
 

 

 فرمولها ی درس ریاضی ششم ابتدایی

ی هتوایش)خذا اس ُن(،تز رّی یک خط راطت تاػٌذ تؼذاد پارٍ  ُزگاٍ چٌذ ًقطَ-1

 خط ُا اس فزهْل سیز تَ دطت هی آیذ.

 تؼذاد ًقطَ ُا ( = تؼذاد پارٍ خط ُا× )تؼذاد فاصلَ ُا ÷  2

 ُا اطت. تز اس تؼذاد ًقطَ ُا ُویؼَ یکی کن تْخَ : تؼذاد فاصلَ

ُا اس فزهْل  ی هتوایش،تز رّی خط راطت تاػٌذ، تؼذاد ًین خط ُزگاٍ چٌذ ًقطَ-2
 سیز،تَ دطت هی آیذ.

 ُا ُا = تؼذاد ًین خط تؼذاد ًقطَ×  2

ٌذ هثال ُا هاً ی هتوایش، تزرّی یک ًین خط تاػٌذ،تؼذاد ًین خط ُزگاٍ چٌذ ًقطَ-3

 آیذ. سیز تَ دطت هی

ی هتوایش ّخْد دارد چٌذ ًین خط،در ػکل  هثال: تزرّی یک ًین خط،ُفت ًقطَ

 ّخْد دارد؟

 ًین خط خْاُین داػت. 8( ًقطَ دارین یؼٌی  7+  1=  8پض )

ی هتوایش، تزرّی یک پارٍ خط تاػٌذ ًین خطی، درػکل ّخْد  ُزگاٍ چٌذ ًقطَ -4

 ًذارد.

  

 تزع ّ قظوت:

هی خْاُین یک قطؼَ یا خظوی رػتَ هاًٌذ را تَ قظوت ُای هظاّی ّیا  ّقتی
 ُا اطت. تز اس تؼذاد تزع ُا یکی تیغ ًاهظاّی تقظین کٌین ُویؼَ تؼذاد قظوت

هتز را تَ چِار قظوت تقظین کزد اّ تزای  12هثال: یک آٌُگز , هیلَ ای تَ طْل 
 ایي کار چٌذ تزع سدٍ اطت؟

 )قظوت( 4 – 1=  3تزع 

  

 دوْع ّ اختالف:ه

ُزگاٍ هدوْع دّ ػذد ّ اختالف آى دّ ػذد را تَ ها تذٌُذ ّ آى دّ ػذد را اس ها 
 آیذ. تخْاٌُذ، اس دّ راٍ سیز تَ دطت هی

تز تَ دطت  تقظین کٌین ػذد کْچک 2اگز هدوْع ّاختالف را اس ُن کن کزدٍ،تز-1
 آیذ. هی

http://aghaahmadi.blogfa.com/post-246.aspx


 

 

تزتَ دطت  ٌین ػذد تشرگتقظین ک 2اگز هدوْع ّاختالف را تا ُن خوغ کزدٍ،تز -2
 آیذ. هی

 ی اػذاد هتْالی تؼذاد یک رقن در یک هدوْػَ

 تا دارین. 9تا دارین تَ خش رقن)صفز(،کَ اس آى  22ُا  ی رقن اس ُوَ 99تا  1اس ػذد-1

تا  122تا دارین تَ خش رقن)یک(،کَ اس آى 22ُا  ی رقن اس ُوَ 199تا 122اس ػذد -2

 دارین.

تا  122تا دارین تَ خش رقن)دّ(،کَ اس آى 22ُا  ی رقن ُوَ اس 299تا 222اس ػذد  -3

 دارین ّ ...

