
حدود 400 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. تعداد یاخته های بدن 
انسان چندین برابر تعداد ستارگان کهکشان راه شیری است. مغز به عنوان بخش 
کوچکی از بدن انسان، بیش از 100 میلیارد یاخته ی عصبی )نورون( دارد که هر کدام 

از این یاخته ها در هر لحظه با هزاران یاخته ی عصبی دیگر ارتباط دارند.

             فصل اوّل

عدد و الگوهای عددی
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الگوهای عددی

جدول1زیر،1نشان1دهنده1ی1تعداد1دوچرخه1ها1و1تعداد1چرخ1های1موردنیاز1برای1تولید1آنها1در1یک1کارخانه1ی1دوچرخه1سازی1است.11-1

جدول1را1کامل1کنید1و1به1سؤاالت1پاسخ1دهید.

تعداددوچرخهها4321...

تعدادچرخها42

8 2××3 2××2 2××1 رابطهیبینتعدادچرخهاوتعداددوچرخهها××2

××2 ××2 ××2

 برای تولید 10 عدد دوچرخه، به چند عدد چرخ نیاز است؟

 28 عدد چرخ، برای تولید چند عدد دوچرخه موردنیاز است؟

 آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه، 19 عدد چرخ موردنیاز باشد؟  چرا؟ 

= تعداد چرخ ها × تعداد دوچرخه ها  چه رابطه ای بین تعداد چرخ ها و تعداد دوچرخه ها وجود دارد؟ 

اگر تعداد دوچرخه ها را با  و تعداد چرخ ها را با  نمایش دهید، رابطه ی باال را چگونه می توان نوشت؟

= ×  

2اعدادزوجمیگویند. 4 6 8 10, , , , , , , بهعددهای...

با1توّجه1به1الگوی1زیر،1شکل1پنجم1را1رسم1و1جدول1را1کامل1کنید.-21

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل (5) ش�ل

شمارهیشکل4321...

تعدادمربّعها31

( )9 2 1×× −−( )×× −−2 1( )3 2 1×× −−( )2 2 1×× −−( )1 2 1×× رابطهیبینتعدادمربّعهاوشمارهیشکلها−−

 چندمین شکل، با 23 مربّع ساخته می شود؟

صفحهی 2 کتاب درسی
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 آیا شکلی با 28 مربّع ساخته می شود؟  چرا؟ 

= تعداد مربّع ها ( × شماره ی شکل −)  با توّجه به الگوی باال، رابطه ی روبه رو را کامل کنید. 

A و به جای شماره ی شکل، قرار دهید و رابطه را بنویسید.  در رابطه ی باال، به جای تعداد مربّع ها، 

= × −( )  

1اعدادفردمیگویند. 3 5 7 9 11, , , , , , , ,… بهعددهای

معّلم1از1دانش1آموزان1خواست1با1رسم1الگویی،1اعداد1زوج1را1نشان1دهند.1الگوی1چند1دانش1آموز1را1در1زیر1می1بینید.1شکل11-1

بعدی1هر1الگو1را1رسم1کنید.

محّمد:

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (5) (4)ش�ل ش�ل

تعداد چوب کبریت ها در الگوی باال، برابر اعداد زوج است.

علی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ل اوًّ پرش دوم پرش

ُربات در هربار پرش روی محور، دو واحد به جلو می رود.

حسین:

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل (5) ش�ل

تعداد دایره ها در الگوی باال، برابر اعداد زوج است.

شما نیز، الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

صفحهی 3 کتاب درسی
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فاطمه1و1زهرا،1الگوهای1زیر1را1برای1نمایش1اعداد1فرد1رسم1کردند.1شکل1خواسته1شده1از1هر1الگو1را1رسم1کنید.-21

فاطمه:

(5) (4)ش�ل (3)ش�ل (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

زهرا:

(5) (4)ش�ل (3)ش�ل (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

شما نیز، الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

در1مورد1شباهت1ها1و1تفاوت1های1اعداد1زوج1و1فرد،1با1هم1کالسی1هایتان1بحث1و1گفت1وگو1کنید.-31

در1شکل1زیر،1مسیر1انتخاب1شده1توّسط1دو1دانش1آموز1را1مشاهده1می1کنید.-11

الف- پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ های داخل تونل ها را باهم جمع کنید. 

صفحهی 4و5 کتاب درسی
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 آیا هم کالسی ای دارید که یک مسیر از »تونل های زوج و فرد« را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ هایش زوج باشد؟ 

 در چه صورتی مجموع توپ های مسیر انتخاب شده، زوج و در چه صورتی فرد است؟

ب- جمالت زیر را کامل کنید.

 حاصل جمع دو عدد زوج، عددی  است.

