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 )6مجموعه کتابهای موضوعی :این کتابها بيشتر جنبهی تخصصی مباحث ریاضی مقطع متوسطه دوم
(دبيرستان) را دارند و شامل درسنامهی کامل ،ارائهی مثالهای متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،نکات مهم و کاربردی
در جهت تکميل مطالب و تمرینهای 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 ضعفهای
آنها میشوند.
 )7مجموعه کتابهای یکی من ،یکی تو :این کتابها در کليهی مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهی 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 به
ویژه در ایام امتحانات مطالعه شوند.
 )8مجموعه کتابهای «تفکر ،تمرین ،تسلط» :این کتابها در کليهی مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهی
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 در اختيار دانشآموز قرار میگيرد
و در بخش «تسلط» جهت سنجش و ارزشيابی دانشآموز ،آزمونی از آن فصل به عمل میآید .پيشنهاد میگردد این
کتابها همراه با کتابهای مقدماتی و پيشرفته مطالعه شوند.
اميد است معلمين و مدرسين گرامی و همچنين دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان عزیز ،پس از مطالعهی
کتابهای کانون ،نظرات و پيشنهادات خود را منعکس نموده و ما را در ادامهی راه یاری نمایند.
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بخش اول
الگوهای عددی
در سالهای گذشته با الگوهای عددی و هندسی و مطالب مربوط به آنها آشنا شدیم .اکنون در این کتاب میخواهيم به
توضيح مختصری از آن مطالب و بيان مفاهيم جدیدی بپردازیم.
عددهای زوج (مضربهای عدد :)2
به عددهای  2 , 4 , 6 , 8 , 10 , ...عددهای زوج میگویند.
 :1جدول زیر ،تعداد دوچرخهها و تعداد چرخهای موردنياز برای توليد آنها در یک کارخانهی دوچرخهسازی را
نشان میدهد .جدول را کامل کنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.
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الف) برای توليد  20دوچرخه چند عدد چرخ موردنياز است؟
ب)  34عدد چرخ برای توليد چند دوچرخه موردنياز است؟
ج) آیا امکان دارد برای توليد تعدادی دوچرخه  27عدد چرخ موردنياز باشد؟ چرا؟
د) چه رابطهای بين تعداد چرخها و تعداد دوچرخهها وجود دارد؟
ه) اگر تعداد دوچرخهها را با

×2

9

...

18

...

9×2

...

و تعداد چرخها را با

×2

4
8

4×2

×2

3
6

3×2

×2

2
4

2×2

الف)
برای توليد  20دوچرخه 40 ،عدد چرخ موردنياز است.

نمایش دهيم ،رابطهی بهدست آمده را چگونه میتوان نوشت؟

×2

1

تعداد دوچرخهها

2

تعداد چرخها

1×2

رابطهی بين تعداد چرخها و تعداد دوچرخهها
20 × 2 = 40

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش اول :الگوهای عددی
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34 ÷ 2 = 17

ب)
 34عدد چرخ برای توليد  17دوچرخه موردنياز است.

ج) امکان ندارد که برای توليد تعدادی دوچرخه  27عدد چرخ موردنياز باشد .زیرا همانطور که در جدول مشاهده میکنيم،
تعداد چرخها همواره عددی زوج است.
د) با توجه به جدول ،تعداد چرخها  2برابر تعداد دوچرخهها است .بهعبارت دیگر:
 × 2تعداد دوچرخهها = تعداد چرخها
×2

=

عددهای فرد:
به عددهای  1 , 3 , 5 , 7 , 9 , ...عددهای فرد میگویند.
 :2با توجه به الگوی زیر ،شکل پنجم را رسم کرده و جدول را کامل کنيد.
...................
() 5
10

...

()4
4

3

...
)10 × 2( - 1

...

