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ﻧﺎﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺎﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن
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ﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﺪاﻧﺎن زﻣﺎن ﻣﺤ
ﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻛﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪ
ﺣﻖ
ﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داردد.
ﺿﻴﺪاﻧﺎن زﻣﺎن ﭘﻴﮕ
ب ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﺒﻲ از ﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿ
ﻛﭙﻲﺑﺮدداري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺘﺎب

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 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 )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 ،ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺆاﻻت 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 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 )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 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 ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 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 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 ﺳﺆاﻻت 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.

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

ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ«
آرا ﺶ ﺖ؟

ﻧ ﮕﺎه ﺬ ﻪ و ﺷ ﺪا

ﻧ ﮕﺎه آ ﻨﺪه و ا ﻤﺎد ﺪا

ﻧ ﮕﺎه ا اف و ﻮی ﺪا

ﻧ ﮕﺎه ون و دﯾﺪن ﺪا

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎس ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﮕﺮي ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎي
رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮانزﻣﻴﻦ ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﭘﺲ از ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ( و در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن ،ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ ،ﻳﻜﻲ ﺗﻮ« ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺤﻮهي ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﻛﺘﺎب »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ ،ﻳﻜﻲ ﺗﻮ« اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻣﺘﺪي ﻧﻮ و ﻫﺪﻓﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮن رﻳﺎﺿﻴﺪاﻧﺎن زﻣﺎن
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺤﻮهي ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺪﻳﻦ 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 .ﺳﺆالﻫﺎي »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ« و
»ﻳﻜﻲ ﺗﻮ« ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ آنﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
 ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ
ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،در ﺳﻄﺢ ﺳﺆاﻻت ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ
ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
 در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺆاﻻت »ﻳﻜﻲ ﻣﻦ« ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ر ك م ف  (2و )ر ك پ ف  (2وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ،ﻣﺨﻔﻒ ﺣﺮف اول ﻛﻠﻤﺎت واﻗﻊ در ﻋﺒﺎرتﻫﺎي )رﺟﻮع ﺷﻮد ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺼﻞ  (2و )رﺟﻮع ﺷﻮد ﻛﺘﺎب
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺼﻞ  (2ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻞ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و روش
ﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﺟﻬﺖ درك ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ،ﺑﻪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان
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ﻓﺼﻞ اول» :ﻋﺪد و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﺪدي« 1 ..............................................................................................................
ﻓﺼﻞ دوم» :ﻛﺴﺮ« 12 .......................................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم» :ﻋﺪدﻫﺎي اﻋﺸﺎري« 32 ..................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم» :ﺗﻘﺎرن و ﻣﺨﺘﺼﺎت« 45 .............................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ» :اﻧﺪازهﮔﻴﺮي« 52 ..........................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ» :ﺗﻨﺎﺳﺐ و درﺻﺪ«70 ...................................................................................................................
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ» :ﺗﻘﺮﻳﺐ« 82 ..................................................................................................................................

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

6

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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()1

شمارهی شکل
تعداد چوبکبریتها
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.
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شمارهی شکل
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تعداد دایرهها

...

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