 حاصل جمع دو عدد فرد، عددی  است.

 حاصل جمع دو عدد که یکی از آن ها زوج و دیگری فرد است،  است.

پ- با توّجه به شکل باال، به کمک معلّم و هم کالسی هایتان، بازی جدیدی طّراحی کنید و در کالس انجام دهید.

الگوی1زیر،1از1چوب1کبریت1ها1تشکیل1شده1است.1جاهای1خالی1را1ُپر1کنید.-21

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل

3 6

×31 ×33

با توّجه به الگوی صفحه ی قبل، جاهای خالی را پُر کنید.

= تعداد چوب کبریت ها × شماره ی شکل   

A E= ×  

آیا تعداد چوب کبریت ها و شماره ی شکل ها، با یک دیگر متناسب اند؟  چرا؟ 

3مضربهایعدد3میگویند. 6 9 12 15 18, , , , , ,� بهعددهای



10

دفتر ریاضی پايه ی ششم دبستان

- توضیح دهید که مضرب های عدد 3، چگونه به دست می آیند. 

- چند مضرب دیگر 3 را بنویسید.

در1صف1بوفه1ی1مدرسه،1رضا1نفر1چهارم1است.1اگر1تعداد1افراد1داخل1صف،1عددی1زوج1و1کمتر1از1201باشد،1چند1نفر1می1توانند11-11

پس1از1رضا1در1صف1باشند؟1)سه1جواب1مختلف1بنویسید(1روش1خود1را1توضیح1دهید.

با1کامل1کردن1الگوی1عددی1زیر،1مضرب1های151را1بنویسید.-21

1 5 2 5 5 4

5 10 15

×× ×× ×× ××
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓

, , , , ,  

 نهمین مضرب 5، چه عددی است؟

 55 چندمین مضرب 5 است؟

5مضربهایعدد5میگویند. 10 15 20 25, , , , , ... بهعددهای

مضرب های 5 را تا 100 بنویسید.

عددی1کوچک1تر1از1101انتخاب1کنید1و1مضرب1های1آن1را1بنویسید.-31

1 2 3 4 5 6× × × × × ×
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

, , , , ,

, , , , ,  

صفحهی 5 کتاب درسی
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در1جدول1مقابل،1خانه1های1اعداد1زوج1را1رنگ1کنید.-11

 خانه هایی که رنگ نشدند، چه اعدادی را نشان می دهند؟ 

 رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟ 

 آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟ 

 آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟ 

 چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشّخص کرد؟

در1جدولی1مانند1جدول1سؤال1،11اعداد111تا11001را1بنویسید1و21-1

مضرب1های131و151را1با1رنگ1کردن1مشّخص1کنید.

 سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید 

به آن پاسخ دهند.

با1توّجه1به1الگوی1زیر،1شکل1چهارم1الگو1را1رسم1و1جدول1را1کامل1کنید.-31

(4) (3)ش�ل (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

شمارهیشکل654321

تعدادمربّعها

رابطهیبینتعدادمربّعهاوشمارهیشکلها

صفحهی 6 کتاب درسی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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 چه رابطه ای بین تعداد مربّع ها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

E به جای شماره ی شکل ها بنویسید. A به جای تعداد مربّع ها و   رابطه ی خود را با قرار دادن 

با1توّجه1به1الگوی1زیر،1شکل1چهارم1الگو1با1چند1مکّعب1ساخته1می1شود؟-41

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

 شکل چندم با 25 مکّعب ساخته می شود؟

 رابطه ی بین تعداد مکّعب ها و شماره ی شکل ها را بنویسید.

فاطمه1در1صف1311نفره1ی1مدرسه،1نفر1وسط1است.1درستی1یا1نادرستی1هریک1از1جمالت1زیر1را1با1ذکر1دلیل1مشّخص1کنید.-51

 فاطمه نفر پانزدهم صف است.

 15 نفر قبل از فاطمه و 15 نفر بعد از فاطمه در صف هستند.

 15 نفر قبل از فاطمه و 16 نفر بعد از فاطمه در صف هستند.

 فاطمه نفر شانزدهم صف هست.
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به1سؤاالت1زیر1پاسخ1دهید.-61

 12 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟

 15 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟

یادآوری عددنوییس

1عبارت1های1زیر1را1مانند1نمونه،1کامل1کنید.-11

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدیدهمصدمهزارم

24501976073

7109841

بهرقمبهحروفگسترده

30000000000 7 000000000

60000000 7 000000

900000

, , , , , ,

, , , ,

,

++
++ ++

++ ++110000 500 40 2, ++ ++ ++

سی1و1هفت1میلیارد1و1شصت1و1هفت1میلیون1و1نهصد1و1

ده1هزار1و1پانصد1و1چهل1و1دو
37067910542

400000000 700000 60, , ,++ ++

< < اعداد باال را از کوچک به بزرگ، مرتّب کنید و بنویسید. 

