داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺷم

www.riazisheshom.ir

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﺟﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﻗﻲ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻳﻪ

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

@riazi1000

سایت مرجع(کلیک کنید)
کلیک کنید

www.riazi1000.ir

ریاضی هفتم
ریاضی ششم
www.tadris7.ir www.riazisheshom.ir

ریاضی دهم
ریاضی هشتم و نهم
www.riazidahom.ir www.riazinohom.ir

تدریس خصوصی (تهران)
همه ی دروس – همه ی مناطق(از دبستان تا دانشگاه)
 غربمرکز و شرق  -شمال
۷۶۸۷5۸45

22۸۶903۸

444۶9921

مشاورین ثبت نام:
آقای احمدی 0912-931-9۸۸1 :
خانم هاشمی0910-۶01-1400 :
اعزام مشاور جهت مشاوره و ثبت نام در منزل محل کار و یا در محل موسسه
دریافت شهریه به صورت اقساطی طی دوره
پیگیری مستمر و برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی طی دوره آموزشی
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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
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رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

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

پنجشنبه  24مهر 10:58 - 1393

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 4:35 - 1393

شنبه  03خرداد 12:35 - 1393

آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان همراه با پاسخ نامه -

پنجشنبه  01خرداد 1:44 - 1393
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47 920 000
تقریب 3254/9 = 0/1
تقریب 0/1

3254/93- 3254/9=0/03

صفر را به جای رقم های حذف شده قرار نداده است.
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بله – حداکثر به اندازه ی نصف مقدار تقریب است.
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در صورتی که  ،مقداری که باید حذف شود از نصف مقدار تقریب خواسته شده کمتر باشد.
یا به عبارت دیگر  ،در صورتی که اولین رقمی که باید حذف شود ؛ زیر  5باشد.
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برای اینکه باید بدانیم رقم سمت راست (صدم) چند است  .اگر کمتر از  5بود  ،تاثیری در گرد کردن ندارد ولی اگر  5یابیشتر از آن بود  ،یک واحد به دهم اضافه می شود.
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باز پاسخ – بین  17762/25تا 17762/34

کوچکترین = 79500

بزرگترین = 80499
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با تقریب  10000و گرد کردن

قطع و گرد کردن = 3/14
قطع کردن = 3/141

گرد کردن = 3/142

در قطع کردن  ،رقم سمت راست حذف می شود  .ولی در گرد کردن عالوه بر حذف شدن رقم سمت راست  ،ممکن است یک واحد به قبلی اضافه کند.
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*

با تقریب کمتر از  1درجه سانتی گراد
با تقریب کمتر از  1گرم
بستگی به قیمت فلز دارد  -با تقریب کمتر از  1گرم – برای طال با تقریب کمتر از  0/01گرم یا  0/001گرم (میلی گرم )
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 1سانتی متر
 1سانتی متر  2 -سانتی متر  -بین  1و  2سانتی متر  -بیش از  1سانتی متر  -کمتر از  2سانتی متر

 1سانتی متر و  5میلی متر

با تقریب کمتر از  0/01متر (  1سانتی متر )
با تقریب کمتر از  10کیلومتر –

طول  22و عرض  11و ارتفاع 6
سانتی متر مکعب  = 22× 6 × 11 = 1452حجم

طول  52و عرض  35و ارتفاع 13
میلی متر مکعب  = 35× 52 × 13 = 23660حجم

باز پاسخ  -اعداد بین  25تا  60کیلوگرم – مثال  37/6که با تقریب  38می شود.

12/0716

2/93

12/07

12/0716
12/0716 - 12/07 = 0/0016
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3/4

1/7

متر مربع 5/78

1/7

3/4
3/46 × 1/71 = 5/9166
5/9166

5/9

 5/9166 – 5/9 = 0/0166خطا به روش اول
 5/9166 – 5/78 = 0/1366خطا به روش دوم
مقایسه  :محاسبه به روش فعالیت  2سریعتر انجام می شود  ،ولی دارای خطای بیشتری نسبت به روش فعالیت  1می باشد.
یا در ضرب بهتر است که ابتدا عملیات ضرب را انجام دهیم و سپس در آخر کار تقریب بزنیم .چون تقریب در ابتدا خطای زیادی دارد

1750

گرم  ( 3/5 × 500 = 1750اول محاسبه  ،بعد تقریب )
گرم  ( 3 × 500 = 1500اول تقریب  ،بعد محاسبه)

0/25

0/3

 3/5گرم = 0/035کیلوگرم

0/13 + 0/12 = 0/25

0/1 + 0/1 = 0/2

0/1

0/12

0/1

0/13

خیر – با اینکه محاسبه به روش (ب) سریع تر انجام می شود  ،ولی خطای بیشتری دارد.

بله

0/2

0/25

0/13 + 0/12 = 0/25

0/1 + 0/1 = 0/2
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3/1

3/1

2/8

2/7

5/9

5/902

5/8

5/902

تقریب به روش گرد کردن  ،به جواب واقعی نزدیک تر است و خطای کمتری دارد ولی روش قطع کردن سریع تر است .

