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فصل 1  عددنویسی و الگوها

 1 یک بازی دونفره اجنام دهید. هر کدام 8 مهره ی کوچک بردارید. 

قرار  محّل  به  توجّه  با  بیندازید.  روبه رو  صفحه ی  روی  را  خود  مهره های 

گرفنت مهره ها، ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. سپس، عدد به 

دست آمده را بنویسید.  

هر دانش آموزی که عدد بزرگ تری بیاورد، برنده است. اگر مهره ی شما خارج از صفحه افتاد، کوچک ترین عدد 

روی صفحه ی بازی )یعنی عدد یک( را در نظر بگیرید. اگر مهره روی خط قرار گرفت، بزرگ ترین عدد نزدیک 

به آن را در نظر بگیرید.

برای منونه، در صفحه ی بازی 8 مهره به صورت روبه رو قرار گرفته اند. بنابراین، عدد حاصل را به صورت زیر 

به دست آورده امی.

1 به دست آمده است. 320 011, , یعنی عدد

 

 2 پول هایی که در زیر می بینید، پول های فاطمه است. حساب کنید او چند ریال دارد. روش حساب کردن 

خود را توضیح دهید.

ابتدا پول های هم ارزش را با هم جمع می کنیم.

40000 تومان = 4تا ده هزار تومان 200000 تومان  2تا صد هزار تومان=

5000 تومان = 2تا دو هزار تومان و یک هزار تومان

حاال پول های فاطمه را جمع می کنیم.

= پول فاطمه + + =200000 40000 5000 = تومان245000 2450000 ریال  

صفحهی2و3کتابدرسیفّعالیت
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یصدیصدی

1100231
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آیا فاطمه می تواند یک کوله پشتی و یک پالتو بخرد؟

30 ریال 600 ریال,000 000, 1 ریال 700 000, 1 ریال, 000 000, ,

ابتداقیمتیککولهپشتیویکپالتوراحسابمیکنیم.

مجموعقیمتکولهپشتیوپالتو = + =600000 1700000 ریال2300000 < 2450000 ریال 

بنابراین،فاطمهمیتواندیککولهپشتیویکپالتوبخرد.

اگر او یک جفت کفش بخرد، با بقیه ی پولش چه چیزهای دیگری می تواند بخرد؟

2450000:باقیماندهیپولفاطمه 1000000 1450000− = ریال 

اوباباقیماندهیپولشمیتوانددفتریاکولهپشتیبخرد.البتهاومیتوانددفتروکولهپشتیراباهمنیز

خریداریکند.

خودتان سؤال دیگری طرح کنید و به آن جواب بدهید. اگرفاطمهیکپالتوبخرد،آیابابقیهیپولشمیتواند

یکدفترویککولهپشتیخریداریکند؟

2450000:باقیماندهیپولفاطمه 1700000 750000− = ریال 

مجموعقیمتیکدفترویککولهپشتی = + =30000 600000 ریال630000 < ریال750000 

همانطورکهدیدهمیشود،فاطمهمیتواندباباقیماندهیپولش،یکدفترویککولهپشتیبخرد.

 3 با توجّه به جدول ارزش مکانی روبه رو، توضیح دهید که چگونه با ضرب 

یک عدد در 10 ارزش هر رقم تغییر می کند. اگرعددیرا10برابرکنیم)یعنی

درعدد10ضربکنیم(،ارزشهررقمدرآن،یکمرتبهبیشترمیشودو

درنتیجهارزشعددهمبیشترمیشود.

اگرآنرا100برابرکنیم)یعنیدرعدد100ضربکنیم(،ارزشهررقمدرآن،دومرتبهافزایشمییابدو

اینروندبههمنیترتیبادامهپیدامیکند.

صدی

52

052
××10
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 4 به سؤال های زیر پاسخ دهید:

رقم 7 در عدد 730 در چه مرتبه ای قرار دارد؟ صدگان

ارزش مکانی آن دو مرتبه افزایش پیدا  اگر عدد 730 را 100برابر کنیم، رقم 7 چه مرتبه ای پیدا می کند؟ 

730 100 برابر   730 100 73000× =

صدگاندهگان هزار

می کند، یعنی دهگان هزار می شود. 

جاهای خالی را پر کنید. 5 

100تا 100تایی برابر است با یک 10000تایی

100تا 000‚10تایی برابر است با یک 1000000تایی

 1 با توجّه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 2 جدول های ارزش مکانی زیر را مانند منونه پر کنید. 

××10
××100
××1000

÷÷10
÷÷100
÷÷1000

هزار

صدیصدی

00045

0045

045

45

هزار

صدیصدی

072

0072

00072

000072

 3 جاهای خالی را پر کنید. 

320 تا یک میلیون ساخته شده است.  320از  000 000, , عدد 

صدتایی ساخته شده است.  صد هزار و 5تا  2 تا یک میلیون و 7تا  2 از  700 500, , عدد 

10 تا صد هزارتا ساخته شده است.  100 تا ده هزارتا و یا از 1000 تا هزارتا و یا از 1 از 000 000, , عدد 

صفحهی3و4کتابدرسیکاردرکالس
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5 میلیون به عالوه ی 4 میلیون می شود 9 میلیون
 4 جاهای خالی را مانند منونه پر کنید. 

8صد هزار منهای 4صد هزار می شود 4صد هزار یعنی 400 هزار.

نصف 6 میلیون می شود 3 میلیون.

 5 در ماه آبان، روزانه دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت فروختیم. در مّدت 10 روز از ماه آبان، چند 

بشکه نفت فروخته امی؟

2400000 10 24000000× = بنابراین در 10 روز از ماه آبان، 24 میلیون بشکه نفت فروخته امی. 

اگر فروش نفت را دو برابر کنیم، روزانه چند بشکه باید بفروشیم؟

2400000 2 4800000× = بنابراین باید روزانه چهار میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت بفروشیم. 

 1 معلّم کارت های عددهای 1، 4، 7 و 9 را به دانش آموزان داد. سپس، از آنها خواست که با آن عددها دو 

عدد دو رقمی مختلف بسازند و حاصل ضرب آنها را به دست آورند.

مائده این عددها را ساخت:
4 7

9 1××

4 2 7 7  
�

صدیقه این عددها را ساخت:
9 4

1 7××

1 59 8  

الف( حاصل ضرب کدام یک از دو عدد بزرگ تر است؟ عددهای مائده

ب( شما هم با کارت ها دو عدد دو رقمی بسازید و حاصل ضرب آنها را به دست آورید.