سه1دانش1آموز،1عدد1پنجاه1و1سه1میلیارد1و1چهل1و1دو1میلیون1و1یکصد1و1شصت1و1نه1هزار1و1هفتاد1و1هفت1را1به1رقم1نوشته1اند،21-1

کدام1یک1درست1است؟1اشتباه1دو1نفر1دیگر1را1توضیح1دهید.

5304216977 53042169077 534216977

صفحهی 7 کتاب درسی
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1هریک1از1اعداد1خواسته1شده1را1بسازید1و1جاهای31-1 9,876543210 ,,,,,,,, با1کارت1های1

خالی1را1ُپر1کنید.

به حروفبه رقم

الف- کوچک ترین عدد ده رقمی

ب- بزرگ ترین عدد ده رقمی فرد

پ- کوچک ترین عدد شش رقمی زوج

جدول1روبه1رو،1جمعّیت1تعدادی1از1کشورهای1جهان1را1در1سال113951نشان1می1دهد.1جدول1را1کامل1کنید.-11

کشور
جمعیّتبهعدد

)نفر(
جمعیّتبهحروف)نفر(

باتقریبیکمیلیون

)باحذفرقمها(

79340000ایران

9412000سوئد

1377310000چین

هشت1میلیون1و1دویست1و1هشتاد1هزارتاجیکستان

ترتیب کشورها براساس جمعّیت:

اعداد1زیر،1تعداد1کسانی1را1که1در1دوره1های1مختلف،1برای1تماشای21-1

بازی1های1جام1جهانی1در1ورزشگاه1ها1حاضر1شده1اند،1نشان1می1دهد.1در1هر1

عدد،1ارزش1مکانی1رقم1مشّخص1شده1را1بنویسید.

محّل1تقریبی1هر1یک1از1اعداد1زیر1را1روی1محورنمایش1دهید.-31

149 000 680, ,  فاصله ی زمین تا خورشید )کیلومتر( 
675 725 402, ,  افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان  
3 215 475, ,  تعداد دوچرخه های تولیدشده درجهان طّی یک سال  

م�ل�ون م�ل�ون200 1000

صفحهی 7 و 8 کتاب درسی

تعدادتماشاگرانجامجهانی)سال(

20143429873

20103178856

20063359439
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163831568نفر1بوده1است. تعداد1مشترکان1تلفن1همراه1در1سال13921،

163831568پاسخ1دهید. به1سؤاالت1زیر،1در1مورد1عدد

 چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ 

 چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟ 

 در این عدد، دو رقم 3 وجود دارد. ارزش مکانی هرکدام را مشّخص کنید.

 این عدد را به حروف بنویسید. 

 اگر این عدد را در100 ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم 1 چه تغییری می کند؟ 

ابتدا1محّل1تقریبی1عددهای1داده1شده1را1روی1محور1مشّخص1کنید.1سپس1برای1نقطه1های1مشّخص1شده1یک1عدد1مناسب1)به1طور11-1

تقریبی(1بنویسید.

0/047

0/01 0/02

�ون
م�ل

10

�ون
م�ل

20

85961077

630473120000

لايرد
ل�ا

�م
100

لايرد
ل�ا

�م
200

دانش1آموزی،1عدد1چهار1هزار1و1پانصد1و1نه1را1به1صورت1زیر1نوشته1است.1دلیل1اشتباه1او1را1توضیح1دهید.-21

40005009

صفحهی 8 کتاب درسی

صفحهی 9 کتاب درسی
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1129864800،11389جلد1کتاب1در1جهان1منتشر1شده1است.-31 در1سال

 به حروف بنویسید. 

 مقدار تقریبی تعداد کتاب های منتشر شده در جهان را با تقریب ده میلیون )عدد نزدیک تر( بنویسید. 

10 کنید، چه عددی به دست می آید؟  اگر این عدد را تقسیم بر

در1جای1خالی،1عدد1مناسب1بنویسید.-41

 2000 1700»  عددی فرد بین دو عدد

 بزرگ ترین عدد فرد 8رقمی با طبقه ی میلیون 35 )بدون تکرار رقم ها( 

2 )بدون تکرار رقم ها(  4 5 7 8, , , ,  عددی بین اعداد 60000 و 80000 با رقم های

1قرار1دهید.-51 ( )< = > اعداد1زیر1را1مقایسه1کنید1و1عالمت1مناسب

30027301 30207301  766643 667643  

12058341417 9998653749  83479 90001  

1هریک1از1اعداد1موردنظر1زیر1را1به1رقم1و1حروف1بنویسید.-11 0,427301 ,,,,, با1کارت1های1

