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به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

کتابی که در دست دارید »کتاب کار و تمرین ریاضی پنجم دبستان« است که نگارش آن بر عهدة 
خانم عشرت قدکچی بوده و زیرنظر دبیر محترم مجموعه تهیه شده است.

این کتاب براساس کتاب جدید آموزش و پرورش برای کالس پنجم دبستان نگاشته شده است 
به گونه ای  آن  تمرین های  و  دربرمی گیرد  را  پنجم  ریاضی  به کتاب  مربوط  نکته های  تمامی  که 

طراحی شده که متنوع بوده و ابتکار دانش آموزان را به همراه داشته باشد.
هر فصل کتاب براساس موضوع بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر بخش آن شامل قسمت های 

زیر است:
1. درس نامه 

2. عبارت های درست یا نادرست
3. کامل کردن جمالت

4. پرسش های چهارگزینه ای
5. پرسش های با پاسخ تشریحی

6. پرسش های مبتکرانه
7. پاسخ پرسش های مبتکرانه

ــت  ــخت کوش اس ــد و س ــوزان عالقه من ــرای دانش آم ــط ب ــه فق ــش های مبتکران ــش پرس بخ
و معلمــان عزیــز در حــل یــا عــدم حــل آن هــا صاحــب اختیــار هســتند.

ــت در  ــرای موفقی ــوزان ب ــر دانش آم ــی بیش ت ــرای آمادگ ب
ــای  ــای دوره ای و آزمون ه ــا، آزمون ه ــان ترم ه ــات پای امتحان

پایــان تــرم نیــز طراحــی و گنجانــده شــده اســت.
امیدواریم این مجموعه برای دانش آموزان عزیز مفید بوده و در 

رسیدن به موفقیت، یاری گر آن ها باشد.
در پایان الزم می دانیم از خانم عشرت قدکچی مؤلف محترم و 
آقای وحید اسدی کیا که بنا به گزارش مؤلف در تألیف کتاب 
ایشان را یاری کرده اند تشکر کنیم. هم چنین از خانم ها فرشته 
کالهی حشمت )حروف چین( و بنفشه دارابی )صفحه آرا(، بهاره 
)رسام(،سپیده  مقدم  لطفی  معصومه  و  سارا  )گرافیست(،  خدامی 
رشیدی، رضیه صفریان و زهرا گودرز که برای طراحی جلد کتاب های 
مجموعة کار و تمرین زحمت زیادی کشیده اند سپاس گزاری  کنیم.

انتشارات مبتکران  
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یادآوری عددنویسی

 همان طور که در سال  های گذشته آموختیم برای خواندن و نوشتن اعداد می توانیم از 2 روش استفاده کنیم: 

1- اعداد را در جدول ارزش مکانی قرار داده و می خوانیم:

میلیون هزارهایکی ها 

صدیصدیصدی

790428503

305824097 سیصد و پنج میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار و نود و هفت 

, ,706 805 003
مهی //

2- از سمت راست، سه رقم، سه رقم جدا کرده و می خوانیم:  
هفتصد و شش میلیون و هشتصد و پنج هزار و سه

نکته وقتی اعداد را در 10 یا 100 یا 1000 و ... ضرب یا تقسیم کنیم، ارزش مکانی اعداد تغییر می کند. مثاًل اگر عددی 

را  در 10 ضرب کنیم، ارزش هر رقم یک مرتبه و اگر در 100 ضرب کنیم، ارزش هر رقم 2 مرتبه بیش تر می شود. 

همچنین اگر عددی را بر 10 تقسیم کنیم، ارزش هر رقم یک مرتبه و اگر بر 100 تقسیم کنیم، ارزش هر رقم آن 2 مرتبه 

کم تر می شود. 

مثال ضرب عدد 6537429 در 10 و 100 

میلیون هزارهایکی  ها 

صدیصدیصدی

9247356

09247356

009247356

×10
×100

ج
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فصل اول : عددنویسی و الگوها

د رستمرین های اول 

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

نادرست  درست    الف 10 تا 1000تایی برابر با یک میلیون است.  

نادرست  درست   ب رقم 9 در عدد 9400 در مرتبه ی یکان هزار قرار دارد.  

ج اگر از سمت راست عدد 352006700 دو صفر کم کنیم مثل این است که آن را بر 100 تقسیم کرده ایم.

