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  الگوهااعداد و   : اول فصل
 10روز چهارم و صفحه  6صفحه، روز سوم  3صفحه، روز دوم  1 اولروز . ي يك كتاب كرد علي شروع به مطالعه - 1

 :كتابش بپردازد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد ي اگر علي به همين ترتيب به مطالعه. ه استصفحه مطالعه كرد

 »2ی  مسئله صفحه حلّ مکمّل«  

  كند؟ ي روز ششم چند صفحه مطالعه ميعل) الف

  كند؟ ، چند صفحه از كتاب خود را مطالعه مياولي  علي در هفته) ب
  

 8در ظرف سوم ، سيب 4سيب، در ظرف دوم  2 اولدر ظرف . ي سيب قرار گرفته استمشخّصظرف با الگوي  6در  - 2

در ظرف ششم چند عدد سيب  ،برود اگر به همين ترتيب پيش. قرار گرفته است سيب 16و در ظرف چهارم  سيب

 »3ی  ، صفحه1 سؤال مکمّل«  ؟گيرد ميقرار 

  

شكالت داشته باشد و هر نفر از نفر قبلي  4 اولنفر به اين صورت باشد كه نفر  9هاي  ي بين تعداد شكالت رابطه اگر - 3

 »3 ی ، صفحه2سؤال  مکمّل«   چند شكالت خواهد داشت؟ نهمشكالت بيشتر داشته باشد، نفر  5

  

 »7ی  ، صفحه4تمرین  مکمّل«   .جاهاي خالي را با اعداد مناسب پر كنيد - 4

      .صدتايي............  هزارتايي و............ ده هزارتايي و ............ برابر است با  32400) الف

  . ............تا  2و ............ تا  3و ............ تا  7برابر است با  73020عدد ) ب
  

   .كنيد مشخّصهاي زير را  عبارت نادرستيدرستي يا  - 5

  نادرست   درست    .سه تا صد هزار تا و بيست تا هزار تا برابر است با سيصد و بيست هزار) الف
  »6ی  ، صفحه1کار در کالس  مکمّل«  

  نادرست   درست   .1234ترين عدد چهار رقمي بدون تكرار ارقام برابر است با  كوچك) ب
  »7ی  ، صفحه6ط با تمرین مرتب«  

  نادرست   درست   .57094= تا يكي  4+ تا صدتايي  9+ تايي 1000تا  7+ تايي  100000تا  5) ج
  »7ی  ، صفحه4ن مرتبط با تمری«  
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    .كنيد مشخّصعبارات زير را  نادرستيدرستي يا  - 6

  رست ناد  درست   .يكان هزار قرار دارد ي  در مرتبه 5، رقم 705831در عدد ) الف
  »7ی  ، صفحه5مرتبط با تمرین «  

  نادرست   درست   .ي صدگان هزار قرار دارد در مرتبه 149825ترين رقم عدد  كوچك) ب
  »7ی  ، صفحه5تمرین  مکمّل«  

  نادرست   درست   .شود نوشته مي 74019عدد هفت صد و چهل هزار و نوزده با رقم به صورت ) پ
  »6ی  ، صفحه1تمرین  مکمّل«  

  

 .دهد مقدار پول مريم را نشان مي ل زيركش - 7

  
  
  
  

   .به پول مريم، به سؤاالت زير پاسخ دهيد توجهبا 

توماني بخرد، چند تومان از پولش را خرج كرده  20000توماني و يك كتاب  50000اگر مريم يك كيف ) الف

  »4ی  ، صفحه4 فعّالیتمرتبط با «    است؟

  ريالي هم بخرد، چند ريال ديگر پول نياز دارد؟ 550000اگر او بخواهد يك كفش ) ب

  »19ی  جمع و تفریق کن، صفحه مرتبط با«  
  

 »6ی  ، صفحه2مکمّل تمرین «  .را به رقم بنويسيد» نهصد و سي و دو هزار و دويست و چهل و سه«عدد  )الف - 8

  .نمايش داده شود  ر چرتكهاضافه كنيد تا عدد باال د  هايي كه الزم است، مهره ي زير، در مكان در چرتكه) ب
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 10000اسكناس  5ريالي،  20000اسكناس  8ريالي،  50000اسكناس  7ريالي،  100000اسكناس  9ماهان    - 9

