
که دانش آموزان باید فرا بگیرند. کتاب ششم مطالب حداقل بررسی  

 در این نوشته کتاب ششم را مورد ارزیابی قرار می دهیم و نکاتی را که در هر فصل می بایست دانش

 آموز بر آنها احاطه داشته باشد را بررسی می کنیم .البته نکاتی وجود دارند که با توجه به سلیقه معلم

.وزبه صورت انفرادی کار خواهد شد نکات بررسی شده در این نوشته حداقل ها هستندوهدف دانش آم  

  .کتاب ریاضی ششم شامل هفت فصل می باشد

عدد والگوهای عددی -اول فصل  

کسر -مدو فصل  

د اعشاریاعدا -ومس فصل  

تقارن و مختصات -چهارم فصل  

اندازه گیری -پنجم فصل  

کسر،نسبت، تناسب -ششم فصل  

تقریب -هفتم فصل  

و دلسوز آگاه هر کدام از این فصلها شامل بخشهایی هستند که درک تمام این بخشها بایستی توسط معلمی  

 انجام پذیرد.تدریس صحیح ،بررسی یادگیری دانش آموز از طریق پرسش و پاسخ مستمر و حل تمرین به

بررسی توانایی  کارهایی هستند که در تدریس خصوصی ریاضی انجام می پذیرد.برای صورت منظم  

 دانش آموزان عزیز این بخشها برای هر فصلی بررسی می شود تا دانش آموزان و والدین توانایی

می مجرب مراجعهلبررسی سطح دانش خود و فرزندانشان را داشته باشند و در صورت نیاز به مع   

کنیم: حل کنند ابتدا از فصل اول عدد و الگوهای عددی آغاز می اکنند و مشکالتشان ر  

 در این فصل دانش آموز باید بتواند در ادامه سال پنجم الگوهایی را که فاصله عددیشان ثابت است را

کند ، رابطه آنها را به دست آورد و با استفاده از رابطه عدد مثال هزارم را به دست آورد و یا بررسی  

ست. با توجه به صالحدید معلم از الگو را به او بدهند و او بگوید این عدد چندمین عدد الگو عددی  

 دانش آموز باید با الگوهای مربعی ، مکعبی ، فیبوناچی و ... آشنا شود.

 آشنایی با اعداد زوج و فرد بسیار حائز اهمیت است . کشف رابطه آنها و برخورد با آنها در چهار عمل



زوج یا فرد بودن پاسخ را ها بتواند لی ،بدون دانستن مقدار عدد با توجه به زوج و فرد بودن آن اص  

و بتوانددریابد. مضربهای اعداد را فهمیده باشد و بتواند مضرب هزارم یا ...ام را هم به دست آورد   

 مضرب اعداد را تشخیص دهد.عدد نویسی را تا صدگان میلیارد به عدد و حروف بداند.

بتواند اعداد را مقایسه کند.اعداد را به صورت تقریبی بنویسد.ارزشهای مکانی اعداد را بشناسد و   

 اعدادی را که با ارقام مساله و شرایط خاص باید بنویسد را به دست آورد.مثال عددی هشت رقمی با ارقام

یکی از نکات مهم دیگر ،بخشپذیری ها هستند که بسیار ... بدون تکرار یا با تکرار ،زوج یا فرد باشد.  

ربرد دارند.هستند وتا سالهای پایانی دبیرستان کا مهم  

 اما آخرین قسمت این فصل آشنایی با اعداد صحیح است و مقایسه آنها با یکدیگر و دانستن قرینه اعداد و

 اولویت در انجام چهار عمل اصلی می باشد این قسمت در کالس هفتم کامل می شود. 

 

واالت ریاضی فصل اول کتاب ششمنمونه س  

در الگوی زیر بیستمین شکل را بیابید._1  

5و 9و 13... و  

5و  12و 19... و       

عدد چندم الگوی دوم است؟ 1398عدد چندم الگوی اول و عدد  401در الگوهای باال ،عدد _2  

تفاضل بیست و پنجمین عدد فرد با هفدهمین عدد زوج چقدر است؟_3  

مجموع  هفدهمین مضرب عدد پنج با دوازدهمین مضرب عدد یازده چقدر است؟_4  

ا با حروف یا عدد بنویسید.اعداد زیر ر_5  

میلیارد و پنج میلییون و هفتصد و پنجاه و دو دو صد و  

1942000054 

اگرعدد صد میلیارد و پانصد میلیون و هشتصد و نود را با عدد سیصدو پنجاه وهفت هزار جمع کنیم_6  

