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حق چاپ براي کانون ریاضیدانان زمان محفوظ است.
کپیبرداري و تکثیر هر قسمت از کتاب بدون اجازه کتبی از کانون ریاضیدانان زمان پیگرد قانونی دارد.

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 از جمله 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 (راهنمایی) 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 (راهنمایی) 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 (دبيرستان) 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 ،سؤاالت تشریحی بدون پاسخ و سؤاالت چهارگزینهاي
همراه با پاسخ کليدي و شگفتیهاي ریاضی 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 (راهنمایی) جهت آمادگی
دانشآموزان پایهي ششم ابتدایی و پایهي نهم متوسطه اول (راهنمایی) 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 (راهنمایی)
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 کليهي مقاطع تحصيلی 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 به
ویژه 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 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 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.

کانون ریاضیدا انن زمان

نش گس
تخ ص
مرکز صی آموزش ،ر و ترش فرهنگ ریاضی

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 :الگوها

فصل اول

الگوها
 1یکی من :الگوهاي عددي زیر را ادامه دهيد و توضيح دهيد كه در هر الگو چه رابطهاي بين عددها وجود دارد؟ (به
كمك راهبرد الگویابی)
( 3 , 6 , 9 , 12 , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ......الف
( 65 , 60 , 55 , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ......ب

حل:
الف) در الگوي عددي داده شده ،به هر عدد  3واحد اضافه شده و عدد بعدي بهدست آمده است .پس داریم:
3 , 6 , 9 , 12 , ..15.. , ..18.. , ..21.. , ..24.. , ..27.. , ..30..
ب) در الگوي عددي داده شده ،از هر عدد  5واحد كم شده و عدد بعدي بهدست آمده است .پس داریم:
65 , 60 , 55 , ..50.. , ..45.. , ..40.. , ..35.. , ..30.. , ..25..
 1یکی تو :الگوهاي عددي زیر را ادامه دهيد و رابطهي بين عددها در هر الگو را توضيح دهيد( .به كمك راهبرد الگویابی)
( 4 , 8 , 12 , 16 , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ......الف
( 1 , 4 , 9 , 16 , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ......ب

حل:

 2یکی من :الگوي هندسی زیر را ادامه دهيد و توضيح دهيد كه در هر الگو چه رابطهاي بين شکلها وجود دارد؟ (به
كمك راهبرد الگویابی)
..............

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

()5

()4

() 3

حل :در الگوي هندسی داده شده ،به هر شکل  2دایره اضافه شده است .پس داریم:

1

() 2

()1
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()5

() 3

()4

()1

() 2

 2یکی تو :الف) الگوي هندسی زیر را ادامه دهيد و توضيح دهيد كه در هر الگو چه رابطهاي بين شکلها وجود دارد؟
(به كمك راهبرد الگویابی)
ب) تعداد چوبكبریتهاي شکل دهم را تعيين كنيد.

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

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

() 5

()4

( )3

()1

()2

حل:

 3یکی من :یك كتابفروش كتابی را  350تومان میخرد و  400تومان میفروشد .پس از كامل كردن جدول ،به
سؤاالت زیر پاسخ دهيد( .به كمك راهبرد الگویابی)
1

كتاب
سود

الف) اگر  3كتاب بفروشد ،چند تومان سود میبرد؟
ب) چند كتاب باید بفروشد تا  200تومان سود ببرد؟
ج) چند كتاب بفروشد تا با آن بتواند یك كتاب بخرد؟

حل:

مقدار سود یك كتاب 400 - 350 = 50
7

6

5

4

3

2

1

كتاب

350

300

250

200

150

100

50

سود

الف)  150تومان.
ب)  4كتاب.
ج)  7كتاب.
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

2
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 3یکی تو :براي دوختن یك دست مانتو و شلوار  3متر پارچه الزم است .پس از كامل كردن جدول ،به سؤاالت زیر
پاسخ دهيد( :به كمك راهبرد الگویابی)
1

دست مانتو و شلوار
متر پارچه

الف) براي دوختن  4دست مانتو و شلوار چند متر پارچه الزم است؟
ب) با  24متر پارچه ،چند دست مانتو و شلوار میتوان دوخت؟

حل:

 4یکی من :به كمك الگوهاي شمارش چندتا چندتا ،شکل زیر را دستهبندي كرده و براي آن یك جمع بنویسيد.

حل:
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 4یکی تو :براي شکل زیر و با توجه به دستهبندي آن ،یك جمع بنویسيد و تعداد مربعها را بهدست آورید.

