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داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت

تدریس خصوصی آنالین (سراسر کشور)
حضوری (فقط تهران)
رفع اشکال – تقویتی – تیزهوشان و آزمون ورودی مدارس خاص

توسط برترین دبیران کشور
مرکز و شرق

۷۶۸۷5۸45

شمال

22۸۶903۸

غرب

444۶9921

مشاور ثبت نام( خانم هاشمی) 0910-۶01-1400
آیا می دانید با ما فرزند شما از دانش آموز هیچ مدرسه ای عقب تر نیست؟
آیا می دانید بصورت هفتگی تکنیک های سراسر تهران را به دانش
آموزانمان آموزش می دهیم؟
آیا می دانید دانش آموزان رتبه ی برتر در بهترین مدارس تهران نیز از
کالسهای ما استفاده می کنند؟
آیا می دانید هر دانش آموز هر هفته کاربرگ ویژه خود را حل خواهد کرد؟

حل تمرین و نمونه سوال رایگان
(کلیک کنید)
www.riazisheshom.ir

ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ رﯾﺎﺿﻰ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن
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داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روى ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
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دانلود حل تمرین کتاب ریاضی ششم جدید - 96 - 95
اعداد مثلثی -

شنبه  02مرداد 7:50 - 1395

تساوی کسرها -
جمع کسرها -

دوشنبه  04مرداد 1:55 - 1395

سه شنبه  29تیر 5:49 - 1395

سه شنبه  01تیر 2:39 - 1395

جزوه نسبت و تناسب ریاضی ششم -

جمعه  07اسفند 12:57 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اعداد اعشاری ریاضی ششم کد - 721
حل تمرین  4صفحه  90ریاضی ششم(فصل نسبت ،تناسب و درصد) -

سه شنبه  06بهمن 2:22 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی کسر متعارفی ریاضی ششم کد - 711
نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اعداد تقریبی کد - 741

جمعه  23بهمن 2:18 - 1394

جمعه  02بهمن 5:54 - 1394

شنبه  19دی 5:55 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم کد - 731
آزمون اعداد اعشاری با پاسخ تشریحی ریاضی ششم دبستان کد - 621
آزمون پایانی اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم -
نحوه تدریس درس اول فصل سوم -

نکته های آموزشی فصل کسر متعارفی -
نحوه تدریس نمایش اعشاری اعداد -

جمعه  13آذر 10:21 - 1394

سه شنبه  26آبان 8:34 - 1394

جمعه  15آبان 5:20 - 1394

یکشنبه  10آبان 11:49 - 1394

نحوه تدریس فصل دوم ریاضی ششم دبستان-اعداد اعشاری -

یکشنبه  26مهر 6:07 - 1394

جمعه  17مهر 7:46 - 1394

هرگز این جمله را به فرزندتان نگویید!!!! -

چهارشنبه  15مهر 6:27 - 1394

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم (خرداد ماه) -

شنبه  19اردیبهشت 6:30 - 1394

نمونه سوال فصل هفتم -

چهارشنبه  20اسفند 8:37 - 1393

نمونه سوال فصل ششم -

چهارشنبه  20اسفند 8:25 - 1393

نمونه سوال فصل ششم (آمار و احتمال) -

سه شنبه  16دی 11:18 - 1393

فعالیت  1صفحه ( 36تقسيم اعشاري بر روي محور) -
تمرین  1صفحه - 109
تمرین  4صفحه - 25

شنبه  15آذر 11:01 - 1393

یکشنبه  09آذر 11:38 - 1393

یکشنبه  09آذر 11:03 - 1393

تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری -
نمونه سوال کسر متعارفی -

سه شنبه  04آذر 9:34 - 1393

جمعه  30آبان 7:33 - 1393

نمونه سوال نسبت ،تناسب و درصد -
نمونه سوال تقریب -

چهارشنبه  02دی 11:53 - 1394

سه شنبه  03آذر 10:43 - 1394

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی ششم ابتدائی -

تمرین  1صفحه  11ریاضی ششم -

دوشنبه  07دی 9:29 - 1394

جمعه  30آبان 1:30 - 1393

پنجشنبه  29آبان 11:43 - 1393

تمرین  ۱صفحه  ۳۹ریاضی ششم -

سه شنبه  27آبان 6:00 - 1393

دانلود رایگان نمونه سوال فصل اندازه گيرى طول و زاويه -
دانلود رایگان نمونه سوال اعداد اعشاری -
تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدائی -
تمرین  1صفحه - 10