به1حروفبه1رقم

 بزرگ ترین عدد زوج 3رقمی بین400 و600

 کوچک ترین عدد 6رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان 1
258 264+ <  بزرگ ترین عددی که در عبارت مقابل می توان قرار داد:

در1هر1ردیف،1عدد1وسط1به1کدام1یک1نزدیک1تر1است؟1آن1را1رنگ1کنید.-21

30,000,000,000

19,000,000

21/04

38,693,427,000

19,231,000

21/048

40,000,000,000

20,000,000

21/05

16482را1وارد1کرد.1او1چگونه1می1تواند1با31-1 1،16452به1اشتباه1 16378با1ماشین1حساب،1به1جای1 6452++ میثم1در1محاسبه1ی1

انجام1یک1عمل1ریاضی،1حاصل1جمع1به1دست1آمده1را1درست1کند؟1

صفحهی 10 کتاب درسی
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حدس1می1زنید110سال،1چند1ثانیه1است؟1حدس1خود1را1بنویسید.-41

10 سال را برحسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.  مقدار

)1قرار1دهید.-51 )<< == >> اعداد1زیر1را1مقایسه1کنید1و1عالمت1مناسب1

678239175346 735117493111  4545000 454500  

125 38 125 83/ /  99411569 100000000  

بخش پذیری

با1توّجه1به1شکل-11

آیا در تقسیم یک بسته ی صدتایی شکالت بین دو نفر، شکالتی باقی می ماند؟ 

پس 100 بر 2  است. 

آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 2 نیز، باقیمانده صفر است؟ 

در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین دو نفر چه طور؟

 

10 بر 2  است.

در تقسیم هر تعداد بسته ی ده تایی بر 2 نیز، باقیمانده  است.

آیا در تقسیم یک بسته ی صدتایی شکالت بین 5 نفر، شکالتی باقی می ماند؟  

 با رسم خط نشان دهید.

 پس 100 بر 5  است.

آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 5 نیز، باقیمانده صفر است؟ 

در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین 5 نفر چه طور؟

 

10 بر 5  است.

در تقسیم هر تعداد بسته ی ده تایی بر 5 نیز، باقیمانده  است.

صفحهی 11 و 12 کتاب درسی
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با1توّجه1به1فّعالّیت1،11می1خواهیم1بخش1پذیری1عدد13781بر121و1سپس1بر151را1مشّخص1کنیم.-21

378 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 8تا  .

ابتدا صدتایی ها و ده تایی ها را تا جایی که امکان دارد، بر 2 و سپس بر 5 تقسیم می کنیم.

آیا در تقسیم صدتایی ها بر 2، چیزی باقی می ماند؟  با رسم خط نشان دهید.

در تقسیم ده تایی ها بر 2 چه طور؟ 

پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر 2، کافی است یکان آن را بر 2، تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش  است، پس بر 2 بخش پذیر است.

0 باشد، آیا بر 2 بخش پذیر است؟  چرا؟ 370 ، رقم یکانش  اگر عددی مانند 

چون رقم یکانش صفر است و صدتایی ها و ده تایی ها همیشه بر 2 بخش پذیرند، پس  بر 2 بخش پذیر  .

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیماندهیتقسیمبر0102

باقی مانده ی تقسیم اعداد بر 2، چه اعدادی می توانند باشند؟

6یا8باشد. 4 2 0, , , عددیبر2بخشپذیراستکهرقمیکانش

آیا در تقسیم صدتایی ها بر 5، چیزی باقی می ماند؟  با رسم خط نشان دهید.
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در تقسیم ده تایی ها بر 5 چه طور؟ 

پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر 5، کافیست یکان آن را بر 5 تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش  است، پس بر 5  نیست.

با چه تغییری در یکان عدد 378، عدد حاصل، بر 5 بخش پذیر است؟ راه حّل چند دانش آموز را در زیر می بینید.
حس�ن لايرضا عل�

است. 380 حاصل است.عدد 375 حاصل است.عدد 370 حاصل عدد

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر 5 بخش پذیر است؟

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیماندهیتقسیمبر2105

باقی مانده تقسیم اعداد بر 5، چه اعدادی می توانند باشند؟ 

عددیبر5بخشپذیراستکهرقمیکانش0یا5باشد.

دوِر1اعدادی1که1بر121بخش1پذیرند،1خط1بکشید.-11

127 46 358 93 5532 74 7000  

دوِر1اعدادی1که1بر151بخش1پذیرند،1خط1بکشید.-21

80 683 9995 134786052 11115 552  

1عددی1سه1رقمی1بسازید1که:-31 9,05 , با1کارت1های1

ب - بر 5 بخش پذیر باشد. الف - بر 2 بخش پذیر باشد.  

