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شما دوستان کالس پنجمی، در سال های گذشته مطالب زیادی را درباره ی عددها یاد گرفتید، حاال با 

چند مثال آن ها را مرور می کنیم.

 448375 نفر برای تماشای یک مسابقه ی فوتبال به ورزشگاه رفته 

بودند. این عدد را به حروف بنویسید. 

 می توانیم از جدول ارزش مکانی استفاده کنیم:

هزار
Þ 4 4 8 3 7 5

nHqÀ nHqÀ nHqÀ
صدیصدی,

573844
 

چهارصد و چهل و هشت هزار و سیصد و هفتاد و پنج

 براساس نتایج یک سرشماری جمعیت استان اصفهان 5120850 نفر 

اعالم شد. این عدد را به حروف بنویسید.

 

 

میلیونهزار
Þ 5 1 2 0 8 5 0

·¼Ã±Ã¶ nHqÀ nHqÀ nHqÀ
, صدیصدیصدی,

0580215

پنج میلیون و صد و بیست هزار و هشتصد و پنجاه 
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 قیمت یک دستگاه آپارتمان، »هفتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد 

و چهل هزار« تومان اعالم شد، این عدد را به رقم بنویسید.

 برای نوشتن این عدد به رقم، باز هم می توانیم از جدول ارزش مکانی 

استفاده کنیم. به مرتبه های هزار و میلیون خوب دقت می کنیم:

هفتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و چهل هزار
میلیونهزار

 Þ 725 340 000, صدیصدیصدی,
000043527

 

ارزش یک رقم در  برای تعیین  ارزش رقم در عدد: 

یک عدد، آن رقم را در مرتبه ی خودش ضرب می کنیم؛ 

هشت  و  »بیست  عدد  در   8 رقم  ارزش  مثال  برای 

 8 000 000, , شانزده« و  هزار  هفتاد  و  صد  و  میلیون 

است. زیرا رقم 8 در مرتبه ی یکان میلیون قرار دارد: 

گسترده نویسی عددها: با دانستن ارزش رقم ها در یک عدد، می توانیم آن عدد را به صورت گسترده 

بنویسیم؛ برای مثال عدد 28975436 را به صورت گسترده می نویسیم:

 2 8 9 7 5 4 3 6 20 000 000 8 000 000 900 00
10 2 1 8

= + +, , , , ,
·¼Ã±Ã¶ IU ·¼Ã±Ã¶ IU

00 70 000 5000 400 3
9 7 5 4nHqÀkÅIU nHqÀ ½j IU nHqÀ IU ÂÄIUkÅ IU

+ + + +, 00 6
3 6IU

ÂÄIU ½j
IU
Â§Ä

+  

 اگر عددی در 10, 100, 1000 و ... ضرب شود، ارزش هر یک از رقم های آن عدد هم 10 برابر، 100 

برابر، 1000 برابر و ... می شود.

برای مثال، عدد 45392 را در نظر می گیریم، اگر این عدد را در 10 ضرب کنیم، ارزش هر یک از رقم های 

آن هم 10 برابر می شود و در جدول ارزش مکانی یک مرتبه باالتر می روند. همین طور اگر این عدد را 

در 100 ضرب کنیم، ارزش هر یک از رقم هایش هم 100 برابر می شود و در جدول ارزش مکانی دو مرتبه 

باالتر می روند، در مورد ضرب این عدد در 1000، 10000 و ... هم همین طور است:
میلیونهزار

صدیصدیصدی

 29354

  029354

 0029354

00029354

میلیونهزار
صدیصدیصدی
61007182

¯
´ =8 1000 000 8 000 000, , , ,

´10

´100

´1000
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هم چنین اگر عددی بر 10، 100، 1000 و ... تقسیم شود، ارزش هر یک از رقم هایش 10 برابر کم تر، 100 برابر 

کم تر، 1000 برابر کم تر و ... می شود:

 

میلیونهزار
صدیصدیصدی

00029354

0029354

029354

29354

¸100

¸1000

¸10

 

 1 عددهای زیر را با دقت در جدول ارزش مکانی قرار دهید و 

بعد به حروف بنویسید.

 734125649 

80063014 

 2 عددهای زیر را با استفاده از جدول ارزش مکانی، به رقم بنویسید.

 سیصد و پنج میلیون و پنجاه هزار و هفتاد

 چهل و نه میلیون و هشت هزار و دو

 3 مانند نمونه، وصل کنید: )یک عدد اضافی است(

هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه

هشت میلیون و پانصد هزار و هشتاد و پنج

هشتصد و پنجاه هزار  و هشتصد و پنجاه 

هشتصد و پنجاه میلیون و هشتصد و پنجاه

850850

850000850

85000850

85000085

8500085

میلیونهزار

صدیصدیصدی

میلیونهزار

صدیصدیصدی
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 4 مهرداد 9 چک پول یک میلیون ریالی، 7 اسکناس صد هزار ریالی و 4 اسکناس ده هزار ریالی دارد.

  مهرداد چند ریال پول دارد؟

  
میلیونهزار

صدیصدیصدی
 

 مهرداد چند تومان پول دارد؟

 در یک بازارچه، کاالهای مختلفی برای فروش هست که مهرداد به بعضی از آن ها نیاز دارد:

850 ریال 370 ریال,000 3 ریال,000 200 000, ,

6ریال 040 000, 3 ریال, 500 000, 2 ریال, 740 000, ,

آیا مهرداد می تواند با پول خود، همه ی آن ها را بخرد؟ ............... چرا؟

 مهرداد برای خرید همه ی این کاالها، چند ریال پول کم دارد؟

چگونه محاسبه کردید؟

 اگر او یک دوربین بخرد، با بقیه ی پولش چند دفتر می تواند بخرد؟ ...............
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 5 با توجه به ضرب ها و تقسیم ها، جدول های زیر را کامل کنید.
میلیونهزار میلیونهزار

صدیصدیصدیصدیصدیصدی

 0000726405283

   

   

  

