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پيشگفتار
گستردگی و تعميق دانش ریاضی از سویی و کاربرد وسيع آن در سایر علوم به حدي است که این علم مادر همه
علوم لقب گرفته است .وسعت کاربرد این دانش در علوم مختلف ازجمله علوم مهندسی ،علوم کشاورزي ،علوم انسانی،
علوم پزشکی ،علوم کامپيوتر و … بر اهميت فراگيري آن از سوي دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان میافزاید.
البته یادگيري ریاضيات را میتوان به دو منظور خالصه کرد .ضمن تحقق اهداف کاربردي آن و رفع نيازهاي زندگی
روزمره ،باعث پرورش تواناییهاي ذهنی ،تقویت قدرت تفکر منطقی ،ایجاد و تقویت نظام فکري ،افزایش قدرت
طبقهبندي مفاهيم و آموختههاي علمی و خالصه تقویت قدرت برنامهریزي در همهي امور میگردد.
یکی از ابزارهاي قدرتمند براي تفهيم مفاهيم ریاضيات ،استفاده از منابع آموزشی کمک درسی با نگاهی جدید
میباشد .کانون ریاضيدانان زمان بهعنوان جامعترین مرکز تخصصی آموزش ،نشر و گسترش علم ریاضی ،و با هدف
ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی براي عموم و با ارائهي روشهاي نوین آموزشی ،اقدام به تأليف و چاپ  8عنوان
کتاب کمک درسی در کليهي مقاطع تحصيلی نموده است .عناوین و توضيحات این کتابها به شرح زیر است:
 )1مجموعه کتابهاي «تابستانه» :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در
قالب درسنامهي مختصر ولی بسيار مفيد و آموزنده به همراه نکات کليدي ،با رویکرد مروري بر گذشته و چشماندازي
به آینده (بخشی مربوط به مطالب سالهاي تحصيلی گذشته و بخشی نيز مربوط به سال تحصيلی آینده) است.
پيشنهاد میگردد این کتابها در فصل تابستان مطالعه شوند.
 )2مجموعه کتابهاي «مقدماتی» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تأليف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح مقدماتی براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در
جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.
 )3مجموعه کتابهاي «پيشرفته» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تأليف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح پيشرفته و گسترده در ادامهي
مطالب کتابهاي مقدماتی ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در جهت
تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و
همراه با کتاب درسی و کتاب مقدماتی مطالعه شوند.
 )4مجموعه کتابهاي «جامع» :این کتابها در مقطع متوسطه دوم تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در قالب
درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته همراه با پاسخ
تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در جهت تکميل مطالب و سؤاالت تشریحی و چهارگزینهاي بدون پاسخ در پایان
هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.

 )5مجموعه کتابهاي «تيزهوشان» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول جهت آمادگی دانشآموزان
پایهي ششم ابتدایی و پایهي نهم متوسطه اول براي آزمون ورودي مدارس تيزهوشان ،نمونه دولتی و برتر کشور در
قالب درسنامهي تستی همراه با نکات کليدي و کاربردي در حل تستها و سؤاالت چهارگزینهاي با عنوان سنجش و
ارزشيابی ( )1و ( )2به تأليف و چاپ رسيدهاند .مطالعهي این کتابها به دانشآموزان پایههاي پنجم و ششم در مقطع
ابتدایی و دانشآموزان پایههاي هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول پيشنهاد میگردد.
 )6مجموعه کتابهاي «موضوعی» :این کتابها بيشتر جنبهي تخصصی مباحث ریاضی مقطع متوسطه دوم
(دبيرستان) را دارند و شامل درسنامهي کامل ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،نکات مهم و کاربردي
در جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل میباشند .این کتابها اطالعات دانشآموزان را در
مباحث مختلف ریاضی مقطع دبيرستان افزایش میدهند و باعث تقویت علمی آنها در درس ریاضی و رفع ضعفهاي
آنها میشوند.
 )7مجموعه کتابهاي «یکی من ،یکی تو» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که یک سؤال همراه با روش حل (یکی من) توسط مؤلف طراحی شده و به دنبال آن،
یک سؤال بدون حل (یکی تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤاالت «یکی من» و «یکی تو» تقریباً مشابه یکدیگر
هستند و طراحی آنها کامالً هوشمندانه و هدفمند است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و
بهویژه در ایام امتحانات مطالعه شوند.
 )8مجموعه کتابهاي «تفکر ،تمرین ،تسلط» :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که هر فصل از کتاب شامل سه بخش تفکر ،تمرین و تسلط میباشد .در بخش
«تفکر» مفاهيم مورد نياز فصل و همچنين انتظاراتی که از دانشآموز میرود ،بهصورت مختصر و مفيد بيان شده است؛
در بخش «تمرین» نمونه سؤاالت امتحانی متنوعی در دو سطح مقدماتی و پيشرفته (براي مقاطع ابتدایی و متوسطه
اول) و در دو شکل تشریحی و چهارگزینهاي (براي مقطع متوسطه دوم) در اختيار دانشآموز قرار میگيرد و در بخش
«تسلط» جهت سنجش و ارزشيابی دانشآموز ،آزمونی از آن فصل بهعمل میآید .پيشنهاد میگردد این کتابها همراه
با کتابهاي مقدماتی و پيشرفته مطالعه شوند.
اميد است معلمين و مدرسين گرامی و همچنين دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان عزیز ،پس از مطالعهي
کتابهاي کانون ،نظرات و پيشنهادات خود را منعکس نموده و ما را در ادامهي راه یاري نمایند.
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مقدمه