47
19

893
×       و      

74
19

140 6
× ... و         

پ( اگر بخواهید بزرگ ترین حاصل ضرب عددهای دو رقمی را به دست آورید، کدام دو عدد را انتخاب می کنید؟ 

برای پیدا کردن جواب، در کالس با دوستانتان گفت وگو کنید. 91 و 74

صفحهی4 کتابدرسیفّعالیت
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اگر بخواهیم حاصل ضرب دو عدد دو رقمی بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد، باید برای دهگان ها 

بزرگ ترین ارقام را انتخاب کنیم و سپس رقم های بعدی را برای یکان ها در نظر بگیریم. به این 

ترتیب که یکان کوچک تر را برای دهگان بزرگ تر و یکان بزرگ تر را برای دهگان کوچک تر انتخاب 

9کنیم. به عنوان نمونه برای این فّعالیت داریم: 1
74

6734
××

بیشترین مقدار ممکن حاصل ضرب   

نکته

 2 حاصل جمع و تفریق ها را مانند منونه اجنام دهید و روش کار خود را بنویسید. 

527 300 827++ == 300 یعنی 3تا صدتایی، پس 3تا به 5 اضافه می کنیم. 

527 400 1++ −− == 927 1 926− =  

400یعنی 4تا صدتایی، پس 4تا به 5 اضافه می کنیم و سپس یکی از آن کم می کنیم.

701 600−− ==  101 600 یعنی 6تا صدتایی، پس 6تا از 7 کم می کنیم. 

 3 دو عدد داده شده را مقایسه کنید و راه حّل خود را توضیح دهید.

200200 2000200
��� �� � �� ��

<
شش رقمیهفت رقمی

 70000 6997
��� ���

>

پنج رقمی چهاررقمی

 800101 800011>
1 0>

 

در مقایسه ی اعداد با هم، عددی بزرگ تر است که تعداد رقم های بیشتری داشته باشد. اگر تعداد رقم ها 

در دو عدد برابر بود، ارقام هم مرتبه را از سمت چپ با هم مقایسه می کنیم، عددی بزرگ تر است که در یک 

مرتبه ی یکسان رقم بزرگ تری داشته باشد.

 4 می خواهیم 800 مهره را به 20 دسته ی مساوی تقسیم کنیم. برای این کار، می توانیم ابتدا مهره ها را به 10 دسته 

 800 10÷÷ == 80 تقسیم کنیم؛ یعنی در هر دسته چندتا مهره؟ 80 مهره 

 80 ÷÷ ==2 40 سپس تعداد مهره های هر دسته را نصف می کنیم. 

60000 300÷÷ == ( )60000 100 3 600 3 200÷ ÷ = ÷ = حاال تقسیم های زیر را اجنام دهید. 

4000 200÷÷ == ( )4000 100 2 40 2 20÷ ÷ = ÷ =  
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 5 تقسیم های زیر را اجنام دهید.
475 9
45 0

2 5

1 8

7

5 0

2

52

−−

−−
++

 

43 2 8 11

33 0 0

1 0 2 8

9 9 0

0 3 8

3 3

5

30 0

90

3

393

0 9 12

−−

−−

−−

++
++

 

 1 حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

3 0 2 0 4 0

7 0 9 0 3++

3 7 29 43

 
9 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0

8 9 10

8 7 5 0 0 0

−−  
8 0 4 0 0 0 0

7 3 0 0 0 0

7 10

7 3 1 0 0 0 0

−−  

 2 حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

4 3 0 0 0 0

2 0 0××

8 6 0 0 0 0 0 0

 
8 0 0 0 0

2 0 0 0××

1 6 0 0 0 0 0 0 0

 
8 0 0 2 0

5 0

1

4 0 0 1 0 0 0

××  

 80000 4000÷÷ == ( )80000 1000 4 80 4 20÷ ÷ = ÷ =  3 تقسیم های زیر را اجنام دهید. 

90000 300÷÷ == ( )90000 100 3 900 3 300÷ ÷ = ÷ =  
8 0 0 0 0 30000

− 6 0 0 0 0

2 0 0 0 0

2  
7 0 0 0 0 0 0 4000000

− 4 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1  

با   1 عددهای 1، 2، 3، 4 و 5 را در هر یک از شکل های زیر بنویسید؛ طوری که مجموع 3 عدد عمودی 

و  از حدس زدن  را در سه حالت زیر حل کنید )می توانید  این مسئله  برابر شود. سپس  افقی  مجموع 3 عدد 
آزمایش کردن استفاده کنید(.

مجموع عددها 8 شودمجموع عددها 9 شودمجموع عددها 10 شود

صفحهی5کتابدرسیکاردرکالس

صفحهی5کتابدرسیمترین
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 2 عددهای زیر را بنویسید.

 1200 10000 11200+ = 12تا 100تایی و 10تا 1000تایی می شود: 11200 

 1700 500 1200− = 500تا کمتر از 17تا 100تایی می شود: 1200 

 3 الگوهای زیر را ادامه دهید. 

 5 000 000, ,  ، 6 000 000, ,  ، 7 000 000, ,  ، 8 000 000, ,  ،9 000 000, ,  ،10 000 000, ,  

10 میلیون ، 9 میلیون ، 8 میلیون ، 7میلیون ، 6 میلیون ، 5 میلیون  

 4 ضرب و تقسیم های زیر را اجنام دهید.

23 371×× == 8533  2437 52÷÷ == 46 45
52

 

37 1
23

1 1 13
742 0
8533

×

+
 

2437
2 0 8
357
3 1 2
45

52
46−

−
 

241 105×× == 25305  1428 23÷÷ == 62 2
23

 

24 1
1 0 5

1 2 0 5
24 1 0 0
253 0 5

×

+
 

14 2 8
138

48
4 6
2

23
62−

−
 

 1 با دقّت در شکل ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

1000 10100تا 100تایی می شود  1010تا 10تایی می شود  10تا یکی می شود 

صفحهی6و7کتابدرسیفّعالیت
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1 000 000, , 100تایی می شود 000, 10100تا 000, 10تایی می شود 000, 1010تا 000, 10تا 1000تایی می شود

صد میلیون10تا 100میلیون می شود یک میلیارد 10تا یک میلیون می شود ده میلیون10تا 10میلیون می شود 

یک میلیارد 1000تا یک میلیون می شود 

 2 جدول زیر را کامل کنید.