 صدگان هزار چه تغییری می کند؟ صدگان چه تغییری می کند؟

 



ای < = > با یکدیگر مقایسه کنید.متهعداد زیر را با عالا_7  

                                     100679887      100678987     

                                     100679887      1006798870 

اعداد زیر را با تقریب های خواسته شده بنویسید._8  

را با تقریب هزار بنویس. 1245678  

.بنویس میلیونبا تقریب را  123456789  

  

هر کدام از اعدا زیر مضرب چه عددهایی می توانند باشند؟_9  

35              45            90           15              72                81  

بزرگترین و کوچکترین عدد نه رقمی با تکرار و بدون تکرار فرد را بنویسید. 9تا  1با اعداد _10  

 

بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی بدون تکرار را بنویسید. 7و  6، 5، 4، 3 با_11  

 

طبقه باال و  4طبقه به پایین  7مردی طبقه دوم است .او _12  

 سه طبقه پایین و دو طبقه باال می آید با عدد صحیح

جواب را نشان بده.   

تعریف اعداد صحیح را بنویسید._13  

صحیح منفی کدام است؟بزرگترین عدد _14  

قرینه اعداد صحیح زیر کدام است؟_15  

                                                                             12                                       

       

پاسخ عبارت ریاضی زیر چیست؟ _16   

7x4-6x  (5-) +  4) x(-7)+9) 

 طبقه همکف

(5-)  



 

کسر -دوم فصل  

موز باید جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط را بداند.مفهوم کسر مساوی را از سال پیش به یاد دانش آ  

.کوچکترین مخرج مشترک چند کسر را باکمک مضرب که از فصل اول آموخته یاد گرفتهداشته باشد  

محور و شکل نشان دهد.     اب .جمع و تفریق کسر ها راباشد  

کتر از واحد برابر با واحد را بداند ،کسر کوچکتر از یک دوم ومفهوم کسر بزرگتر از واحد ،کوچ  

،بزرگتر از یک دوم را بشناسد.بتواند کسرها را از کوچک به بزرگ مرتب کند.کسرها را با کمک شکل  

پروانه ای و مخرج مشترک گرفتن با یکدیگر مقایسه کند.ضرب و تقسیم کسرها را با ،محور اعداد  

فین وسطین را نیز باید آموخته باشد و انجام تقسیم با مخرج مشترک وطرمحور و شکل نشان دهد.  

مسائل مربوط به کسرها را از روشهای محاسباتی یا با استفاده از شکل حل کند. .معکوس را بداند   

تمرین ها را حل کند.و با استفاده از روش دور در دور و نزدیک در نزدیک   

 

شمواالت ریاضی فصل دوم ریاضی شنمونه س  

 

کسرهای بزرگتر از واحد را مشخص کنید؟_1  

 

جمع و تفریق های های زیر را با کمک شکل و محور حل کنید._2  

3 

3 

کسرهای کوچکتر از یک دوم را انتخاب کنید._3  
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_ با شکل و محور ضرب و تقسیم زیر را نشان دهید.4  

 

 

 

_کسرهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.5  

       1  

 

 

_پدر بزرگ احمد دو پنجم باغش را درخت سیب کاشت.دو سوم سیبها سیب قرمز بودند .چه کسری از6  

)با استفاده از شکل حل کنید.(سیب قرمز کاشته شده است؟ کل باغ  

ار پنجمی بسته بندی کردیم .چند بسته دارچین خواهیمهزار کیلوگرم دارچین را دربسته های چه_7  

  داشت؟  

م  و سه پنجم ،چهار کسر بنویسید.دویک _بین دو کسر 8  

برای سه پنجم تقسیم برهفت یک مساله بنویس._9  

پاسخ دهید._10  

2 +
3

8
−

4

5
 

3 −
4

7
+

8

5
 

د اعشاریاعدا -سوم فصل  

،صد،هزار،ده هزار و .... می باشد.است که مخرجش ده  دانش آموز باید بداند که اعشار همان کسر  

هزارم و..... ،صدم،دهم ،باید بتواند کسر را به اعشار و اعشار را به کسر تبدیل کند و مفاهیم   

 بداند. اعداد را به صورت تقریبی بتواند به دست آورد.ضرب و تقسیم اعشاری را بداند.بتواند با محور

بتواند گسترده اعداد اعشاری وبدون شکل اعداد اعشاری را جمع و تفریق کند. اعداد کار کند .با شکل و   

اعشاری را با یکدیگر مقایسه کند و ضرب و تقسیم اعداد اعشاری بر و بتواند اعداد کسری را بنویسد  
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 ده ، صد،هزار،ده هزار و .... را کامال خوب درک کرده باشد.