 تؼذاد اػذاد

تا،اػذاد  9ػْد(تؼذاد اػذاد یک رقوی در هدوْػَ اػذاد طثیؼی )اس یک ػزّع هی

 تاّ... هی تاػذ. 9222تا،اػذاد چِاررقوی 922تا،اػذاد طَ رقوی 92دّ رقوی 

 اػذاد هتْالیی  تؼییي تؼذاد ػذدُای صحیح یک هدوْػَ

اگز تؼذاداػذاد،اس ػذد اّلی تا ػذد آخزی هْرد ًظز تاػذ اس فزهْل سیز،اطتفادٍ -1
 ػْد. هی

 ػذد آخزی( = تؼذاد اػذاد –+ )ػذد اّلی  1

چٌذ ػذد صحیح )ػذدی کَ کظزی ّ اػؼاری ًثاػذ(  1227تا ػذد  27هثال: اس ػذد
 ّخْد دارد؟ 

 ( 1227 – 27+)1=  1221تؼذاد اػذاد 

گز تؼذاد اػذاد،تیي دّ ػذد اّلی ّ آخزی هْرد ًظز تاػذ اس فزهْل سیز،اطتفادٍ ا-2

 ػْد. هی

 ػذد آخزی( = تؼذاد اػذاد –) ػذد اّلی  – 1

ی اػذاد هتْالی هْرد ًظز تاػذ اس  اگز تؼذاد اػذاد سّج ّ یا فزد یک هدوْػَ -3
 ػْد. ُای سیز اطتفادٍ هی فزهْل

 تزیي ػذد سّج( = تؼذاد اػذاد سّج تشرگ –تزیي ػذد سّج  کْچک÷)2+ 1

 تزیي ػذد فزد( = تؼذاد اػذاد فزد تشرگ –تزیي ػذد فزد  کْچک÷)2+  1

 چٌذ ػذد سّج ّچٌذ ػذد فزد ّخْد دارد؟148تا 44هثال: اس ػذد 

 ( = تؼذاد اػذاد سّج 148 – 44÷ ) 2+  1= 47

 (= تؼذاد اػذاد فزد 147 – 44÷ )  2+  1=  47



 

 

 هدوْع اػذاد صحیح هتْالی

 ػْد. ی هدوْع اػذاد صحیح هتْالی،اس فزهْل سیز اطتفادٍ هی تزای هحاطثَ-1

 دوْع ػذد اّلی ّػذد آخزی ( = هدوْع اػذاد صحیح هتْالیه× )تؼذاد اػذاد ÷  2

 را تَ دطت آّریذ؟ 122تا  1هثال: هحوْع اػذاد صحیح اس 

 (( 1+  122) × )122÷  2=  4242هدوْع اػذاد 

 تزای هحاطثَ هدوْع اػذاد صحیح فزد هتْالی کَ اس ػذد)یک( ػزّع  -2

 ػًْذ )دّ(ػزّع هیاسػذد کَ ػًْذّیا هدوْع اػذاد صحیح سّج هتْالی هی

 تْاًین اس فزهْل ُای سیز اطتفادٍ کٌین. ػالٍّ تز فزهْل قثلی،هی

 تؼذاد اػذاد = هدوْع اػذاد صحیح فزد هتْالی× تؼذاد اػذاد 

 تؼذاد اػذاد = هدوْع اػذاد صحیح سّج هتْالی× + تؼذاد اػذاد(  1)

را تَ  122تا 1هثال: هدوْع اػذاد صحیح سّج ّ هدوْع اػذاد صحیح فزد هتْالی اس 
 دطت آّریذ؟

 تا سّج ُظتٌذ. 42تا فزد ّ 42،  122تا  1اس 

 = تؼذاد اػذاد صحیح فزد هتْالی 42×  42=  2422

 = تؼذاد اػذاد صحیح سّج هتْالی 42×  41=  2442

  

 ػذد ّططی

ُزگاٍ هدوْع چٌذ ػذد صحیح هتْالی )تا فاصلَ ُای یکظاى( را تذٌُذ ّ آى اػذاد 

،هدوْع آى اػذاد را تز تؼذادػاى تقظین کزدٍ،ػذد ّططی تَ دطت را تخْاٌُذ 
 آیذ. هی

 اگز تؼذاد اػذادفزد تاػذ هاًٌذهثال سیز ػول،هی کٌین. -1

 تزیي ػذد را تَ دطت آّریذ؟  تاػذکْچک هی 74ػذد صحیح هتْالی  4هثال: هدوْع 

 74÷  4=  14ػذد ّططی 

74  =17  +14  +14  +14  +13 

 ذاد سّج تاػذ هاًٌذ هثال سیز ػول هی کٌین.اگز تؼذاد اػ -2



 

 

هی تاػذ یشرگ تزیي ػذد را تَ دطت  94ػذد صحیح فزد هتْالی  4هثال: هدوْع 
 آّریذ؟ 

 94÷  4=  14ػذد ّططی 

  

 رقن یکاى

ُزگاٍ چٌذ ػذد سّج را تا ُن خوغ کٌین رقن یکاى حاصل خوغ،حتواً سّج خْاُذ  -1
 ػذ.