حاال با استفاده از جدول هایی که کامل کرده اید، پاسخ پرسش های زیر را بنویسید:

 ارزش رقم 8 در عدد 38250 چه قدر است؟

 اگر عدد 38250 را 1000 برابر کنیم، ارزش رقم 8 چه قدر خواهد شد؟

46 چه قدر است؟ 270 000, ,  ارزش رقم 6 در عدد

46 را تقسیم بر 1000 کنیم، ارزش رقم 6 چه قدر خواهد شد؟ 270 000, ,  اگر عدد

 سهیل هر جفت جوراب تولیدی کارگاهش را 38250 ریال می فروشد؛ او 10000 

جفت جوراب را چند ریال می فروشد؟

46 تومان کمک مالی را به طور مساوی بین 100  270 000, ,  یک مدیر ورزشی

مدرسه برای خرید لوازم ورزشی تقسیم کرد. به هر مدرسه چند تومان رسید؟

¸10

¸100

¸1000

¸10000

´10

´100

´1000

´10000
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 6 عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید:

 83152479=  

 24007096 =  

 7 جاهای خالی را پر کنید:

6 از ............... تا یک میلیون و ............... تا صد هزار تشکیل شده است. 700 000, ,  

 عدد .............................. از 9 تا یک میلیون و 4 تا صد هزار تشکیل شده است.

30 از 3 تا ..............................، 6 تا ............... و 2 تا ............... تشکیل شده است. 620 000, ,  عدد

10 از ............... تا یک میلیون یا ............... تا صد هزار، یا ............... تا هزار تا تشکیل شده است. 000 000, ,  عدد

100 یا از 100 تا یک میلیون تشکیل شده است. 000,  عدد .............................. از 1000 تا

 8 جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید. 

43 از 43 تا یک میلیون تشکیل شده است. 000 000, ,  عدد

43 از 430 تا ............... تشکیل شده است. 000 000, ,  عدد

43 از 4300 تا ............... تشکیل شده است. 000 000, ,  عدد

43 از 43000 تا ............... تشکیل شده است. 000 000, ,  عدد

 9  در جاهای خالی مانند نمونه، عدد مناسب بنویسید. 

 7 صد هزار منهای 5 صد هزار می شود 2 صد هزار یا دویست هزار 

 6 ده میلیون به اضافه ی 3 ده میلیون می شود ............... یا ...............

 4 تا یک میلیون منهای 2 یک میلیون می شود ............... یا ...............

 8 یک میلیون به اضافه ی 4 یک میلیون می شود ............... یا ...............

 نصف 12 میلیون می شود ...............

 سه برابر 7 میلیون به اضافه ی پنج برابر 6 میلیون می شود ...............

 800 هزار تا کم تر از هفت برابر 4 میلیون می شود ...............
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 10  با کارت های زیر به موارد الف و ب عمل کنید:

 بزرگ ترین و کوچک ترین عددهای پنج رقمی را بسازید و اختالف آن ها را به 

دست آورید.

 بزرگ ترین و کوچک ترین عددهای 3 رقمی را بسازید و حاصل ضرب آن ها را به دست آورید.

8703503    9000000  187878    187887  11 مقایسه کنید: 

1010101    10110019  706076    7006760  

 12 عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

96023 ـ 68000068 ـ 999999 ـ 415820 ـ 4158200  

     < < < <  

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

 475 300 80+ - =   824 500 20- + =   

 4560 2000 400- + =   

nHqÀ kÅ 
nHqÀ kÅ 

16

7-   

 

·¼Ã±Ã¶ 
nHqÀ kÅ 

1

7-   

10800

3621-   

 

7228

600-   

9000000

761008-   

 

889000

191000-  
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 14 حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

 9000 300´ =   50 12000´ =   6002 200´ =  

 

48

32´   

9072

408´   

56175

399´  

 

8500

6900´   

5600

203´   

 15 تقسیم های زیر را انجام دهید.

 12000 300¸ =   80000 20¸ =   

 1800 600¸ =   70000 2000   9120 3  

  7525 25   87215 35   

 16 با توجه به ضرب های زیر، مانند نمونه جاهای خالی را پر کنید.

 3 250 3 200 50 3 200 3 50 600 150 750´ = ´ + = ´ + ´ = + =( ) ( ) ( )  

 8 3500 8 8 8´ = ´ + = ´ + ´ = +( ) ( ) ( )       

 4 375 4 4 4 4´ = ´ + + = ´ + ´ + ´ = + + =( ) ( ) ( ) ( )           
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 17 با توجه به تقسیم های زیر جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

 520 2 500 20 2 500 2 20 2 250 10 260¸ = + ¸ = ¸ + ¸ = + =( ) ( ) ( )  

 480 2 2 2 2¸ = + ¸ = ¸ + ¸ = + =( ) ( ) ( )        

 2300 5 5 5 5¸ = + ¸ = ¸ + ¸ = + =( ) ( ) ( )        

 18 حاصل عملیات زیر را به دست آورید. )می توانید از ماشین حساب استفاده کنید(

 ( ) ( )3 100 500000 5 50 100000´ ´ ¸ ´ ´ =  

 ( ) ( )400 37500 100 1500´ ¸ ´ =  

 19 در هر قسمت حاصل عملیات، چه عددی است؟ )اگر می توانید به صورت ذهنی حساب کنید(

 5 10000000 4 1000000 9 100000 3 10000´ + ´ + ´ + ´ =  

 8 100000000 7 100000 6 100´ + ´ + ´ =  

و  بخوانید  میلیون ها  طبقه ی  تا  را  عددها  توانستید  قبل  سال های  در  شما  پنجمی!  کالس  دوستان 

بنویسید. امسال هم می توانید عددهای بزرگ تر را تا طبقه ی میلیاردها بخوانید و بنویسید. به این 

مثال ها دقت کنید:

 4 538 721 600, , ,  براساس یک تحقیق، تعداد کاربران اینترنت جهان، تقریبًا

نفر بوده است. این عدد را به حروف بنویسید.