 1 000 000 000, , ,100 000 000, ,10 000 000, ,1 000 000, ,100 000,10 000,1000100101
یک 

میلیارد
صد 

میلیون
ده 

میلیون
یک 

میلیون
صد 
هزار

ده 
هزار

 یک 
هزار

یکدهصد

×10 ×10 ×10×10 ×10×10 ×10××10 ××10

1 000 000 000, , , یک میلیارد را می نویسیم: 

 3 الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

500 000 000, , ، 600 000 000, ,  ، 700 000 000, ,  ،800 000 000, ,  ،900 000 000, ,  ،1 000 000 000, , ,  

 950 000 000, , ، 960 000 000, , ، 970 000 000, , ،980 000 000, ,  ،990 000 000, ,  ،1 000 000 000, , ,  

 995 000 000, , ، 996 000 000, , ، 997 000 000, , ،998 000 000, ,  ،999 000 000, ,  ،1 000 000 000, , ,  

یک میلیارد ، 900 میلیون ، 800 میلیون ، 700 میلیون ، 600 میلیون ، 500 میلیون  
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 4 عددهای یک هزار، یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی زیر بنویسید.

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی

0001

0000001

0000000001

تقریبی  جمعیت  نقشه،  روی  عددهای   1 

بخش هایی از کره ی زمنی در سال 1393 است. 

آنها را در جدول ارزش مکانی زیر قرار دهید.

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی

0753456927جمعیت کره ی زمنی

0002524614جمعیت آسیا

0000000061جمعیت مسلمانان

00002487جمعیت ایران

00005521جمعیت تهران

1ریال. 000 000, , 500 ریالی می شود:  000,  2 دوتا چک پول 
2 500000 1000000× =  

500 ریالی می شود یک میلیارد ریال؟ 000, چندتا چک پول

1 000 000 000 500 000 1 000 000 000 100 000 5 10000 5 20, , , , ( , , , , )÷ = ÷ ÷ = ÷ = 000  

بنابراین 2000تا چک پول 500000 ریالی می شود یک میلیارد.

5تومان. 000 000, , 50 ریال و یا  000 000, , 500 ریالی می شود  000, یک دسته ی 100تایی چک پول

500 ریالی چه چیزهایی می توانیم بخرمی؟ یخچال، ماشنی ظرف شویی، ... 000, با یک دسته ی 100تایی چک پول

صفحهی7و8کتابدرسیکاردرکالس
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 3 در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید.

5 )تقریب رقم صدگان میلیون( 000 000 000, , ,4 975 000 000, , ,4 900 000 000, , ,  

7 )تقریب رقم دهگان میلیون( 390 000 000, , ,7 384 000 000, , ,7 380 000 000, , ,  

 4 علی و احمد حاصل 12تا صد هزارتا را به صورت های زیر حساب کرده اند.

12تا صدهزار: روش علی == ×× ==12 100 000 1 200 000, , ,  

==12تا صدهزار: روش احمد ++10تا صدهزار 2تا صدهزار 1 000 000 200 000 1 200 000== ++ ==, , , , ,  

روش این دو نفر را توضیح دهید.

 12 100 000× , علی از مفهوم ضرب استفاده کرده است، به این ترتیب که 12تا صد هزارتا می شود: 

به صورت  را  ابتدا عدد 12تا صدهزارتا  او  که  ترتیب  این  به  است،  فرایندی عمل کرده  به صورت  احمد 

گسترده )2تا صدهزار+ 10تا صدهزار( نوشته و مقدار عددی هر قسمت را حساب کرده و در نهایت، حاصل 

جمع آنها را به دست آورده است. توجّه داشته باشید که روش علی، ساده تر است.

برای  سپس  کنید.  مشّخص  محور  هر  روی  را  داده شده  عددهای  تقریبی  محّل  کنید.  کامل  را  محورها   1 

نقطه های مشّخص شده، یک عدد مناسب بنویسید.

3 794 670 000, , ,

43 975 000 000, , ,

1 250 000 000, , ,

صفحهی8کتابدرسیفّعالیت
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 2 دو عدد زیر را با هم مقایسه کنید. روش کار خود را توضیح دهید.

� ��� ���1 000 753 000, , ,
ده رقمی

 >  999 785 000, ,� ��� ���
نه رقمی

عددی که تعداد رقم های بیشتری دارد، بزرگ تر است.  

 1 هزینه ی ساخنت یک مدرسه هشتصد و هفتاد میلیون تومان است. 700 میلیون تومان آن را افراد خیّر اهدا 

کرده اند. به چه مقدار دیگر پول نیاز است؟

یکی از دانش آموزان برای حّل این مسئله از تفریق زیر استفاده کرده است، راه حّل او را توضیح دهید.

رقم  هیچ  کم ارزش تر،  طبقه های  و  دارند  قرار  میلیون  طبقه ی  در  عدد  دو  هر  چون 

غیرصفری ندارند، برای ساده تر نوشنت اعداد و اجنام محاسبات، مانند روبه رو، فقط 

اعداد طبقه ی میلیون آنها را از هم کم می کنیم.

اگر کنار مدرسه یک درمانگاه کوچک نیز ساخته شود، جمع هزینه ها یک میلیارد تومان می شود. در این صورت، 

چه مقدار دیگر پول الزم است تا هم مدرسه و هم درمانگاه ساخته شود؟

 

بنابراین 300 میلیون تومان دیگر پول الزم است.

این  اگر  است.  کرده  اعالم  ریال   295 000 000, , را  خودرو  نوع  یک  قیمت  خودروسازی  کارخانه ی  یک   2 

کارخانه در هر روز 60 دستگاه از این خودروها بفروشد، فروش روزانه ی این نوع خودرو چند ریال می شود؟

و  17میلیارد  خودرو،  این  روزانه ی  فروش  بنابراین 

700میلیون ریال می شود. 

تقریبی چند  به طور  تایی، 5 سانتی متر ضخامت دارد. ضخامت هر 100 برگ کاغذ   1 هر بسته کاغذ 500 

500 : تعداد دسته های صدتایی کاغذ 100 5÷ = سانتی متر است؟ 

5 : ضخامت تقریبی دسته های صدتایی کاغذ 5 1÷ = سانتی متر   

اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می شود؟ حدس خود را بنویسید. س 10000000

حاال حساب کنید.

1000000000 : ضخامت تقریبی یک میلیارد کاغذ 100 10000000 10000000 1 10000000÷ = ⇒ × = سانتی متر   

صفحهی8کتابدرسیکاردرکالس

−−

870 میلیون
700 میلیون
170 میلیون

1میلیارد

−− 700  میلیون
1000میلیون 
700میلیون 
300میلیون 

−−

هم مرتبه کردن

××

17700میلیون =

295میلیون
60

�700میلیون+ 17000میلیون ��� ���
17میلیارد
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 2 سه دانش آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته اند؛ کدام یک درست است؟ اشتباه 

دو نفر دیگر را توضیح دهید.

