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 بنام خدا

 دوستان کالس ششمی من سالااااااام

 سال تحصیلی جدید مباااارک

 خوش اومدین... به کالس ریاضی

 

 فصل اول با چی شروع شده؟ الگوها 

 :کنیممیپس ما هم درسمون رو شروع 

 .هاست چرخه دو تعداد و ها چرخ بین رابطه که میشه آغاز فعالیت یک با فصل

چند تا  یعنی باشیم داشته دوچرخه تا سه اگه پس داره... چرخ تا دو دوچرخه هر میدونیم

 تا 8تا دوچرخه داشته باشیم چند تا چرخ داریم؟  4.... اگه  تا ۶ چرخ داریم؟

ه وایم ببینیم رابطه کلی الگو چطوری بسازه، حاال میخ می عددی الگوی یک رابطه این

 دست میاد. 

 

 اعداد ببینیم یدبا. کنیم توجه اول عدد چند تا به باید الگو کلی رابطه کردن پیدا برای 

 .بیشتر یا کمتر میشن

 میشن بیشتر اعداد که بینیممی ۷،۵،۳،۱ اعداد مورد در مثال

 عددی الگوهای
 



 

 

 RiaziBaHam@ 2 نویسنده : نسیم زمانیان

 انجام عجم یا ضرب عملیات دو از یکییعنی  بشن بیشتر اعداد وقت که  هر  .1

 شده

 یک؟ کدام جمع؟ یا ضرب

 جمع؟ یا شده ضرب بفهمیم کجا از همینجاست اصلی مسئله

      ۷،  ۵،  ۳،  ۱     توجه کنید گفتیم که مثالی به

 : داریم حالت دو..شده تبدیل ۵ به ۷ یعنی اول عدد

 شده ۵و تبدیل به  شده ضرب ۵ در ۷حالت اول: 

 شده ۵ به تبدیل و شده جمع ۲ با ۷ حالت دوم:

 

 باشه شده ضرب ۵ در ... اگه حالت اول اتفاق افتاده باشه یعنی بعدی عدد سراغ میریم

 میریم سراغ حالت دوم. یعنی  پس.نیست اینطور که بشه، ۹ به تبدیل باید ۵ عدد پس

 ۱ کنیم جمع ۲ با را ۳ عدد اگه حاال،  اومده بدست ۳ جواب و شده جمع ۲ عدد باعدد ما 

 میاد. بدست ۲ عدد جمع با الگو این پس میشه

 
 دیگه مثال یه

 .بگیرید نظر در را  ۲،  ۷۲،  ۱۲ اعداد

 .شدن بیشتر اعداد که میبینید هم اینجا در 
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 پس دو حالت وجود داره: شده ، ۷۲ به تبدیل ۲ عدد 

  شده جمع ۷۱ با ۲حالت اول : 

 .شده ضرب ۶ در ۲حالت دوم : 
 

 نیست! اینطور که باشه ۲۲ باید بعدی عددپس  باشه شده جمع ۷۱ با ۲ اگه

 :کردیم استفاده ضرب عمل از اینجا پس 

پس برای  .شده ۱۲ جواب و شده ضرب ۶ در ۷۲ و شده ۷۲ و شده ضرب ۶ در ۲ یعنی

 .میشه ضرب ۶ در ۱۲ ، هم بعدی عددبه دست آوردن 

 

 

 .تقسیم یا کردیم استفاده تفریق از یا یعنی بشن کمتر اعداد هرگاه -۲

شدن....  کم اعداد یعنی شده، پس ۷۵ به تبدیل ۷۳ بگیرید نظر در را ۷۳،  ۷۵،  ۷۷ مثال

 تفریق یا شده تقسیم یا بنابراین

 کم تا ۲ هم را ۷۵.شده کم تا ۲ میگیریم نتیجه ، پس ۷۵ نمیشه عددی هیچ بر تقسیم ۷۳

 بوجود میاد. ۲عدد  . یعنی الگوی ما با کم کردندرسته ...پس. ۷۷ میشه کنیم
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 ۷۱۱ به تبدیل ۳۱۱شدن،  کم اعداد بگیرید نظر در را  ۳۱۱،  ۷۱۱،  ۲۱ اعداد:  دیگه مثال یه

 شده ۳ بر تقسیم یا شده کم تا 4۱۱ پس یا شده

 تقسیم و نشده تفریق پس.برمیخوریم مشکل به که کنیم کم را 4۱۱ عدد ۷۱۱ از اگه حاال

 .شده

 4 عدد کنیم تقسیم ۳ بر را ۲۱ و اگه میاد بدست ۲۱ عدد کنیم تقسیم ۳ بر را ۷۱۱ حاال 

 .میاد بدست

 

