
 

نام خداوند بخشنده مهربان به  

ریاضیات ششم         آزمون تعیین سطح  

 ) به حروف بنویسید(

رقمی بدون تکرار ارقام به دست آید؟ 6کوچک ترین عدد رقمی بدون تکرار اضافه شود تا  8چه قدر به بزرگ ترین عدد  -2  

ارقام و بدون تکرار ارقام پاسخ دهید.  تکراربه سواالت زیر در هر دو حاالت با -3  

رقمی می توان نوشت؟5ند عدد چ 2و  9و  6و  4و  7( با رقم های الف  

؟چند عدد زوج چهار رقمی می توان نوشت  2و  6و  3و  9ب( با رقم های   

رقمی زوج بنویسید که رقم یکان میلیون آن صفر باشد.8بزرگترین عدد  3و  0و  2و  8و  6و  9و  5و 7با رقم های  -4  

09و  27و  24و .... و  077تعداد اعداد در دنباله ی روبه رو را بدست آورید؟                     -5  

  33و  39و  36...... و          امین عدد در دنباله ی روبه رو را بدست آورید؟         25 -9

چندم بهمن است؟ 69چهارشنبه باشد اولین شنبه ی بهمن ماه سال  69آبان سال  07اگر  -0  

فروردین سال بعد چند روز است؟) امسال سال کبیسه است(  04بهمن تا  03بین  -8  

حاصل عبارت روبه رو را بدست آورید؟ -6  

28 ÷ 0 × 3 + {(09 × 2 + 3 ÷ 3) + 4 × (05 ÷ 5 × 2 + 9)} − 8 × 2 + 4 × 3 

مجموع اعداد روبه رو را بدست آورید. -07  

02 + 04 + 09 + ⋯ + 48 + 46 + 50 + 53 + ⋯ + 83 

سال  8سال و دو برادر او که دوقلو بودند هر کدام  43سال ، پدرش  38به دنیا آمد مادرش  0387وقتی فاطمه در سال  -00

است مجموع سن خانواده فاطمه چند سال است؟ 0369داشتند . حاال که سال   

سال بعد چقدر می شود؟ 3نفر از آنها  4سال بوده است. مجموع سن  059سال پیش  2قلو  9یک مجموع سن  -20  

 

69/  8/  07تاریخ:  دقیقه                      07 :زمان آزمون                                                           م و نام خانوادگی:  ان

را هفتادو یک می خوانند. مردم این جزیره  00به چپ می خوانند. مثالً عدد ساکنان یک جزیره دورافتاده اعداد را از راست  -0

می خوانیم را چگونه می خوانند؟ "چهل و هفت میلیارد و سه میلیون و سیصد و سه هزار و نوزده "عددی را که ما به صورت   



 

برابر سن االن خود را دارد.  9سال بعد  35برابر سن االن خود را دارد. فاطمه هم  8سال بعد  28زهرا  -03  

سال بعد چقدر است؟ 4الف( اختالف سن زهرا و فاطمه   

سال پیش چقدر  3خواهر و برادر  4رادر دارد که همگی جز یک چهار قلو می باشند مجموع سن این ب( فاطمه دو خواهر و یک ب

 بوده است؟

به روش فاکتورگیری مقدار مربع را بدست آورید. -40  

× (الف 80 + × 08 × 3 = 20 × 25 

× (ب 0 × 5 − 20 × 05 = 37 × 04 

لیوان بزرگ  9کامالً پر می کند. بعد از پر کردن لیوان کوچک را  25لیوان بزرگ و یا  07که  ب پرتقال داریمآیک ظرف  -05

 تصمیم می گیریم باقیمانده ی آب پرتقال را در لیوان های کوچک بریزیم. برای این کار ، چند لیوان کوچک نیاز داریم؟

نفر هم هیچ  06نفر دارای شغل کشاورزی و هم دامپروری می باشند.  93نفر دامپرور و  027نفر کشاورز،  65در یک روستا ،  -09

 شغلی ندارند. کل روستا چند نفر می باشند؟

تعدادی دانش آموز با اسامی متفاوت در صف ایستاده اند. از اول صف نام نفر سی ام ) مریم( و از آخر صف نام نفر بیستم -00  

د نفر است؟نفر وجود داشته باشد. تعداد همه ی دانش آموزان چن 07) مینا( است. اگر بین مریم و مینا دقیقاً   

 

 

 

 موفق باشید