ت - بر 2 و بر 5 بخش پذیر نباشد. پ - بر 5 بخش پذیر باشد، ولی بر 2 بخش پذیر نباشد.  

صفحهی 13 کتاب درسی
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جاهای1خالی1را1ُپر1کنید.-41

 بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2 ،  است.

 کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5،  است.

51-85 34 70 105 90 دوِر1اعدادی1که1هم1بر121و1هم1بر151بخش1پذیرند،1خط1بکشید.11

 آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید، بر 10 بخش پذیرند؟   رقم یکانشان چه عددی است؟ 

 آیا می توانید عددی مثال بزنید که بر10 بخش پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟ 

چرا1اعدادی1که1بر110بخش1پذیرند،1رقم1یکانشان1صفر1است؟61-1

باشند،1در1تقسیم1هر1بسته1ی1صدتایی11-1 اگر1شکل1های1زیر1نشان1دهنده1ی1کلوچه1های1یک1کارُتن1

کلوچه1به1سه1قسمت1مساوی،1چند1کلوچه1باقی1می1ماند؟1

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به سه قسمت مساوی، چطور؟  

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 3، باقیمانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر 3، باقیمانده چند است؟  در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

در تقسیم هر بسته ی صدتایی کلوچه به نه قسمت مساوی، چند کلوچه باقی می ماند؟ 

با رسم خط نشان دهید.

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به 9 قسمت مساوی، چطور؟ 

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 9، باقی مانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟ 

در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

در تقسیم 3 بسته ی ده تایی چطور؟  در تقسیم 3 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟  

صفحهی 13 و 14 کتاب درسی
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نفر1کارگر21-1 بین131 چاپخانه1ای1می1خواهد12821جلد1کتاب1را1صحافی1کند.1اگر1مدیر1این1چاپخانه1بخواهد1این1تعداد1کتاب1را1

چاپخانه1به1طور1مساوی1تقسیم1کند،1آیا1کتابی1باقی1می1ماند؟

282 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 2تا  

با توّجه به شکل، در تقسیم صدتایی ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می ماند؟      2      کتاب

در تقسیم ده تایی ها چطور؟  کتاب

همه ی کتاب ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده اند، به غیراز:

2و رقم های عدد282 وجود دارد؟ 8 2+ + چه ارتباطی بین

آیا می توانید روشی ساده برای تعیین بخش پذیری عدد 282 بر 3 پیشنهاد کنید؟

تقسیمکنیم. میتوانیمرقمهایعدد راباهمجمعکنیمومجموعآنهارابر

++ ++8   =  
12

0

4−− 

چون جمع رقم های عدد  بر  بخش پذیر است، پس عدد 282 نیز بر  بخش پذیر است.

آیا در تقسیم کتاب ها بین 3 نفر برای صحافی، کتابی باقی می ماند؟

عددیبر3بخشپذیراستکهجمعرقمهایشبر3بخشپذیرباشد.

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب ها، بخواهند آن ها را به طور مساوی در 9 کارتُن قرار دهند، آیا کتابی باقی می ماند؟ 

با توّجه به فّعالّیت 1، از تقسیم صدتایی ها به 9 قسمت مساوی،  و از تقسیم ده تایی ها به 9 قسمت مساوی،   

باقی می ماند.

8 =122+2+
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بنابراین همه ی کتاب ها به طور مساوی بین 9 کارتُن تقسیم می شوند، به غیراز:
2 2++ ++ ==
↓↓ ↓↓ ↓↓´Ãv£U Áï½kºIµÃ¤IM

 9 oM IÀÂÄIUkÅ
Â§Ä

 

که اگر  را بر 9 تقسیم کنیم، باقیمانده  می شود. پس  کتاب باقی می ماند.

آیا از روشی که برای تعیین بخش پذیری اعداد بر 3 گفته شد، برای تعیین بخش پذیری بر 9 نیز می توان استفاده کرد؟

عددیبر9بخشپذیراستکهجمعرقمهایشبر9بخشپذیرباشد.

دوِر1اعدادی1که1بر131بخش1پذیرند،1خط1بکشید.-11

79 84 93 19 150 3006 23  

 آیا همه ی اعدادی که دورشان خط کشیدید، بر 9 نیز بخش پذیرند؟ 

دوِر1اعدادی1که1بر191بخش1پذیرند،1خط1بکشید.-21

54 17 73 87 198 2136 919  

 آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر 3 بخش پذیر نباشد؟ 

از1سؤال1های111و121چه1نتیجه1ای1می1گیرید؟-31

41-24 72 6, , 1رقمی1قرار1دهید1که:11 در1داخل1

الف- اعداد حاصل، بر 3 بخش پذیر باشند.