شنبه  24آبان 5:01 - 1393

شنبه  24آبان 4:41 - 1393

شنبه  24آبان 1:49 - 1393

چهارشنبه  21آبان 8:10 - 1393

ساده کردن کسرها -تمرین  1صفحه - 9

شنبه  03آبان 6:42 - 1393

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

@riazi1000

https://telegram.me/riazi1000
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جمع و تفریق اعداد مخلوط با استفاده از محور -
ضرب مساحتی کسرها -
مخرج مشترک -

پنجشنبه  24مهر 10:58 - 1393
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دوشنبه  21مهر 2:07 - 1393

یکشنبه  20مهر 8:56 - 1393

چگونه فرزندان خود را آماده مدرسه رفتن کنیم؟ -
بـچـههـای بـاهـوش را چگونه بـشـنـاسـیـم؟ -

چهارشنبه  26شهریور 3:36 - 1393

یکشنبه  09شهریور 11:57 - 1393

پاسخنامه ازمون استعدادهای درخشان پایه هفتم و اول متوسطه - 93
راهنمای مراجعین سایت -

سه شنبه  06خرداد 11:05 - 1393

آیا می توان واقعیت را تغییر داد؟ -
فرمولهای ریاضی ششم -
چگونه مطالعه کنیم؟ -

چهارشنبه  07خرداد 11:41 - 1393

سه شنبه  06خرداد 7:29 - 1393

سه شنبه  06خرداد 8:49 - 1393

دوشنبه  05خرداد 2:35 - 1393

رژیم غذایی برای شب امتحان -

یکشنبه  04خرداد 11:49 - 1393

آموزش نحوه تدریس درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان -
نمونه سوال نوبت اول ریاضی ششم ابتدائی -

شنبه  03خرداد 12:35 - 1393

آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان همراه با پاسخ نامه -

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

شنبه  03خرداد 4:35 - 1393

پنجشنبه  01خرداد 1:44 - 1393

@riazi1000

https://telegram.me/riazi1000
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20
14
خیر – زیرا هر دوچرخه به  2چرخ نیاز دارد و اگر با الگو 2تا2تا پیش برویم به عدد  19نخواهیم رسید .باید الگویی از  2باشد ( زوج باشد)
2

14

12

شکل دوازهم

( 23+1 )÷2

خیر –زیرا تعداد مربع های هر شکل  ،فرد است .
1

15

13

2

www.riazisheshom.ir

داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت

پرش چهارم

پرش سوم

2تاشاد2 ،تاغمگین

باز پاسخ

تعداد ضلعها که در هر شکل  ،فرد است.

شباهت  :هر دو دارای الگوی ثابت 2تا2تا هستند( .با الگوی ثابت پیش می روند )

تفاوت :هیچ عدد مشترکی بین آنها وجود
ندارد
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خیر – زیرا همیشه حاصل جمع یک عدد زوج با عدد فرد ،همیشه عددی فرد خواهد بود.
اگرهر دو عدد زوج و یا هر دو عدد فرد باشند  ،حاصل جمع آنها حتما عددی زوج خواهد بود  -اگر یک عدد فرد و دیگری زوج باشد ،حاصل جمع آنها حتما عددی فرد خواهد شد ،

زوج

زوج
فرد

12

9

4× 3

9

2×3
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3
3
بله-چون بین تعداد چوب کبریت ها و شماره شکل رابطه ضرب وجود دارد

مضرب های  3همان الگوی عددی  3هستند .حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد3
 30و  300و  3000و ...

راهبرد رسم شکل – عدد زوج کمتر از  20یعنی . 18

پس اعداد زوج بین  2تا  14قابل قبول است.

مثال  4:و  6و  10و ...

3

5

30

20

25

45
 ( 11راهبرد نمادین سازی )

----× 5 = 55

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-9095-100
4

برای مثال عدد 4
28

24

4

20

4

16

4

12

4

4

8

4
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فرد
0,2,4,6,8
خیر
خیر
فقط با توجه به رقم یکان آن عدد

در این جدول کدام اعداد  2بار رنگ شده ند؟ چرا؟

20
(2+)6×3

11

17

14

(2+)5×3

(2+)4×3

5

8

(2+)3×3

(2+)2×3

(2+)1×3
تعداد مربع ها 2تا بیشتر از  3برابر شماره شکل است.