آرامش چیست؟

«به نام نامي آفريننده نظام هستي»
ن گاه هب گذشته و شکر خدا

ن گاه هب آینده و اعتماد هب خدا

جس
ن گاه هب اطراف و تجوی خدا

ن گاه هب ردون و دیدن خدا

خداوند بزرگ را سپاس میگویيم که توفيق دیگري ارزانی داشت تا بتوانيم خدمتی هر چند کوچک در راستاي
رشد و شکوفایی فرزندان عزیز ایرانزمين بنمایيم.
پس از تأليف کتابهاي مقطع ابتدایی (تابستانه ،مقدماتی و پيشرفته) و در جهت تکميل کتابهاي کانون ،کتابی
با عنوان «یکی من ،یکی تو» که در مقابل شما قرار دارد ،نگارش شده است .نحوهي تأليف و نگارش این کتاب به
شرح زیر است:
کتاب «یکی من ،یکی تو» اولين بار با ابتکار و خالقيت و متدي نو و هدفدار توسط کانون ریاضيدانان زمان
تأليف شده است.
نحوهي نگارش این کتاب بدین صورت است که یک سؤال همراه با روش حل (یکی من) توسط مؤلف طراحی
شده و به دنبال آن یک سؤال بدون حل (یکی تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤالهاي «یکی من» و
«یکی تو» تقریباً مشابه یکدیگر هستند و طراحی آنها کامالً هوشمندانه و هدفمند است.
ترتيب و چيدمان سؤاالت این کتاب ،براساس کتاب درسی و کتابهاي مقدماتی و پيشرفته است .سطح
سؤاالت این کتاب ،در سطح سؤاالت کتابهاي مقدماتی و پيشرفته و همچنين در سطح سؤاالت امتحانی
مدارس مختلف کشور است.
در حل برخی از سؤاالت «یکی من» عبارتهایی مانند (ر ک م ف  )2و (ر ک پ ف  )2وجود دارد که این
عبارتها ،مخفف حرف اول کلمات واقع در عبارتهاي (رجوع شود کتاب مقدماتی فصل  )2و (رجوع شود کتاب
پيشرفته فصل  )2میباشند .شایان ذکر است که این عبارتها تنها در حل سؤاالتی که داراي توضيحات و روش
حل طوالنی بيشتر هستند ،قرار داده شدهاند تا دانشآموز جهت درک عميقتر و کامل این سؤاالت ،به
کتابهاي مقدماتی و پيشرفته مراجعه نماید.
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فصل اول :عدد و الگوهای عددی

فصل اول

عدد و الگوهای عددی
 1یکی من :با توجه به الگویی که در شکلهای زیر مشاهده میکنید ،شکل چهارم را رسم کرده و جدول را کامل کنید.
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شمارهی شکل
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تعداد چوبکبریتها
رابطهی بین تعداد چوبکبریتها و شمارهی شکل

الف) چندمین شکل با  87چوبکبریت ساخته میشود؟
ب) با الگویی که در جدول مشاهده میکنید ،رابطهی زیر را کامل کنید.
  ......( 3شمارهی شکل)  تعداد چوبکبریتها

حل:
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رابطهی بین تعداد چوبکبریتها و شمارهی شکل
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الف)
بیستوهشتمین شکل با  87چوبکبریت ساخته میشود.

3
3
(  .............شمارهی شکل)  تعداد چوبکبریتها

ب)
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

1

ریاضی یکی من ،یکی تو  /ششم ابتدایی
 1یکی تو :با توجه به الگوی زیر ،شکل چهارم و پنجم را رسم کرده و جدول را کامل کنید.