 : نفر سوم270170000 : نفر دوم270017000 : نفر اوّل27017000

نفر دوم درست نوشته است. برای اینکه یک عدد را به رقم بنویسیم، باید از سمت چپ شروع کنیم و عدد 

مربوط به هر طبقه را بنویسیم. 
270⇒ دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار 017 000, ,� ��� ����

هزار میلیونیکی

017 270
 

نفر اوّل به اشتباه، عدد »بیست و هفت میلیون و هفده هزار« و نفر سوم به اشتباه، عدد »دویست و هفتاد 

میلیون و صد و هفتاد هزار« را نوشته است.

 3 در جای خالی زیر، چه عددهایی می توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید. 

1 000 000 000 900 000 000, , , , ,<< ++
یک میلیارد

� ������� �������
عبارت سمت راست

� ��� ���
 

می دانیم 900 میلیون با 100 میلیون، می شود یک میلیارد و چون حاصل عبارت سمت راست باید از یک 

میلیارد بیشتر باشد، بنابراین در جای خالی باید عددی بزرگ تر از 100 میلیون قرار بگیرد. مانند:

... و 104 میلیون و 103 میلیون و 102 میلیون و 101 میلیون  

 4 اطاّلعات جدول زیر مربوط به سال 1393 است. 

قزاقستانپاکستانافغانستانایرانکشور

17 میلیون و 610 هزار180 میلیون و 220 هزار31 میلیون و 300 هزار78 میلیون و 420 هزارجمعیت

الف( مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم های بعد از آن، پیدا کنید. 

مجموع جمعیت ها = + + +78 420 000 31300 000 180 220 000 17 610 000, , , , , , , ,   

= 307 550 000, , نفر)308 میلیون( � نفر   

ب( مانند منونه، جمعیت این کشورها را با تقریب 100 هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به دست آورید.

78 : جمعیت ایران 420 000, ,  100 000, تقریب  78 400 000, ,  

31300 : جمعیت افغانستان 000, , تقریب 000‚100   31300 000, ,  

180 : جمعیت پاکستان 220 000, , تقریب 000‚100  180 200 000, ,  

17 : جمعیت قزاقستان 610 000, , تقریب 000‚100   17 600 000, ,  
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مجموع جمعیت ها = هزار ( )400 300 200 600+ + + میلیون+ ( )78 31 180 17+ + + 1500هزار=  306میلیون+

 = + 500 هزار
یک میلیون
� �� ��1000 هزار = 306 میلیون+ = 307 میلیون+ 500 هزار 307 میلیون و 500 هزار  

1 تومان است. قیمت یک آپارمتان به مساحت 113 متر مربّع  500 000, , الف( قیمت هر متر مربّع آپارمتان نوساز

 113 1500 000 169 500 000× =, , , , تومان چقدر است؟ 

1 تومان است. قیمت این آپارمتان  700 000, , ب( یک آپارمتان نوساز 50 متر مربّعی دارمی. قیمت هر متر مربّع آن

 50 1 700 000 85 000 000× =, , , , تومان = 850 000 000, , ریال چند ریال می شود؟ 

 1 جاهای خالی زیر ساعت ها را پر کنید. عقربه های ساعت سمت راست را هم رسم کنید. 

25 دقیقه و 5 ساعت و

45 ثانیه

15 دقیقه و ساعت و 9  

35 ثانیه

55 دقیقه و 1 ساعت و  

30 ثانیه

′25 و 5 ′15 و 9′′45 و  1′′35و ′′55 و عدد مرکّب′′′′30 و

1 یک سلّول داشته باشیم،  ′′20 و   2 یک سلّول در هر 20 دقیقه به دو سلّول تقسیم می شود. اگر در ساعت 

زمان  تکثیر سلّول های بعدی را بنویسید و الگوی آن را ادامه دهید. 

 1 20: ′′ 1 و 40: ′′ 2 و 2 و  20: ′ 20 و  40: ′ 3 و   

1 شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به دست می آید؟ 30: ′′  3 اگر شمارش 30 دقیقه، 30 دقیقه را از ساعت

ابتدا به عدد دقیقه، 30 واحد اضافه می کنیم که می شود 60 دقیقه و چون هر 60 دقیقه برابر با یک ساعت است، 

 1 30 30 1 60 2: :′ + ′ = ′ =
+1

یک واحد به عدد ساعت اضافه می شود. 

 1 30: ′′ 2 و  2 و  30: ′ 3 و  الف( الگوی عددی آن را بنویسید. 

صفحهی9کتابدرسیباماشینحسابکارکن

صفحهی10 و11 کتابدرسیفّعالیت
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ب( الگوهای عددی مربوط به زمان را ادامه دهید.

 40′′′′ ′′′′50 و 1′′ و  ′′ و ′′′′1 10: ′ و ′′1 20: و  ′ ′′1 30: ′ و  ′′1 40:  

 1 20 40: :′′ ′′′′ 1 و 20 50: :′′ ′′′′ 1 و 21: ′′ 1 و 21 10: :′′ ′′′′ 1 و 21 20: :′ ′′ 1 و  21 30: :′ ′′ 1 و  21 40: :′ ′′  

1 تبدیل شده است؟ توضیح دهید. 21: ′′ 1 چگونه به 20 50: :′′ ′′′′ عدد بعد از 

در الگوی داده شده، زمان ها 10 ثانیه، 10 ثانیه زیاد می شوند. وقتی 10 ثانیه به 50 ثانیه اضافه می شود، 60 

ثانیه به دست می آید که همان یک دقیقه است. بنابراین یک واحد به عدد دقیقه اضافه می کنیم.

1 20 50 10 1 20 60 1 21: : : : :′ ′′ + ′′ = ′ ′′ = ′
+1

 

8 را نشان می داد. آموزگار گفت: »2 ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت.«  20: ′′  4 ساعت کالس،

دانش آموزان تالش می کردند زمان اردو رفنت را به دست آورند. راه حّل 4 نفر از آنها را می بینید.

′′10 در  ′′50 را به صورت′′40 و  10 و  20: 8 می شود′′ 20: ′′ زهرا: من به صورت ذهنی حساب کردم. 2 ساعت بعد از

.11 10: 10 می شود ساعت 11 و حاال 10 دقیقه بعد از آن را در نظر می گیرم؛ یعنی′′ 20: ′′ ′′40 بعد از  نظر می گیرم. 

زهره: من از محور استفاده می کنم.

8 20

2 50

1
′′

++ ′′
′′11 10

60 دقیقه
ستاره:          8 20

2 50

10 70 11 10

′′

++ ′′
′′ ′′:

مرمی: 

راه حّل هر کدام از دانش آموزان را توضیح دهید.

2، به زمان رفنت به اردو به صورت ذهنی رسیده است. 50: ′ راه حّل زهرا: زهرا با ساده کردن زمان

راه حّل زهره: همان راه حّل زهراست با این تفاوت که به جای اینکه به صورت ذهنی اجنام شود، روی محور 

اجنام شده است.