13

8

( ------ × 3 ) +1= 25

یا

( 25 – 1 ) ÷ 3 = -----

تعداد مکعب = × 3 ) +1شماره شکل(
راهبرد حل مساله ساده تر و رسم شکل

یا

شماره شکل = -1)÷3تعداد مکعب(

ص

غ
غ

 1و  2و  3و  4و  6و 12

ص
 1و  3و  5و 15

داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت

1000+400+80+9
+0/01+0/007

www.riazisheshom.ir

یک هزار و چهار صد و هشتاد

1489/017

و نه ممیز هفده هزارم
چهار صد میلیون و هفتصد هزار و شصت

0 6 0

400700060
1489/017

7 0 0

400700060

4 0 0

37067910542

عدم توجه به صدگان میلیون و صدگان یک ها
غ

غ

ص

1023456789

یک میلیارد و بیست و سه میلیون وچهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه

9876543201

نه میلیارد وهشتصد و هفتاد و شش میلیون پانصد و چهل و سه هزار و دویست و یک

102346

یکصد و دو هزار و سیصد و چهل و شش

79 000 000
9 000 000
1 377 000 000
8280000
چین > ایران > سوئد > تاجیکستان

8 000 000
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دهگان هزار
یکان میلیون
صدگان

6
8
دهگان هزار و یکان میلیون

شصت و سه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار

صدگان هزار

و پانصد و شصت و هشت

6 383 156 800

www.riazisheshom.ir
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0/033

0/065

38
میلیون

62
میلیون

750
میلیارد

240
میلیارد

عدم توجه به جدول ارزش مکانی و جدا نویسی رقم های عدد مورد نظر
جدا نویسی با گسترده نویسی اشتباه نشود.

یکصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و شصت وچهار هزار و هشتصد

130 000 000
12 986 480
13 000 000

باز پاسخ 1701 -
35 987 641
باز پاسخ -

>
<

<
>

624578
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چهارصد و هفتاد و دو

472

دویست و سی هزار و هفده

230017
4

242

دویست و شصت ودو

√

√

√

به جای  5در دهگان ،رقم  8وارد کرده ( یعنی  30تا بیشتر )  ،پس حاصل را منهای  30می کنیم
باز پاسخ -

315360000
60= 315360000ثانیه × 60دقیقه × 24ساعت ×  365روز × 10سال

>

<

<

<
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خیر

خیر

بخش پذیر
بخش پذیر

بله
بله

بله
بله
بخش پذیر

بخش پذیر

صفر
صفر

3

7

یکی
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خیر

خیر

خیر

خیر

8

8

بله

بخش پذیر

یکان آن مضربی (الگویی) از  5باشد  .یعنی  0یا 5

370
است
زیرا عددی به  5بخش پذیر خواهد بود که یکانش  0یا  5باشد

1

0

0 1

1

0

1
4

3

1 2

0

4

3
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 905یا  950یا 590

 590یا 950

509

905

998
100

بله
صفر
خیر
زیرا هر تعداد ده تایی و صد تایی و  ...به  10بخش پذیرند و فقط یکان مهم است.

1
1

1
1

1
2
1

2
3

2

2

3
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خیر

8

2

یکی

8

3

282

12

282

2

2

3

3
خیر

بله
8

2
12

8
ده تایی

282

3

3
بله
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خیر
خیر
همه اعدادی که بر  9بخش پذیر هستند ،حتما به  3هم بخش پذیر هستند ؛ ولی عکس آن همیشه درست نیست.
9

0

باز پاسخ

6

0
بله – هرگاه عددی هم به  2و هم به  3بخش پذیر باشد ؛ حتما بر  6هم بخش پذیر خواهد بود.