 

این عدد را به حروف می نویسیم: چهار میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و بیست و 

یک هزار و ششصد

میلیاردمیلیونهزار

میلیاردمیلیونهزار
Þ 4 538 721 600, , صدیصدیصدیصدی,

0061278354
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 258 176 920 000, , , بزرگ، ورزشی  مجموعه ی  یک  ساخت  هزینه ی   

تومان شده است، این عدد را به حروف بنویسید. 

میلیاردمیلیونهزار

میلیاردمیلیونهزار
Þ 258 176 920 000, , ,

صدیصدیصدیصدی
000029671852

این عدد را به حروف می نویسیم: دویست و پنجاه و هشت میلیارد و صد و هفتاد و شش میلیون و 

نهصد و بیست هزار

 خیرین مدرسه ساز یک شهر در یک سال »صد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و شصت میلیون« 

تومان صرف ساخت مدرسه کردند. این عدد را به رقم بنویسید.

میلیاردمیلیونهزار
صدیصدیصدیصدی
000000065381

 

عدد به حروف: صد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و شصت میلیون

183 560 000 000, , , عدد به رقم:

 20  با دقت در ضرب های افقی و عمودی شکل زیر، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
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 با دقت در شکل های هر ردیف، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

10× = 10× = 10 1× =1

10× = 10× = 10 1000× =1000

10 1000 000 000× = , , , ×10یک میلیارد = 10 1000 000× =, , 1000 000, ,

,1000000000 ادامه دهید. , ,  21 الگوهای عددی زیر را تا

 110 100 1000, , , , , , , , ,       

 ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶100 200 300 400, , , , , , , ,     ,  

 ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶900 910 920 930, , , , , , , ,     ,  

 ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶991 992 993 994, , , , , , , ,     ,  

 22 عددهای درون جدول های زیر را به حروف بنویسید:

میلیاردمیلیونهزار 

صدیصدیصدیصدی

 Þ  ...............0001

 Þ  ...............0000001

 Þ  ...............0000000001
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میلیاردمیلیونهزار  

صدیصدیصدیصدی

0001یک هزار ®

00001ده هزار ®

000001صد هزار ®

0000001یک میلیون ®

® ...............00000001

® ...............000000001

® ...............0000000001

® ...............00000000001

® ...............000000000001

×10

´10

´10

´10

´10

´10

´10

´10

 

 23 عددهای زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و سپس به حروف بنویسید:

میلیاردمیلیونهزار 

صدیصدیصدیصدی
 3479126845  

 82006152007  

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
 

 608075022020  

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
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 24 عددهای زیر را به رقم بنویسید.

 هشت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و چهار
میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
 

 سیصد و چهل میلیارد و نهصد و دو میلیون و هفت هزار و سی و پنج
میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
 

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
 چهل و چهار میلیارد و چهل و چهار هزار و چهار 

 25 عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

2032302030 ـ 230230230230 ـ 23023230 ـ 20302323023 ـ 230230230  

     < < < <  

 26 عددهای خواسته شده را به رقم و حروف بنویسید.

 عددی که از 7 تا ده میلیارد، 5 تا یک میلیارد و 3 تا صد هزار ساخته شده است.

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
به رقم: 

به حروف:

 

 عددی که از 9 تا صد میلیارد، 3 تا ده میلیارد، 8 تا ده میلیون و 7 تا یکی ساخته شده است.

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی
به رقم: 

به حروف:
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 27 جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

 200 تا ده میلیون می شود .............................................

 40 تا صد میلیون می شود ............................................. 

 700 تا صد میلیون می شود ............................................. 

 20 تا ............................................. می شود یک میلیارد

 100 تا ............................................. می شود یک میلیارد

 10 تا ............................................. می شود یک میلیارد

 28 مقدار پول های زیر را به ریال و تومان بنویسید.

 2 بسته ی صد تایی چک پول 500000 ریالی می شود  .............................. ریال یا .............................. تومان

 20 بسته ی 100 تایی چک پول 500000 ریالی می شود  .............................. ریال یا .............................. تومان

.............................. ریال یا .............................. تومان  300 بسته ی 100 تایی چک پول 500000 ریالی می شود  

 800 بسته ی 100 تایی چک پول 1000000 ریالی می شود  .............................. ریال یا .............................. تومان

 29 مقدار تقریبی عددهای خواسته شده را مانند نمونه ها مشخص کنید و روی محور اعداد نشان دهید.

 عدد 2673 با تقریب رقم هزارگان، بین دو عدد 2000 و 3000 قرار دارد و به 3000 نزدیک تر است، پس 

2000 2673 3000← → مقدار تقریبی 2673 با تقریب رقم هزارگان می شود 3000: 

محل تقریبی روی محور:

 4 500 000, ,  عدد 4527478 با تقریب رقم صدگان هزار، بین دو عدد 4500000 و 4600000 قرار دارد و به

:4 500 000, , نزدیک تر است؛ پس مقدار تقریبی عدد 4527478 با تقریب رقم صدگان هزار می شود

4 500 000 4527478 4 600 000, , , ,← → محل تقریبی روی محور: 
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4 با تقریب رقم صدگان هزار: 721 320, ,  مقدار تقریبی عدد

4 700 000 4721320 4 800 000, , , ,← →  

 

6 با تقریب رقم صدگان میلیون: 281000 000, , ,  مقدار تقریبی عدد

6 200 000 000 6 281000 000 6 300 000 000, , , , , , , , ,← →  

 

7 با تقریب رقم یک میلیارد 348 520 000, , ,  مقدار تقریبی عدد

7 000 000 000 7 348 520 000 8 000 000 000, , , , , , , , ,← →  

 

3 با تقریب رقم یک میلیارد: 723 000 000, , ,  مقدار تقریبی عدد

3 000 000 000 3 723 000 000 4 000 000 000, , , , , , , , ,← →  

 

 30 مقدار تقریبی عددهای داده شده را مانند نمونه با صفرکردن مرتبه های پایین تر از تقریب موردنظر بنویسید.

