
 

 

 

ّستٌذ هدوَع رقن  3عذدّایی کِ هضزب   -1

 .  تخش پذیز است.............. ّایشاى تز عذد 

 

ٍ  2تٌَیسیذ کِ هضزب  50ٍ  40دٍ عذد سٍج تیي  -5

 .تاشٌذ  3

 

 

 . را  تِ تزتیة تٌَیسیذ   4ٍ  3،  2هضزب   10  -2

 .  کذام هضزب ّا تیي ّز سِ هشتزک ّستٌذ 

تیي . را تِ تزتیة تٌَیسیذ  6دُ  هضزب عذد   -6

چِ راتطِ ای تزقزار است ؟ تیستویي هضزب  هضزب ّا

 کذام عذد است؟ 6

 است ؟  6چٌذهیي هضزب  126عذد 

 

پیذا کٌیذ کِ  5عذد دٍ رقوی سٍج ٍ هضزب   -3

 .تاشذ  2اختالف یکاى اس دّگاى 

   3تا تَخِ تِ الگَی هضزب اعذاد  -4

 چِ عذدی است ؟ 3صذهیي هضزب  -الف

 3چٌذهیي هضزب   69تا تَخِ تِ الگَ عذد  -ب

 .است 

 

 

 

 

 .در ّز الگَ عذد تعذی را پیذا کٌیذ  -8

----       11          7            3 

----           17           13            11        10 

----       840        120         20         4         1 

----            55           14             5                 3 

 

        ٍ عذدّایی تز 5 تخشپذیز ّستٌذ کِ        

............................................................

7- دُ  هضزب عذد 9 را تِ تزتیة تٌَیسیذ . تیي 
هضزب ّا چِ راتطِ ای تزقزار است ؟ تیستویي هضزب 

9 کذام عذد است؟ 

عذد 99  چٌذهیي هضزب 9 است ؟ 
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 arshivesheshome 6                    گروه آموزشی ششم جدید             موفق باشید

 خاّای خالی را کاهل کٌیذ  -9

  .است ........... خوع عذد سٍج تا سٍج ، عذدی 

  .است . ..........خوع عذد فزد  تا سٍج ،عذدی 

  .است ........... خوع عذد فزد تا فزد ، عذدی  

  .است ........... خوع شش عذد فزد ، عذدی  

 .است ........ خوع پٌح عذد فزد ، عذدی 
   

در الگَی سیز شکل پٌدن اس چٌذ  لَسی درست  -13

 شذُ است ؟ الگَ را تٌَیسیذ 

 

 خاّای خالی را کاهل کٌیذ   -10

  .است ........... سٍج ، عذدی تفزیق عذد سٍج تا 

  .است ........... تفزیق عذد فزد  تا سٍج ،عذدی 

  .است ........... تفزیق  عذد فزد تا فزد ، عذدی  

  در الگَی سیز شکل چْارم اس چٌذ  هکعة -14

 درست شذُ است ؟ الگَ را تٌَیسیذ

 
 

 .تَضیح دّیذالگَی هثلثی ٍ هزتعی را  تا هثال   -11

 
در الگَی سیز ، شکل دٍاسدّن چٌذ هزتع سفیذ  -15

 ٍرًگی دارد؟

 
 

 

در الگَ ّای سیز اتتذا الگَ را تیاتیذ ٍ سپس   -12

 .عذد تیستن را تٌَیسیذ 

 30 – 20- 12- 6- 2 

11- 9- 7- 5- 3 

35- 24- 15- 8- 3- 0 
 

ّز یک اس اعذاد سیز هضزب چِ عذدّایی   -16

  ؟هیتَاًذ تاشذ

20  

30 

48 

66 

 ضزب  عذد فزد تا فزد  ، عذدی ........... است .  

ضزب عذد فزد تا سٍج  ، عذدی ........ است .  
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