() 3

() 2

2

1

شمارهی شکل

3

1

تعداد دایرهها

()1

 )1 × 2( - 1 )2 × 2( - 1رابطهی بين تعداد دایرهها و شمارهی شکل

الف) چندمين شکل با  29دایره ساخته میشود؟
ب) آیا شکلی با  36دایره ساخته میشود؟
ج) با الگویی که در جدول مشاهده میکنيد ،رابطهی زیر را کامل کنيد.
 × ......( - 1شمارهی شکل) = تعداد دایرهها
د) در رابطهی باال ،بهجای تعداد دایرهها

() 5

و بهجای شمارهی شکل

() 4

قرار دهيد و رابطه را بنویسيد.

() 3

() 2

()1

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 
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10

...

4

3

2

1

شمارهی شکل

19

...

7

5

3

1

تعداد دایرهها

)10 × 2( - 1

...

 )1 × 2( - 1 )2 × 2( - 1 )3 × 2( - 1 )4 × 2( - 1رابطهی بين تعداد دایرهها و شمارهی شکل
)15 × 2( - 1 = 29

الف) پانزدهمين شکل با  29دایره ساخته میشود.

30
ب) هيچ شکلی با  36دایره ساخته نمیشود .زیرا همانطور که در جدول مشاهده میکنيم ،تعداد دایرهها همواره عددی فرد
است.
2 (-1
 × ......شمارهی شکل) = تعداد دایرهها

ج)
د)

)=

× ...... ( - 1

 :1حاصل جمع دو عدد زوج ،عددی زوج است.

 :2حاصل جمع دو عدد فرد ،عددی زوج است.

 :3حاصل جمع عددی زوج با عددی فرد ،عددی فرد است.
مضربهای یک عدد:
برای بهدست آوردن مضربهای یک عدد ،کافی است آن عدد را در تکتک عددهای طبيعی ضرب کنيم .بهعنوان مثال،
مضربهای عدد  5را میتوانيم بهصورت زیر تعيين کنيم:
5 × 1 , 5 × 2 , 5 × 3 , 5 × 4 , ..........
, ..........
مضربهای یک عدد را مضربهای طبيعی آن عدد نيز مینامند.

20

,

15

,

10

,

5

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش اول :الگوهای عددی
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 :3الگوی زیر از چوبکبریتها تشکيل شده است .جاهای خالی را کامل کنيد و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

()3

()4

()1

() 2

الف) جدول زیر را کامل کنيد.
10

...

5

4

3

2

1

شمارهی شکل

8

4

تعداد چوبکبریتها

 1 × 4 2 × 4 3 × 4رابطهی بين تعداد چوبکبریتها و شمارهی شکل
ب) جاهای خالی را کامل کنيد.
 × ......شمارهی شکل = تعداد چوبکبریتها
× ......

=

ج) به عددهای  4 , 8 , 12 , 16 , 20 , ...چه میگویند؟

الف)
10

...

5

4

3

2

1

شمارهی شکل

40

...

20

16

12

8

4

تعداد چوبکبریتها

10 × 4

...

 1 × 4 2 × 4 3 × 4 4 × 4 5 × 4رابطهی بين تعداد چوبکبریتها و شمارهی شکل
4
 × ......شمارهی شکل = تعداد چوبکبریتها

ب)

4
× ......
ج) به عددهای  4 , 8 , 12 , 16 , 20 , ...مضربهای عدد  4میگویند.
 :4الف) مضربهای عدد  3را بنویسيد.
ب) بيستمين مضرب  ،3چه عددی است؟
ج)  42چندمين مضرب  3است؟

=

«»6
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الف)

 : 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , ...مضربهای 3

ب)

 = 3 × 20 = 60بيستمين مضرب 3

ج)

42 ÷ 3 = 14

 42چهاردهمين مضرب  3است.
 :5به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

الف)  18مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟
ب)  21مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟

الف)  18مضــرب عــددهایی میتوانـد باشـد کـه به آنها قابل قســمت (بخـشپذیـر) باشـد .یعـنی مضــرب عــددهای
 1 , 2 , 3 , 6 , 9 , 18است.
ب)  21مضرب عددهایی میتواند باشد که به آنها قابل قسمت (بخشپذیر) باشد .یعنی مضرب عددهای 1 , 3 , 7 , 21
است.