 مقدار تقریبی عدد 3428375 با تقریب رقم دهگان هزار )10000(

 3 428 375 3 420 000

0000

10000, , , ,
¯

¾ ®¾¾¾¾� ����
 KÄo£U  

 5 749 800
100000, , ,  KÄo£U¾ ®¾¾¾¾  

 605 420 000
1000000, , , ,  KÄo£U¾ ®¾¾¾¾¾  

 9 235 073 010 100000000, , , , ,  KÄo£U¾ ®¾¾¾¾¾¾  

 7 385 400 000 1, , , jnIÃ±Ã¶  KÄo£U¾ ®¾¾¾¾  
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 31 جمعیت چند کشور در جدول زیر با تقریب 10 هزار نوشته شده است. شما، جمعیت این کشورها را با تقریب های 

خواسته شده در جدول بنویسید.

کشورجمعیت )نفر(با تقریب 100 هزاربا تقریب یک میلیون

 60 550 000, ایتالیا,

 126 860 000, ژاپن,

 211230 000, برزیل,

 127 570 000, مکزیک,

 4 690 000, نیوزلند,

 32 جمع و تفریق های زیر را مانند نمونه انجام دهید:

 

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶

·¼Ã±Ã¶ 

1

420

580

1 0 00 000 000

4 2 0 000

0 1010

9

−
→
→

, , ,
, ,0000

58 0 000 000, ,
  

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶

2

800+  

 

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶

2

750−

→
→ −   

·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

780

360+

→
→ +  

 

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶ kÅ IU 

2

14−

→
→ −   

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶ ½j IU 

3

150+

→
→ +  



23

ول
ل ا

فص

 33 جمع و تفریق های زیر را به روش خودتان انجام دهید.

 

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶ 

1

600−   

·¼Ã±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶ 

500

500+  

 

jnIÃ±Ã¶ 
·¼Ã±Ã¶  » jnIÃ±Ã¶

2

100 1−   

jnIÃ±Ã¶
jnIÃ±Ã¶ 

75

25+  

 34 یکی از جمع ها و یا تفریق های سؤال قبل را انتخاب کنید و برایش یک مسئله بسازید.

 35 مسئله های زیر را حل کنید. )می توانید از ماشین حساب استفاده کنید(

این  است.  تومان  میلیون   250 فروشگاه  یک  از  مربع  متر  هر  قیمت   

فروشگاه 25 متر مربع است. قیمت فروشگاه چند تومان است؟

باید در هر  بماند، بدن  ثابت  این که میزان گلبول های قرمز در خون   برای 

ثانیه حداقل یک میلیون گلبول قرمز تولید کند؛

با این حساب بدن در هر شبانه روز حداقل چند گلبول قرمز باید تولید کند؟

 یک قرن با تقریب ده میلیون، چند ثانیه است؟
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و  می خرد  کشاورزان  از  تومان   2900 را  گندم  کیلوگرم  هر  شرکت  یک   

3500 تومان به مشتریان می فروشد. این شرکت در خرید و فروش 25000000 

کیلوگرم گندم، چند تومان سود می کند؟

 36 عدد »چهل و سه میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و شصت و دو هزار و پنجاه« را در نظر بگیرید.

 این عدد به رقم چگونه نوشته می شود؟

 این عدد به صورت گسترده چگونه نوشته می شود؟

43876250  یکی از دوستان ما این عدد را به صورت مقابل نوشته است؛ اشتباه او چیست؟ 

4:  8:  5:  ارزش مکانی رقم های مقابل در این عدد را بنویسید: 

 کاربرد این عدد در چه جاهایی می تواند باشد؟ )رنگ کنید(

عددهای مرکب: همان طور که از اسمش پیداست، ترکیبی از چند قسمت است که به هم مربوط اند. 

مثاًل ساعت، دقیقه و ثانیه یا کیلوگرم و گرم یا متر و سانتی متر و میلی متر و ...



25

ول
ل ا

فص

 لحظه ی تحویل یکی از سال ها، ساعت 3 و 24 دقیقه و 52 ثانیه بود، این لحظه را با عدد مرکب 

 3 24 52¢ ¢¢
)ساعت()دقیقه()ثانیه(

به صورت مقابل نمایش می دهیم: 

طول یک طناب 6 متر و 72 سانتی متر و 8 میلی متر است. این اندازه را با عدد مرکب به صورت زیر نمایش 

می دهیم:
)میلی متر( 

8726
)متر()سانتی متر(  

جرم کیف سپهر با کتاب ها و وسایل درونش 3 کیلوگرم و 800 گرم است. این جرم را با عدد مرکب به 

)گرم(
8003

)کیلوگرم( صورت روبه رو نمایش می دهیم: 

جمع و تفریق عددهای مرکب: برای جمع و تفریق عددهای مرکب باید قسمت های آن ها را منظم و 

زیر هم بنویسیم و بعد از جمع یا تفریق تغییرات الزم را در حاصل ایجاد کنیم.

3 باشد، یک ساعت و 15 دقیقه و 30 ثانیه ی بعد چه ساعتی خواهد بود؟ 40 52¢¢  اگر االن, ساعت¢¢¢¢

 برای حل مسئله کافی است دو عدد مرکب را با هم جمع کنیم:

حاال باید تغییرات الزم را در پاسخ ایجاد کنیم. می دانیم که هر دقیقه 60 

ثانیه است، پس از 82 ثانیه 60 ثانیه کم می کنیم و 1 واحد به دقیقه ها اضافه 

می کنیم. زیرا مقدار دقیقه و ثانیه در یک زمان، کم تر از 60 است. 