راه حّل مرمی: او ابتدا عددهای دقیقه را با هم و عددهای ساعت را نیز با هم جمع کرد و سپس از عدد دقیقه 

60تا کم و به عدد ساعت یک واحد اضافه کرد.

راه حّل ستاره: او ابتدا عددهای دقیقه را با هم جمع کرد و چون عددی بزرگ تر از 60 به دست آمد، 60تا 

از آن کم کرد و باقی مانده را نوشت. سپس یک واحد به عددهای ساعت اضافه و آنها را با هم جمع کرد.
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آیا شما راه حّل دیگری برای این مسئله دارید؟

راه حّل ما: می توان هر ساعت را با  منایش داد و جمع را از طریق رسم شکل اجنام داد.

12 است. مّدت زمان بنی اذان  4: ′′ 5 و  زمان اذان ظهر 19:  5 در یک شهر، در روز 13 آبان، زمان اذان صبح′′

صبح و اذان ظهر در این روز، چند ساعت و چند دقیقه است؟ روش شما برای حّل این مسئله چیست؟ توضیح دهید. 

از روش ستاره استفاده می کنیم. توجّه داشته باشید که باید این دو زمان را ازهم کم کنیم.

ابتدا عددهای دقیقه را ازهم کم می کنیم. چون منی توانیم از 4 دقیقه، 19دقیقه کم کنیم، 

باید از عدد ساعت یک واحد کم و 60 واحد به عدد دقیقه اضافه کنیم. حاال از 64 دقیقه، 

19 دقیقه کم می کنیم که می شود 45 دقیقه. سپس نوبت به کم کردن عددهای ساعت می رسد که حاصل 

برابر با 6 ساعت خواهد شد. بنابراین مّدت زمان بنی اذان صبح و اذان ظهر 6 ساعت و 45 دقیقه است. 

 1 جمع و تفریق عددهای مرکّب زیر را اجنام دهید. 

 
3 12 28

8 40 43

′′ ′′′′

++ ′′ ′′′′

′′

′′ ′′′′

1

11 53 11

 
8 45

6 55

′′

++ ′′′′

′′′′

′′

′′ ′′′′

00

00

14 45 55

 
6 50 49

4 2 29

′′ ′′′′

−− ′′ ′′′′

′′ ′′′′2 48 20

 
15 41 28

3 20 48

′′ ′′′′

−− ′′ ′′′′

′′ ′′′′

′′ ′′′′

40 88

12 20 40

+ ′′60

 

در را  آن  دومی  و   1 59 35: :′′ ′′′′ در را  آن  اوّلی  دویدند.  را  مسافتی  دونده  دو   2 

2 طی کرد. کدام یک سریع تر دویده است؟  توجّه کنید که اعداد مرکّب را  0 4: :′′ ′′′′

از سمت چپ به راست مقایسه می کنیم. بنابراین دونده ی اوّل در زمان کمتری به 

2 0 4 1 59 35: : : :′ ′′ > ′ ′′��� �� � ��� ���
دونده ی دوم دونده ی اوّل

خّط پایان رسیده و در نتیجه سریع تر دویده است. 

12 4

5 19

6 45

11 64

:

:

:

′

− ′

′

′+ ′60
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دونده ی سریع تر چه مّدت زودتر از دونده ی دیگر به خّط پایان رسیده است؟

دونده ی اوّل 29 ثانیه زودتر به خّط پایان رسیده است.

 3 دانش آموزان جمع های زیر را اجنام داده اند. راه حّل نادرست را مشّخص کنید.

 نادرست
2 57 23

3 53 17

6 10 40

1
′′ ′′′′

++ ′′ ′′′′

′′ ′′′′

 درست 
2 57 23

3 53 17

6 50 40

1
′′ ′′′′

++ ′′ ′′′′

′′ ′′′′

 

 4 طاها صبح زود سوار سرویس مدرسه شد. 35 دقیقه در سرویس بود. وقتی جلو مدرسه از سرویس پیاده 

7 بود. طاها چه زمانی سوار سرویس شده بود؟ 10: ′′ شد، ساعت

 
7 10

0 35

6 35

6 70

:

:

:

′

− ′

′

′

6 صبح، سوار سرویس شده بود.  35: ′ بنابراین طاها ساعت

1 بود.  5: ′′ 6 صبح از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شد. مّدت پرواز تا مشهد مقّدس 10: ′′  5 هواپیمایی ساعت

این هواپیما چه زمانی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به زمنی نشست؟

7 صبح در فرودگاه شهید  15: ′ بنابراین هواپیما در ساعت

هاشمی نژاد مشهد، به زمنی نشست.

 1 جرم یک هندوانه 5 کیلوگرم و 500 گرم است. جرم یک هندوانه ی دیگر 4 کیلوگرم و 700 گرم است. جرم 

این دو هندوانه روی هم چقدر می شود؟
5 500

4 700

9 1200

++

10 200

گرم کیلوگرم

200 گرم  1 کیلوگرم و    1200 گرم یعنی 

جرم دو هندوانه روی هم 10 کیلوگرم و 200 گرم است.

و 50  برای چادر  پارچه  و 80 سانتی متر  متر  اگر 4  بدوزد.  مقنعه  و  او چادر  برای  زهرا می خواهد  مادر   2 

سانتی متر برای مقنعه مورد نیاز باشد، مادر زهرا چند متر پارچه باید بخرد؟

سانتی متر.   30 و  متر   1 یعنی  سانتی متر،   130 که  باشید  داشته  توجّه 
بنابراین مادر زهرا 5 متر و 30 سانتی متر پارچه باید بخرد. 

2 0 4

1 59 35

0 0 29

1 60 64
59

: :

: :

: :

′ ′′

− ′ ′′

′ ′′

′ ′′
′

6 10

1 5

7 15

:

:

:

′

+ ′

′
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 1 زهرا روز 27 مهر 1384 به دنیا آمد. 8 سال و 3 ماه و 6 روز بعد، در مدرسه 

برای او و هم کالسی هایش جشن تکلیف گرفتند. زمان جشن تکلیف زهرا را پیدا 

کنید. این جمع چگونه اجنام شده است؟ توضیح دهید.

ابتدا اعداد مربوط به روز، ماه و سال را به طور جداگانه جمع می کنیم. حاصل 

جمع اعداد روز 33 می شود، چون در نیمه ی دوم سال، ماه سی روزه است )البته 

به جز اسفند(، از 33 به اندازه ی 30 روز کم می کنیم و یک واحد به عدد ماه 

اضافه می کنیم. یک ماه بعد از ماه دی، ماه بهمن است، بنابراین حاصل جمع، 

نشان دهنده ی روز سوم بهمن ماه سال 1392 خواهد بود. 

