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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 از جمله 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 خالصه 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 خالصه تقويت قدرت برنامهريزي در همهي امور ميگردد.
يكي از ابزارهاي قدرتمند براي تفهيم مفاهيم رياضيات ،استفاده از منابع آموزشي كمک درسي با نگاهي جديد
ميباشد .كانون رياضيدانان زمان بهعنوان جامعترين مركز تخصصي آموزش ،نشر و گسترش علم رياضي ،و با هدف
ايجاد عالقه نسبت به درس رياضي براي عموم و با ارائهي روشهاي نوين آموزشي ،اقدام به تأليف و چاپ  8عنوان
كتاب كمک 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 (راهنمايي) 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 (راهنمايي) 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 (دبيرستان) 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 ،سؤاالت تشريحي بدون پاسخ و سؤاالت چهارگزينهاي
همراه با پاسخ كليدي و شگفتيهاي رياضي 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 (راهنمايي) جهت آمادگي
دانشآموزان پايهي ششم ابتدايي و پايهي نهم متوسطه اول (راهنمايي) براي آزمون ورودي مدارس تيزهوشان ،نمونه
دولتي و برتر كشور در قالب درسنامهي تستي همراه با نكات كليدي و كاربردي در حل تستها و سؤاالت
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 (راهنمايي)
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 اطالعات 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 كليهي مقاطع تحصيلي تأليف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها به اين صورت است كه يک سؤال همراه با روش حل (يكي من) توسط مؤلف طراحي شده و به دنبال آن ،يک
سؤال بدون حل (يكي تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤاالت «يكي من» و «يكي تو» تقريباً مشابه يکديگر
هستند و طراحي آنها كامالً هوشمندانه و هدفمند است .پيشنهاد ميگردد اين كتابها در طول سال تحصيلي و به
ويژه 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 سؤاالت امتحاني متنوعي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته در اختيار دانشآموز قرار ميگيرد
و در بخش «تسلط» جهت سنجش و ارزشيابي دانشآموز ،آزموني از آن فصل به عمل 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.

کانون ریاضیدا انن زمان

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

مقدمه

«به نام نامي آفريننده نظام هستي»

ع
دااني فرزاهن بیآنكه گام سپارد میداند؛ بیآنكه بنگرد میبيند و بی مل سامان میدهد.
خداوند بزرگ را سپاس ميگوييم كه توفيق ديگري ارزاني داشت تا بتوانيم خدمتي هرچند كوچک 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
كمکدرسي 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 خالقيت 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 سؤاالت 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.
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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
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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

15

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.

16