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

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

()5

()4

25

...

()3
5

4

3

()2
2

1

()1
شمارهی شکل

...

تعداد دایرهها
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رابطهی بین تعداد دایرهها و شمارهی شکل

الف) جاهای خالی را کامل کنید.
  ...........شمارهی شکل  تعداد دایرهها

.........



ب) به عددهای  3 , 6, 9 , 12 , ...چه میگویند؟

حل:

 2یکی من :به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف)  24مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟
ب)  45مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟

حل:
الف)  24مضرب عددهایی میتواند باشد که به آنها قابل قسمت (بخشپذیر) باشد .یعنی مضرب عددهای ,12 ,24
 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8است.
ب)  45مضرب عددهایی میتواند باشد که به آنها قابل قسمت (بخشپذیر) باشد .یعنی مضرب عددهای ,15 ,45
 1 ,3 ,5 ,9است.
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

2

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 2یکی تو :الف) مضربهای عدد  6را بنویسید.
ب) پنجاهمین مضرب  ،6چه عددی است؟
ج)  1020چندمین مضرب  6است؟

حل:

 3یکی من :با کارتهای

1

،

، 3

، 4

8 ، 7 ، 0

و

 6هریک از عددهای خواسته شده

را بسازید و آنها را با رقم و با حروف بنویسید( .بدون تکرار رقمها)
الف) کوچکترین عدد پنج رقمی فرد
ب) بزرگترین عدد شش رقمی زوج
ج) کوچکترین عدد هفت رقمی

حل:
الف)
با رقم10347 :
با حروف :ده هزار و سیصد و چهل و هفت
ب)
با رقم876430 :
با حروف :هشتصد و هفتاد و شش هزار و چهارصد و سی
ج)
با رقم1034678 :
با حروف  :یک میلیون و سی و چهار هزار و ششصد و هفتاد و هشت
 3یکی تو :با رقمهای  7 ،5 ،4 ،0 ،2و  9هریک از عددهای خواسته شده را بسازید و آنها را با رقم و با حروف
بنویسید( .بدون تکرار رقمها)
الف) کوچکترین عدد چهار رقمی زوج
ب) بزرگترین عدد شش رقمی فرد
ج) بزرگترین عدد پنج رقمی مضرب 5
د) کوچکترین عدد شش رقمی مضرب 10

حل:
3

ریاضی یکی من ،یکی تو  /ششم ابتدایی
 4یکی من :با توجه به عدد  38140906725به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) کدام رقم در مرتبهی صدگان میلیون قرار دارد؟
ب) بزرگترین رقم در چه مرتبهای قرار دارد؟
ج) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
د) کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
ه) این عدد را به حروف بنویسید.
و) اگر این عدد را در  10ضرب کنیم ،ارزش مکانی رقم  4چه تغییری میکند؟

حل:
الف) رقم  1در مرتبهی صدگان میلیون قرار دارد.
ب) بزرگترین رقم (یعنی رقم  )9در مرتبهی صدگان هزار دارد.
ج) رقم  5کمترین ارزش مکانی را دارد و مرتبهی آن یکان است.
د) رقم  3بیشترین ارزش مکانی را دارد و مرتبهی آن دهگان میلیارد است.
ه) با حروف :سی و هشت میلیارد و صد و چهل میلیون و نهصد و شش هزار و هفتصد و بیست و پنج
و) اگر این عدد را در  10ضرب کنیم ،به عدد  381409067250تبدیل میشود .در این عدد ،ارزش مکانی رقم 10 ،4
برابر بزرگ شده است.
 4یکی تو :با توجه به عدد  4760925810به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) این عدد را به حروف بنویسید.
ب) کدام رقم در مرتبهی یکان میلیون قرار دارد؟
ج) کدام رقم در مرتبهی صدگان هزار قرار دارد؟
د) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
ه) کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چیست؟
و) اگر این عدد را در  100ضرب کنیم ،ارزش مکانی رقم  2چه تغییری میکند؟
ز) اگر این عدد را بر  10تقسیم کنیم ،ارزش مکانی رقم  7چه تغییری میکند؟

حل:

4

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 5یکی من :در جای خالی ،عدد مناسب بنویسید.
الف) عددی فرد بین دو عدد  2600و ........................ = 2700
ب) عددی بین دو عدد  800000و  900000با رقمهای  8 ،5 ،0 ،3 ،2و ( 9بدون تکرار رقمها)= .....................
ج) بزرگترین عدد فرد چهار رقمی بین دو عدد  3000و ....................... =4000
د) کوچکترین عدد زوج ده رقمی با طبقهی میلیون ( 459بدون تکرار رقمها)= .............................