حل:

 5یکی من :با استفاده از ماشينحساب ،الگوهاي زیر را كامل كنيد و دربارهي هریك از آنها توضيح دهيد.
( 0 , 12 , 24 , 36 , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ......الف
( ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , 63 , 72 , 81 , 90ب
3

ریاضی یکی من ،یکی تو  /سوم ابتدایی

حل:
الف) در الگوي عددي داده شده ،عددها  12تا  12تا اضافه میشوند .پس داریم:
0 , 12 , 24 , 36 , ..48.. , ..60.. , ..72.. , ..84.. , ..96.. , ..108..
ب) در الگوي عددي داده شده ،عددها  9تا  9تا كم میشوند .پس داریم:
..18.. , ..27.. , ..36.. , ..45.. , ..54.. , 63 , 72 , 81 , 90
 5یکی تو :با استفاده از ماشينحساب ،الگوهاي زیر را كامل كنيد و دربارهي هریك از آنها توضيح دهيد.
( ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , 47 , 54 , 61 , 68الف
( 18 , 29 , 40 , 51 , ...... , ...... , ...... , ...... , ......ب

حل:

 6یکی من :امروز پنجشنبه دوم آبان ماه است .تا آخر این ماه ،پنجشنبهها چه روزهایی از ماه هستند؟
حل :اگر از روز دوم آبان  7تا  7تا پيش برویم ،داریم:
2 , 9 , 16 , 23 , 30
+7

+7

+7

+7

بنابراین تا آخر آبان ماه ،پنجشنبهها روزهاي دوم ،نهم ،شانزدهم ،بيستوسوم و سیام هستند.
 6یکی تو :امروز دوشنبه سوم مردادماه است .تا آخر این ماه ،دوشنبهها چه روزهایی از ماه هستند؟

حل:

 7یکی من :حاصل جمعهاي زیر را بهصورت ذهنی بهدست آورید.
= ( 3 + 5 + 7 + 4 + 1الف
= ( 4 + 6 + 3 + 2ب
= ( 2 + 7 + 4 + 3ج

حل:
( 3 + 5 + 7 + 4 + 1 = 10 + 10 = 20الف
4

فصل اول :الگوها
( 4 + 6 + 3 + 2 = 10 + 5 = 15ب
( 2 + 7 + 4 + 3 = 10 + 6 = 16ج
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 7یکی تو :جمعهاي زیر را بهصورت ذهنی انجام دهيد.
= ( 8 + 3 + 5 + 2 + 7الف
= ( 4 + 9 + 8 + 1 + 6 + 2 + 3ب
= ( 5 + 7 + 4 + 5 + 3 + 9ج

حل:

 8یکی من :حاصل هریك از عبارتهاي زیر را با استفاده از ماشينحساب بهدست آورید.
= ( 17 + 17 + 17 + 17الف
= ( 31 + 49 + 12ب
= ( 55 + 11 + 25 + 9ج

حل:
( 17 + 17 + 17 + 17 = 68الف
( 31 + 49 + 12 = 92ب
( 55 + 11 + 25 + 9 = 100ج
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 8یکی تو :حاصل هریك از عبارتهاي زیر را با استفاده از ماشينحساب بهدست آورید.
= ( 14 + 19 + 26 + 31 + 12الف
= ( 35 + 27 + 15 + 8 + 23ب
= ( 21 + 22 + 28 + 29ج

حل:
5

ریاضی یکی من ،یکی تو  /سوم ابتدایی
 9یکی من :ماشين ورودي  -خروجی زیر را كامل كنيد.
10
63
63

+ 20

25

94
37

حل:
30

10

63
63
45

43
+ 20

25

94

74

57

37

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 9یکی تو :ماشين ورودي  -خروجی زیر را كامل كنيد.
5
35
30

- 10
85

45

حل:

6

فصل اول :الگوها
 10یکی من :با توجه به كاري كه ماشين زیر انجام میدهد ،جاهاي خالی را كامل كنيد.
32
18
63

-7

+ 12

19

54

حل:
25
18
63
24

32
-7

47

25
31

20
+ 12

54

13
19
42

 10یکی تو :با توجه به كاري كه ماشين زیر انجام میدهد ،جاهاي خالی را كامل كنيد.
24
- 19

45

+ 20

38

- 15

22

حل:

 11یکی من :كدامیك از شکلهاي زیر ،بازشدهي یك مکعب است؟

( )3

()6

()2

()5

() 8
7

()1

()4

()7

ریاضی یکی من ،یکی تو  /سوم ابتدایی
حل :شکلهاي شمارهي ( )5( ،)2و ( )8بازشدهي یك مکعب هستند.
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 11یکی تو :شکل مقابل از  ....................تشکيل شده است.
 6 )1مستطيل

 6 )2مربع

 4 )3مستطيل و  2مربع

 4 )4مربع و  2مستطيل

12
5
5

حل:

 12یکی من :جدول زیر را كامل كنيد.
17 : 15

 22و ربع

16

6 : 30

زمان
بعدازظهر

2 : 25

حل:
 22و ربع

18 : 30

17 : 15

14 : 25

16

زمان

10 : 15

6 : 30

5 : 15

2 : 25

4 : 00

بعدازظهر

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 12یکی تو :جدول زیر را كامل كنيد.
20 : 52

23 : 08
1 : 49

9 : 00

زمان
بعدازظهر

7 : 36

حل:
 13یکی من :زمانهاي داده شده را روي شکل نمایش دهيد.

0

0

19 : 20

16 : 45
8

فصل اول :الگوها

حل:

0

0

19 : 20

16 : 45
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 13یکی تو :ساعت شروع یك فيلم در سينما  15 : 30و ساعت پایان آن  17 : 10میباشد .این دو زمان را روي
ساعتهاي زیر نمایش دهيد.

0

0

ساعت شروع

ساعت پایان

حل:

 14یکی من :زنگ مدرسهاي در نوبت بعدازظهر ،ساعت  17 : 30به صدا درمیآید .علی یکی از دانشآموزان این
مدرسه است .او هر روز ساعت  6بعدازظهر به منزل میرسد .علی چه ساعتی به منزل میرسد؟ او چه مدت در راه
بوده است؟
حل :علی ساعت  18 : 00به منزل میرسد و  30دقيقه در راه بوده است.
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 14یکی تو :هواپيماي تهران  -مشهد ساعت  15 : 00از تهران حركت میكند و ساعت  15 : 50به مشهد میرسد.
الف) هواپيما در چه ساعتی از بعدازظهر به مشهد میرسد؟
ب) هواپيما چه مدت در راه بوده است؟
9

ریاضی یکی من ،یکی تو  /سوم ابتدایی

حل:

 15یکی من :شکل زیر از چند مکعب تشکيل شده است؟

حل :شکل داده شده از  30مکعب تشکيل شده است.
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 15یکی تو :شکل زیر از چند مکعب تشکيل شده است؟

حل:

 16یکی من :خط تقارن هریك از شکلهاي زیر را رسم كنيد و تعداد خط تقارن آنها را زیر هر كدام بنویسيد.

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

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

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

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

حل:

......2......

......2......

......5......

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

10

......3......

فصل اول :الگوها
 16یکی تو :خط تقارن كدام شکل درست رسم شده است؟

حل:

 17یکی من :در شکل زیر ،تعداد مربعهاي كوچك را بشمارید .براي شمارش از تقارن استفاده كنيد.

حل :هر نيمهي شکل از  11مربع كوچك تشکيل شده است .پس كل شکل از  2قسمت  11تایی مربع یعنی  22تا
مربع تشکيل شده است .بهعبارت دیگر:
11 + 11 = 22
 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 17یکی تو :در شکل زیر ،تعداد مثلثهاي كوچك را بشمارید و شکل را رنگآميزي كنيد.

حل:

11

ریاضی یکی من ،یکی تو  /سوم ابتدایی
 18یکی من :نيمهي دیگر شکل زیر را رسم كنيد.

حل:

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 18یکی تو :ابتدا نيمهي دیگر شکل زیر را رسم كرده ،سپس تعداد مربعها را تعيين كنيد.

حل:

12

فصل اول :الگوها
 19یکی من :با توجه به الگویی كه در شکلها مشاهده میكنيد ،الگوي عددي را كامل كنيد .سپس تعداد دایرههاي
شکل سمت راست را به كمك تقارن بهدست آورید.

12

..........
+ ......

8
+4

4
+4

حل:

12

...16...
+ ..4..

8
+4

4
+4

 توضيح( :ر ک م ف  )1و (ر ک پ ف )1

 19یکی تو :با توجه به الگویی كه در شکلها مشاهده میكنيد ،الگوي عددي را كامل كنيد .سپس تعداد مربعهاي
شکل سمت راست را بهدست آورید.

..........

6
+ ......

حل:
13

3
+3

