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ﻛﭙﻲﺑﺮداري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺘﺎب ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﻲ از ﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن زﻣﺎن ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد.

ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻌﻤﻴﻖ داﻧﺶ رﻳﺎﺿﻲ از ﺳﻮﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ آن در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ
ﻋﻠﻮم ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ داﻧﺶ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و … ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن از ﺳﻮي داﻧﺶآﻣﻮزان ،داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻴﺎت را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد .ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي آن و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ
روزﻣﺮه ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ذﻫﻨﻲ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در ﻫﻤﻪي اﻣﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﻴﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ درﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن زﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮزش ،ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ ،و ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم و ﺑﺎ اراﺋﻪي روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﭼﺎپ  8ﻋﻨﻮان
ﻛﺘﺎب ﻛﻤﻚ درﺳﻲ در ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 (1ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ درﺳﻨﺎﻣﻪي ﻣﺨﺘﺼﺮ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ،ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازي
ﺑﻪ آﻳﻨﺪه )ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻳﻨﺪه( اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش
آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ درﺳﻨﺎﻣﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اراﺋﻪي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،اراﺋﻪي ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 (3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش
آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ درﺳﻨﺎﻣﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮده در اداﻣﻪي
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ،اراﺋﻪي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،اراﺋﻪي ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در ﺟﻬﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 (4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﺟﺎﻣﻊ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
درﺳﻨﺎﻣﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،اراﺋﻪي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،اراﺋﻪي ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ در ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 (5ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺎﻳﻪي ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻪي ﻧﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺑﺮاي آزﻣﻮن ورودي ﻣﺪارس ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮر در
ﻗﺎﻟﺐ درﺳﻨﺎﻣﻪي ﺗﺴﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺣﻞ ﺗﺴﺖﻫﺎ و ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺠﺶ و
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ) (1و ) (2ﺑﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﭼﺎپ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ در ﻣﻘﻄﻊ
اﺑﺘﺪاﻳﻲ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد.
 (6ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم
)دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن( را دارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ درﺳﻨﺎﻣﻪي ﻛﺎﻣﻞ ،اراﺋﻪي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ،ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدي
در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان را در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ آنﻫﺎ در درس رﻳﺎﺿﻲ و رﻓﻊ ﺿﻌﻒﻫﺎي
آنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (7ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ ،ﻳﻜﻲ ﺗﻮ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي
ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺆال ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روش ﺣﻞ )ﻳﻜﻲ ﻣﻦ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن،
ﻳﻚ ﺳﺆال ﺑﺪون ﺣﻞ )ﻳﻜﻲ ﺗﻮ( ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆاﻻت »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ« و »ﻳﻜﻲ ﺗﻮ« ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ آنﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و
ﺑﻪوﻳﮋه در اﻳﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 (8ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﻠﻂ« :اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺤﻮهي
ﻧﮕﺎرش آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻛﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ
»ﺗﻔﻜﺮ« ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻛﻪ از داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻲرود ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛
در ﺑﺨﺶ »ﺗﻤﺮﻳﻦ« ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
اول( و در دو ﺷﻜﻞ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ و ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪاي )ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم( در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮز ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﺑﺨﺶ
»ﺗﺴﻠﻂ« ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮز ،آزﻣﻮﻧﻲ از آن ﻓﺼﻞ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ،داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ،ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را در اداﻣﻪي راه ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮐﺎ ﻮن رﯾﺎ ﯿﺪا ن زﻣﺎن
ﯽ آ ﻮزش ،ﺮ و ﺮش ﻨﮓ رﯾﺎ ﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ«

ﻋ
دا ی زا ﯽآﻧ ﻪ ﮔﺎم ﭙﺎرد ﯽدا ﺪ؛ ﯽآﻧ ﻪ ﻨ د ﯽ ﻨﺪ و ﯽ ﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎن ﯽد ﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎس ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﮕﺮي ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎي
رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮانزﻣﻴﻦ ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ.
در اداﻣﻪي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﻛﺎﻧﻮن و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ آنﻫﺎ ،اﻛﻨﻮن ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان از ﻛﺘﺎبﻫﺎي
ﻛﻤﻚدرﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﻠﻂ« ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺤﻮهي ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﻧﮕﺎرش
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﻛﺘﺎب »ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﻠﻂ« اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺳﺒﻜﻲ ﻧﻮ و ﻫﺪﻓﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن زﻣﺎن
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻛﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  (1ﺗﻔﻜﺮ  (2ﺗﻤﺮﻳﻦ  (3ﺗﺴﻠﻂ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ »ﺗﻔﻜﺮ« ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺼﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻛﻪ از داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻲرود ،ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ »ﺗﻤﺮﻳﻦ« ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮع رﻳﺎﺿﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ »ﺗﺴﻠﻂ« ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮز،
آزﻣﻮﻧﻲ از آن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در درس رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان

ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺼﻞ اول» :ﻋﺪد و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﺪدي« 1 ........................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 1 ...................................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 2 ................................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 2 ........................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 11 .....................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 15 ..............................................................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ دوم» :ﻛﺴﺮ« 17 ..................................................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 17 ................................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 18 .............................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 18 .....................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 27 .....................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 33 ..............................................................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم» :ﻋﺪدﻫﺎي اﻋﺸﺎري« 35 ............................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 35 ................................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 36 .............................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 36 .....................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 48 .....................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 55 ..............................................................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم» :ﺗﻘﺎرن و ﻣﺨﺘﺼﺎت« 57 ........................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 57 ................................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 58 .............................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 58 .....................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 66 .....................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 73 ..............................................................................................................................................................................

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ» :اﻧﺪازهﮔﻴﺮي« 77 ....................................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 77 ................................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 78 .............................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 78 .....................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 91 .....................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 101 ............................................................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ» :ﺗﻨﺎﺳﺐ و درﺻﺪ« 103 ..........................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 103 ..............................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 104 ...........................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 104 ...................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 112 ...................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 118 ............................................................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ» :ﺗﻘﺮﻳﺐ« 121 ..........................................................................................................................................
ﺗﻔﻜﺮ 121 ..............................................................................................................................................................................
ﺗﻤﺮﻳﻦ 122 ...........................................................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 122 ...................................................................................................................................
ﺳﺆاﻻت ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 130 ...................................................................................................................................
ﺗﺴﻠﻂ 138 ............................................................................................................................................................................

فصل اول :عدد و الگوهای عددی

انتظاراتي كه در اين فصل از دانشآموز ميرود:
1ـ الگوهای عددی و هندسي را بشناسد
2ـ تعريف عددهای فرد را بداند
3ـ تعريف عددهای زوج را بداند
4ـ تعريف مضربهای طبیعي يک عدد را بداند
5ـ مضربهای طبیعي يک عدد را بتواند بنويسد
6ـ عددهای چند رقمي را بتواند به حروف بنويسد و بالعکس
7ـ به مثالهای مربوط به عددنويسي بتواند پاسخ دهد

8ـ عددهای چند رقمي را بتواند روی محور بهصورت تقريبي نمايش دهد
9ـ عددهای چند رقمي را بتواند مقايسه كند
10ـ مفهوم بخشپذيری را بداند
11ـ قوانین بخشپذيری بر اعداد را بداند
12ـ از قوانین بخشپذيری بتواند در حل مثالهای مربوط به بخشپذيری استفاده كند
13ـ تعريف عدد صحیح را بداند
 -14عددهای صحیح را بتواند تشخیص دهد
 -15محور عددهای صحیح را بشناسد و بتواند عددهای صحیح را روی آن نمايش دهد
 -16روشهای مقايسهی دو عدد صحیح را بداند
 -17مضربهای صحیح يک عدد را بتواند بنويسد
 -18الگوی عددهای صحیح را بتواند كامل كند

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط

سؤاالت سطح مقدماتي
 .1در هريک از پرسشهای زير ،گزينهی صحیح را مشخص کنید.
الف) عدد  8205را  10000برابر کرديم .در عدد جديد رقم  8در چه مرتبهای قرار دارد؟
 )1يكان میلیون

 )2دهگان میلیون

 )3صدگان میلیون

 )4صدگان هزار

ب) کدام دسته از عددهای زير ،هم بر 2و هم بر 3بخشپذير هستند؟
 190 )1و 150

پ) در داخل

 90 )2و 66

 120 )3و 160

 553 )4و 200

کدام رقم را قرار دهیم تا عدد حاصل بر  3بخشپذير باشد؟
70

2

5 )1

9 )2

3 )3

1 )4

ت) با رقمهای  0 ،6 ،3 ،5و  7کوچکترين عدد پنج رقمي که ميتوان نوشت تا بر  6بخشپذير باشد ،کدام
است؟
30576 )1

56307 )2

73506 )3

ث) در الگوی عددی مقابل ،سه عددی بعدی کدام است؟
44,88,196 )1

46,94,190 )2

37650 )4
1, 4,10, 22, ..., ..., ...