حل:
2643
.........................
الف) عددی فرد بین دو عدد  2600و = 2700
859302
...........
ب) عددی بین دو عدد  800000و  900000با رقمهای  8 ،5 ،0 ،3 ،2و ( 9بدون تکرار رقمها)= ........
ج) بزرگترین عدد فرد چهار رقمی بین دو عدد  3000و 3999 =4000
......................
1459023678
...........
د) کوچکترین عدد زوج ده رقمی با طبقهی میلیون ( 459بدون تکرار رقمها)= ........................
 5یکی تو :جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.
الف) عددی بین دو عدد  50000و  60000با رقمهای  5 ،3 ،2 ،1و ( 7بدون تکرار رقمها)= ....................
ب) بزرگترین عدد فرد ده رقمی با طبقهی هزار ( 381بدون تکرار رقمها)= .........................
ج) عددی زوج بین دو عدد  7500و ....................... = 7580
د) کوچکترین عدد زوج هشت رقمی بین دو عدد  60000000و ..................... =90000000

حل:

 6یکی من :هر دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنید.
( 85206931ب

8562047

( 672694د

1036845

3000000000

( 2296403871الف

7260000000

( 8459210037ج

حل:
 8562047

( 85206931ب

 1036845

( 672694د

5

 3000000000

( 2296403871الف

 7260000000

( 8459210037ج

ریاضی یکی من ،یکی تو  /ششم ابتدایی
 6یکی تو :دو عدد  7382965401و  5940068472را با هم مقایسه کرده و مجموع و اختالف آنها را حساب
کنید.

حل:

 7یکی من :زیر عددهایی که بر  3بخشپذیر هستند ،خط بکشید.
10045

5610

74396

5400282

472

حل:
10045

5610

74396

5400282

472

 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 7یکی تو :کدامیک از عددهای زیر بر  5بخشپذیر هستند؟ دور آنها خط بکشید.

653

362040

3710085

2830

49256

حل:

 8یکی من :با رقمهای  7 ،0 ،3و  6دو عدد چهار رقمی بنویسید که بر  2و  5بخشپذیر باشند.
 .................و ..................

حل:
 .................و 7360
3670
..................
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 8یکی تو :بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را بنویسید که بر  6بخشپذیر باشند( .بدون تکرار رقمها)

حل:

 9یکی من :کدامیک از عددهای زیر ،هم بر  3و هم بر  5بخشپذیر است؟
4815 )1

725 )3

290 )2

حل :گزینه « »1صحیح است.
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

6

5420 )4

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 9یکی تو :کدامیک از عددهای زیر ،هم بر  3و هم بر  4بخشپذیر است؟
220 )1

192 )3

460 )2

حل:

 10یکی من :جاهای خالی را کامل کنید.
الف) کوچکترین عدد پنج رقمی بخشپذیر بر  ،6برابر با  ......................است.
ب) بزرگترین عدد هفت رقمی بخشپذیر بر  ،5برابر با  ......................است.
ج) بزرگترین عدد شش رقمی بخشپذیر بر  ،4برابر با  ........................است.
د) کوچکترین عدد نُه رقمی بخشپذیر بر  ،9برابر با  .........................است.

حل:
10002
 ......................است.
الف) کوچکترین عدد پنج رقمی بخشپذیر بر  ،6برابر با
ب) بزرگترین عدد هفت رقمی بخشپذیر بر  ،5برابر با 9999995
 .......................است.
999996
 .........................است.
ج) بزرگترین عدد شش رقمی بخشپذیر بر  ،4برابر با
100000008
 ...........................است.
د) کوچکترین عدد نُه رقمی بخشپذیر بر  ،9برابر با
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 10یکی تو :به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف) بزرگترین عدد ده رقمی بخشپذیر بر ( 3بدون رقمهای تکراری) کدام عدد است؟
ب) کوچکترین عدد شش رقمی بخشپذیر بر  2کدام عدد است؟
ج) بزرگترین عدد هشت رقمی بخشپذیر بر  5کدام عدد است؟
د) کوچکترین عدد دوازده رقمی بخشپذیر بر  9کدام است؟

حل:

 11یکی من :با کارتهای

2

،

، 5

 6و 8

عددی چهار رقمی بنویسید که:

الف) بر  3بخشپذیر باشد.

ب) بر  5بخشپذیر باشد.

