 3

 ؟، به چه كسي اشاره دارد»او«، ضمير »ي تابان او ن چهرهآ / زيباتر از مهتاب بود«در بيت  - 8

 )ع(امام حسن  )2    ) ع( حضرت عباس )1

  )ع(فرزند امام حسين ) 4  )ع(ي امام حسين  برادرزاده) 3

 ؟باشد چه تعداد نهي از منكر مي ،جمالت زيربين از  - 9

   .نماز ظهر نخوان) الف

  .س نكندر كار ديگران تجس) ب

 .در حفظ و نگهداري مدرسه كوشا باش) ج

  سه) 4  دو) 3  يك )2  صفر )1

 »ركَنْن عن المو ينهو معروفرون بالأمو ي ريخالي ال عونَيد ةٌمام كن منكُو لتَ« ،ل عمرانآي  سوره 104ي  در آيه - 10

 ؟است نشدهكدام مورد بيان 

 باز داشتن از كار ناپسند )2     امر به معروف )1

  نيكدعوت به كارهاي ) 4  ابر دشمنانرجهاد در ب) 3
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 ششم دبستانششم دبستان --»»آبانآبان 2121آزمونآزمون ««

  

  دقيقه 10: زمان پاسخگويي  )هاي خوانداري و نوشتاري مهارت(فارسي 

   24تا  7هاي   صفحه: نوشتاري/ 31تا  8هاي   صفحه: يخواندار

 ؟معنا شده است نادرستاز بين كلمات زير، چند واژه  - 11

 »باهوش: زيرك/ ساده : سهل/ پشيماني: غفلت/ خرسندي : رضا/ آفريده : خالق/ بخشش : احسان«

  چهار) 4  سه) 3  دو )2  يك )1
 ؟معنا شده است تباهاشهايي وجود دارد كه  واژه يا واژه ،در كدام گزينه - 12

  آسان :نترسيم ـ سهل :پايان ـ نهراسيم :انتها )1
 پادشاه :كطناب ـ مل :فرصت ـ كمند :مجال )2

  نابودي  :چنانچه ـ هالك :چهپيروز ـ ار: چيره) 3
  شايسته :ـ صواب با عجله :مقدار ـ سراسيمه :مايه) 4

 ؟معنا شده است نادرستكدام گزينه  - 13

  .باد بهاري از سمت دشت و صحرا وزيد :طرف مرغزارباد بهاري وزيد از  )1
 .برخيز و از وزش باد بهاري استفاده كن و سود ببر :جنبش باد ربيع ،خيز و غنيمت شمار )2

  .شود خداوند هم خشنود مي، تواز خشنودي  :زيرا بود رضاي خدا در رضاي تو) 3
  . كرد فرار ميهوش كه از دام با ي پرنده :رميد از دام كه مي كمرغ زير) 4

 ؟شود جاهاي خالي با كلمات كدام گزينه به درستي كامل مي - 14

  است.................  ،كم گفتن هر سخن/ سخن به لطف آب است ............... با «
  »مالل خيزد ،پر.................... از / همه زالل خيزد .............. آب 

 اب، گرچه، بردناينكه، صو )2  چه، بودنآنكه، ثواب، ار )1

  اينكه، صواب، ارچه، خوردن) 4  آنكه، صواب، گرچه، خوردن) 3
 ؟مربوط به كدام نويسنده است به ترتيبآثار زير  - 15

 »راز ـ گلشن ي سلطاني ت نامهلين سرود جمهوري اسالمي ـ فتوتاريخ طبري ـ او ي ترجمه«

  شبستري شيخ محمودظهيري سمرقندي، اكبري شلدره، واعظ كاشفي، )1
 شبستريشيخ محمود بلعمي، ابوالقاسم حالت، واعظ كاشفي،   ابوعلي )2

  ظهيري سمرقندي، ابوالقاسم حالت، سعدي، نظامي) 3
  شبستريشيخ محمود ابوعلي بلعمي، اكبري شلدره، سعدي، ) 4
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 ششم دبستانششم دبستان--»»آبانآبان2121آزمونآزمون««