18
2
مرحله اول

خیر

دوم

0/3

6

3

2

2

5/44
70

4

4×4 = 16

به اندازه ی  4تا  ( 0/25یعنی یک واحد کامل ) از مقدار واقعی حذف می شود.
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با تقریب کمتر از  - 1هر چه مقدار تقریب کمتر باشد ؛ خطای آن کمتر خواهد بود .

0/8
6/6

3/6

3/56

7/4

7/44

اختالف 0/41

11

اختالف 0/39

13 – 1 = 12
11/41

= 11 5
12

1
5

30

6

5 +7 – 6 = 6

پاسخ تقریبی و مقدار واقعی ،کمتر از یک واحد اختالف دارد .اختالف 0/59

17

3

6/33

4 +7 – 6 = 5

اختالف 5 0/39

= 5/39

1/1

13
9/88

تبدیل عبارت اول به اعشاری 3/25 – 1/17 = 2/08
تبدیل عبارت اول به کسر

2

3/13

7
تبدیل عبارت اول به کسر

29
30

5

2/1
2/ 3 3 3 3 3
باید  7در مقدار واقعی

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

1
3

ضرب شود ؛ نه مقدار تقریبی.

@riazi1000

www.riazisheshom.ir

داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺷم

تقریب زدن  ،یعنی رند کردن اعداد برای محاسبات سریع تر .معموال در خرید اجناس از قطع کردن به عنوان تخفیف استفاده می کنیم.
مثال گرد کردن ؛ رند کردن معدل کارنامه خواهر یا برادر بزرگتر
باز پاسخ – دقت تقریب احتماال کمتر از  1000یا نهایت  10000است .مثال عدد  12345که با تقریب  1000می شود  12000و یا با تقریب  10می شود 12350
قبوض آب  ،برق  ،تلفن  -پرداخت پول برای خرید اجناس  -نمره ی امتحان خواهر یا برادر بزرگتر

باز پاسخ  80 -سانتی متر

ابزار مناسب  ،متر .
باز پاسخ  -اگر به طور تقریبی هر قدم را یک متر در نظر بگیریم  1000 ،قدم می شود.

باز پاسخ

محمد ماهان

5

و 8
8

9

11

11

12

12

قطع کردن
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25

10

باز پاسخ

باز پاسخ

1

=

2
2
41

=

 1/11100و 1/11199

10

1

20

2

60

5

1230

11

=

1/11108

و

و

1

2

4

5

1/11155

20

=

40
50

1

110

2

=

20
40

با تقریب کمتر از 1
با تقریب کمتر از 0/01
با تقریب کمتر از 0/001

0/01
100
100
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داﻧﻠود ﺷده از ﺳﺎﯾت رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺷم

باز پاسخ – ولی در همه حالت ها ؛ اعداد  1و  2و 3در راس مثلث هستند.
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ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﺟﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻮﻗﻲ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺷﺸﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻟﺒﻮﺷﻮﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻳﻪ
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۱
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پایه :ششم
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عبارت های زیر را کامل کنید:
 )1در ریاضی به جای تقریبا مساوی از عالمت  .......استفاده می کنیم.
 )2در تقریب اعداد به روش قطع کردن ،رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با  .............جایگزین
می کنیم.
 )3در تقریب رقم یکان ،اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از  .............است.
 )4در تقریب رقم دهم  ،اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از ..............است.
 )5در تقریب رقم  ، .................اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از ۰⁄۰۱است.
 )6در تقریب به روش قطع کردن ،همیشه اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از  .............است.

۲

جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به هر دو روش قطع کردن و گرد کردن به دست آورید.
روش گرد کردن

روش قطع
کردن

با تقریب رقم
یکان

۴۵⁄۵۶

صدگان

277873

دهگان

4996
۳۴⁄۳۸۷
۷۸⁄۳۴۷

دهم
صدم
۳

در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به دست آید:
تقریب عدد ۳۹⁄۶۸۴به روش گردکردن با تقریب
الف (کمتر از ، .............برابر ۳۹⁄۷می شود.
ب (کمتر از  ،...............برابر ۴۰می شود.
پ (کمتر از ، ...............برابر ۳۹⁄۶۸می شود.

۴

کدام یک تقریب عدد به روش گردکردن با تقریب کمتر از  ۰⁄۱نیست؟
۹⁄۹۶ −
̃۱۰ )1
۹⁄۹۴۷ −
̃ ۹⁄۹ )2
۷⁄۰۶ −
̃ ۷⁄۱ )3
۰⁄۰۶۶ −
̃ ۱ )4

1

عدد

نام :

آزمون کد ۷۶۷۱

نام خانوادگي:
فصل تقریب

سایت ریاضی هزار

مدت امتحان:
تاریخ امتحان:

/

/

پایه :ششم

 www.riazi1000.irدانلود

5

کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای را که تقریب آنها به روش گردکردن و با تقریب کمتر از 200 ، ۰⁄۱می
شود بنویسید( .فقط اعداد با حداکثر دو رقم بعد از ممیز)

6

حاصل تقسیم زیر را با تقریب کمتر از  ۰⁄۰۱به روش گرد کردن به دست آورید.