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش اول :الگوهای عددی

«»7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الف) مضربهای عدد  4را بنویسيد.
ب) چهلمين مضرب  ،4چه عددی است؟
ج)  96چندمين مضرب  4است؟

 -2الف) شکل پنجم الگوی زیر را رسم کرده و جدول را کامل کنيد.

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

()5
10

...

4

()3
3

2

1

( )2

()1

شمارهی شکل
تعداد چوبکبریتها
رابطهی بين تعداد چوبکبریتها و شمارهی شکل

ب) چندمين شکل با  52چوبکبریت ساخته میشود؟
ج) با الگویی که در جدول مشاهده میکنيد ،رابطهی زیر را کامل کنيد.
 × ......( - 2شمارهی شکل) = تعداد چوبکبریتها
 -3به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.
الف)  24مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟
ب)  57مضرب چه عددهایی میتواند باشد؟

دانشآموزان عزیز ،برای حل تمرینهای بيشتر میتوانيد به کتاب «تفکر ،تمرین ،تسلط» مراجعه نمایيد.
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بخش دوم
یادآوری عددنویسی
در سالهای گذشته با عددنویسی و مطالب مربوط به آن آشنا شدیم .اکنون در این کتاب میخواهيم به توضيح مختصری از
آن مطالب و بيان مفاهيم جدیدی بپردازیم.
به مثالهای زیر توجه کنيد:
 :6با کارتهای

1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9

0 ،

خواسته شده را بسازید و آنها را با رقم و با حروف بنویسيد( .بدون تکرار رقمها)
الف) بزرگترین عدد ده رقمی زوج
ب) کوچکترین عدد هشت رقمی فرد
ج) کوچکترین عدد ده رقمی

الف)
با رقم9876543210 :
با حروف :نُه ميليارد و هشتصد و هفتاد و شش ميليون و پانصد و چهل و سه هزار و دویست و ده
ب)
با رقم10234567 :
با حروف :ده ميليون و دویست و سی و چهار هزار و پانصد و شصت و هفت
ج)
با رقم1023456789 :
با حروف :یک ميليارد و بيست و سه ميليون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نُه

هریک از عددهای

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش دوم :یادآوری عددنویسی
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 :7جدول زیر جمعيت تعدادی از کشورهای جهان را در سال  1395نشان میدهد .جدول را کامل کنيد.
کشور

جمعيت به عدد (نفر)

ایران

79340000

سوئد

9412000

چين

1377310000

تاجيکستان

جمعيت به حروف (نفر)

با تقریب یک ميليون (با حذف رقمها)

هشت ميليون و دویست و هشتاد هزار

ترتيب کشورها براساس جمعيت.................................................... :

کشور

جمعيت به عدد (نفر)

جمعيت به حروف (نفر)

با تقریب یک ميليون (با حذف رقمها)

ایران

79340000

هفتاد و نُه ميليون و سيصد و چهل هزار

79000000

سوئد

9412000

نُه ميليون و چهارصد و دوازده هزار

9000000

چين

1377310000

یک ميليارد و سيصد و هفتاد و هفت
ميليون و سيصد و ده هزار

1377000000

تاجيکستان

8280000

هشت ميليون و دویست و هشتاد هزار

8000000

ترتيب کشورها براساس جمعيت :چين ،ایران ،سوئد و تاجيکستان.
 :8با توجه به عدد  472859613به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.
الف) کدام رقم در مرتبهی دهگان ميليون قرار دارد؟
ب) کدام رقم در مرتبهی صدگان هزار قرار دارد؟
ج) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چيست؟
د) کدام رقم بيشترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چيست؟
ه) این عدد را به حروف بنویسيد.
و) اگر این عدد را در  100ضرب کنيم ،ارزش مکانی رقم  5چه تغييری میکند؟