46,82,130 )3

47,97,197 )4

ج) کداميک از عددهای زير به کوچکترين عدد شش رقمي بدون تكرار ارقام نزديکتر است؟
102435 )1

112345 )2

102348 )3

123456 )4

چ) عدد چهار رقمي فرد بین دو عدد  1950و  2076کدام است؟
1893 )1

2099 )2

1999 )3

2101 )4

ح) کداميک از عددهای زير از بقیه بزرگتر است؟
20 )1

3 )2

16 )3

19 )4

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
خ) کداميک از گزينههای زير صحیح است؟
 )1حاصل جمع دو عدد فرد ،عددی فرد است.
 )2حاصل ضرب عددی فرد در عددی زوج ،عددی فرد است.
 )3حاصل جمع عددی زوج با عددی فرد ،عددی زوج است.
 )4حاصل تفريق عددی فرد از عددی زوج ،عددی فرد است.
د)  24مضرب کدام دسته از عددهای زير است ؟
8 ، 6 ،5 ،2 )1

8 ، 6 ،4 ،3 )2

12 ، 7 ،4 ،1 )3

12 ، 9 ،6 ،4 )4

ذ) کداميک از عددهای زير ،عدد صحیح نیست؟
5 )1

12
)2
6



1
 )3
2

0 )4

 .2عبارتهای زير را کامل کنید.
الف) نصف  900میلیون برابر است با . .................
ب) اگر عددی را بر  1000تقسیم کنیم ،ارزش هر رقم آن  .........برابر  ..............ميشود.
پ) عددی بر  15بخشپذير است که هم بر  .................و هم بر  ...............بخشپذير باشد.
ت) کوچکترين عدد صحیح مثبت ،عدد  ..................است.
ث) بزرگترين عدد صحیح منفي ،عدد  ...................است.
ج) عدد  ...............نه مثبت است و نه منفي.
 .3در صف کالس ششم ،علي نفر پنجم است .اگر تعداد افراد داخل صف عددی فرد و کمتر از  21باشد ،چند
نفر ميتوانند در صف پس از علي باشند؟ ( سه جواب مختلف بنويسید).

 .4در جای خالي ،عدد مناسب بنويسید.
( 2000000 190000  ..................ب

( 68000000  .................  70000000الف

 .5دو عدد زير را با هم مقايسه کرده و اختالف آنها را حساب کنید.
303301337330

303300337330

3

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط

 .6محل تقريبي عدد  1543764000را روی محور مشخص کنید و به کمک محور ،مقدار تقريبي آن را بنويسید.

1میلیارد و  600میلیون

1میلیارد و  500میلیون

1میلیارد و  400میلیون

1میلیارد و  300میلیون

 .7به عدد «  » 73254963024بزرگترين عدد ده رقمي بدون تكرار ارقام را اضافه کنید و حاصل را به
حروف بنويسید.

 .8کشاورزان روزانه «يک میلیون و صد هزار کیلوگرم» گندم به سیلوداران ميفروشند.
الف) آنها در چهار هفته چند کیلوگرم گندم ميفروشند؟
ب) اگر آنها فروش گندم خود را سه برابر کنند ،در يک هفته چند کیلوگرم گندم خواهند فروخت؟
4
 .9در الگوی زير ،دو شكل بعدی را رسم کنید.

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

................ ,
()4

()5

()3

()2

()1

 .10الگويي رسم کنید که رابطهی بین تعداد شكلها و شمارهی شكلهای آن بهصورت زير باشد.
 3)  2شمارهی شكل (  تعداد شكلها
 .11شكل بعدی الگوی زير را رسم کنید و رابطهی بین تعداد چوبکبريتها و شمارهی شكلها را بنويسید.

()3

()2

()1

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 .12عدد «  » 308907145را درنظر بگیريد.
الف) عدد را به حروف بنويسید.
ب) عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهید.
ج) اين عدد را بهصورت گسترده بنويسید.