 ؟است نشدهص نهاد به درستي مشخّ ،در كدام گزينه  - 16

1( گفت دمحم: »ها مسابقه را شروع كردند هبچ. «  

 . به بار آورد خساراتي طوفان شب گذشته )2

  . ابري بود ،آسمان) 3

  . نواخته شد ي كشورسرود ملّ) 4

 ؟بخشي هستندكدام دسته از كلمات زير، سه  - 17

 باغباني، بندبازي )2    خانه  كتاب ،دار دل )1

  برق، رفتن) 4    اي، خنديدن گلخانه) 3

 ؟نداردغلط اماليي وجود  ،در كدام گزينه - 18

  وده، موزونح، بيفيض، روردماغ پ )1

 قطرهآمال، آزرده خاطر،  حرارت، مال )2

  ، غمري، مرغزار، احسانفروغ) 3

  ي آغاز افسوس، لغزيد، طمع، نقطه) 4

  ؟شود نميديده » علم«ي  ي كلمه خانواده در كدام گزينه، هم - 19

  مراجعه، عمل و راضي) 2    نظم، علوم و رجوع) 1

  علّامه و مراجعهمنظم، ) 4  رضايت، عالم و مراجعه) 3

20 - ؟، ارتباط معنايي داردمفهوم اين شعربا كدام بيت  ،»سخن«ه به مفهوم شعر با توج 

  )ها سخن: سخُن –كننده  اصالح: مصلح( نخُاي خداوند س ،مصلحي تو/ گر خطا گفتيم اصالحش تو كن  )1
 لشك بهتر كه يك توده گم جوي/ آواز هرگز نبيني خجل  كم )2

  باش انخوبي خود عيب نماي دگر با/ زبان باش  گران بستهد  در گفتن عيب) 3
   خميده باش عمر به تواضثر پنخل  نچو/ دار تو گردد جوان و پير  خواهي كه دوست) 4

.
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 ششم دبستانششم دبستان --»»آبانآبان 2121آزمونآزمون ««

  دقيقه 5: گويي زمان پاسخ     34تا  9هاي   صفحه –مطالعات اجتماعي 

 ؟تر است مفهوم اين جمله به كدام يك از شعرهاي زير نزديك - 21

 ».ها و مشكالت دست دوستش را بگيرد و به او كمك كند واقعي كسي است كه در سختي دوست«

  فزايددين بي را عقل و تا تو/ تو به بايد  تو از  همنشين )1
 گه بگويم كه تو كيستي من آن/ ل بگو با كيان زيستي او تو )2

  گسانند گرد شيرينيم/ بيني  اين دغل دوستان كه مي) 3
  در پريشان حالي و درماندگي/ گيرد دست دوست  كه آن باشد  دوست) 4

 ؟نيستگيري صحيح  تصميم كدام گزينه در مورد - 22

  . را  اجرا كنيم بايد تصميمات خوب )1
2( و مشورت كنيم يفكر با دوستانمان هم بايد م زندگيدر مورد مسائل مه . 

  . ي ديگران استفاده كنيم گيري از فكر و تجربه در تصميم) 3
  . گيري كنيم در زمان مناسب تصميمبايد ) 4

 ؟گيري كدام است اولين مرحله در يك تصميم - 23

  هاي مختلف  بررسي گزينه )1
 بررسي نتايج احتمالي هر انتخاب )2

  راه   انتخاب بهترين) 3
  اعاتآوري اطلّ جمع) 4

 ؟نيستر در كشاورزي ثّؤم طبيعي كدام يك از عوامل - 24

 خاك )2    آب و هوا  )1

  مواد) 4    آب) 3
 ؟كدام گزينه درست است - 25

  . شود خرما و پسته به خارج از ايران صادر مي ،بخش وسيعي از محصوالت زراعي ايران مثل خشكبار )1
 .دهند را تشكيل مي مردم كشور ما ترين بخش از غذاي حبوبات اصلي ،خشكبار وگندم، برنج )2

   . شود ت ميهاي كرمان و يزد كش پسته از محصوالت گرمسيري است كه در استان) 3
 .هاي گرمسيري است  از ميوه ،خشكبار صادراتي ايران) 4
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 ششم دبستانششم دبستان--»»آبانآبان2121ننآزموآزمو««

  دقيقه 15: گويي زمان پاسخ                                                                 28تا  7هاي   صفحه –علوم

 كند؟ي زير را به درستي كامل ميكدام گزينه جمله - 26

ي  و هرچه سرعت  آن در لحظـه .............. تر باشد، عمق گودال ايجاد شدهي يك نوع شهاب سنگ بزرگهرچه اندازه

  . خواهد بود............... ي گودال ايجاد شده  تر باشد، قطر دهانهبرخورد به زمين بيش

  تر بزرگ –تر  بيش) 2    تر كوچك -تر بيش) 1

  تر  بزرگ -تر كم)4    تر كوچك -تر كم )3

تـر   بـزرگ  »آ« ي از گلوله» ب«ي  گلوله. ايم را از ارتفاع يكسان رها كرده» ب«و » آ«جنس  دو گلوله هم شكل و هم - 27