7

جرم یک برگه ی کاغذ  ۳⁄۵گرم است .جرم یک بسته ی  ۵۰۰تایی از این برگه ها چند کیلوگرم است؟ به دو
روش حساب کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم ( ۰⁄۰۰۱کیلوگرم (به دست آورید.

8

چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از ۰⁄۰۰۱تقریب می زنید با هم برابر
شوند.

9

طول و عرض و ارتفاع مکعب زیر را با تقریب کمتر از  ۱میلی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.
اندازه ها به سانتی متر است

۲⁄۳۶۵

۶⁄۴۷
۲⁄۲۴

2

۹⁄۵۶۸

۳⁄۷۸

نام :

آزمون کد ۷۶۷۱

نام خانوادگي:

11
کپی
رایت

تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

فصل تقریب

10
کپی
رایت

مدت امتحان:
/

/

پایه :ششم
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اختالف قطع شده و گرد شده ی عدد  105789با تقریب کم تر از  100را به دست آورید.

۳

مقدار تقریبی کسر را با تقریب کم تر از  ۰⁄۰۰۱به روش گرد کردن به دست آورید.
۷

12

حاصل عبارت زیر را با رعایت ترتیب انجام عملیات بدست آورید:
= ۲⁄۳ × ۳⁄۳ − ۵⁄۸ ÷ ۲ + ۷ ÷ ۲⁄۴ × ۳⁄۲

13

ربع یک زاویه نود درجه را با تقریب کمتر از یک گرد کرده ایم .عدد حاصل چند است؟

14

حاصل عبارت مقابل با تقریب کمتر از  ۰⁄۰۱با روش قطع کردن کدام است؟ (نمونه دولتی)
?= )۰⁄۴ × (۷ − ۱⁄۱۲
د) ۲⁄۲۵
ج) ۲⁄۳۵
ب) ۲۳⁄۵
الف) ۲⁄۷۵

15

گرد شده ی عبارت  ۹⁄۵۸ + ۲⁄۰۳ − ۰⁄۰۰۱با تقریب کمتر از  ۰⁄۰۱کدام گزینه است؟ (نمونه دولتی)
د) ۱۱⁄۶
ج) ۱۲
ب) ۱۱⁄۶۱
الف) ۱۱⁄۶۰۹

16

عبارت  ۴⁄۷ + (۱۴⁄۰۱ − ۹⁄۸) ÷ ۱⁄۵را با تقریب مناسب محاسبه کرده ایم حاصل کدام
الف) ۷

ب) ۴⁄۵

د) ۶⁄۴

ج) ۹

3

است؟(نمونه دولتی)

نام :

مدت امتحان:

آزمون کد ۷۶۷۱

نام خانوادگي:

تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

فصل تقریب

/

/

پایه :ششم

 www.riazi1000.irدانلود
۱

۱

۴

۲

17
۱
۱
کپی الف) ۵ + ۷⁄۴ × [۸⁄۱ ÷ ] × ۲
۲
۴
۱
رایت
ج) ) ۵ + ۷⁄۴ + [۸⁄۱ × ۲] × (۲ +

عبارت )  (۵ + ۷⁄۴ × ۸⁄۱ ÷ × ۲با کدام عبارت زیر برابر است؟
۱

۱

ب) ) ۵ + [۷⁄۴ × ۸⁄۱ ÷ ] × (۲ +
۴

۱

۱

۴

۲

۲

ج) ) ۵ + [۷⁄۴ × ۸⁄۱] × ( + ۲

۴

۱
۱
 18حاصل عبارت  ۹ + ۰⁄۴ × ۷ − (۱⁄۵ − ( ÷ ) + ۰⁄۷۵) ÷ ۲با کدام گزینه برابر است؟
۴
۵
د) ۵⁄۴
ج) ۱۱⁄۳
ب) ۹⁄۹
کپی الف) ۳۲⁄۴
رایت

۱۹

مقدار کسر
۲

الف) ۲
۵

۲۰

۲

۱

۱−۲×۳

۱ ۳
۱+۲÷۴

 ۱ +کدام است؟
ب)

۴
۱۵

۱

ج)

۷

د)

۵

۷
۱۵

حاصل تقریبی عبارت زیر کدام است؟ (نمونه دولتی با کمی تغییر)
)))۱ + (۱ + (۱ + (۰⁄۷ − ۰⁄۲
۲⁄۵ +
)۴ − ۰⁄۱ × ۳ × (۲⁄۱ − ۰⁄۱
د) ۳⁄۴۳
ج) ۱۰
ب) ۲۰
الف) ۳
خرید فایل ورد (قابل ویرایش) و پاسخنامه تشریحی کد ۷۶۵۱

(کلیک کنید)
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ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ رﯾﺎﺿﻰ ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن
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 -
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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
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