 .13مادر هلیا ميخواهد اتومبیل خود را به قیمت  32546000تومان بفروشد و يک اتومبیل جديد به قیمت 60
میلیون و پانصد هزار تومان بخرد .او چند تومان ديگر بايد بپردازد؟

 .14دو عدد زير را با هم مقايسه کنید و اختالف آنها را بهدست آوريد.
عدد اول 100 :تا يک میلیون و  200تا هزارتايي و  100تا دهتايي
عدد دوم 95 :تا يک میلیون و  800تا هزارتايي و  500تا دهتايي
5
 .15حاصل عبارت زير را بهصورت ذهني بهدست آوريد.

(2700  300)  (8000  2) 

 .16محل تقريبي عدد  6332400000را روی محور زير مشخص کنید و به کمک محور ،مقدار تقريبي آن را
بنويسید.
 7میلیارد

 6میلیارد

 5میلیارد

 4میلیارد

 3میلیارد

 .17بزرگترين عدد ده رقمي را که ميتوان با کنار هم قرار دادن  5کارت زير ساخت ،با رقم و با حروف
بنويسید.
6

83

91

25

704

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط
 .18الگوی زير از چوبکبريتها تشكیل شده است.

.....
الف) جدول زير را کامل کنید.

30

...

17

12

)(3
8

)(2
5

3

)(1

2

1

شمارهی شكل

6

3

تعداد چوبکبريتها

2× 3

 1× 3رابطهی بین تعداد چوبکبريتها
و شمارهی شكل

ب) جاهای خالي را کامل کنید.
  ............شمارهی شكل =تعداد چوب کبريتها
............

6



ج) به عددهای  3,6,9,12,....چه ميگويند؟
 .19الف) مضربهای عدد  7را بنويسید.
ب) سيامین مضرب  ،7چه عددی است؟
ج)  98چندمین مضرب  7است؟

 .20روی  10کارت ،رقمهای  0تا  9را نوشتهايم .با اين کارتها هريک از عددهای خواسته شده را بسازيد و
آنها را با رقم و با حروف بنويسید.
الف) کوچکترين عدد نُه رقمي زوج
ب) بزرگترين عدد ده رقمي فرد
ج) کوچکترين عدد ده رقمي بخشپذير بر 5

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 .21با توجه به عدد  26705384109به سؤاالت زير پاسخ دهید.
الف) کدام رقم در مرتبهی صدگان میلیون قرار دارد؟
ب) کدام رقم در مرتبهی يكان هزار قرار دارد؟
ج) کدام رقم کمترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
د) کدام رقم بیشترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
ه) اين عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهید و با حروف بنويسید.
 .22در جای خالي ،عدد مناسب بنويسید.
الف) عددی فرد بین دو عدد  3800و .................  4000

ب) کوچکترين عدد زوج نُه رقمي با طبقهی هزار ( 845بدون تكرار رقمها)................. :

ج) بزرگترين عدد چهار رقمي بخشپذير بر ................... :6
 .23با رقمهای  6 ، 3 ، 0و  8بزرگ ترين و کوچکترين عدد چهار رقمي را بنويسید که بر  10بخشپذير باشد.

 .24در داخل

7

بزرگترين رقمي را بنويسید که عدد حاصل بر  2بخشپذير باشد.
39

 .25کوچکترين عدد پنج رقمي را بنويسید که بر  5بخشپذير باشد.
 .26دور عددهايي که بر 3بخشپذير هستند ،خط بكشید.
90341

 .27در داخل

3490

822

145

903

814

چه رقمي بنويسیم تا عدد چهار رقمي حاصل بر  9بخشپذير باشد؟
177

 .28بزرگترين عدد شش رقمي را بنويسید که بر  10بخشپذير باشد.

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط
 .29با کارتهای 2

0

،

و 7

عددی سه رقمي بنويسید که:

الف) بر  2بخشپذير باشد.
ب) بر  5بخشپذير باشد.
ج) بر  2و  5بخشپذير باشد.
د) بر  9بخشپذير باشد.
ه) بر  6بخشپذير باشد.
 .30در بین عددهای زير ،دور عددهای صحیح خط بكشید.

9
1



1
3

10
2

8

7
4
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5

9

 .31آقای رمضاني ماشین خود را در پارکینگ ساختمان پارک کرده است .اگر پارکینگ در طبقهی   3باشد و
دفتر کار آقای رمضاني در طبقهی هفتم قرار داشته باشد ،او از پارکینگ تا دفتر کار خود چند طبقه باال ميرود؟
روی شكل نشان دهید.