نادرست  درست    

د چهارمین رقم از سمت چپ عددی در مرتبه ی صدگان هزار است. بزرگ ترین رقم این عدد در مرتبه ی 

نادرست  درست   صدگان میلیون قرار دارد.  

2- با چهار عدد اسکناس پنج هزار تومانی و دو اسکناس دو هزار تومانی و نُه اسکناس دویست تومانی، چند عدد 
شکالت صد تومانی می توان خرید؟ 

د 200 عدد  ج 240 عدد   ب 258 عدد    الف 58 عدد   

3- 8 برابر عدد 9 صدهزار، چه عددی می شود؟ 
د 72000000  ج 70020000   ب 7200000    الف 720000  

4ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.

 الف 48000 از 4 تا .................. هزارتایی و 8 تا .................. تشکیل شده است.

ب 900000 از 900 تا .................. تشکیل شده است.

ج ربع 36 میلیون برابر با .................. تا صدهزارتایی است.

, از 35 تا .................. تشکیل شده است. ,35 د عدد 000000

,50000 ریالی و 15 اسکناس  ,100000 ریالی، 13 اسکناس  ,500000 ریالی، 24 تا اسکناس  5- سینا 9 تا چک پول 
,20000 ریالی دارد. 

 الف سینا روی هم چند ریال پول دارد؟ 

ب پول سینا به تومان چقدر است؟ 

ج سینا برای خرید بعضی از اجناس زیر به فروشگاهی می رود. 
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500000 ریال1700000 ریال280000 ریال 1500000 ریال6500000 ریال

ـ آیا سینا می تواند یک دوچرخه و کتانی بخرد؟   
ـ اگر او یک دوچرخه بخرد، با بقیه ی پولش چه چیزهایی می تواند بخرد؟   

ـ آیا او همه ی این اجناس را می تواند بخرد؟   

6- حاصل جمع و تفریق های زیر را مانند نمونه به دست آورید و روش کار خود را توضیح دهید.

6800 400 6400− =
چهارصد یعنی    4 تا 100تایی، پس 4 را از 8 کم می کنیم.   

25000 3000− =  
740 203 3+ − =  
801 600− =  

)7- مانند نمونه تقسیم  های زیر را انجام دهید. ) ( )7000 200 7000 2 100 7000 100 2 70 2 35÷ = ÷ × = ÷ ÷ = ÷ =  

250000  الف 50000÷ =  

ب  7200000 9000÷ =  
ج  2700000 3000÷ =  

8- عددهای زیر را با هم مقایسه کنید. 
ب 90740038   3 میلیون الف98040038   305200
د 1400230  جیک میلیون و چهارصد هزار  700109   700019
و 2005700   1000000بیست میلیون و پنج هزار و هفتصد  کوچک ترین عدد هفت رقمی 

9- با توجه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. 

 
 الف

 
ب

 
ج

د 
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فصل اول : عددنویسی و الگوها

10- در یک معدن روزانه دو میلیون و صد هزار کیلوگرم شن و ماسه استخراج می شود. 
 الف در مدت 50 روز کاری چند کیلوگرم شن و ماسه استخراج می شود؟

 

ب اگر ساعت کاری در هفته ی گذشته 60 ساعت باشد. در هر ساعت، چند کیلوگرم شن و ماسه استخراج شده است؟    

)هر هفته کاری 6 روز است.(  
 

 

93070
40×   

80000
9000×  

 

650007
380×

11- حاصل ضرب   های زیر را به دست آورید. 

   

12- حاصل تقسیم  های زیر را به دست آورید. 

36000 900÷ =    7200000 9000÷ =    480000 8÷ =  

30007000   40010000    

4000900000   90005400000    

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

70093
548−   

8739000
2534−

   

748000
92000+   

9470000
253000+

   

14- الگوهای زیر را ادامه دهید. 