سیم اعداد اعشاری بر اعشاری که از مباحث بسیار مهم است.تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی و تق  

موزند.. که دانش آموزان حتما باید بیا و دو نکته مهم مساله ضخامت کاغذ و تعداد دور چرخهاست  

سوم ریاضی ششمواالت ریاضی فصل نمونه س  

را در جدول ارزش مکانی قرار دهید._اعداد زیر 1  

67/876                            006/52                             078/504  

 

اعداد اعشاری زیر را به صورت کسر بنویسید._2  

4/0           125/0        22/0        55/0  

 

_کسرهای زیر را به اعداد اعشاری بنویسید.3  

4

5
 

7

125
 

_عدد های کسری و اعشاری زیر را به صورت گسترده بنویسید.4  

10608/5  

3
7

125
 

ضربها و تقسیم های زیر را انجام دهید._5  

379/0×10000                   1000000÷54/0                       00001/0 ×234/0  

 

.تقسیم های زیر را انجام دهید_6  

9÷69/8                                8÷5/7  



آن چقدر است؟امت یک برگ میلیمتر باشد.ضخ 23صفحه دارد.اگر ضخامت کتاب  500_کتابی 7  

شعاع چرخ را پیدا کنید.متر به جلو می رود. 136دور می چرخد و  25_یک چرخ  8  

،می باشند .میانگین 35/16، 65/16، 5/16، 25/16، 75/16سته هایی حاوی کلوچه به وزن های _ب9  

 وزن این بسته ها چقدر است؟

.تقسیم های زیر را انجام دهید _10  

9/0÷69/8  

 08/0÷5/74  

.)به  دو روش(.تقسیم زیر را انجام دهید _11  

4/2

0/07
 

رقم تکراری و  و رقم هزارم آن ثلث صدم باشد. 9رقم صدم آن  200عددی اعشاری نزدیک به _12  

.نداشته باشد  

تقارن و مختصات -چهارم فصل  

قسمت اول این تقارن مرکزی و مرکز تقارن ،محور تقارن،دوران و تقارن چرخشی مطالبی هستند که در  

را فرا گرفته باشد.قسمت دوم محورهای مختصات است هانفصل مطرح شده اند و دانش آموز بایستی آ  

در این بخش باید باسالهای بعد است شاید تا دانشگاه نیز ادامه می یابد.که آغاز مبحثی است که پایانش   

. ا تا حدودی درک کندمحور مختصات کامال آشنا شود و انتقال و تقارن مرکزی و محوری ر  

 با توجه به سلیقه معلم اشکال هندسی از خانواده متوازی االضالع و چند ضلعی های منتظم را دانش آموز

و ... را در مورد آنها بداند. باید بشناسد و تقارن مرکزی،محوری   

 

ریاضی ششم چهارمواالت ریاضی فصل نمونه س  

_تقارن مرکزی را تعریف کنید.1  

توان قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه رسم کرد.با ذکر یک مثال توضیح دهید. _چگونه می2  



.رسم کرد.با ذکر یک مثال توضیح دهید خطچگونه می توان قرینه یک شکل را نسبت به یک  _3  

.ی را تعریف کنیدچرخشتقارن  _4  

_جدول زیر را کامل کنید.5  

 
 مثلث

 
متوازی 
 االضالع

 
 مستطیل

 
 مربع

 
 لوزی

 
 شکل

 

      
 مرکز تقارن

      
محل برخورد 

قطرها مرکز تقارن 

.است  
      

 محور تقارن

      
تعداد محورهای 

 تقارن

 

درجه دوران دهیم .با ذکر مثال توضیح دهید. 90_اگر بخواهیم شکلی را در جهت عقربه های ساعت 6  

 

؟)سوال تیز هوشان(.مساحت شکل به دست آمده چیستنقاط  را روی محور مختصات رسم کن_7  

[
4
5

]  [
3
6

]   [
1
3

]  

 

واحد به سمت باال ببریم  2واحد به سمت چپ  و 3_اگر یک مثلث به مختصات نقاط روبه رو را 8  

 چه تغییری در مختصات آن به وجود می آید؟به نظر شما مساحت آن تغییر می کند ؟چرا؟)فکر کنید( 

[
4
5

]  [
3
6

]   [
7
3

]  

با استفاده از تقارن محوری قرینه کنیم چه اتفاقی می افتد با ذکر مثال توضیحطه ای را بخواهیم _اگر نق9  