 او چند تومان پول دارد؟. ريالي دارد 2000اسكناس  6ريالي و  5000اسكناس  2ريالي، 

 »7ی  ، صفحه3تمرین  مکمّل«  

  

 .به كار رفته و فرد باشد 3و  6، 2ارقام را بنويسيد كه در آن رقم هاي رقمي بدون تكرار  6ترين عدد  كوچك - 10

  »7ی  ، صفحه6تمرین  مکمّل«  
  

 »7ی  ، صفحه6تمرین  مکمّل«   .عددهاي خواسته شده را بنويسيد 2و  9 ،5، 0، 7، 6با ارقام  - 11

  .ترين عدد شش رقمي بدون تكرار ارقام بزرگ) الف

  .ون تكرار ارقامترين عدد شش رقمي فرد بد بزرگ) ب

  .ترين عدد شش رقمي بدون تكرار ارقام كوچك) پ

  .دد شش رقمي زوج بدون تكرار ارقامترين ع كوچك) ت

  

 »7ی ، صفحه4تمرین  مکمّل«   شود؟ تبديل شود، چقدر به عدد اضافه مي 8به  3، رقم 235752اگر در عدد  - 12

1( 5    2 (500  

3 (5000    4 (50000  

  

 .ي مناسب كامل كنيد ا كلمهجاهاي خالي را با عدد ي - 13

اين واحد از عدد قبلي بيشتر است و عدد نهم ............ هر عدد  )2و  8و  14و  20و (... در الگوي عددي ) الف

  »8ی  ، صفحه2 فعّالیتمرتبط با «    .است............ الگو برابر با 

  »8 ی صفحه ،2 فعّالیت مکمّل«  .است ........ ....برابر با ) 310و  410و  460و  560و (... عدد بعدي الگوي ) ب

  .شود گيره استفاده مي............ حلقه از  30براي اتصال . صال سه حلقه از دو گيره استفاده شده استبراي اتّ) ج

  »11ی  ، صفحه3مرتبط با تمرین «  
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 .ناسب بگذاريداي كه بين الگوهاي عددي زير وجود دارد، در جاهاي خالي عدد م به رابطه توجهبا  - 14

 »8ی  ، صفحه2 فعّالیتمرتبط با «  

  2و  5و  9و  14و  20و    

  1و  3و  7و  15و    

  3و 9و  27و   

  47و  40و  34و  29و   

  

 .روش خود را توضيح دهيد. هاي شكل دهم را بيابيد تعداد ستاره به الگوي زير، توجهبا  - 15

  »9 ی ، صفحهفعّالیتمرتبط با «
  

  

  
 
 

  

 .ايد، بنويسيد اي را كه پيدا كرده ساخته شده است؟ رابطهكوچك  مثلّثالگوي هندسي زير شكل پنجاهم از چند در   - 16

  »10 ی ، صفحه1مرتبط با کار درکالس «  

 

    
  

ايد، نهمين شكل الگوي زير از چند  اي كه يافته به رابطهبا توجه  .خود را توضيح دهيد جدول را كامل كنيد و راه حلّ - 17

 »11 ی ، صفحه1تمرین  مکمّل«  تشكيل شده است؟دايره 

  
  
  
  

  ي شكل شماره  )1( )2( )3( )4(  )5(
  تعداد دايره       

  

)3( )2( )1( 
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 »11ی  ، صفحه»ذهنی حساب کن«مرتبط با «  .كنيد محاسبهحاصل عبارات زير را  - 18

  37000 42000 652000 341000
7000 300 900 80

   

   
  

  

 »11 ی ، صفحه2تمرین  مکمّل «    شود؟ يم ساختهبه الگوي زير، شكل هفتم با چند چوب كبريت  توجهبا  - 19

  
1( 42    2 (45  

3 (38    4 (36  

  

 .ي مناسب كامل كنيد جاهاي خالي را با عدد يا كلمه - 20

  .كند برابر مي............ ي هر ضلع را  اندازه ،متساوي االضالع مثلّثياب  ماشين محيط) الف

  »12ی  ، صفحه2 فعّالیت مکمّل«  

  »14ی  ، صفحه1 فعّالیتمرتبط با «   .  است............ برابر با )   (عدد خروجي ماشين ) ب