ب- اعداد حاصل، هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند.

آیا اعداد حاصل بر 6 نیز بخش پذیرند؟  با تقسیم کردن مشّخص کنید.

صفحهی 15 کتاب درسی
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همه1ی11-1 تا1 کند1 گروه1بندی1 نفره1 چند1 گروه1های1 در1 را1 کالس1 دانش1آموزان1 معّلم،1 است.1 نفر1 125 کالسی1 دانش1آموزان1 تعداد1

دانش1آموزان1در1گروه1هایی1با1تعداد1مساوی1قرار1گیرند؟1

 اگر تعداد دانش آموزان کالس30 نفر باشد، معلّم آنها را در گروه های چند نفره می تواند گروه بندی کند؟

30 نفر باشد، در چه صورتی نمی توان آن ها را به هیچ یک از گروه های 2، 3، 5 و 9 نفره   اگر تعداد دانش آموزان کالس بین20 تا

با تعداد مساوی گروه بندی کرد؟ 

21-96 105 227 58 7000 232 دوِر1اعدادی1که1بر121بخش1پذیرند،1خط1بکشید.11

31-36 207 225 69 50112 199 دوِر1اعدادی1که1بر191بخش1پذیرند،1خط1بکشید.11

1رقم1مناسب1قرار1دهید.1-4 1با1توّجه1به1موارد1خواسته1شده،1در1

ب( عددی بین 40 و 60 که بر 3 بخش پذیر باشد.    31 الف( بر 5 بخش پذیر باشد. 

ت( عددی که بر هیچ یک از اعداد 2، 3، 5 و 9 بخش پذیر نباشد.  7 پ( بر 3 بخش پذیر باشد.  2 

مادر1ریحانه1می1خواهد1به1مناسبت1روز1بیست1و1هشتم1ماه1صفر1)سالروز1رحلت1پیامبر1اکرم1)ص((1شله1زرد1نذری1بپزد.1او1با51-1

کدام1یک1از1پیمانه1های121یا151لیتری،1می1تواند1351لیتر1آب1داخل1دیگ1های1شله1زرد1بریزد؟1

صفحهی 16 و 17 کتاب درسیمعّرفی اعداد صحیح

با1توّجه1به1شکل1های1زیر،1جاهای1خالی1را1ُپر1کنید.

صفحهی 15 کتاب درسی
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معلّم از دانش آموزان خواست دمای هریک از اجسام باال را بدون نوشتن عبارت باالی صفر یا زیر صفر نمایش دهند.

پاسخ های چند دانش آموز را در زیر می بینید. شما نیز، پاسخ خود را بنویسید.
پاسخشمانرجسلیالمریمسارا

20�2020○20

3�33○3

0000

7�77�7

18�1818�18

 جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هریک از اجسام زیر را با عالمت + و - بنویسید.

 پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

در1سال1گذشته1با1مفهوم1قرینه،1نسبت1به1یک1نقطه1آشنا1شدید.1قرینه1ی1هر1عدد1نوشته1شده1روی1محور1را1نسبت1به1نقطه1ی1مبدأ11-1

)صفر(1پیدا1کنید1و1با1مداد1قرمز1بنویسید.

654321012

1
�نه�

قر

صفحهی17و 18 کتاب درسی
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محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای عالمت دار کامل کنید.

0-1 +1

مثبت صح�ح منف�اعداد صح�ح اعداد

مثبت منف�جهت جهت

راعددهایصحیحمینامیم. ... , , , , , , , , , , ...− − − − + + + +4 3 2 1 0 1 2 3 4 عددهای

را ... , , ,− − −3 2 1 راعددهایصحیحمثبتوهریکازعددهای + + +1 2 3, , , ... هریکازعددهایصحیح

عددهایصحیحمنفیمینامیم.عددصفر،نهمثبتاستونهمنفی.

بنویسیم4. +4 هنگامنوشنتاعدادصحیحمثبت،میتوانیمعالمتعددراننویسیم؛مثالًبهجای

اگر1تعداد1گل1های1زده1ی1تیم1ها1را1با1عدد1مثبت1و1تعداد1گل1های1خورده1را1با1عدد1منفی1درنظر1بگیریم،1هریک1از1عبارت1های1زیر21-1

را1با1یک1عدد1صحیح1نشان1دهید.