.دهید  



  زوج و فرد چگونه است؟_مرکز تقارن ،محور تقارن در چند ضلعی های منتظم با تعداد اضالع  10

اندازه گیری -پنجم فصل  

دانش آموز همراه است.در این فصل  این فصل بسیار مهم است و درک مطالب آن تا سال کنکور با  

.و واحدهای آنها و تبدیل واحدها را بیاموزد جرمدانش آموز باید واحدهای طول ،سطح، حجم،  

.استفاده از جدول تناسب برای تبدیل واحدها بسیار مهم است  

با با مکعب ،هرم،استوانه و مکعب مستطیل بیشترآشنا شود.سطح قسمتهای رنگ شده شکلها را بتواند  

بدست آورد.   تصور فضایی فکر کردن و خالقیت و  

  کند.  مثلث و ذوزنقه را بتواند محاسبهمتوازی االضالع ،مساحت و محیط دایره،مربع ،مستطیل،

 در قسمت دوم فصل خط و زاویه را درک کند .زوایای متمم و مکمل و تند و باز و راست را

نیمساز و عمود منصف را در ک کند تا بتواند مسائل مهم بتواند از نقاله استفاده کند.در نهایت بشناسد  

 و مختلف این فصل را حل کند.

ریاضی ششم پنجمواالت ریاضی فصل نمونه س  

  _جدول زیر را کامل کنید.1

 
 واحد

 

  
 طول

  
 زمان

  
 سطح

  
 جرم

  
 زاویه

  
 حجم

 



ت؟کیلومتر اس 10متر است .چند وجب او  2/0_طول وجب المیرا حدود 2  

_یک هکتار چند متر مربع است؟3  

_با توجه به جدول تناسب های زیر،واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.4  
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_برای اندازه گیری موارد زیر از چه واحدی استفاده کنیم؟5  

ای ورزشی:مساحت باغها و مزارع:                  مساحت زمین های بازی ه  

 مساحت مراکز آموزشی:                  مساحت کشورهای مختلف:

67500هر کیلوگرم شیرینی  تن شیرینی می پزد.اگر قیمت 2/5_ یک کارگاه شیرینی پزی ساالنه 6  

  تومان باشد درآمد ساالنه این کارگاه چقدر است؟

مصرف می شود.اگر اتاقی به لیتر رنگ  2.5برای رنگ کردن هر متر مربع از یک دیوارحدود _7  

چند دسیمترمکعب رنگ الزم داریم؟متر داشته باشیم  . 3متر و ارتفاع  5متر عرض  6ابعاد طول   

،یک هرم و مکعب مستطیل بسازید.مسائل بعدی را حل کنید._یک مکعب 8  

مساحت مکعب مستطیل رو به رو را به دست آورید._9  

 

 

 

ا به دست آورید._مساحت هرم مقابل ر10  

 

 

 25 
            

1  

 1800 
 کیلومتر

 متر

 کیلومترمربع
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عبمتر مک  

 لیتر

متر6  

متر9  

متر4  

متر6  
متر6  

9 



._مساحت مکعب رو به رو را به دست آورید11  

 

 

 

تصویر را از باال و روبه رو رسم کنید. 9و  11،  10در شکلهای مساله های_12  

 

_مساحت قسمتهای رنگی را به دست آورید.13   

 

 

_مساحت و حجم استوانه را بیابید.14  

 

 

 

لمه های مناسب پر کنید.جاهای خالی را با ک_15  

 فاصله دو نقطه طول ...................پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.

 فاصله ی نقطه از خط ،طول پاره خطی است که از نقطه به خط .............عمود می شود.

 ..................خطی است که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود شود.

درجه می باشد................نامیده می شود. 90زوایایی که مجموع آنها   

درجه می باشد................نامیده می شود. 180زوایایی که مجموع آنها   

 اختالف زاویه مکمل و متمم ..............است.

_در شکل زوایای مساوی را مشخص کن.16  

 

 

متر6  

متر5  

متر5  

متر4  

متر4  

متر6  



ص کن.زوایای خواسته شده را مشخ_17  

 

کسر،نسبت، تناسب -ششم فصل  

 دانش آموز باید بتواند نسبتهای کسری بین دو چیز را به نسبتهای صحیح تبدیل کند و با توجه به مساله از

 نسبتها استفاده کند و مسائل را حل کند. دانش آموز باید مفهوم درصد را بداند و بتواند مسائل را حل کند 

.کندنیز به کار گیرد. از درصد در آمار و احتمال نیزاستفاده  وآن را در قسمت محاسبات مالی  

درصد مواردی مانند سکه و تاس را درک کرده باشد و باید بتواند پنجاهدانش آموز باید اصطالح پنجاه ،   

   را با توجه به صورت مساله بیابد.