5

 2و 3و5و 6و10و15

 23و 29

باز پاسخ
0

2

4
1

4

5
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قورمه سبزی

آب لیوان
یخ
بستنی

باز پاسخ
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0

-7

+20

+3

-18
این بار  ،پاسخ ها شبیه به هم هستند

قرینه 6

+3

+4

+2

-2

-3

+4
-2

0

-3

-4

+1
-1

-5
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سطح دریا

مثبت
منفی
+160
-70
0
+20
-210
-8

+25

+16

+11

+2

+8

-3

-8

20

-25

<

>

<

<

<

>

<

<

راست
چپ

مثبت

منفی
مثبت
کمتر
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+11

+7

+3

-5

-3
0

+3

+4

-130

-60

-25

<

>
>

>

+3

+75

+125

<
>

>

+2

<

-80 > -12 > -5 > -1 > 0 > +1 > +30 > +80
-1
>0

+2

0

-2

-4

+1
-6
> +1
>0

-10

-5

0

+5

+10
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عدد مورد نظر را در اعداد طبیعی ضرب می کنیم  .مضرب ها همان الگوهای عددی هستند

ابتدا عالمت  +و – را درنظر میگیریم ( همیشه اعداد +از اعداد – بیشتر هستند و سپس به مقدار خود عدد توجه می کنیم.

عددی به  3بخش پذیر است که جمع رقم هایش به  3بخش پذیر باشد .مانند 123

خیر – زیرا عدد  3بر  9بخش پذیر نیست .اما برعکس آن درست است.

 × 6شماره شکل

www.riazisheshom.ir
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باز پاسخ

17 – 19 – 43

بله – چون جمع رقم هایش به  9بخش پذیر است.

نادرست – برای بخش پذیری به  2باید یکان عدد زوج باشد.
نادرست – برای بخش پذیری به  3باید جمع رقم ها را در نظر گرفت.
درست – چون جمع رقم هایش به  9بخش پذیر است.

-1هر رنگ  ،با نظم (الگوی ثابت) تکرار شده است.
-2بعضی از خانه های مربوط به بخش پذیری  3دوبار رنگ شده است (مشترک با بخش پذیری به .) 9
49 000 807
40 000 000 + 9 000 000 + 800 + 7
0
 49میلیون
از یکان میلیون به صدگان میلیون می رسد.
باز پاسخ
برداشت برنج در استانهای گیالن و مازندران امسال  6703400کیلوگرم بوده .اگر سهم مصرف این دو استان
 921000کیلو گرم باشد،چه مقدار برنج به سایر مناطق کشور صادر می شود؟

-325

-8

+20

سمیه نائلی  -مشهد

-16

<

<

>

<

>

>

www.riazisheshom.ir
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ریاضی هزار

سایت مرجع(کليک کنيد)

سایت ششم (کليک کنيد)
www.riazisheshom.ir

کلیک کنید

www.riazi1000.ir

عددها و الگوها کسرها اعداد اعشارى تقارن و مختصات اندازه گيرى

نسبت ،تناسب تقریب

تدریس خصوصی (تهران)
همه ی دروس – همه ی مناطق(از دبستان تا دانشگاه)
 غربمرکز و شرق  -شمال
444۶9921
22۸۶903۸ ۷۶۸۷5۸45
تماس با مشاور :خانم هاشیم
0910۶011400
اعزام مشاور جهت مشاوره و ثبت نام در منزل محل کار و یا در محل موسسه
دریافت شهریه به صورت اقساطی طی دوره
پيگيرى مستمر و برگزارى آزمون هاى پيشرفت تحصيلی طی دوره آموزشی

برای عضویت در کانال تلگرام  @riazi1000کلیک کنید:

ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ رﯾﺎﺿﻰ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

www.riazisheshom.ir
داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روى ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
www.riazisheshom.ir
دانلود حل تمرین کتاب ریاضی ششم جدید - 96 - 95
اعداد مثلثی -

شنبه  02مرداد 7:50 - 1395

تساوی کسرها -
جمع کسرها -

دوشنبه  04مرداد 1:55 - 1395

سه شنبه  29تیر 5:49 - 1395

سه شنبه  01تیر 2:39 - 1395

جزوه نسبت و تناسب ریاضی ششم -

جمعه  07اسفند 12:57 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اعداد اعشاری ریاضی ششم کد - 721
حل تمرین  4صفحه  90ریاضی ششم(فصل نسبت ،تناسب و درصد) -

سه شنبه  06بهمن 2:22 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی کسر متعارفی ریاضی ششم کد - 711
نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اعداد تقریبی کد - 741

جمعه  23بهمن 2:18 - 1394

جمعه  02بهمن 5:54 - 1394

شنبه  19دی 5:55 - 1394

نمونه سوال تیزهوشان و نمونه مردمی اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم کد - 731
آزمون اعداد اعشاری با پاسخ تشریحی ریاضی ششم دبستان کد - 621
آزمون پایانی اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم -
نحوه تدریس درس اول فصل سوم -