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 
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الف) رقم  7در مرتبهی دهگان ميليون قرار دارد.
ب) رقم  8در مرتبهی صدگان هزار قرار دارد.
ج) رقم  3کمترین ارزش مکانی را دارد و مرتبهی آن یکان است.
د) رقم  4بيشترین ارزش مکانی را دارد و مرتبهی آن صدگان ميليون است.
ه) با حروف :چهارصد و هفتاد و دو ميليون و هشتصد و پنجاه و نُه هزار و ششصد و سيزده.
و) اگر این عدد را در  100ضرب کنيم ،به عدد  47285961300تبدیل میشود .ارزش مکانی رقم  5نيز  100برابر بزرگ
میشود.
عدد قبلی

عدد جدید

472859613

47285961300

50000

5000000
برابر 5000000 ÷ 50000 = 100

 :9محورها را کامل کرده و محل تقریبی عددها را روی محور مشخص کنيد .سپس برای نقطههای مشخص شده،
یک عدد مناسب بنویسيد.
(الف
0/058

0/08 0/09

0/01 0/02 0/03 0/04 0/05 0/06 0/07
(ب

25963078

20ميليون 10ميليون

(ج
630496120000

200ميليارد 100ميليارد

0/085
0/058

0/08 0/09

0/058 0/64

0/033

0/01 0/02 0/03 0/04 0/05 0/06 0/07

(الف

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش دوم :یادآوری عددنویسی

84000000
25963078

61000000

(ب

25963078 37000000

90ميليون 80ميليون 70ميليون 60ميليون 50ميليون 40ميليون 30ميليون 20ميليون 10ميليون

740000000000

630496120000
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490000000000 630496120000

(ج

240000000000

900ميليارد 800ميليارد 700ميليارد 600ميليارد 500ميليارد 400ميليارد 300ميليارد 200ميليارد 100ميليارد

 :10در جای خالی ،عدد مناسب بنویسيد.
الف) عددی زوج بين دو عدد  1500و ................................. = 1600
ب) بزرگترین عدد فرد نُه رقمی با طبقهی ميليون ( 238بدون تکرار رقمها) = .................................
ج) عددی بين دو عدد  70000و  90000با رقمهای  8 ، 6 ، 3 ، 2و ( 9بدون تکرار رقمها) = .................................
د) کوچکترین عدد زوج سه رقمی بين دو عدد  600و ................................. = 700

1584
.................................
الف) عددی زوج بين دو عدد  1500و = 1600
ب) بزرگترین عدد فرد نُه رقمی با طبقهی ميليون ( 238بدون تکرار رقمها) = 238976541
.................................
89632
.................................
ج) عددی بين دو عدد  70000و  90000با رقمهای  8 ، 6 ، 3 ، 2و ( 9بدون تکرار رقمها) =
602
.................................
د) کوچکترین عدد زوج سه رقمی بين دو عدد  600و = 700
 :11عددهای زیر را با هم مقایسه کنيد و عالمت مناسب (> = <) قرار دهيد.
( 88526379ب

100000000
40508103

100000000
40508103

( 40058103د

< ( 88526379ب
<

( 40058103د

363600
80001

363600
80001

( 3636000الف
( 72381ج

> ( 3636000الف
< ( 72381ج

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1با توجه به عدد  27409138056به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.
الف) کدام رقم در مرتبهی یکان ميليون قرار دارد؟
ب) کدام رقم در مرتبهی صدگان هزار قرار دارد؟
ج) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چيست؟
د) کدام رقم بيشترین ارزش مکانی را دارد؟ مرتبهی آن چيست؟
ه) این عدد را به حروف بنویسيد.
و) اگر این عدد را در  10ضرب کنيم ،ارزش مکانی رقم  4چه تغييری میکند؟

 -2در جای خالی ،عدد مناسب بنویسيد.
الف) عددی فرد بين دو عدد  28490و ................................. = 28500
ب) بزرگترین عدد زوج ده رقمی با طبقهی ميليون ( 376بدون تکرار رقمها) = .................................
ج) عددی بين دو عدد  400000و  700000با رقمهای  7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 1و ( 8بدون تکرار رقمها) = .................................