18 از پارکینگ خارج  32 22¢¢ 16 وارد پارکینگ شد و در ساعت¢¢¢¢ 48 18¢¢  یک اتومبیل در ساعت¢¢¢¢

شد. این اتومبیل چه مدت در پارکینگ بوده است؟

  با یک تفریق مسئله را حل می کنیم. در این تفریق در قسمت دقیقه ها

¢32 کم تر از¢48 است و نمی توان تفریق را انجام داد. بنابراین 1 واحد از ساعت 

کم و 60 واحد به دقیقه اضافه می کنیم. )زیرا یک ساعت 60 دقیقه است(

 جرم سهیل 76 کیلوگرم و 800 گرم و جرم کیفش 2 کیلوگرم و 400 گرم است. اگر سهیل با کیفش 

روی ترازو برود، ترازو چه جرمی را نشان می دهد؟

 ابتدا جمع را انجام می دهیم و بعد در پاسخ تغییر الزم را ایجاد می کنیم. 

می دانیم که هر کیلوگرم 1000 گرم است.
 

کیلوگرم گرم

76 800
2 400

78 1200

79 200
1 1000

+

®
+ -   

 مریم در تاریخ 18 اسفند 1368 به دنیا آمده است. سن او در تاریخ 10 بهمن ماه 1399 چند سال و 

چند ماه و چند روز است؟

 می دانیم که یک ماه در نیمه ی دوم سال 30 روز است، نیز می دانیم که 

اسفند، ماه دوازدهم و بهمن، یازدهمین ماه سال است. یک سال هم که 12 

ماه است. پس اگر از سال ها یک واحد کم شود، باید به ماه ها 12 واحد اضافه 

شود و اگر از ماه ها یک واحد کم شود باید به روزها 30 واحد اضافه شود.

®

¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢

¢ ¢¢
+ -

3 40 52
1 15 30
4 55 82

4 56 22
1 60

ساعتدقیقهثانیه

18 32 22
16 48 18
01 44 04

17 92
¢ ¢¢

- ¢ ¢¢
¢ ¢¢

1399 11 10
1368 12 18
0030 10 22

1398
1 1

10 12
22

40
30- -

+

+

-
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 طول تخت خواب رضا 45 سانتی متر و 7 میلی متر از قد او بیشتر است. اگر قد او 1 متر و 76 

سانتی متر و 8 میلی متر باشد، طول تخت چه قدر است؟

میلی متر  

میلی متر

سانتی متر

سانتی متر

متر

متر

1 76 8
45 7

1 1 121 1 15 10 2 22 5
2 122 100

22
5

+

+ + - ®
-

 

می توانیم با جمع دو عدد مرکب مربوط به واحدهای اندازه گیری طول به حل مسئله بپردازیم: ابتدا 

جمع را انجام می دهیم و بعد تغییرات الزم را در پاسخ ایجاد می کنیم. 

یک متر 100 سانتی متر و هر سانتی متر هم 10 میلی متر است. پس طول تخت، 2 متر و 22 سانتی متر و 

5 میلی متر می شود.

 37 مقدارهای زیر را به صورت عدد مرکب  بنویسید.

  

SøIw ¾£Ã¤j ¾ÃºIY  ساعت 3 و 25 دقیقه و 10 ثانیه: 

 

  

SøIw ¾£Ã¤j ¾ÃºIY  5 ساعت و 30 دقیقه و 4 ثانیه 

  

oT¶ oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶  7 متر و 45 سانتی متر و 6 میلی متر 

 

³o¬¼±Ã¨ ³o¬  5 کیلوگرم و 750 گرم 

 

  

ÏIw ½I¶ p»n  12 سال و 8 ماه و 21 روز 
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 38 زمان ساعت های زیر را مانند نمونه به صورت های مختلف نشان دهید.

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

7 30 35: ' : "

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

5 40 30: ' : "

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

11 15 20: ' : "

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

  : :

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

  : :

 

ساعت ...... و ...... دقیقه و ...... ثانیه

  : :

40 53015 1120

صفر صفر12

 39 الگوهای زمانی زیر را ادامه دهید.

 2 10 2 20 2 30 3 00

10 10 10

: , : , : , , , : , ,¢ ¢ ¢

+ ¢ + ¢ + ¢

     

 2 10 20 2 10 30 2 10 50

10 10 10

: : , : : , , : : , ,¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢

+ ¢¢ + ¢¢ + ¢¢

   

 2 11 35 2 11 40 2 11 45: : , : : , : : , , ,¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢
    

 2 13 30 2 12 00 2 10 30: : , : : , : : , , ,¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢¢
    

 2 30 40 3 00 40 3 30 40: : , : : , : : , , ,¢ ¢¢ ¢¢ ¢ ¢¢
    

 3 00 3 20 3 40: , : , : , , ,¢ ¢
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 40 زمان های خواسته شده را به دو روش )هم روی محور و هم با جمع و تفریق عددهای مرکب( به دست آورید:

 
 

 +

3 می شود ساعت ...............  30:  50 دقیقه بعد از ساعت¢

 

 +

7 می شود ساعت ...............  30:  1 ساعت و 20 دقیقه بعد از ساعت¢

 

 +

5 می شود ساعت ...............  50:  2 ساعت و 30 دقیقه بعد از ساعت¢

 

 -

12 می شود ساعت ...............  30:  1 ساعت و 10 دقیقه قبل از ساعت¢

 

 -

 2 ساعت و 40 دقیقه قبل از ساعت 13 می شود ساعت ............... 

 41 جمع و تفریق  عددهای مرکب زیر را انجام دهید.

 
7 15 30

4 20 15

¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢   

18 45 40

10 20 35

¢ ¢¢

- ¢ ¢¢   

 

7 45 50

5 52 06

¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢   

9 40 30

6 18 45

¢ ¢¢

- ¢ ¢¢   
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21 59 50

1 00 37

¢ ¢¢

+ ¢¢   

12 00 00

4 25 30- ¢ ¢¢   

 42 با توجه به این که هر 24 ساعت، یک شبانه روز است، حاصل جمع و تفریق زیر را به دست آورید.