 تواند صحيح باشد؟ كدام مورد مياز برخورد اين دو گلوله به زمين  پسبه نظر شما  .است

  .تر است بيش» ب« از »آ« ي عمق گودال ايجاد شده براي گلوله )1
 .يكسان است قطر گودال ايجاد شده براي هر دو گلوله )2

  . تر است بيش» ب« ي قطر گودال ايجاد شده براي گلوله) 3
  .عمق گودال ايجاد شده براي هر دو گلوله برابر است) 4

 كدام دسته از مواد زير همگي طبيعي هستند؟  - 28

 چوب -شربت سرماخوردگي -كيف )2  كاغذ -شيشه -الستيك )1

  خاك -نفت خام -چوب) 4  كاغذ -سنگ نمك -ماسه) 3
 كند؟ تر مي را بيش كاغذ كدام ماده استحكامافزودن كاغذ  ي هيهدر ت - 29

 نشاسته )2    گاز كلر )1

  پالستيك) 4    رنگ) 3
 ؟ندارد وجود يبر رنگي  ادهم هيچكدام گروه از مواد زير در  - 30

 آب اكسيژنه -كلر )2   آب اكسيژنه -سركه )1

  آب ژاول -مقطرآب ) 4       سركه -مقطرآب ) 3
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 ششم دبستانششم دبستان --»»آبانآبان 2121آزمونآزمون ««

كـدام   ي بـراي تهيـه  . اصـله درخـت قطـع كـرد     3برگي به طـور تقريبـي بايـد     500جلد كتاب  200 ي تهيهبراي  - 31

 اصله درخت قطع كرد؟  9ي زير به طور تقريبي بايد  گزينه

 برگي 200جلد كتاب  2000 )2  برگي 200جلد كتاب  1000 )1

  برگي 10جلد كتاب  3000) 4  برگي 600جلد كتاب  500) 3
 دليل آن چيست؟. شود كاغذ، به خمير كاغذ گچ اضافه مي ي ذ، در طي مراحل تهيهكاغ وليدي ت در يك كارخانه - 32

 رنگي كردن كاغذ )2  رطوبت كردن كاغذ دض )1

  مات كردن كاغذ) 4        كاغذ اق كردنبرّ) 3

 هـاي زيـر   يك از گزينه كدام. وجود دارد چوب پنبه ي آهني و يك قطعه يك قطعه ليوان مقداري آب، روغن،در يك  - 33

 )به ترتيب از راست به چپ(درست است؟از پايين به باال  م قرار گرفتن اين مواد نسبت به ه ترتيبرابطه با  در

  پنبه چوب -آب -روغن -آهن )1

 آهن -آب -روغن -پنبه چوب )2

  پنبه چوب -آهن -آب -روغن) 3

  پنبه چوب - روغن - آب - آهن) 4

 كنيم؟ بزرگ آهني استفاده مي هاي ز غلتككاغذ از چوب ا ي يك از مراحل تهيه در كدام - 34

 تبديل چوب به چيپس )2  كاغذخمير خشك كردن  )1

  بريدن درختان) 4  از چيپس چوب  تهيه خمير) 3

 ؟شود بر اضافه مي كاغذ، مواد رنگ ي كاغذهاي سفيد در كدام مرحله از مراحل تهيه ي جهت تهيه - 35

  چوب  زيرهاي  تكه هبچوب  قبل از تبديل  )1

 كردن خمير كاغذ  همزمان با خشك )2

  ي درختان  از كندن پوست تنه قبل) 3

   چوبچيپس ي خمير از  پس از تهيه) 4
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هر يك از اين قطعـات را انـدازه    جرم .داريم كه حجم يكسان و برابر دارند مسيي چوبي، پالستيكي و  قطعهسه  - 36

 ؟خواهد بودتر  كدام قطعه سنگين. گيريم مي

 ي چوبي قطعه )2    مسيي  قطعه )1

  .سنگيني هر سه قطعه برابر است) 4    ي پالستيكي قطعه )3

 باشد؟ كدام گزينه صحيح مي - 37

  .تر است مينيم از مس سنگينوهاي يكسان فلز آل در حجم )1

 .ي فلزات رساناي جريان برق نيست فلز آلومينيم بر خالف بقيه )2

3 (ي هستندتمامي فلزات سم.  