 -3محورها را کامل کرده و محل تقریبی عددها را روی محور مشخص کنيد .سپس برای نقطههای مشخص شده ،یک عدد
مناسب بنویسيد.
(الف
483259

200هزار

100هزار

(ب
72421078956

20ميليارد 10ميليارد

دانشآموزان عزیز ،برای حل تمرینهای بيشتر میتوانيد به کتاب «تفکر ،تمرین ،تسلط» مراجعه نمایيد.

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش سوم :بخشپذیری
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بخش سوم
بخشپذیری
در کتاب ریاضی چهارم ابتدایی با بخشپذیری و مطالب مربوط به آن آشنا شدیم .اکنون در این کتاب میخواهيم به توضيح
مختصری از آن مطالب و بيان مفاهيم جدیدی بپردازیم.
مفهوم بخشپذیری:
اگر در تقسيمی باقیمانده برابر با صفر شود ،میگویيم مقسوم بر مقسومعليه بخشپذیر (قابل قسمت) است .بهعنوان مثال،
اگر عدد  72را بر  6تقسيم کنيم ،باقیمانده برابر با صفر میشود .پس میتوانيم بگویيم که  72بر  6بخشپذیر است .بهعبارت
6
72
دیگر:
12
60

12
1 2
0

 72بر  6بخشپذیر است.
قوانين بخشپذیری:
الف) بخشپذیری بر  :1همهی اعداد بر  1بخشپذیر هستند.
ب) بخشپذیری بر  :2عددی بر  2بخشپذیر است که رقم یکان آن  6 ، 4 ، 2 ، 0یا  8باشد .مانند:

7450 - 298 - 34192 - 582936 - 74
ج) بخشپذیری بر  :3عددی بر  3بخشپذیر است که مجموع رقمهای آن بر  3بخشپذیر باشد (مجموع رقمهایش مضرب 3
باشد) .مانند:
895242

) (8  9  5  2  4  2  30
3
10

30
30

451032

-

) (4  5  1  0  3  2  15
3
5

15
15

26175

-

) (2  6  1  7  5  21
3
7

21
 21

0

0

0

بر  3بخشپذیر است.

بر  3بخشپذیر است.

بر  3بخشپذیر است.

د) بخشپذیری بر  :5عددی بر  5بخشپذیر است که رقم یکان آن  0یا  5باشد .مانند:
740 - 3875 - 6900 - 254185

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 
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ه) بخشپذیری بر  :6عددی بر  6بخشپذیر است که هم بر  2و هم بر  3بخشپذیر باشد .مانند:
9240 - 73956 - 8922 - 108
و) بخشپذیری بر  :9عددی بر  9بخشپذیر است که مجموع رقمهای آن بر  9بخشپذیر باشد .مانند:
860742

-

) (8  6  0  7  4  2  27
9
3

3852

-

) (3  8  5  2  18
9
2

27
27

144

) (1  4  4  9
9
1

18
18

9
9



0

0

0

بر  9بخشپذیر است.

بر  9بخشپذیر است.

بر  9بخشپذیر است.