 نمونه سواالت ریاضی فصل ششم ریاضی ششم

به سه چهارم است.نسبت آنها را به صورت اعداد صحیح بنویسید. نسبت سن احمد به صادق دو پنجم_1   

سال باشد .سن هر کدام چقدر است؟ 63اگر مجموع  سن آنها   

متر مربع باشد .طول و عرض  45باشد.اگر مساحت مستطیل  5به 3نسبت طول و عرض مستطیلی _2  

 آن چقدر است؟

می باشد.اگر برای تولد امام زمان  2به  4به  7به شکر به نارنج  آب نسبت نارنجبرای تهیه شربت _3  

شربت مورد نیاز باشد .چه مقدار از هر کدام نیاز داریم؟کیلوگرم  2300  

_ پنج هشتم چند در صد است؟4  

ی بیست است.آن عدد چه عددی است؟درصد عدد چهل _5  

چهل و پنج درصد چهل چقدر است؟_6  

مهره قرمز و سه مهره سبز 8 مهره سبز،4 ،مهره آبی 10مهره وجود دارد .اگر  25_در یک کیسه 7  

چند در صد است؟ مهره ها  داشته باشد هر کدام وجود  

کاال چقدر می شود؟درصدسود بفروشم. قیمت  25تومان خریدیم .می خواهیم با  250000کاالیی را _8  

بود؟ لباس چقدرتومان است.قیمت اصلی  200000 آندرصد تخفیف فروختیم.قیمت  20_لباسی را با 9  

با پنجاه در صد کاالی دیگری برابر است؟ کاالیی ت درصدسبی قیمت _در چه صورتی10  

90 
 ؟

 ؟ 22
 ؟

90 



تقریب -هفتم فصل  

 در این فصل دانش آموز باید ابزارهای اندازه گیری را بشناسد و بداند که هر کدام برای اندازه کیری چه 

بسیار مهم ترتیب عملیاتدانستن روش گرد کردن و قطع کردن آموخته باشد. چیزی است.تقریب را با  

  .است

 بهترین راه برای بررسی مطالب یاد گرفته شده در هرسالی مراجعه به معلمان مرکز ما و دادن امتحانات 

فصل تعدادی سوال قرار گرفته شده است که حلهر طبقه بندی شده واستاندارد می باشد.البته آخرتوضیح  

. آنها نیز بی فایده نخواهد بود  

ریاضی ششمهفتم  نمونه سواالت ریاضی فصل  

تقریب به روش قطع کردن را با ذکر یک مثال توضیح دهید._1  

 

.کردن را با ذکر یک مثال توضیح دهید گردتقریب به روش  _2  

 

حاصل هر عبارت را به دست آورید.،ر محاسبات_با توجه به اولویت د3  

5÷(((75/0 +125/0 )-3+)4)-25  

  

5+2-11 ×2 +5 ÷25 +3 ÷9 

 درصد  80نمونه سوالها باشند،حدود قادر به حل کردن این  کالس ششم  در صورتی که دانش آموزان 

 آموخته اند.و برای یادگیری مطالب بیشتر و مهارت بیشتر در درس ریاضی برای  مطالب کتاب را

 کمک بگیرند. معلم خصوصیاز باید لتی و غیر انتفاعی نه دومدارس نمو آمادگی

 انفرادیصورت گروهی و دو  که به  ریاضی پیشرفتهکالسهای ما در کنار شما هستیم تا بتوانیم در 

 بهترین آموزش را ارائه دهیم.، می شود تشکیل با توجه به شرایط دانش آموز

 روری او نیاز مبرم و ضآنگاه قادر به حل این سواالت نباشند کالس ششم  دانش آموزان در صورتی که

 .مفهومی آموزش دهد به صورتکمک از معلم خصوصی آگاهی است که مطالب را به او از پایه و



 صورت گروهی و دو  مفهومی که به پایه و کالسهای یادگیری ما در کنار شما هستیم تا بتوانیم در 

 اعتماد  کمک کنیم و بهترین آموزش را ارائه دهیم، می شود تشکیل با توجه به شرایط دانش آموز انفرادی

 ون شایسته آن هستیم.چشود. به ما اعتماد کنید  از دست رفته دانش آموز ترمیمبه نفس 

 