 

 بار هر. نمیشه متقسی یا ضرب یا کم یا اضافه ثابتی عدد که هستن هم الگوها بعضی -۵

 .کنیم پیدا رو جدید عدد اون باید ما که میشه کم یا اضافه جدیدی عدد

 رو به دست بیاریم:به عنوان مثال میخوایم رابطه بین اعداد زیر 

  ۵، 8،  ۷۳،  ۲4 مثال

شدن ،  ضافها چون اعداد وجود نداره، تقسیم یا تفریق رابطه اعداد بین که مشخصه کامال

 .شده جمع  پس( شه 8 به تبدیل ۵ چطور)  نیست هم ضرب

 :اینجاست مسئله اما

 .شده اضافهبهش  تا ۳ شه تبدیل 8 به اینکه برای ۵ 

 .شده اضافه تا ۱ شه ۷۳ به تبدیل اینکه برای 8

 .شده اضافه تا ۹ مقدار ۲4 به تبدیل برای ۷۳
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 هی به تبدیل خودش این شده اضافه تا ۹ بار یه تا ۱ بار یه تا ۳ بار یه اعداد ببینید یعنی

 .شده الگو

 آخر تا همینطور و تا ۷۵ بعدی.میشه اضافه تا ۷۷ بعدی یعنی شدن اضافه تا دو تا دو

 

 
 

 

 

 

 درس رو با اعداد زوج و فرد ادامه میدیم.

 اعداد زوج چه اعدادی هستند؟

 باشه این عدد زوجه.. 8یا  ۶یا  4یا  ۲یا  ۱اگر یکان یه عدد 

 8زوجه چون یکانش  ۷۵۱8...4زوجه چون یکانش  ۲4مثال 

 یه عدد زوج چطور ساخته میشه ؟

 ضرب کنیم یه عدد زوج میسازیم ۲هر عدد رو در 

 ۶×۲یا  ۱×۲یا   ۵×۲مثال 

 فرداعداد زوج و 
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رو در هر عددی ضرب کنیم یه عدد زوج میسازیم...به این عددها میگیم  ۲پس 

 ۲مضرب

 ۲×عدد زوج= هر عدد

 چه اعدادی فرد هستند؟

 باشه ۱یا  ۳یا  ۵یا  ۷اعدادی که یکانشون 

  ۷۵۹۱یا  ۲۷مثال 

که بینشون قرار  ۷۱زوج هستند و  ۷8و  ۷۶بین هر دو عدد زوج یه عدد فرد هست...مثال 

 گرفته فرده

هر عدد(...خب االن هم گفتیم هر عدد فرد بین دو تا ×۲یادتونه گفتیم عدد زوج میشه )

 عدد زوج قرار داره درسته؟؟ 

پس میتونیم بگیم اگه به یه عدد زوج یه واحد اضافه کنیم میشه عدد فرد..یا اگه از یه عدد 

 میشه عدد فرد کنیممیزوج یه واحد کم 

 ریم:پس دا

 (۲×+)هر عدد۷عدد فرد=

 (۲×) هر عدد-۷عدد فرد=

 مثال

۷۹=۷(+۹×۲) 

 یا 

۷۹=۷-(۷۱×۲) 
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 تا اینجا با اعداد زوج و فرد و روش ساخته شدنشون آشنا شدیم

 

 

 

 

 

 در جدول مقابل خانه های اعداد زوج را رنگ کنید.-۷

 
 میدهند؟خانه هایی که رنگ نشدندن چه اعدادی را نشان  

وقتی اعداد زوج رو رنگ  کردیم پس بقیه  اعداد فرد...چون اعداد یا زوج هستند یا فرد.

 اعدادی که تو جدول باقی موندن فرد هستند.

 رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟  

 باشه. 8یا  ۶یا  4یا  ۲یا  ۱ن عددی زوجه که یکان او

 ۶تمرین صفحه 
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 است؟ آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج 

 زوجه اما دهگانش زوج نیست. ۵8خیر...زوج یا فرد بودن فقط بستگی به یکان داره..

 آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟ 

فرد است اما دهگانش زوج  است  8۷خیر...زوج یا فرد بودن فقط بستگی به یکان داره..

 و فرد نیست.

 ص داد؟ چگونه میتوان زوج یا فرد بودن عددی را تشخی  

 به یکان عدد توجه می کنیم.

 .باشد 8یا  ۶یا  4یا  ۲یا  ۱عددی زوج است که یکان آن 

 باشد. ۹یا  ۱یا  ۳یا  ۵یا  ۷عددی فرد است که یکان آن 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam6@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"به ، امتحانی حل شده