طبقهی 8

8

طبقهی 7

همکف
پارکینگ ( 3طبقهی

)

پارکینگ ( 4طبقهی

)

 .32عددهای زير را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

1

 30 ,

 34 ,

0 ,

,

2

,

 56

,

 27

,

3 , 100

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

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 .33مقايسه کنید.
( 35ب

 53
840

( 12الف

3
4

( 444ج

 892

( 892ه

( 0د

 26

( 83و

 679

( 679ح

( 1ز

100

 .34بین دو عدد   5و   3چند عدد صحیح وجود دارد؟ آنها را از چپ به راست و به ترتیب از کوچک به
بزرگ بنويسید.





0
 .35عددهای بزرگ تر از صفر را در خانههای جدول ( )1و عددهای کوچکتر از صفر را در خانههای جدول
( )2قرار دهید.

9

, 17 ,  32 ,  9 ,  7 ,  5

0 , 8

, 17 ,

, 11

28 ,  4

)(2

)(1
 .36با استفاده محور ،هريک از الگوهای زير را کامل کنید.
(الف

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

........,

,

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

........

,

........

,

........

,

4

,

8

,

12

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط

(ب
-120 -110 -100 -90 -80 -7 -60 -5 -4 -30 -2 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120

 60 ,  90 , 120

,

........

,

........

,

........

,

........

,

........

,

........

 .37الگوی عددی زير را کامل کنید.
30 ,  24 , 18 , ............ , ............ , ............ , ............ , ............ , ............,

توجه :درسنامهي جامع و كامل مربوط به اين فصل در كتابهاي مقدماتي و پيشرفته بيان شده است.
10

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی

سؤاالت سطح پيشرفته
 .1مجموع عددهای طبیعي کمتر از  125را بهدست آوريد.

 .2مجموع عددهای طبیعي فرد کمتر از  200را حساب کنید.

 .3حاصل عبارت زير را بهدست آوريد.

2  4  6  ...  5000 
 .4الف) مضربهای طبیعي عدد  17را بنويسید.
ب) دويستمین مضرب  ،17چه عددی است؟
ج) عدد  51000چندمین مضرب  17است؟
11

 .5عدد  60مضرب چه عددهايي ميتواند باشد؟
 .6عدد  87مضرب چه عددهايي ميتواند باشد؟

 .7بزرگترين و کوچکترين عدد ده رقمي را بنويسید که مجموع رقمهای آن  3باشد .مجموع و اختالف آنها
را حساب کنید.
 .8با کارتهای

0

،

، 3

، 9

، 1

، 4

5

و

7

حروف بنويسید.
الف) کوچکترين عدد هفت رقمي زوج:
ب) بزرگترين عدد شش رقمي فرد بخشپذير بر :6
ج) بزرگترين عدد هفت رقمي با رقم صدگان هزار  5و رقم دهگان :1

عددهای خواسته شده را با رقم و با

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط
 .9با توجه به عدد  30879654102به سؤاالت زير پاسخ دهید.
الف) اين عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهید و با حروف بنويسید.
ب) کدام رقم در مرتبهی دهگان میلیون قرار دارد؟
ج) کدام رقم کمترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
د) کدام رقم بیشترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
ه) رقم  8از نظر ارزش مكاني چند برابر رقم  4است؟
و) بزرگترين رقم در چه مرتبهای قرار دارد؟
 .10درجای خالي ،عدد مناسب بنويسید.
الف) عددی فرد بین دو عدد  4500و ...............  4580

ب) عددی بین دو عدد  700000و  900000با رقمهای  8 ،6 ،5 ،3 ،2و ( 9بدون تكرار رقمها) ............... 
ج) کوچکترين عدد زوج هفت رقمي بین دو عدد  2000000و ................  5000000
د) بزرگترين عدد فرد ده رقمي با طبقهی میلیون ( 384بدون تكرار رقم ها) ................. 
12

 .11کداميک از عددهای زير بر  7بخشپذير است؟ دور آنها خط بكشید.
290

1932

473

826

3750

 .12کداميک از عددهای زير هم بر  4و هم بر  9بخشپذير است؟

261 )1
 .13در داخل

7200 )2

810 )3

4802 )4

بزرگترين رقمي را بنويسید که عدد حاصل بر  45بخشپذير باشد.
2763

 .14عدد  108بر چه عددهايي بخشپذير است؟

 .15سه عدد بین  75و  85بنويسید که بر هیچيک از عددهای  3 ،2و  5بخشپذير نباشند.