خوغ کٌین رقن یکاى حاصل خوغ،هوکي اطت سّج  ُزگاٍ چٌذ ػذد فزد را تا ُن -2
 تاػذ یا فزد.

 ػْد ّ تلؼکض  اگز تؼذاد اػذاد،فزد تاػذ رقن یکاى حاصل خوغ،فزد هی

ُزگاٍ ػذد سّخی را ُزچٌذ تار در خْدع ضزب کٌین رقن یکاى حاصل ضزب،حتواً -3
 سّج خْاُذ تْد.

 کظز تیي دّ کظز

ُا را ًیش را  ُا را تا ُن ّ هخزج تتزای ًْػتي کظز تیي دّ کظز،کافی اطت صْر
 تاُن خوغ کزد تَ هثال سیز تْخَ کٌیذ.

 طَ کظز تیي دّ کظز ًْػتَ ػذٍ اطت.

  

 تخغ پذیزی

: اس طوت چپ ػزّع هی کٌین ّ ارقام را یکی در هیاى تا ُن  11تخغ پذیزی تز 
تقظین  11کٌین ّ حاصل تفزیق را تز  خوغ هی کٌین ّ تؼذ حاصل را اس ُن کن هی

 تخغ پذیز اطت. 11کٌین،اگز تاقی هاًذٍ صفز ػْد تز  هی

 پذیز اطت؟ تخغ 11تز  32121444هثال: آیا ػذد 

  

 تقظین کظزُا:

 ُا را تَ طَ رّع سیز، هی تْاًین اًدام دُین. تقظین کظز

ُا صزف ًظز کزدٍ صْرت کظز اّل را تز  ُا هظاّی تاػٌذ اس هخزج اگز هخزج -1
 کٌین. هیصْرت کظز دّم تقظین 

ُا را هظاّی  ُا هظاّی ًثاػٌذ هخزج هؼتزک گزفتَ ّ هخزج اها اگز هخزج
 کٌین. کٌین طپض صْرت کظز اّل را تز صْرت کظز دّم تقظین هی هی



 

 

کظز اّل را ًْػتَ، ػالهت تقظین را تَ ضزب تثذیل کزدٍ ّ طپض کظز دّم را  -2
 هؼکْص هی کٌین ّ ػول ضزب را اًدام هی دُین.

دّر ّ ًشدیک در ًشدیک: اس ایي رّع، فقط در هْاقؼی کَ السم تاػذ دّر در  -3
 اطتفادٍ هی کٌین.

  

 ًظثت ّ تٌاطة :

 تٌاطة سهاًی : در ایي ًْع تٌاطة، سهاى تغییزی ًوی کٌذ. -1

پیزاُي در  8پیزاُي رّی طٌاب در هذت سهاى یک طاػت خؼک ػًْذ  4هثال : اگز 
 ػْد.ُواى ػزایط در ُواى یک طاػت خؼک هی 

 422تخن هزؽ  4تْهاى تاػذ  122تٌاطة هظتقین : اگز قیوت یک تخن هزؽ  -2

تْهاى هی ػْد یؼٌی تا افشایغ تؼذاد تخن هزؽ ُا، قیوت خزیذ تخن هزؽ ُا ًیش تَ 
 ُواى ًظثت افشایغ هی یاتذ.

