
                      راح : مهسا حسینیط                                                          سمه تعالیاب 

 98 مهرماه           ریاضی ششم اولصل ف                    یادآوری عددنویسیکاربرگ                                         نام و نام خانوادگی :                  

 

   1ی  صفحه

1 

 

 

 را در نظر بگیرید . 3 4 5 , 2 3 5 , 1 0 7, 5 9 0عدد 

 عدد را با حروف بنویسید .الف( 

 در چه جایگاهی قرار دارد ؟ 4رقم ب( 

 چه رقمی در جایگاه صدگان میلیارد قرار دارد ؟ج( 

 چه تغییری می کند ؟ 2تقسیم کنیم ، ارزش مکانی رقم  10د( اگر عدد را بر 
 

2 
 

 قطر کره زمین دوازده میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار متر است .
 آن را به عدد بنویسید .الف( 

 گسترده قطر زمین را بنویسید .ب( 

 تغییری می کند ؟چه  7ضرب کنیم ، ارزش مکانی رقم  1000اگر عدد را در ج( 

3 

 

 در زیر فاصله چند سیاره تا خورشید نوشته شده است . در هر دایره با توجه به فاصله از خورشید نام یک سیاره را بنویسید .

 

 

 

 نام سیاره زمین مشتری عطارد مریخ اورانوس زحل

 فاصله تا خورشید 147098000 741495000 46307000 205138000 2350905000 1750184000

4 

 

 عددهای خواسته شده را به رقم و حروف بنویسید 
 

 
 

 رقم :                                                                                  حروف :

  

 

 

 حروف :                                                                                   رقم :

 

 هر یک از اعداد مورد نظر زیر را بنویسید .          ,          ,           ,            ,           ,با کارت های            5

 
 : ...............................................................................  700000  و  600000عددی زوج بین دو عدد 

 

 .................................................: ................. 5هزار  دهگانرقمی و زوج با رقم  5بزرگ ترین عدد 
 

 .............................: ................................................. 400و  200 رقمی بین 3کوچک ترین عدد فرد 
 

 رقمی فرد بدون تکرار رقم ها 9بزرگ ترین عدد 

  

 ، بدون تکرار رقم ها 132رقمی با طبقه هزار  10کوچک ترین عدد 

  

5 0 6 3 2 1 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

6 
 

 

 را کامل کنید . زیر جدول

  

 
 عدد واقعی تقریب عدد تقریبی

 35123819 یک میلیون 

 42816217 ده هزار 

 35/867 یک صدم 

 را در نظر بگیرید. 8523479عدد  7

 الف( این عدد را به حروف بنویسید .

 

 ج( کدام رقم دارای کمترین ارزش مکانی است ؟            ب( کدام رقم دارای بیشترین ارزش مکانی است ؟           

 چه تغییری می کند ؟ 5کنیم ، ارزش مکانی عدد  ضرب 1000هـ ( اگر این عدد را در 

رقمی با طبقه ی  7بدون تکرارارقام و کوچک ترین عدد فرد  14حاصل جمع بزرگ ترین عدد زوج هفت رقمی باطبقه ی هزار  8

 بدون تکرار ارقام را به دست آورید . 14هزار 

 

9 
 

 

 تر است ؟ آن را رنگ کنید .در هر ردیف عدد وسطی به کدام عدد نزدیک 

10059825734                                                                    

 624136 

                                                                            825624120861 

 19 /845                 

 مقدار تقریبی عددهای زیر را با تقریب داده شده ، به دست آورید . 10

 .......................................................................با تقریب صد میلیون :  4 9 5 6 7 6 0 0 1

 

 با تقریب ده میلیون : ....................................................................... 7 2  4 0 9 0 5 3 2

11 
 

 

 

 سؤال عملکردی 
بار در دقیقه می تپد . تعداد ضربان قلب یک  1000بار می تپد و قلب قناری  72می دانید قلب هر انسان بالغ در هر دقیقه 

 ساعت با یکدیگر مقایسه کنید . 24انسان بالغ و یک قناری را در 

 موفق باشیدعزیزانم 

50000000000
000 

60000000000 

624130 624140 

80000000000
000 

900000000000
00 

1  /845 2  /845 