 43 و  متر   1 یعنی  فاصله  این  است.  میلی متر   1435 راه آهن  خّط  دو  فاصله ی  ما  کشور  در   2 

5 میلی متر. سانتی متر و 

 3 در مسئله های این صفحه، منونه های دیگری از عددهای مرکّب را مشاهده کردید. مثال دیگری از عددهای 

مرکّب پیدا کنید و بنویسید.

3859کیلوگرم 3 859=
تُنکیلوگرم

3859 کیلوگرم، یعنی 3 تُن و 859 کیلوگرم. 

13روز  1 6=
هفتهروز

13 روز، یعنی 1 هفته و 6 روز. 

 1 در جدول زیر، زمان رسیدن قطار به ایستگاه های متروی شهر تهران را می بینید. زمان شروع حرکت هر 

قطار، در جدول زیر نوشته شده است. زمان رسیدن آنها به هر ایستگاه را مشّخص کنید. 

میردامادشهید هّمتمصلّیَْشهید بهشتیشهید مفتحایستگاه

زمان

10 21: ′′10 24: ′10 29: ′10 33: ′10 40: ′

11 49: ′′11 52: ′11 57: ′12 1: ′12 8: ′

12 55: ′′12 58: ′13 3: ′13 7: ′13 14: ′

7 دقیقه4 دقیقه5 دقیقه3 دقیقه

صفحهی12کتابدرسیکاردرکالس

1384 7 27

8 3 6

33

3

++

1392

1392

سالماهروز

بهمن
دی

صفحهی13کتابدرسیمترین
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15درایستگاهشهیدبهشتیسوارمتروشود،چهزمانیبهایستگاهمیردامادمیرسد؟ 48: اگررضاساعت′′

 15 48 5 4 7 15 48 16 16 04: : :′ + ′ + ′ + ′ = ′ + ′ = ′  

باتوجّهبهجدول،یکسؤالطرحکنیدوبهآنپاسخدهید.

چه  در  او  رسید.  میرداماد  ایستگاه  به   18 26: ′ و ساعت مترو شد  بهشتی سوار  ایستگاه شهید  در  علی 

 ′ + ′ + ′ = ′5 4 7 16 ساعتی سوار مترو شده است؟ 

 18 26 16 18 10: :′ − ′ = ′  

7صبحشروعمیشود.اگریکزنگ 45: زنگاوّلمدرسهدرساعت′′ 2

7′′50باشد،زنگتفریحاوّلدرچهساعتیمیخورد؟ 45

0 50

7 95

8 35

:

:

:

:

′

+ ′

′

′

8 می خورد.  35: ′ بنابراین زنگ تفریح اوّل، ساعت

اگرهرزنگ50دقیقهوهرزنگتفریح10دقیقهباشدودرروز5زنگکالسداشتهباشیم،زمانتعطیلشدن

مدرسهراپیداکنید.دقّت داشته باشید که وقتی 5 زنگ کالس دارمی، 4 زنگ تفریح خواهیم داشت.

5 50 250 4 10 40× ′ = ′ × ′ = ′,  

250 40 290 240 50 4 50′ + ′ = ′ = ′ + ′ = ′� :
4 ساعت

 

12 تعطیل خواهد شد. 35: ′ بنابراین مدرسه در ساعت

دوشبانهروزو8ساعتبعدازساعت9بعدازظهرروزدوشنبه،چهساعتازچهروزیاست؟ 3

ساعت 9 بعدازظهر، همان ساعت 21 است.

29 24 5− = ساعت یک شبانه روز 24 ساعت است پس: 

زمان مورد نظر، ساعت 5 صبح روز پنجشنبه است.

حمیددرسال1379وحمیدهدرسال1382بهدنیاآمدهاند.کدامیکبزرگتراست؟حمید 4

1379 و این یعنی حمیده 3 سال بعد از حمید به دنیا آمده و در نتیجه حمید  3 1382+ = چرا؟می دانیم

از حمیده 3 سال بزرگ تر است.

= سّن حمید − =1397 1379 18 = سّن حمیده ، سال − =1397 1382 سّنهرکدامراپیداکنید. سال 15

7 45

4 50

11 95

12 35

:

:

:

:

′

+ ′

′

′

21

2 8

29

5

+

روزساعت
دوشنبه

چهارشنبه
پنجشنبه
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 1 محیط هر کدام از شکل ها را به دست آورید. طول هر ضلع مربّع های کوچک مطابق شکل یک سانتی متر است. 

١

١١

١
١ ١

١

١

ساهنت�متر ٨ مح�ط= ساهنت�متر ٨ مح�ط=

١ ١

١

١

١

١

١ ١

محیط هر دو شکل را با هم مقایسه کنید. دو شکلِ متفاوت، می توانند محیط های یکسان داشته باشند. برای 

به دست آوردن محیط، به شکل ظاهری آن توجّه منی کنیم، بلکه مجموع اندازه ی پاره خط هایی که دورِ 

شکل را تشکیل می دهند، محاسبه می کنیم.

 2 با مربّع هایی به ضلع 1 سانتی متر یک الگوی هندسی به صورت زیر ساخته شده است.

شکل )1(شکل )2(شکل )3(شکل )4(

الف( ابتدا جدول را کامل کنید. 

ب( با توجّه به رابطه ای که در این الگو و جدول مشاهده می کنید، محیط شکل دهم را به دست آورید.

شماره ی شکل × = × =4 10 4 40 سانتی متر  

پ( محیط یکی از شکل ها 36 سانتی متر است. این شکل، چندمنی شکل است؟ روش خود را توضیح دهید.

می توانیم الگوی ایجادشده را به صورت ماشنی ورودی - خروجی زیر در نظر بگیرمی.

بنابراین محیط شکل شماره ی )9( برابر با 36 سانتی متر است.

صفحهی14کتابدرسیفّعالیت

×4
شماره ی شکل54321

محیط شکل20161284
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ت( در الگوی شکل های زیر، بنی محیط و شماره ی شکل، چه رابطه ی وجود دارد؟

شکل )1(شکل )2(شکل )3(

همان رابطه ای که در جدول قسمت )الف( وجود دارد، یعنی با 4 برابر کردن شماره ی شکل، محیط آن به دست 

می آید، زیرا دورِ این شکل ها دقیقاً با همان ضلع هایی ساخته شده است که دورِ شکل های بخش )الف( را 

تشکیل می دهند و فقط ظاهر شکل ها تغییر کرده است.

 1 الگوهای زیر با چوب کبریت تشکیل شده اند. با توجّه به هر کدام، جدول را کامل کنید و به سؤال پاسخ دهید.