 

2 20 50 50

12 35 00

p»n ¾ºIL{ SøIw ¾£Ã¤j ¾ÃºIY
¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢   

3 5 18 56

1 16 00 58

p»n ¾ºIL{ SøIw ¾£Ã¤j ¾ÃºIY
¢ ¢¢

- ¢¢  

 43 با توجه به این که هر سال 12 ماه و هر ماه در فصل پاییز و ماه های دی و بهمن 30 روز است، جمع و تفریق های 

زیر را انجام دهید.

 
1325 8 25

71 2 40

ÏIw ½I¶ p»n

+   

2021 11 25

12 3 28

ÏIw ½I¶ p»n

-  

 

1399 10 03

1363 7 21

ÏIw ½I¶ p»n

-   

1388 11 20

11 8 14

ÏIw ½I¶ p»n

+  

 44 هر مورد را به صورت عدد مرکب بنویسید. 

³o¬¼±Ã¨ ³o¬

 

 جرم یک لپ تاپ 2400 گرم است. یعنی ............... کیلوگرم و ............... گرم:  

 
³o¬¼±Ã¨ ³o¬

 

 جرم یک جعبه سیب 8560 گرم است، یعنی ............... کیلوگرم و ............... گرم: 
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 ............... و  ............... سانتی متر  و  متر   ............... یعنی  است،  متر  میلی  راهروی یک ساختمان 2183   عرض 

 
oT¶ oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶

  

میلی متر: 

 طول یک اتومبیل 4848 میلی متر است، یعنی ............... متر و ............... سانتی متر و ............... میلی متر:

 
oT¶ oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶

  

 

 45 پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.

 جرم کتاب های زهرا 2 کیلوگرم و 800 گرم و جرم کیف و لوازم التحریر او 1 کیلوگرم 

و 700 گرم است. اگر کتاب ها را در کیف بگذارد، جرم کل کیف چه قدر خواهد شد؟ 

 علی قبالً 76 کیلوگرم و 300 گرم جرم داشت، او با ورزش و رژیم غذایی در ماه گذشته 

2 کیلوگرم و 700 گرم از جرم خود را کم کرد. حاال جرم او چه قدر است؟ 

 راننده ی سرویس یک مدرسه در مسیر صبح خود 7 کیلومتر و 600 مترو در مسیر بعد از 

ظهر خود 6 کیلومتر و 500 متر طی کرد. این راننده برای سرویس مدرسه در این روز چند 

کیلومتر و چند متر طی کرده است؟

 در یک آزمایشگاه برای انجام یک آزمایش، دو میز به طول های 2 متر و 30 سانتی متر 

و 1 متر و 80 سانتی متر را کنار هم قرار دادند. مجموع طول میزها چه قدر شد؟  

باغچه 3 متر و 25 سانتی متر و 5 میلی متر و عرض آن 2 متر و 50   طول یک 

سانتی متر و 5 میلی متر است. محیط این باغچه چه قدر است؟ 

³o¬¼±Ã¨ ³o¬

 

 +

³o¬¼±Ã¨ ³o¬

 

 -

oT¶¼±Ã¨ oT¶

 

 +

oT¶ oT¶ïÂTºIw

 

 +

oT¶ oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶

  

  

  

  

+
+
+
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 قد مهدی وقتی کالس اول بود 87 سانتی متر و 4 میلی متر بود و حاال قد او 1 متر و 

45 سانتی متر و 7 میلی متر است. قد او چه قدر بلندتر شده است؟

 46 مسئله های زیر را حل کنید.

16 وارد باشگاه ورزشی شد و 75 دقیقه در باشگاه بود. او  45:  سینا در ساعت¢

در چه ساعتی از باشگاه خارج شد؟

کتابخانه  از   12 30: ساعت¢ در  و  شد  کتابخانه  وارد   10 25: ساعت¢ در  سحر   

خارج شد. او چه مدت در کتابخانه بود؟

8 صبح حرکت کرد تا یک مسیر 5 ساعت و  30:  اتوبوس گردشگران در ساعت¢

45 دقیقه ای را برای گردش در یک شهر تاریخی ایران طی کند. این اتوبوس در چه 

ساعتی به مقصد رسید؟

 مهدی از خانه خارج شد تا چند کار مشخص را انجام دهد. او پس از 2 ساعت و 15 

دقیقه در ساعت 1 بعد از ظهر به خانه برگشت. مهدی در چه ساعتی از خانه خارج شده 

بود؟ 

oT¶ oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶

  

  -
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18 آغاز شد. اگر این مسابقه یک ساعت و  30 15: :¢  یک مسابقه ی فوتبال در ساعت¢¢

32 دقیقه و 50 ثانیه طول کشیده باشد، در چه ساعتی به پایان رسیده است؟

ساعت در  و  شد  پارکینگ  وارد   16 50 32: :¢ ساعت¢¢ در  اتومبیل  یک   

18 از پارکینگ خارج شد. این اتومبیل چه مدت در پارکینگ بوده  45 30: :¢ ¢¢

است؟

 

 47 اگر امروز 12 آبان 1399 باشد:

 7 سال و 10 ماه و 20 روز دیگر چه تاریخی خواهد بود؟  ) آبان، ماه هشتم سال است(

 

 18 سال و 9 ماه و 27 روز دیگر چه تاریخی خواهد بود؟

 39 سال و 4 ماه و 18 روز دیگر چه تاریخی خواهد بود؟

 48 اگر امروز 12 آبان 1399 باشد، با توجه به تاریخ تولد هر یک از افراد زیر، سن آن ها را محاسبه کنید:

 مهرداد در 14 مهر 1382 به دنیا آمده است. ) مهر، ماه هفتم سال است.(

 سارا در 24 دی 1368 به دنیا آمده است. ) دی، ماه دهم سال است(

 آرین در 9 اسفند 1375 به دنیا آمده است.