1 گل زده:  3 گل خورده:   4 گل زده:   

1 گل خورده:  بدون گل:   2 گل خورده:   

با1توّجه1به1شکل،1ابتدا1قراردادها1را1کامل1کنید.1سپس1ارتفاع1های1خواسته1شده1را1با1یک1عدد1عالمت1دار1نشان1دهید.-31

مبدأ  

باالتر از مبدأ  

پایین تر از مبدأ  

پهپاد )هواپیمای بدون سرنشین(:  

غّواص:  

کشتی:  

پرنده:  

زیردریایی فاتح:  

ماهی:  

نقطه1های1مشّخص1شده1روی1محور1زیر،1چه1عددهایی1را1نشان1می1دهند؟-41

+30+20+100-10-30
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در1مقایسه1ی1دو1عدد،1با1توّجه1به1محور1اعداد،1عددی1بزرگ1تر1است1که1در1سمت1راست1عدد1دیگر1باشد.-51

0 +1 +2 +3 +4 +5
 + < +3 5

) قرار دهید. )< = > با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب 
+ +2 1  − −2 5  0 1+  0 3−  

+ −4 5  1 1−  −5 0  +3 0  

 پیشبرومی،عددهابزرگترمیشوندوهرچهبهسمت بررویمحوراعدادصحیح،هرچهبهسمت

پیشبرومی،عددهاکوچکترمیشوند.

جاهای1خالی1را1ُپر1کنید.-61

 هر عدد صحیِح  ،از هر عدد صحیِح  بزرگ تر است.

 همه ی عددهای صحیِح  ،از صفر بزرگ ترند.

 همه ی اعداد صحیِح منفی، از صفر،  هستند.

اگر1ساعت1121ظهر1را1مبدأ1درنظر1بگیرید،1با1تعیین1جهت1های1مثبت1و1منفی،1هریک1از1زمان1های1زیر1را1با1یک1عدد1صحیح1نمایش1دهید.-11

7 ساعت بعدازظهر:  3 ساعت قبل ازظهر:  

ساعت 12 ظهر:  11 ساعت بعدازظهر:  

3 ساعت بعدازظهر:  5 ساعت قبل ازظهر:  

اگر1طبقه1ی1همکف1را1به1عنوان1مبدأ1درنظر1بگیریم،1مانند1نمونه،1هریک1از1طبقات1زیر1را1با1یک1عدد1عالمت1دار1نشان1دهید.-21

از طبقه ی همکف شروع کنید. 2 طبقه پایین بروید. 4 طبقه باال بروید.

سپس 2 طبقه باال، 2 طبقه پایین و یک طبقه باال بروید. حاال کدام طبقه هستید؟ 

مسیر حرکت باال را با عددهای عالمت دار مانند زیر، نشان دهید.

صفحهی 19 کتاب درسی

4 طبقه�

3 طبقه�

2 طبقه�

1 طبقه�

همچ�ف طبقه�

1 زلايررزمين

2 زلايررزمين

+2

0 -2 +2
باال طبقه پالايرين4 طبقه 2
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ابتدا1محّل1تقریبی1هریک1از1اعداد1زیر1را1روی1محور1نشان1دهید.1سپس1اعدادی1را1که1نقطه1های1مشّخص1شده1نشان1می1دهند،31-1

−− ++ −− ++ −−55 87 140 20 100, , , , بنویسید. 

+150+100+500-50-100-150

41-. ( )< = > مقایسه1کنید1و1عالمت1مناسب1قرار1دهید

100 150  − −3 5  − +1 1  0 15−  
− +1340 2  − +40 40  − +120 2  +15 0  

اعداد1زیر1را1از1کوچک1به1بزرگ1مرّتب1کنید.-51

−− ++ −− −− ++ −− ++80 30 5 12 0 1 1 80, , , , , , ,  

با1استفاده1از1محور،1هریک1از1الگوهای1زیر1را1ادامه1دهید.61-1

+10+9+8+7+6+5+4+3+2+10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

+ + + +10 8 6 4, , , ,    ,    ,    ,    ,   

+25-25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +20+15+10

− − −25 20 15, , ,    ,    ,    ,    ,   
مرور فصل

توضیح1دهید1چگونه1مضرب1های1یک1عدد1را1به1دست1می1آورید.1مثال1بزنید.-11

1توضیح1دهید1چگونه1دو1عدد1صحیح1را1با1یک1دیگر1مقایسه1می1کنید.1-2

صفحهی 20 کتاب درسی
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چگونه1می1توان1تعیین1کرد1یک1عدد1بر131بخش1پذیر1است1یا1نه؟1با1یک1مثال،1توضیح1دهید.-31

1چرا؟ -41 آیا1هر1عددی1که1بر131بخش1پذیر1است،1بر191نیز1بخش1پذیر1است؟1

صفحهی 20 و 21 کتاب درسی

الف(1شکل1بعدی1الگوی1زیر1را1رسم1کنید1و1رابطه1ی1بین1تعداد1چوب1کبریت1ها1و1شماره1ی1شکل1را1بنویسید.-11

(4) (3)ش�ل (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

ب(1الگویی1رسم1کنید1که1رابطه1ی1بین1تعداد1شکل1ها1و1شماره1ی1شکل1های1آن،1به1صورت1زیر1باشد.