الف( 

××3

++3 ++3 ++3 ++3

شماره ی شکل54321

تعداد چوب کبریت ها1512963

�

شماره ی شکل × = × =3 10 3 30 شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟ 

آیا شکلی وجود دارد که از 16 چوب کبریت تشکیل شده باشد؟ خیر، زیرا 16 را منی توان 3تا 3تا شمرد.

ب( 

++6 ++6 ++6 ++6 ++6 ++6

××6

شماره ی شکل7654321

تعداد چوب کبریت ها4236302418126

�

صفحهی15کتابدرسیفّعالیت
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را  آنها  راه حّل  زیر عمل کرده اند.  به ترتیب  تعداد چوب کبریت های شکل هفتم 2 دانش آموز  پیدا کردن  برای 

کامل کنید و توضیح دهید. 

و  12   و   6 18 24 و  30 و  36 و  42 و 
++6 +6 +6 +6 +6 +6

راه حّل فاطمه: 

فاطمه از الگوی شمارش 6تا 6تا استفاده کرده است. او تعداد چوب کبریت های شکل اوّل را شمرد و مرتّباً 

به آن 6تا اضافه کرد تا به تعداد چوب کبریت های شکل هفتم دست پیدا کند.

7 6×× ==42 راه حّل سعیده: 

سعیده از الگویی که میان شماره ی شکل و تعداد چوب کبریت ها پیدا کرده، استفاده کرده است.

شماره ی شکل × = × =6 7 6 42  

الگوی زیر چه تفاوتی با الگوی )ب( فعّالیت صفحه ی 15 کتاب درسی دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، 

ابتدا جدول را کامل کنید.

است  6تا  6تا  شمارش  قبل  فعّالیت  )ب(  الگوی 

درحالی که این الگو، شمارش 5تا 5تا است. در الگوی 

)ب( فعّالیت قبل می توان از رابطه ی ضرب استفاده کرد 

ولی در این الگو منی توان از رابطه ی ضرب استفاده کرد.

روش خود را برای یافنت تعداد چوب کبریت های شکل ششم توضیح دهید. آیا با روش سعیده هم می توان جواب 

را به دست آورد؟

همان طور که دیده می شود، در این الگو، منی توان تعداد چوب کبریت های هر شکل را از ضرب یک عدد 

مشّخص در شماره ی آن شکل به دست آورد. بنابراین روش سعیده در این الگو مناسب نیست. اّما چون این 

الگو شمارش 5تا 5تا است، می توان از روش فاطمه استفاده کرد.

 6 و 11 16 و 21 و  26 و  31 و 
+5 +5 +5 +5 +5

 

صفحهی15کتابدرسیکاردرکالس

++5 ++5 ++5

شماره ی شکل4321

تعداد چوب کبریت2116116
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بنابراین شکل ششم در این الگو، از 31 چوب کبریت ساخته می شود.  

توجّه داشته باشید که می توان الگویی به صورت زیر، برای یافنت تعداد چوب کبریت ها نوشت: 
( ) ( )®§{Áï½nIµ{ × + = × + =5 1 6 5 1 31  

 1 شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا می کنند. شکل های بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آنها را ادامه دهید. 

(١) ش�ل (٤) ش�ل

(٣
) ل

�ش

(٣) ش�ل

(٢
) ل

�ش

(٢) ش�ل

(١
) ل

�ش (٤
) ل

�ش

(٥) ش�ل

++2 +3 +4 +5 +6

1     ,     3      ,     6  ,  10  , 15  , 21
�

اگر شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل بیستم با 210 دایره درست می شود. شکل بیست و یکم با 

چند دایره درست می شود؟ 231 

چرا؟ با توجّه به الگوی شکل ها، شکل هر مرحله با اضافه کردن یک ردیف دایره به شکل مرحله ی قبل به 

دست می آید که در ردیف اضافه شده، به تعداد شماره ی مرحله، دایره وجود دارد. بنابراین:

� تعداد دایره های شکل 21  ����� �����= + تعداد دایره های شکل 20 = + =21 210 21 231�
شکل مرحله ی قبل شماره ی مرحله

 

 2 شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا می کنند. شکل بعدی را رسم کنید و الگوی عددی آن را ادامه دهید. 

1      ,    4     ,    9    ,  16  ,  25   , 36   , 49
++3 +5 +7 +9 +11 +13

 

صفحهی16کتابدرسیفّعالیت
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اگر شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل دهم با چند دایره ساخته می شود؟ 100 

تعداد  پیدا کردن  برای  و  است  مربّع  به صورت  الگوی شکل ها، می فهمیم که هر شکل  به  توجّه  با  چرا؟ 

دایره های هر شکل، باید شماره ی آن شکل را در خودش ضرب کنیم.

تعداد دایره های شکل 10 = × =10 10 100��� ���
شماره ی شکلشماره ی شکل

 

تعداد مثلّث های کوچک و هم اندازه ی  الگو را به دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

(١) ش�ل (٢) ش�ل (٣) ش�ل (٤) ش�ل

+3 +5 +7

شکل4321

تعداد مثلّث ها16941

1 است و همواره داریم: 3 6 10 15, , , , , …
++2 ++3 ++4 ++5

الف( الگوی اعداد مثّلثی به صورت 

عدد مرحله ی قبل== عدد هر مرحله ++ شماره ی مرحله  
 است و همواره داریم: 

++3 ++5 ++7 ++9

1 4 9 16 25, , , , , … ب( الگوی اعداد مربّعی به صورت 

== عدد هر مرحله شماره ی مرحله×× شماره ی مرحله  

نکته

 1 الگوی زیر را ادامه دهید. 

صفحهی16کتابدرسیکاردرکالس

صفحهی17کتابدرسیمترین
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در این الگو، شکل دهم با چند مربّع کوچک هم اندازه ساخته می شود؟ روش خود را توضیح دهید. 

روش اوّل: مربّع های کوچک هر شکل را می شمارمی و الگوی زیر به دست می آید. 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, , , , , , , , ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

�

تعداد مربّع های کوچک شکل = ×(2 شماره ی شکل ) +1 روش دوم:  

⇒ = تعداد مربّع های کوچک شکل دهم × + = + =( )2 10 1 20 1 21  

کدام شکل از 31 مربّع کوچک هم اندازه تشکیل می شود؟ 

31 30 1 2 15 1
30

= + = × +�

شماره ی شکل روش اوّل: با توجّه به الگویی که در قسمت قبل پیدا کردمی، دارمی:  

شکل پانزدهم از 31 مربّع کوچک هم اندازه تشکیل می شود.

روش دوم:

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

1 2 3 4 5 6

, , , , , , , , , , , , , ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )7 8 9 10 11 12 13 14 15

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

بنابراین شکل شماره ی پانزدهم، از 31 مربّع کوچک هم اندازه تشکیل می شود. 