   .است ............ باشد، خروجي آن برابر با  مربعياب  اگر اين عدد ورودي ماشين محيط. است 7ي مربعضلع ) ج

  »13ی  ، صفحه2 فعّالیت مکمّل«      
  

 . ي يك ضلع رابر است با تعداد اضالع ضرب در اندازهاگر يك چندضلعي با اضالع مساوي داشته باشيم، محيط آن ب - 21

 . ............ محيط آن برابر است با ،متر باشد سانتي 5ي يك ضلع  ضلعي با اضالع مساوي اندازه 7اگر در يك ) الف

  »13ی  ، صفحه2و  1مکمّل فعّالیت «  .جدول زير را كامل كنيد) ب

  ساويضلعي با اضالع م 7يك ضلع ياندازه 4    12
  ضلعي با اضالع مساوي 7محيط   49 56  
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 »14ی  ، صفحهمرتبط با کار در کالس«  .را با اعداد مناسب كامل كنيد خاليجاهاي  - 22

6 

  

  
 12  
2   
 6  

  

 .ي خواسته شده را رسم كنيدها دهد، ورودي يا خروجي به كاري كه هر ماشين انجام مي توجهبا  - 23

 »15ی  ، صفحه3مرتبط با تمرین «  

    

    
  

 »15ی  ، صفحه2تمرین  مکمّل«  .دهد، جاهاي خالي را پر كنيد  به كاري كه ماشين انجام مي توجهبا  - 24

  

 

 

  

5  
  21   
26     

  

  

 .ها را بنويسيد رقمي زوج بدون تكرار رقم 4جاهاي خالي را پر كنيد و با ارقام به دست آمده بزرگترين عدد  - 25

  »15 ی صفحه 2تمرین ، 7ی  صفحه 6ن تمری مکمّل«  

 
24  

  

  
9    
 2  

15    
  

  

3× 

3× 5- 2× 

2× 3÷ 
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2÷ 20× 

5÷ 5× 10÷ 10× 

  »14ی  ، صفحه1 فعّالیت مکمّل«   دهد؟ جا انجام مي طور يك را به رو هاي زير، كار دو ماشين روبه كدام يك از ماشين  - 26

  

  
 

1(   2 (  3(  4(  

  

   .كنيد مشخّصعبارات زير را  نادرستيدرستي يا   - 27

  نادرست   درست   .از يك ميليون بيشتر است) 402967+  582141(حاصل جمع ) الف
  »18ی  ، صفحه2فعالیت  مکمّل«  

  نادرست   درست   .باشد مي 5برابر با  85701096رقم دهگان ميليون عدد ) ب
  »17ی  ، صفحه6فعالیت مرتبط با «  

  نادرست   درست   .باشد ريال مي 3500000تا چك پول پنجاه هزار توماني برابر با  7) پ
  »17ی  ، صفحه3کار در کالس  مکمّل«  

  نادرست   ت درس  .تا 5700000تا ده هزار تا برابر است با  7تا يك ميليون و  5) ت
  »17ی  ، صفحه5 فعالیت مکمّل«  

  

 »17ی  ، صفحهکار در کالسمرتبط با «  .تر است؟ آن را رنگ كنيد عددهاي داده شده به كدام عدد نزديك  - 28

  756092756000 757000   
  6542765000 66000   

  959451950000 960000   
  35476513500000 3600000   

  

 »18ی  ، صفحه1کار در کالس  مکمّل«  .ب كنيدهاي زير را از كوچك به بزرگ مرتّعدد  - 29

  
  

  

  

1254643 98701 254875 205075 250765 
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هاي  به قيمت توجهبا . خريدن اجناس زير براي علي در نظر گرفته است تومان را براي 480000پدر علي مبلغ  - 30

 »19ی  ، صفحهمرتبط با جمع و تفریق کن«  .اجناس در زير، به سؤاالت پاسخ دهيد

  

  
  

  

  تومان 240000تومان                      75000تومان                      85000تومان                         125000

  تواند تمام اجناس را براي علي بخرد؟ به مبلغ در نظر گرفته شده، مي توجهآيا پدر علي با ) الف