نکته های آموزشی فصل کسر متعارفی -
نحوه تدریس نمایش اعشاری اعداد -

جمعه  13آذر 10:21 - 1394

سه شنبه  26آبان 8:34 - 1394

جمعه  15آبان 5:20 - 1394

یکشنبه  10آبان 11:49 - 1394

نحوه تدریس فصل دوم ریاضی ششم دبستان-اعداد اعشاری -

یکشنبه  26مهر 6:07 - 1394

جمعه  17مهر 7:46 - 1394

هرگز این جمله را به فرزندتان نگویید!!!! -

چهارشنبه  15مهر 6:27 - 1394

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم (خرداد ماه) -

شنبه  19اردیبهشت 6:30 - 1394

نمونه سوال فصل هفتم -

چهارشنبه  20اسفند 8:37 - 1393

نمونه سوال فصل ششم -

چهارشنبه  20اسفند 8:25 - 1393

نمونه سوال فصل ششم (آمار و احتمال) -

سه شنبه  16دی 11:18 - 1393

فعالیت  1صفحه ( 36تقسيم اعشاري بر روي محور) -
تمرین  1صفحه - 109
تمرین  4صفحه - 25

شنبه  15آذر 11:01 - 1393

یکشنبه  09آذر 11:38 - 1393

یکشنبه  09آذر 11:03 - 1393

تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری -
نمونه سوال کسر متعارفی -

سه شنبه  04آذر 9:34 - 1393

جمعه  30آبان 7:33 - 1393

نمونه سوال نسبت ،تناسب و درصد -
نمونه سوال تقریب -

چهارشنبه  02دی 11:53 - 1394

سه شنبه  03آذر 10:43 - 1394

نمونه سوال فصل اول و دوم ریاضی ششم ابتدائی -

تمرین  1صفحه  11ریاضی ششم -

دوشنبه  07دی 9:29 - 1394

جمعه  30آبان 1:30 - 1393

پنجشنبه  29آبان 11:43 - 1393

تمرین  ۱صفحه  ۳۹ریاضی ششم -

سه شنبه  27آبان 6:00 - 1393

دانلود رایگان نمونه سوال فصل اندازه گيرى طول و زاويه -
دانلود رایگان نمونه سوال اعداد اعشاری -
تدریس خصوصی ریاضی ششم ابتدائی -
تمرین  1صفحه - 10

شنبه  24آبان 5:01 - 1393

شنبه  24آبان 4:41 - 1393

شنبه  24آبان 1:49 - 1393

چهارشنبه  21آبان 8:10 - 1393

ساده کردن کسرها -تمرین  1صفحه - 9

شنبه  03آبان 6:42 - 1393

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

@riazi1000

https://telegram.me/riazi1000

داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت

جمع و تفریق اعداد مخلوط با استفاده از محور -
ضرب مساحتی کسرها -
مخرج مشترک -

پنجشنبه  24مهر 10:58 - 1393

www.riazisheshom.ir

دوشنبه  21مهر 2:07 - 1393

یکشنبه  20مهر 8:56 - 1393

چگونه فرزندان خود را آماده مدرسه رفتن کنیم؟ -
بـچـههـای بـاهـوش را چگونه بـشـنـاسـیـم؟ -

چهارشنبه  26شهریور 3:36 - 1393

یکشنبه  09شهریور 11:57 - 1393

پاسخنامه ازمون استعدادهای درخشان پایه هفتم و اول متوسطه - 93
راهنمای مراجعین سایت -

سه شنبه  06خرداد 11:05 - 1393

آیا می توان واقعیت را تغییر داد؟ -
فرمولهای ریاضی ششم -
چگونه مطالعه کنیم؟ -

چهارشنبه  07خرداد 11:41 - 1393

سه شنبه  06خرداد 7:29 - 1393

سه شنبه  06خرداد 8:49 - 1393

دوشنبه  05خرداد 2:35 - 1393

رژیم غذایی برای شب امتحان -

یکشنبه  04خرداد 11:49 - 1393

آموزش نحوه تدریس درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان -
نمونه سوال نوبت اول ریاضی ششم ابتدائی -

شنبه  03خرداد 12:35 - 1393

آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان همراه با پاسخ نامه -

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

شنبه  03خرداد 4:35 - 1393

پنجشنبه  01خرداد 1:44 - 1393

@riazi1000

https://telegram.me/riazi1000