ج) بر  2بخشپذیر باشد.

د) بر  6بخشپذیر باشد.
7

35 )4

ریاضی یکی من ،یکی تو  /ششم ابتدایی

حل:
ب) 6825

الف) 2658

د) 8256

ج) 5862
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 11یکی تو :با کارتهای

، 0

، 3

، 4

الف) بر  4بخشپذیر باشد.

 8و 5

عددی پنج رقمی بنویسید که:

ب) بر  5بخشپذیر باشد.

ج) بر  4بخش باشد ولی بر  5بخشپذیر نباشد.

د) بر  2و  5بخشپذیر باشد.

حل:

 12یکی من :در داخل

رقمی بنویسید که عدد حاصل بر  5بخشپذیر باشد ولی بر  3بخشپذیر نباشد.

274

حل:
274 0
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 12یکی تو :در داخل

بزرگترین رقمی را بنویسید که عدد حاصل بر  6بخشپذیر باشد.

8

حل:

 13یکی من :هریک از دماهای زیر را با استفاده از عددهای عالمتدار بنویسید.
الف)  32درجه باالی صفر.................... :

ب)  7درجه زیر صفر.................... :

ج)  10درجه زیر صفر.................... :

د)  18درجه باالی صفر.................... :

حل:
الف)  32درجه باالی صفر......+32....... :

ب)  7درجه زیر صفر......-7....... :

ج)  10درجه زیر صفر......-10....... :

د)  18درجه باالی صفر......+18....... :
8

7359

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 13یکی تو :اگر ساعت  12ظهر را مبدأ درنظر بگیریم ،زمانهای زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.
الف)  4دقیقه بعدازظهر.................... :

ب)  12دقیقه قبلازظهر.................... :

ج)  12ظهر.................... :

د)  25دقیقه بعدازظهر.................... :

حل:
 14یکی من :ابتدا دو عدد  -8و  +6را روی محور عددهای صحیح نمایش دهید ،سپس بگویید که فاصلهی آنها از
یکدیگر چند واحد است؟

حل:

 14واحد
+6

+5

+4

+3

+2

+1

-1

0

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

با توجه به محور ،فاصلهی دو عدد  -8و  +6از یکدیگر 14 ،واحد است.
 14یکی تو :ابتدا دو عدد  -90و  +40را روی محور عددهای صحیح نمایش دهید ،سپس فاصلهی آنها را از یکدیگر
تعیین کنید.

حل:

 15یکی من :اگر هر

عدد  +1و هر

عدد  -1را نشان دهد ،شکلهای زیر ،چه عددی را نمایش میدهند؟
(الف

(ب
....................

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

حل:
(الف

(ب
....... +1 .......
 15یکی تو :اگر هر

عدد  +1و هر

........ -2 ........

عدد  -1را نشان دهد ،شکلهای زیر ،چه عددی را نمایش میدهند؟
(الف

(ب
....................

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

حل:
9

ریاضی یکی من ،یکی تو  /ششم ابتدایی
 16یکی من :عددهای زیر را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
-4 , +200 , -38 , -92 , +5 , 0 , -22 , +2 , -16

حل:
-92 < -38 < -22 < -16 < -4 < 0 < +2 < +5 < +200
 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 16یکی تو :بین  -6و  +8چند عدد صحیح وجود دارد؟ آنها را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

حل:

 17یکی من :هر دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنید.

7
83

( 0ب

2

( 2الف

( 83د

 65

( 90ج

( 6243و

9

 1000

( 438ه

حل:
( 0 ب

2

( 2 الف

( 83 د

 65

( 90 ج

( 6243و

  1000

7

83
 9

( 438ه

 توضیح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 17یکی تو :مقایسه کنید.

 62
84702

 5663

( 71ب

 40

( 8472د

 350

0

( 294و

حل:

10

( 40الف
( 726ج
( 820ه

فصل اول :عدد و الگوهای عددی
 18یکی من :با استفاده از محور ،الگوی عددی را ادامه دهید.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

+1

0

-1

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2

10, 8, 6,........,........,........,........,........,........,........,........

حل:

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

+1

0

-1

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2

4  2
0 2 4  6 8 10
10, 8, 6,........,........,........,........,........,........,........,........
 18یکی تو :الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.
( 30 , 25 , 20 , 15,........., ........., ........., ........., ........., ........., .........الف
( 100 , 80 , 60 , 40,........., ........., .........,........., ........., ........., .........ب
( 32 , 24 , 16 , 8,........., ........., .........,........., ........., ........., .........ج

حل:

11