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 .16در جالي خالي ،عدد مناسب بنويسید.
الف) بزرگترين عدد هفت رقمي بخشپذير بر  ، 30برابر با  ................................است.
ب) کوچکترين عدد پنج رقمي بخشپذير بر  ،24برابر با  ..................................است.
ج) بزرگترين عدد هشت رقمي بخشپذير بر  ،44برابر با  .................................است.
د) کوچکترين عدد ده رقمي بخشپذير بر  ،25برابر با  ...................................است.
 .17با کارتهای

 7 ، 6 ، 5 ، 2و  4عددی پنج رقمي بنويسید که:

الف) بر  24بخشپذير باشد.

ب) بر  5بخشپذير باشد.

ج) بر 15بخشپذير باشد.

د) بر  4بخشپذير باشد.

ه) بر  6بخشپذير باشد.

و) بر  25بخشپذير باشد.

 .18بزرگترين عدد نُه رقمي را بنويسید که بر  5 ،3 ،2و  6بخشپذير باشد.
13

 .19قرينهی نقطهی   5نسبت به نقطهی   1چه عددی است؟

 .20قرينهی هريک از عددهای زير را بنويسید.
قرينه
( 6 ب
 .........
قرينه
( 100 د
 .........

قرينه
( 21 الف
 .........
قرينه
( 0 ج
 .........

 .21عددهای زير را از بزرگ به کوچک و از چپ به راست بنويسید.

7 , 0 ,  2 ,  90 , 15 ,  40 ,  90 , 1 ,  3

رياضي ششم ابتدايي

تفكر ،تمرين ،تسلط
 .22حاصل جمعها و تفريقهای زير را بهدست آوريد( .با استفاده از حرکتهای محوری)
( 9 12 ب

( ( 3)  ( 6) الف

( 5  8 د

( ( 1)  ( 7) ج

 .23حاصل عبارتهای زير را بهدست آوريد.
( 3  5  6 1 الف
( 8  2 15  4 ب
 .24حاصل عبارتهای زير را به سادهترين روش بهدست آوريد.

( 4 1 3)  (10  8  5) 
14

توجه :درسنامهي جامع و كامل مربوط به اين فصل در كتابهاي مقدماتي و پيشرفته بيان شده است.

کانون رياضیدانان زمان

فصل اول :عدد و الگوهای عددی

زمان پاسخگويي 30 :دقیقه

 .1الف) مضربهای عدد  11را بنويسید.
ب) چهلمین مضرب  ،11چه عددی است؟
ج)  253چندمین مضرب  11است؟
 .2با توجه به عدد  47026153809به سؤاالت زير پاسخ دهید.
الف) اين عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهید و با حروف بنويسید.
ب) کدام رقم در مرتبهی صدگان هزار قرار دارد؟
ج) کدام رقم در مرتبهی دهگان میلیون قرار دارد؟
د) کدام رقم کمترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
ه) کدام رقم بیشترين ارزش مكاني را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
و) رقم  6از نظر ارزش مكاني چند برابر رقم  3است؟
 .3با کارتهای  5 ، 0 ، 4و  6عددی چهار رقمي بنويسید که:
الف) بر  3بخش پذير باشد.

ب) بر  5بخشپذير باشد.

ج) بر  3و  5بخشپذير باشد.

د) بر  6بخشپذير باشد.

ه) بر  4بخشپذير باشد.

و) بر  10بخشپذير باشد.

ز) بر  2بخشپذير باشد ،ولي بر  4بخشپذير نباشد.
 .4در کدام گزينه ،عددها بهترتیب از کوچک به بزرگ نوشته شدهاند؟ (از چپ به راست)
0, 11, 13, 15, 17 )1

2, 0 ,5 ,49, 125 )2

57,  43,  26, 14, 0 )3

0, 9, 6, 2,1,17 )4
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تفكر ،تمرين ،تسلط

رياضي ششم ابتدايي

 .5الگوی عددی زير را کامل کنید.
42 ,  35 ,  28 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........

 .6حاصل عبارت زير را بهدست آوريد( .با استفاده از حرکتهای محوری)

7 10  6  4 

 .7مجموع عددهای فرد کمتر از  1000را محاسبه کنید.
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