   < <  نام این سه نفر را به ترتیب سن، از کوچک به بزرگ بنویسید. 
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 49 یک سفالگر هر گلدان سفالی را در 20 دقیقه می سازد و بعد از ساخت هر گلدان 10 دقیقه استراحت می کند. اگر 

8 شروع کند، ساخت 5 گلدان در چه ساعتی تمام می شود؟  30: او کارش را در ساعت¢

8 30

20 10 20 10

: , , , , , , , , ,¢

+ ¢ + ¢ + ¢ + ¢

        

 آیا روش دیگری برای حل این مسئله وجود دارد؟ 

 50 یک خلبان در هر 8 ساعت یک سفر انجام می دهد. 8 صبح امروز دوشنبه، یکی از سفرهایش انجام شد. تا ساعت 16 

 

8 00 16 00 24 00

8 8

: , : , : , , ,

+ +

¾L¹{»j
� ��������������� …… …… ……� ������������� …… …… ……� �����������, , ,

چهارشنبه چند سفر دیگر انجام می دهد؟ 

 آیا روش دیگری برای حل این مسئله وجود دارد؟

شما الگوهای زیادی را از سال های قبل می شناسید. با کشف رابطه ی  موجود در یک الگو می توانیم آن 

را ادامه دهیم و قسمت های مختلف آن را پیداکنیم. الگوها را معمواًل به صورت های هندسی، شکلی و 

عددی می بینیم. هم چنین می توانیم برای کشف رابطه ی الگوهای هندسی و شکلی، جدولی درست کنیم 

و برایش یک الگوی عددی درست کنیم.

  با توجه به الگوی مقابل جدول 

مربوط به آن را کامل کنید.

     

شماره ی شکل)1()2()3()4()5()6(

محیط شکل2420161284
´4

 

 با توجه به رابطه ی موجود بین شماره ی شکل و محیط در الگو و جدول باال، محیط شکل دوازدهم چند 

سانتی متر خواهد بود؟

 می توانیم شکل ها و جدول را تا شماره ی 12 ادامه دهیم، اما طبق رابطه می دانیم که محیط هر شکل در 

این الگو با ضرب شماره ی شکل در 4 به دست می آید، پس محیط شکل شماره ی 12 برابر است با 48 سانتی متر.

48  = 4 × 12  = محیط ⇒ محیط = 4 × شماره ی شکل 

شکل دوازدهم

سانتی متر   
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 محیط چندمین شکل این الگو 24 سانتی متر است؟

  جدول را آن قدر ادامه می دهیم که به محیط 24 برسیم و می بینیم که شکل »ششم« 

دارای محیط 24 سانتی متر است.

 طبق رابطه می دانیم که محیط هر شکل در این الگو با ضرب شماره ی شکل در 4 به دست می آید. 

پس محیط »شکل شماره ی 6« است که 24 می شود:
24 = 4 ×   6   ⇒ محیط = 4 × شماره ی شکل

شکل ششم

سانتی متر   

  شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید.

 شکل پنجم به صورت مقابل است.

 
 با تکمیل جدول زیر رابطه ی موجود در این الگو را پیدا کنید.

شماره ی شکل)1()2()3()4()5()6(شماره

تعداد مربع های کوچک13119753
( )× +2 1   

یکی از دوستان ما رابطه ی دوم را هم در همین الگو پیدا کرد:

)یکی بیشتر از شماره )× −2 1
شماره ی شکل)1()2()3()4()5()6(

تعداد مربع های کوچک13119753  

 در یک الگو ممکن است بیش از یک رابطه وجود داشته باشد و با روش ها و کشف رابطه های 

مختلف می توان آن را ادامه داد و مرحله های بعد آن را پیش بینی کرد.

 با توجه به رابطه ی موجود در این الگو، شکل دویستم چند مربع کوچک دارد؟

´ شمارۂ شکل( + Þ ´ + =2 1 200 2 1 401)   

´ یکی بیشتر از شمارۂ شکل( - Þ ´ - =2 1 201 2 1 401) یا  

 چندمین شکل این الگو 185 مربع کوچک دارد؟

´ شمارۂ شکل( + =2 1) تعداد مربع ها   

 Þ ´ + =92 2 1 185 »شکل نود و دوم«، 185 مربع کوچک دارد. 



35

ول
ل ا

فص

 51  با توجه به الگوی زیر جدول مربوط به آن را کامل کنید و شکل پنجم را بکشید.

´
شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

تعداد مثلث

++++

 

 با توجه به رابطه ی موجود در این الگو، شکل دوازدهم چند مثلث دارد؟

 چندمین شکل این الگو 45 مثلث دارد؟

 آیا در این الگو شکلی هست که 33 مثلث داشته باشد؟ ............... چرا؟

 52 با کامل کردن جدول مربوط به الگوی زیر توضیح دهید که بین شماره ی شکل و محیط هر شکل چه رابطه ای 

وجود دارد. بعد، پاسخ سؤاالت را بنویسید.

    

´
شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

محیط )سانتی متر(
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 محیط شکل پانزدهم چند سانتی متر است؟

 محیط چندمین شکل 33 سانتی متر است؟

 آیا شکلی وجود دارد که محیط آن 54 سانتی متر باشد؟

 53 با توجه به الگوی موجود در شکل زیر، شکل »بیستم« با چند چوب کبریت ساخته می شود؟

++++

شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

تعداد چوب کبریت
´

 

 54  الگوی زیر چه تفاوتی با الگوی تمرین قبلی دارد؟

++++

شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

تعداد چوب کبریت74
´

 

 با تکمیل جدول مربوط به این الگو و یافتن رابطه ی موجود در الگو، بنویسید که شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود.
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 55 با یافتن رابطه ی موجود در الگوهای زیر پاسخ سؤاالت مربوط به هر الگو را بنویسید. 

1( شکل پنجم از چند مربع کوچک درست می شود؟

2( شکل صدم از چند مربع کوچک درست می شود؟

1( شکل ششم چند ستاره دارد؟

2( شکل بیستم چند ستاره دارد؟

1( شکل پنجم چند ستاره دارد؟

2( شکل پنجاهم چند ستاره دارد؟
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1( شکل پنجم چند دایره ی سفید دارد؟

2( شکل سی ام چند دایره ی سفید دارد؟

  56 الگوی عددی مربوط به شکل های زیر را ادامه دهید و شکل های پنجم و ششم الگو را رسم کنید؛ بعد به سؤاالت 

پاسخ دهید.