= تعداد شکل ها ( × شماره ی شکل −3 2)  

الف(1دوِر1اعدادی1که1بر131بخش1پذیرند،1خط1بکشید.-21

153 7689 1810 3030 67  

ب(1دوِر1اعدادی1که1هم1بر121و1هم1بر151بخش1پذیرند،1خط1بکشید.

354 2555 1720 96 80  

پ(1سه1عدد1کوچک1تر1از1501بنویسید1که1بر1هیچ1یک1از1اعداد131،21و151بخش1پذیر1نباشند.1

1چرا؟  ت(1آیا16751بر191بخش1پذیر1است؟1

درستی1یا1نادرستی1هریک1از1جمالت1زیر1را1با1ذکر1دلیل،1مشّخص1کنید.-31

الف( عدد 123 بر 2 بخش پذیر است، چون جمع رقم هایش )6( بر 2 بخش پذیر است. 

ب( عدد 76 بر 3 بخش پذیر است، چون رقم یکانش بر 3 بخش پذیر است. 

پ( کوچک ترین عدد 3رقمی بخش پذیر بر 9 بدون رقم های تکراری، عدد 108 است. 
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جدول1اعداد111تا11001را1رسم1کنید1و1اعداد1بخش1پذیر1بر41-1،21

151،3و191را1با1رنگ1های1مختلف1مشّخص1کنید.1چه1رابطه1ای1بین1

آن1ها1وجود1دارد؟1

عدد1چهل1و1نه1میلیون1و1هشتصد1و1هفت1را1به1رقم1بنویسید.51-1

 به صورت گسترده بنویسید. 

 رقم دهگان هزار این عدد، چه رقمی است؟ 

 این عدد، به چهل و نه میلیون نزدیک تر است یا پنجاه میلیون؟ 

 اگر آن را در 100 ضرب کنید، ارزش مکانی رقم 9 چه تغییری می کند؟

16703400مسئله1ای1طرح1و1آن1را1حل1کنید.-61 921000−− برای1عبارت1

با1توّجه1به1محّل1صفر1و1جهت1های1مثبت1و1منفی1بر1روی1هر1شکل،1درجه1ای1را1که1هر1عقربه1نشان1می1دهد،1با1عدد1صحیح1بنویسید.-71

+-+ -+ -+-

0
10

20

05

100
0

2

0

1قرار1دهید.-81 ( )< = > مقایسه1کنید1و1عالمت1مناسب1

− +8 4  15667399 9882399  130 7 13 95/ /  
+ +45 120  70005 500007  − −18 32  

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰

۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰

۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰

۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰

۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰

۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰
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بخشی از آب، به صورت مستقیم به هدر می رود. اّما بخش بزرگی از آب، به صورت »آب مجازی« به هدر می رود.

آب مجازی، مقدار آبی است که در فرایند تولید یک محصول مصرف می شود، اّما در محصول نهایی وجود ندارد. مثالً برای تولید 

هر کیلوگرم نان، بیش از 1000 لیتر آب مصرف می شود که عمدتاً مربوط به آبیاری گندم است. بیایید حساب کنیم اگر یک خانواده ی 

چهارنفره، هفته ای دو کیلوگرم نان را که تقریباً معادل دو نان سنگک است، دور بریزد، 23 میلیون خانوار ایرانی به خاطر دورریختن 

23 ، پس 46 میلیون کیلوگرم گندم هدر می رود و برای هر کیلوگرم گندم  2 46× = نان، تقریباً چه مقدار آب به هدر می دهند. چون 

لیتر  46 000000 1 300 59 800000000, , , , , ,× = تقریباً 1300 لیتر آب مصرف  می شود، پس برای 46 میلیون کیلوگرم گندم تقریباً

آب مصرف شده به هدر می رود.

اگر بدن هر شخص به طور متوّسط هر روز به 2 لیتر آب نیاز داشته باشد، حساب کنید این میزان آب، آب موردنیاز تقریباً چند نفر در 

یک روز می تواند باشد.

اگر جمعّیت جهان را به طور تقریبی 7 میلیارد نفر درنظر بگیریم، آیا با جلوگیری از به هدر رفتن این میزان آب، می توان نصف مقدار 

آب موردنیاز کّل جمعّیت جهان را در هر روز تأمین کرد؟ 

صفحهی 22 کتاب درسی