  . رود ف پر از آب ميظر  ي مسي مانند فلز سرب به ته يك گلوله) 4

سه قاشق چوبي، پالستيكي و آهني را محكم بر روي هم بكشـيم، بـا توجـه بـه     اگر مطابق آزمايش كتاب درسي،  - 38

 ي اين آزمايش، كدام گزينه در مورد سختي مواد صحيح است؟ نتيجه

 .تر از آهن و پالستيك است چوب سخت )2  .تر از آهن و چوب است پالستيك سخت )1

  .تر از چوب و پالستيك است آهن سخت) 4  .سه ماده با هم برابر استسختي هر ) 3

 گيرد؟ تغيير شيميايي صورت مي ، در كدام مرحله ،كاغذ از چوب ي درتهيه - 39

 خشك كردن خمير كاغذ )2  كندن پوست درختان )1

  از بين بردن رنگ كاغذ) 4    چيپس چوب ي تهيه) 3

 ؟رساند يم به آن تري بيشپوست آسيب  اتماس كدام ماده ب - 40

  سركه) 2    آب مقطر) 1

  كاغذ خيس شده در آب) 4    آب اكسيژنه ) 3
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  دقيقه 25 :گويي زمان پاسخ    31تا  1هاي   صفحه –رياضي 

هـاي   هاي طبقه ميليون تغيير كند ولي رقم ي رقم اضافه كنيم تا همه 5389204196كدام يك از اعداد زير را به  - 41
 ؟نكندديگر تغيير 

1( 2100000  2( 21100000  3 (1110000  4 (11000000  
 ؟وجود دارد ها ي شكل ها و شماره اي بين تعداد مربع با توجه به الگوي زير، چه رابطه - 42

 
1( ) 2   ها تعداد مربع) = شكل ي شماره 1
2( ) 2  ها  تعداد مربع) = شكل ي شماره 1

3 () 2   ها  تعداد مربع) = شكل ي شماره 2
4 (2 ها  تعداد مربع= شكل  ي شماره  

 ؟نيست 6كدام يك از اعداد زير مضرب  - 43

1( 108  2( 90  3 (72  4 (136  
  كـدام گزينـه   3مضـرب   مثبـت  ترين عدد سه رقمي و كوچك 2مضرب  مثبت ترين عدد سه رقمي مجموع بزرگ - 44

 ؟است

1( 1001  2( 1010  3 (1100  4 (1101 

  
پـذير   بخـش  3و هـم بـر    2توان نوشت كه هم بـر   مي با ارقام متمايز چند عدد دورقمي 4و  5 ، 3 ، 7 ، 9با ارقام  - 45

 ؟باشند

1( 1  2( 2  3 (3  4 (4  
 .است....................... در اين صورت اين عدد حتماً . تر است ثلث عددي، از خود عدد بزرگ - 46

  منفي) 4  مثبت) 3  يك زتر ا گبزر )2  صفر )1
1هاي  با كارت - 47 2 5  ؟پذير باشند بخش 9 رتوان نوشت كه ب  رقمي مي  چند عدد سه 6

1( 6  2( 4  3 (5  4 (7  
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ر هتـر از شـ   درجـه گـرم   3 )ب(درجه زير صفر و دماي هـواي شـهر    2 )الف(با توجه به اين كه دماي هواي شهر  - 48
دمـاي هـواي ايـن     مقايسـه  ي كدام رابطه درباره ،است )ب(از شهر  سردتر درجه 4 )ج(ر هشدماي هواي  و )الف(

 ؟سه شهر صحيح است

  ج <الف  <ب ) 4  ج  >الف  >ب ) 3  ب  >ج  >الف   )2  ج  <ب  <الف  )1
 ؟پذير است بخش 9و هم بر  5هم بر  ،2كدام يك از اعداد زير هم بر  - 49

1( 383410    2( 839256 

3 (228645    4 (242730  
 ؟يك از اعداد زير است كدام 120ربع و خمس عدد  ،مجموع ثلث - 50

1( 94  2( 47  3 (60  4 (74 

 ؟گيرد به جاي مربع كدام گزينه قرار مي - 51

 
8 323 7  

1( 107
21   2( 20

21   3 (5
21   4 (10

21   

52 - 2
 حاصل عبارت 5

43 2  ؟چقدر است 7

1( 195
14   2( 14

195   3 (7
35   4 (78

35   

 ؟خود عدد كدام است. است 6000خمس نصف عددي برابر  - 53

1( 600  2( 60000  3 (15000  4 (150000  
 ؟است عدد حاصل عبارت مقابل برابر كدام - 54

?   
27 19 41 3518 12 13 1027 19 41 35  

 صفر) 4  13) 3  11 )2  9 )1

 در عبارت زير كدام كسر را قرار دهيم تا رابطه درست باشد؟ - 55

 
5 17   

1( 7
5   2( 113   3 (14

11   4 (314    