ز) بخشپذیری بر  :10عددی بر  10بخشپذیر است که رقم یکان آن صفر باشد .این عدد بر  2و  5نيز بخشپذیر است .مانند:
80 – 320 - 15690 - 2740
 :12دور عددهایی که بر  2بخشپذیر هستند ،خط بکشيد.
69523

831

3490

258

75

136

69523

831

3490

258

75

136

 :13دور عددهایی که بر  5بخشپذیر هستند ،خط بکشيد.
10007

6000

82671

3695

2830

92

10007

6000

82671

3695

2830

92

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش سوم :بخشپذیری
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 :14جاهای خالی را کامل کنيد.
الف) کوچکترین عدد سه رقمی بخشپذیر بر  ،3برابر با  ....................است.
ب) بزرگترین عدد سه رقمی بخشپذیر بر  ،5برابر با  ....................است.
ج) بزرگترین عدد چهار رقمی بخشپذیر بر  ،6برابر با  ....................است.
د) کوچکترین عدد چهار رقمی بخشپذیر بر  ،9برابر با  ....................است.

الف) کوچکترین عدد سه رقمی بخشپذیر بر  ،3برابر با 102
 ....................است.
ب) بزرگترین عدد سه رقمی بخشپذیر بر  ،5برابر با 995
 ....................است.
ج) بزرگترین عدد چهار رقمی بخشپذیر بر  ،6برابر با 9996
 ....................است.
د) کوچکترین عدد چهار رقمی بخشپذیر بر  ،9برابر با 1008
 ....................است.
 :15با کارتهای 0

،

3

و

5

عددی سه رقمی بنویسيد که:

الف) بر  2بخشپذیر باشد.

ب) بر  5بخشپذیر باشد.

ج) بر  5بخشپذیر باشد ،ولی بر  2بخشپذیر نباشد.

د) بر 2و  5بخشپذیر باشد.

الف) 350

ب) 530

ج) 305

د) 530
 :16با توجه به موارد خواسته شده ،در داخل

الف) بر  3بخشپذیر باشد.

4

ب) بر  9بخشپذیر باشد.

7 3

رقم مناسب بنویسيد.

ج) عددی بين  60و  80که بر  5بخشپذیر باشد.
د) عددی که بر هيچیک از عددهای  5 ، 3 ، 2و  9بخشپذیر نباشد.

6

«»16

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 

4 2

الف)
ب)

7 3 8

ج)

6

5

6 1

د)

 :17میخواهيم  12مداد را در چند جعبه بهطور مساوی تقسيم کنيم .در هر جعبه چند مداد میتوانيم قرار
دهيم؟
برای حل این مثال باید به دنبال عددهایی باشيـم که  12به آنها بخشپذیر باشـد .آن عددها عبارتند از، 2 ، 1 :
 6 ، 4 ، 3و  . 12پس در هر جعبه به تعداد  1یا  2یا  3یا  4یا  6یا  12مداد میتوانيم قرار دهيم.

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش سوم :بخشپذیری
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1کدامیک از عددهای زیر بر  6بخشپذیر هستند؟ زیر آنها خط بکشيد.
630052

3920

43875

78

152

 -2دور عددهایی که بر  10بخشپذیر هستند ،خط بکشيد.
19600

758214

 -3با کارتهای 5 ، 2

و 8

4385

271

90

عددی سه رقمی بنویسيد که:

الف) بر  3بخشپذیر باشد.

ب) بر  5بخشپذیر باشد.

ج) بر  6بخشپذیر باشد.

د) بر  4بخشپذیر باشد.

ه) بر  3و  5بخشپذیر باشد.

و) بر  2بخشپذیر باشد ،ولی بر  4بخشپذیر نباشد.

 -3با توجه به موارد خواسته شده ،در داخل
الف) بر  15بخشپذیر باشد.

رقم مناسب بنویسيد.

7 2

ب) عددی بين  40و  60که بر  9بخشپذیر باشد.
ج) عددی که بر هيچیک از عددهای  5 ، 3 ، 2و  9بخشپذیر نباشد7 .
 -4جاهای خالی را کامل کنيد.
الف) بزرگترین عدد چهار رقمی بخشپذیر بر  ،5برابر با  ....................است.
ب) کوچکترین عدد پنج رقمی بخشپذیر بر  ،6برابر با  ....................است.
ج) کوچکترین عدد هشت رقمی بخشپذیر بر  ،9برابر با  ....................است.