1 3 6 10

2 3 4

, , , , , ,
  

  + + + + + +

 

 اگر در این الگو به همین ترتیب پیش برویم، شکل سی ام با 465 مربع کوچک ساخته می شود؛ شکل سی و یکم با 

چند مربع ساخته می شود؟ ............... 

 

… …… …… …… ……

�� �� ��

, , , , ,

( ) ( ) ( )

465

30 31 32

¯

+

¯

+

¯

+

 شکل سی و دوم چه طور؟ 
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 57 با توجه به شکل های الگوی زیر و تعداد مثلث های کوچک و هم اندازه:

 شکل چهارم را رسم کنید.

 جدول زیر را کامل کنید و رابطه ی موجود در الگو را توضیح دهید.

شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

تعداد مثلث های کوچک و هم اندازه941

 با توجه به رابطه ی موجود در الگو شکل چهلم از چند مثلث کوچک هم اندازه تشکیل شده است؟

 58 الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

 5 10 15 20, , , , , , ,  

 1 3 9 27, , , , , , , ,  

 6 1116 21, , , , , , , ,  

 در کدام یک از الگوهای باال، پیداکردن عدد »دویستم« آسان تر است؟ ............... . چرا؟

 59 اولین حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال در سال 1978 در کشور 

آرژانتین بود. با توجه به این که جام جهانی فوتبال هر 4 سال برگزار می شود، از آن 

سال تا پایان سال 2018 چند دوره ی دیگر از جام جهانی فوتبال برگزار شده است؟



آزمـون فـصـل اول
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گزینه ی درست را با عالمت  مشخص کنید.الف

1- عدد »دویست و چهل میلیارد و هفتاد و شش میلیون و دو هزار و بیست« کدام است؟

240076002020 )2   240762020 )1

24762020 )4   240760002020 )3

2- اگر عدد 59168247 را در 1000 ضرب کنیم، رقم 9 در کدام مرتبه ی عدد حاصل قرار می گیرد؟

4( صدگان میلیارد 3( دهگان میلیارد  2( یکان میلیارد  1( صدگان میلیون 

3- سه ساعت و چهل دقیقه بعد از ساعت 11 و 25 دقیقه چه ساعتی می شود؟

 14 55: ′ )4   13 55: ′ )3   14 05: ′ )2   15 05: ′ )1

110 100 1000, , , , 4- عدد یازدهم الگوی مقابل کدام است؟ 

4( صد میلیارد 3( ده میلیارد  2( یک میلیارد  1( صد میلیون 

درست ها را با  و نادرست ها را با  مشخص کنید.ب

1- 200 تا ده میلیون می شود 2 میلیارد 

2- 3 ماه و 15 روز بعد از 27 مهر می شود 12 دی 

 1 4 9 16, , , , 3- عدد دهم از الگوی روبه رو می شود 100 

4- 2579 میلی متر می شود 2 متر و 57 سانتی متر و 9 میلی متر 

جاهای خالی را با پاسخ مناسب پر کنید.پ

1- عدد 1648195 با تقریب صد هزار می شود ............... 

2- 300 دسته ی 100 تایی اسکناس 100000 ریالی می شود ............... ریال

3- مهرداد در سال 1348 و مینا در سال 1353 متولد شده اند، پس ............... از ............... بزرگ تر است.

4- اگر از 583721 واحد 40000 واحد کم کنیم حاصل می شود ...............

وصل کنید.ت

1- هر عدد را به محل تقریبی خودش روی محور اعداد وصل کنید.

 32 427 000 000, , ,   48 522 000 000, , ,  3 725 000 000, , ,
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2- هر محاسبه را به پاسخ خودش وصل کنید. )یک پاسخ اضافی است(
520 میلیارد

27 دی ماه 1400

575 میلیارد 

520 میلیون

7 بهمن ماه 1400

480 میلیون- 1 میلیارد

یک سال و 3 ماه و 20 روز بعد از 17 مهر 1399

52 تا ده میلیارد

5 تا 15 میلیارد بیشتر از 500 میلیارد

مقایسه کنید.ث

5 ساعت و 32 دقیقه  532 دقیقه 85 ساعت و 30 دقیقه  3 شبانه روز و 13 ساعت 

2 میلیارد و 500 میلیون  25 تا صد میلیون   9 25 30: :¢ ¢¢     9 28 30: :¢ ¢¢  

 پاسخ کامل دهید.ج

1- جمع و تفریق عددهای مرکب زیر را انجام دهید.

 

12 18 42

10 45 30

¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢   

16 00 42

12 27 30

¢ ¢¢

- ¢ ¢¢   

9 800

5 500

³o¬¼±Ã¨ ³o¬

+  

2- جدول مربوط به الگوی زیر را کامل کنید و شکل بعد را رسم کنید، سپس پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.

+++

´
شماره ی شکل)1()2()3()4()5(

تعداد مربع های کوچک

 شکل چهارم از چند مربع کوچک ساخته می شود؟
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 شکل دهم از چند مربع کوچک ساخته می شود؟

 آیا شکلی وجود دارد که از 23 مربع کوچک تشکیل شده باشد؟ ............... چرا؟

12 به مقصد رسید. او در چه ساعتی از مبدأ  15: 3- پارسا بعد از یک سفر 4 ساعت و 30 دقیقه ای در ساعت¢

راه افتاده بود؟

فیلم در ساعت این  نمایش  اگر  ثانیه است.  فیلم سینمایی 1 ساعت و 35 دقیقه و 40  4- مدت زمان یک 

20 شروع شود، در چه ساعتی به پایان می رسد؟ 50 50: :¢ ¢¢

عدد نویسی تا طبقه ی میلیارد

محاسبات عددی

جمع و تفریق عددهای مرکب

الگوها

در مجموع
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