 2 الگوی شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا می کند. شکل چهارم با چند مربّع ساخته می شود؟ چرا؟

روش اوّل: مربّع های کوچک هر شکل را می شمارمی و الگوی زیر به دست می آید. 
6 10 14 18

1 2 3 4

, , ,

( ) ( ) ( ) ( )

+4 +4 +4

 

روش دوم:

تعداد مربّع های کوچک شکل = ×(4 شماره ی شکل ) +2  

⇒ = تعداد مربّع های کوچک شکل چهارم  × + = + =( )4 4 2 16 2 18  
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+3 +5 +7 +9 +11

2 5 10 17, , , , ,26 37

 3 الف( در الگوی عددی زیر، عددهای بعدی را پیدا کنید.  

ب( با توجّه به شکل های 1، 2 و 3، شکل چهارم این الگو را رسم کنید. 

پ( الگوی عددی قسمت )الف( را با تعداد مربّع های کوچک در الگوی شکلی قسمت )ب( مقایسه کنید.

الگو را نشان می دهند. در واقع، الگوی عددی قسمت )الف(، تعداد مربّع های هر شکل در  هر دو، یک 

الگوی شکلی قسمت )ب( را نشان می دهد. 

 4 شکل بعدی هر الگو را رسم کنید. 

می کند؟  تغییری  چه  آن  صدگان  و  دهگان  یکان،  رقم های  ارزش  می شود،  ضرب   100 در  عددی  وقتی   1 

توضیح دهید. 

ارزش هر رقم دو مرتبه افزایش می یابد. یعنی رقم یکان به صدگان، رقم دهگان به یکان هزار و رقم صدگان 

به دهگان هزار تبدیل می شوند. 

 2 تقسیم روبه رو چگونه محاسبه می شود؟ توضیح دهید.

60000 20÷÷ == ( )60000 10 2 6000 2 3000÷ ÷ = ÷ =  

برای اجنام این تقسیم، ابتدا عدد 60000 را به 10 تقسیم می کنیم، سپس حاصل را تقسیم بر 2 می کنیم.

صفحهی18کتابدرسیفرهنگنوشنت
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 3 تفریق روبه رو چگونه اجنام می شود؟ توضیح دهید.

برای اجنام این تفریق باید عددها را هم مرتبه کنیم. 

برای این کار یک میلیارد را برحسب میلیون یعنی 

1000 میلیون نوشته و تفریق را اجنام می دهیم.

 4 40

2 50

7 30

′′

++ ′′

′′

 4 جمع روبه رو چگونه اجنام شده است؟ توضیح دهید. 

ابتدا عددهای دقیقه و عددهای ساعت را جمع می کنیم، حاصل جمع عددهای دقیقه، 90 

دقیقه می شود، چون هر 60 دقیقه برابر با یک ساعت است، از 90 دقیقه، 60 دقیقه کم و به 

عدد ساعت یک واحد اضافه می کنیم.

200 تن کاغذ تولید می شود. پس از 5 سال چند تن کاغذ تولید  000,  1 در کارخانه ی تولید کاغذ، هر سال 

200 000 5 1 000 000, , ,× = می شود؟ بنابراین پس از 5 سال، یک میلیون تُن کاغذ تولید می شود. 

اگر برای تولید هر کیلوگرم کاغذ 3 کیلوگرم چوب الزم باشد، حساب کنید این کارخانه طیّ این 5 سال چند 

کیلوگرم چوب مصرف کرده است. )زیر مسئله های الزم برای حل مسئله را در نظر بگیرید.(

1 000 000 1000 1 000 000 000, , , , ,× = ابتدا حساب می کنیم که یک میلیون تُن، چند کیلوگرم است. کیلوگرم

3 1000 000 000 3 000 000 000× =, , , , , , کیلوگرم 3 میلیارد کیلوگرم چوب الزم است.  

قبل چه  دقیقه ی  و 50  باشد، 8 ساعت  7 صبح شنبه  24: ′′ اگر ساعت  2 

22 روز  34: ′ زمانی و چه روزی بوده است؟ بنابراین زمان مورد نظر، ساعت

جمعه بوده است.

هم مرتبه

−−

1میلیارد

250 میلیون −−

1000میلیون 
250 میلیون 
750 میلیون

4 40

2 50

6 90

7 30

:

:

:

:

′′

++ ′′

′′

′′

صفحهی18و19کتابدرسیمترین
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8 50
22 34

6 84
30

′
− ′

′

′
شنبه
جمعه

روز ساعت دقیقه

جمعه
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 3 در یک گونی برجن 20 کیلوگرمی به طور تقریبی چند دانه برجن وجود دارد؟ حساب کنید. 

در 10 گرم 50 دانه برجن

100دانه برجن 50 5000× = در 1000 گرم )یک کیلوگرم( 

20دانه برجن 5000 100000× = در 20 کیلوگرم 

 4 در الگوی زیر اگر شکل ها به همنی ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید.

شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟

×6
شماره ی شکل4321...10

تعداد چوب کبریت ها2418126...60

با توجّه به الگویی که در جدول مشاهده می شود، شکل دهم از 60 چوب کبریت ساخته می شود.

6 روز بعد طلوع  39: ′′ 16 غروب و در ساعت 20: ′′  5 در شب یلدا در شهر مقّدس مشهد، خورشید در ساعت

می کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟
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بنابراین شب یلدا در مشهد مقّدس، 14 ساعت و 19 دقیقه است.

 6 قلب یک انسان بزرگسال به طور معمول در هر دقیقه 70 بار می تپد. در یک سال به طور تقریبی چندبار می تپد؟ 

برای حل کردن این مسئله، باید زیر مسئله های آن را بسازید:

60 70 4200× =  تعداد تپش قلب در یک ساعت: 

24 4200 100800× =  تعداد تپش قلب در یک شبانه روز )24 ساعت(: 

365 100800 36792000× =  تعداد تپش قلب در یک سال )365 روز(: 



شاه کلید دروس پنجم دبستان  کالغ سپید

32

 7 پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.

12 10000 120000× = 12تا 10 هزار یعنی:

100 10000 1000000× = 100تا 10 هزار یعنی:

23 100000 2300000× = 23تا 100 هزار یعنی:

15 10000000 150000000× = 15تا 10 میلیون یعنی:

عکس های زیر، تقارن را در طبیعت و در ساخته های دست بشر نشان می دهد. با قرار دادن یک آینه به صورت 

عمود بر صفحه و روی خّط تقارن آنها، متقارن بودن هر تصویر را بررسی کنید.

صفحهی20 کتابدرسیمعّمورسگرمی