دانشآموزان عزیز ،برای حل تمرینهای بيشتر میتوانيد به کتاب «تفکر ،تمرین ،تسلط» مراجعه نمایيد.
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بخش چهارم
معرفی عددهای صحيح
به گزارش هواشناسی در یک روز زمستانی ،دمای هوای برخی از شهرهای کشور به شرح زیر است:
تهران  5درجه باالی صفر

اردبيل  8درجه زیر صفر

اهواز  27درجه باالی صفر

شهرکرد  15درجه زیر صفر

قزوین  2درجه زیر صفر

اصفهان  4درجه باالی صفر

رشت  3درجه باالی صفر

کرج  1درجه زیر صفر

دمای هریک از این شهرها را میتوانيم با یک عدد عالمتدار نشان دهيم .برای این کار ،عددهای باالی صفر را عددهای
مثبت ( )+و عددهای پایين صفر را عددهای منفی ( )-درنظر میگيریم .بنابراین دمای هریک از شهرهای باال را میتوانيم با
یک عدد عالمتدار و بهصورت زیر نشان دهيم:
تهران  5درجه باالی صفر+5 :

اردبيل  8درجه زیر صفر-8 :

اهواز  27درجه باالی صفر+27 :

شهرکرد  15درجه زیر صفر-15 :

قزوین  2درجه زیر صفر-2 :

اصفهان  4درجه باالی صفر+4 :

رشت  3درجه باالی صفر+3 :

کرج  1درجه زیر صفر-1 :

 :4در ریاضيات برای ساده و مختصر بيان کردن عددهای عالمتدار ،از عالمتهای  +و  -استفاده میکنيم .برای
تعيين عالمت عددها نياز داریم که محل مبدأ و واحد اندازهگيری و همچنين جهتهای مثبت و منفی را قرارداد کنيم و
براساس آن ،عددها را عالمتدار کنيم.
عـددهـای  ... , -3 , -2 , -1 , 0 , +1 , +2 , +3 , ...را عـددهای صـحيـح مـینامنـد .هـریـک از عـددهـای
 +1 , +2 , +3 , ...را عددهای صحيح مثبت و هریک از عددهای  ... , -3 , -2 , -1را عددهای صحيح منفی مینامند.

 :5عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.

هنگام نوشتن عددهای صحيح مثبت ،میتوانيم عالمت عدد را ننویسيم؛ مثالً بهجای  +5مینویسيم .5

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش چهارم :معرفی عددهای صحيح
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 :18دور عددهای صحيح خط بکشيد.

83
10

0

+39

6/54

83
10

0

5
1 =2
5

+39

6/54

0
=0
9

5
5

3/2

1

0
9

3
8

-4

3 /2

3
8

-4

-7

-2

-2000

0/6

-7

-2

-2000

0/6

محور عددهای صحيح:
هر عدد صحيح را میتوان روی محوری به نام محور عددهای صحيح نشان داد .روی محور عددهای صحيح ،سمت راستِ
صفر را جهت مثبت و سمت چپِ صفر را جهت منفی درنظر میگيریم:
جهت منفی

جهت مثبت

-

+
+5

+4

+3

+2

+1

0

-1

عددهای صحيح مثبت

-2

-3

-4

-5

عددهای صحيح منفی

 :19هریک از عددهای  +5 ، -3 ، -1 ، -7 ، 0 ، +4و  8را روی محور عددهای صحيح مشخص کنيد.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

0

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 
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مقایسهی عددهای صحيح:
برای مقایسهی عددهای صحيح ،کافی است به نکات زیر توجه کنيم:

 :6روی محور عددهای صحيح ،هر چه به سمت راست محور پيش برویم ،عددها بزرگتر میشوند و هر چه به
سمت چپ محور پيش برویم ،عددها کوچکتر میشوند.

 :7برای مقایسهی دو عدد صحيح ،میتوانيم آنها را روی محور مشخص کنيم .در این صورت عددی بزرگتر
است که در سمت راست عدد دیگر قرار داشته باشد.