تٌاطة هؼکْص : گاُی اّقات کویت ُا تا ُن ًظثت ػکض دارًذ یؼٌی ُزچَ  -3
تَ ُواى ًظثت ، دیگزی ُن کن هی ػْد. در ایي حالت هی گْیین یکی را سیاد کٌین 

 4رّس اًدام هی دٌُذ ، 4کارگز، کاری را در هّذت  2تٌاطة هؼکْص اطت. هثالً اگز

 رّس اًدام هی دٌُذ. 3کارگز، ُواى کار را در هذت 

 ی طاػت ػوار ّ دقیقَ ػوار: ی تیي دّ ػقزتَ ساّیَ

ی طاػت ػوار ّ دقیقَ ػوار ، هقذار طاػت  ی تیي دّ ػقزتَ تزای هحاطیَ ساّیَ
ضزب کزدٍ، ػذد کْچک تز را اس  4/4ضزب کزدٍ، هقذار دقیقَ را در ػذد 32را در ػذد 

تز  درخَ تیغ 182ػذد تشرگ تز کن هی کٌین. در صْرتی کَ خْاب تَ دطت آهذٍ اس 
 کن هی کٌین.  342تاػذ آى را اس 

هی  1:42ّ دقیقَ ػوار در طاػت  هثال: ساّیَ ای کَ دّ ػقزتَ ی طاػت ػوار
 طاسًذ چٌذ درخَ اطت؟ 

  

 ی تیي دّ ػقزتَ  ساّیَ

 هدوْع سّایای داخلی چٌذ ضلؼی ُا:

تزای ایي کَ هدوْع ساّیَ ُای داخلی ُز چٌذ ضلؼی راهحاطثَ کٌین ، تؼذاد ضلغ 
 ضزب هی کٌین. 182ًوْدٍ ، در  2ُا را هٌِای 

 اّیَ ُای داخلیتؼذاد ضلغ ُا ( = هدوْع س – 2× ) 182

 ضلؼی را تَ دطت آّریذ؟ 4هثال : هدوْع ساّیَ ُای داخلی یک 

 ( : پٌح ضلؼی 4 – 2× )182=  442درخَ 



 

 

 تؼذاد قطزُای چٌذضلؼی ُا: 

تا کن کزدٍ، خْاب را در تؼذاد ضلغ ُا ضزب کزدٍ ّ طپض خْاب  3اس تؼذاد ضلغ ُا، 
 تقظین هی کٌین. 2را تز 

 ؼذاد ضلغ ُا ( = تؼذاد قطزُات - 3× ) تؼذاد ضلغ ُا ÷ 2

تؼذا ضلغ ُا ( قطز هی گذرد. هثال اس یک  -3ی ) اس ُز راص چٌذ ضلؼی تَ اًذاسٍ

 ( یک قطز هی گذرد.4 – 3= 1راص چِار ضلؼی ) 

 هثال : یک ػغ ضلؼی چٌذ قطز دارد؟

 ( 4 – 3× )  4÷  2= 9تؼذاد قطزُا 

  

 تؼذاد ساّیَ ُا:

دارای راص هؼتزک ُظتٌذ ، تخْاُین تؼذاد ساّیَ ُزگاٍ در چٌذ ساّیَ ی هداّر کَ 

 ُا را تؼییي کٌین ، اس فزهْل سیز اطتفادٍ هی کٌین.

 تؼذاد ًین خط ُا ( = تؼذاد ساّیَ ُا× )تؼذاد فاصلَ ُا÷  2

 تْخَ : تؼذاد فاصلَ ُا،اس تؼذاد ًین خط ُا یکی کن تز اطت.

 هثال : در ػکل رّتزّ چٌذ ساّیَ ّخْد دارد؟

 د تز ّتز:ارتفاع ّار

 تزای هحاطثَ ارتفاع ّارد تز ّتز ، هی تْاًین اس فزهْل سیز اطتفادٍ کٌین. 

 ی قائوَ= ارتفاع ّاردتز ّتز حاصل ضزب دّ ضلغ ساّیَ÷ ّتز 

 14ص تاػذّّتز آى  12ّ  4ای  ی قائوَ هثلث قائن الشاّیَ هثال : اگز دّ ضلغ ساّیَ

 ص تاػذ.طْل ارتفاع ّارد تز ّتز آى چقذر اطت؟

 