  ماند؟ مقدار از پول باقي ميبراي علي بخرد، چه  كيفو  پيراهناگر پدر علي فقط ) ب

  بيشتر است؟ شلوارقيمت كفش چه مقدار از قيمت ) پ

  

 .هاي زير پاسخ دهيد به جدول، به سؤال توجهبا . دهد مساحت پنج كشور جهان را نشان مي زيرجدول  - 31

  »19ی  صفحه ،4مرتبط با تمرین «  

 

  كانادا  اندونزي  هتركي  هند  ايران  كشور

  9984670  1904569  783562  3287263  1648195  )مربعكيلومتر (مساحت 

  

  كدام كشور در جدول فوق بيشترين مساحت را دارد؟) الف

  مساحت كشور ايران بيشتر است يا اندونزي؟ چقدر؟) ب

  .مساحت اين پنج كشور را در جاهاي خالي زير قرار دهيد) پ
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 »20ی  ، صفحه2تمرین  مکمّل«  .قرار داده و به سؤاالت زير پاسخ دهيد را در جدول ارزش مكاني 72548106عدد  - 32

  .عدد را به حروف بنويسيد) الف

  .صورت گسترده بنويسيد عدد را به) ب

  ترين رقم اين عدد چيست؟ كوچك مكاني ارزش) پ

  ترين ارزش مكاني قرار دارد؟ كدام رقم، در بزرگ) ت

  رفته است؟ترين رقم، در كدام مرتبه قرار گ بزرگ) ث

  در اين عدد چه ارزشي دارد؟ 2رقم ) ج

  

 :شته باشددر يك كارخانه قرار داانبار  10جعبه در يك انبار و  100عدد كيك در يك جعبه،  100 اگر - 33

 »19ی  ، صفحه1مرتبط با تمرین  «

  انبار، چند كيك وجود دارد؟ يكدر ) الف

  كارخانه چند جعبه كيك وجود دارد؟ يكدر ) ب

  ؟كارخانه چند كيك وجود دارد يكدر ) پ

  

 »20ی  ، صفحه6تمرین  مکمّل«  قرار دهيم؟ توانيم نميكدام عدد را  در جاهاي خالي - 34

  2500000 1800000   

1( 800000  2 (900000  3 (700000  4 (1000000  

  

 ام است؟كد ،نباشدهايش تكراري  باشد و رقم  734ي هزار آن  رقمي كه طبقه 9ترين عدد فرد  بزرگ  - 35

 »20ی  ، صفحه3مرتبط با تمرین «  

1( 986734521    2 (734986521  

3 (968734521    4 (987654321  
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8

9

10

11 12 1

2

3

4

5
67

 اين عدد چند رقمي است؟. ي دهگان ميليون قرار دارد ين رقم از سمت چپ عددي در مرتبهاول - 36

 »20ی  ، صفحه1تمرین  مکمّل«  

  رقمی 9) 4  رقمی 8 )3  رقمی 7) 2  رقمی 6 )1

  

 »20ی  ، صفحه6مکمّل تمرین «  چقدر اضافه كنيم تا حاصل برابر با يك ميليون شود؟  75936به عدد   - 37

1 (24064    2 (940064  

3 (25164    4 (924064  

  

  كسر: دوم فصل
 »24ی  مرتبط حلّ مسئله صفحه«  متر باشد، سانتي 1ي  دهنده نشان                 اگر در شكل زير هر - 38

 

  
  .متر میلی............ متر و  سانتی........... .طول مداد برابر است با 

  .متر سانتی............ متر و  سانتی............ طول مداد برابر است با 

 .متر سانتی............ طول مداد برابر است با 

  

متر ........... .اين عدد به صورت عدد مخلوط برابر با . متر است سانتي 60متر و  1طول هر گام يك دونده تقريباً  - 39

 »28ی  ، صفحه1کار در کالس  مکمّل«   .است

  

 »24ی  ، صفحهحل مسئله قسمت ب مکمّل«  .را نشان دهيد 4يك ربع مانده به ساعت  - 40

  .دقيقه است............ و ............ ساعت 

  .گذشته است............ دقيقه از ساعت ............ ساعت 

  ............نده به ساعت دقيقه ما............ ساعت 

  ............شود  ساعت به عدد مخلوط مي