 :8هر عدد صحيح ِمثبت ،از هر عدد صحيح منفی و همچنين از عدد صفر بزرگتر است.

 :9هر عدد صحيح ِمنفی ،از عدد صفر کوچکتر است.

 :20هر دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنيد.
0

( +4ب

-1

( -3الف

-384

( -723د

-8

(ج

+52

( 52و

-1700

0
-384
+52



8

( +900ه

( +4ب

-1



( -3الف

( -723 د

-8



(ج

( 52و

-1700



8

( +900 ه

 :21عددهای زیر را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنویسيد.
-90 , -48 , +5 , 0 , +21 , -1 , +2 , -34 , 30

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش چهارم :معرفی عددهای صحيح
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-90 < -48 < -34 < -1 < 0 < +2 < +5 < +21 < 30
 :22اگر طبقهی همکف را بهعنوان مبدأ درنظر بگيریم ،ماننـد نمونه هریک از طبقات
را با یک عدد عالمتدار نشان دهيد.

+2

از طبقهی همکف شروع کنيد 3 .طبقه باال بروید 2 .طبقه پایين بروید .سپس  2طبقه باال 1 ،طبقه
پایين و  2طبقه باال بروید .حاال کدام طبقه هستيد؟
مسير حرکت باال را با عددهای عالمتدار مانند زیر نشان دهيد.
 2طبقه پایين
+3
+1

 3طبقه باال

0
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2

+4

 2طبقه باال

+2

 1طبقه پایين

+3

 2طبقه باال

+1

 2طبقه پایين

طبقهی 4
طبقهی 3
طبقهی 2
طبقهی 1
طبقهی همکف
زیرزمين 1
زیرزمين 2

+3

طبقهی 4
طبقهی 3
طبقهی 2
طبقهی 1
طبقهی همکف
زیرزمين 1
زیرزمين 2
 3طبقه باال

0

حاال طبقهی چهارم هستيم.
 :23با استفاده از محور ،هریک از الگوهای زیر را ادامه دهيد.
(الف
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12

0

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

+12 , +9 , +6 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........
(ب
0 +10 +20 +30 +40 +50 +60

-60 -50 -40 -30 -20 -10

-60 , -50 , -40 , -30 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........

ریاضی ششم ابتدایی  /مقدماتی 

«»22

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

0

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

+3.. , ........
0 , ........
-3 , ........
-6 , ........
-9 , ........
-12
+12 , +9 , +6 , ......

(ب
0 +10 +20 +30 +40 +50 +60

-60 -50 -40 -30 -20 -10

-20 , ........
-10 , ........
0 , ........
+10 , ........
+20 , ........
+30 , +........
40 , ........
+50 , ........
+60
-60 , -50 , -40 , -30 , ........

 فصل اول :عدد و الگوهای عددی  /بخش چهارم :معرفی عددهای صحيح
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دور عددهای صحيح خط بکشيد.
-1/8

9
9

+6

-5

+

3
8

17

4
5

42
3

+

2

6/9

5/000

-0/4

 -2هر دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنيد.
32
-894

( +32ب

-10

( -40الف

(د

-259

(ج

0

76

 -3اگر ساعت  12ظهر را بهعنوان مبدأ درنظر بگيریم ،زمانهای زیر را بهصورت یک عدد عالمتدار بنویسيد.
الف)  4بعدازظهر = ....................

ب)  6قبلازظهر = ....................

ج)  10قبلازظهر = ....................

د)  9بعدازظهر = ....................

 -4الگوهای زیر را ادامه دهيد.
( -40 , -35 , -30 , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........الف
( ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , ........ , 12 , 18 , 24ب

دانشآموزان عزیز ،برای حل تمرینهای بيشتر میتوانيد به کتاب «تفکر ،تمرین ،تسلط» مراجعه نمایيد.