.................. ، .................. ، .................. ، 500 میلیون، 450 میلیون، 400 میلیون الف  

ب 19970000 ،19980000 ،19990000 ، .................. ، .................. ، ..................  
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معرفی میلیارد

اگر یک طبقه به طبقه ی میلیون اضافه شود، طبقه ی میلیارد را خواهیم داشت که به صورت 

زیر در جدول ارزش مکانی قرار داده و می خوانیم: 

همان طور که در سال  های گذشته آموختیم برای خواندن و نوشتن اعداد می توانیم از 2 روش استفاده کنیم: 

عدد زیر را در جدول قرار داده و می خوانیم:  مثال

, , ,3 900 000 000
میلیاردمیلیون///هزارهایکی ها

 

میلیاردهامیلیون ها هزارهایکی ها 

صدیصدیصدیصدی

0000000093

000000001

می خوانیم: سه میلیارد و نهصد میلیون 

یا یک میلیارد را به صورت  های مختلف می توان خواند: مثاًل یک دسته ی یک میلیاردی یا 10 تا 100 میلیون یا 100 
تا ده میلیون و یا 1000 تا یک میلیون

جمع و تفریق اعداد بزرگ 
برای جمع و تفریق اعداد بزرگ می توان صفرهای مشترک را در جمع و تفریق در نظر نگرفت.  

980000000000
353000000000−

 با حذف صفرهاي مشترك  
→

 9 8
7

0
10

3 5 3
6 2 7
−

میلیارد
میلیارد
میلیارد

مثال:۱   

تا صد میلیون  
 تا ده میلیون-

32
75  

, ,
, ,

32 100000000
75 10000000

→
→

×
×  

3
2

2
11

0
10

0000000
7 5 0000000

2 4 5 0000000
− مثال:۲    
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فصل اول : عددنویسی و الگوها

د رستمرین های دوم

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
, یعنی 3 تا صدگان میلیارد و 8 تا دهگان میلیارد و 5 تا یکان میلیارد , ,385  الف 000000000

نادرست  درست    

ب 14 تا یک میلیارد و 8 تا ده میلیون و 5 تا یک میلیون و 7 تا ده هزار تا و 2 تا یکی می شود: 

نادرست  درست    140850700002

نادرست  درست   ج 100 میلیارد منهای 480 میلیون می شود 99 میلیارد. 

نادرست  درست   , برابر یک میلیارد است.  , , ,8 100000000 200000000× + د حاصل عبارت 

2- عدد »دویست و چهل میلیارد و هفتصد و شصت میلیون و دو هزار و چهارده« کدام است؟
 2407602014 ب      240760214  الف 

 240076002014 د      240760002014 ج 

3- 48 تا صد میلیون می شود ..................... . 
ب 48 میلیارد   الف 48 میلیون    

د 480 میلیون  ج 4 میلیارد و هشتصد میلیون    

4ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.
 الف 100 تا 10 میلیون می شود ..................... .

ب 1000 تا ..................... می شود 1 میلیارد. 

ج عددی که از 90 تا یک میلیون تایی و 50 تا صدهزارتایی درست می شود ..................... .

د 3 میلیارد از ..................... تا 100 میلیون تشکیل شده است. 500 تا 10 میلیون می شود ..................... .

5- عدد دویست و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هفتاد و شش را:

 الف به رقم بنویسید. .....................

ب رقم مرتبه ی دهگان میلیارد را بنویسید. .....................

ج کدام رقم در بیش ترین ارزش مکانی قرار دارد؟ .....................
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6- الگوهای زیر را ادامه دهید. 

, الف , , , , , , , ,98 500000000 98 650000000 98 800000000− − −  ............................. −  .............................  
ب , , , , , ,57 000000000 58 000000000− −  ............................. −  ............................. −  .............................  
ج , , , , , ,1 700000000 1 750000000− −  ............................. −  ............................. −  .............................  

نکته تقریب با رقم یک میلیارد و ... 

برای تقریب زدن یک عدد با رقم  های طبقه بندی میلیارد، ابتدا به رقم مرتبه ی بعد از تقریب موردنظر نگاه می کنیم، اگر این 
رقم عدد 5 یا بزرگ تر از 5 )6، 7، 8، 9( بود به رقم مرتبه ی تقریب یک واحد اضافه کرده و به جای رقم  های مرتبه ی کم تر 

از تقریب صفر قرار می دهیم.

, را با تقریب کم تر از یکان میلیارد بنویسید.  , ,9 724 507 003 مثال عدد 

, , ,→9724507003 10000000000
یکان میلیارد

 

7- هر یک از عددهای زیر را با تقریب یک میلیارد بنویسید.
99700036019→  6308934532→  

8- در هر کدام از اعداد زیر عدد داده شده به کدام عدد نزدیک تر است؟

, , , , , , , , ,90000000000 97 321 890000 100000000000← →  الف 

, , , , , , , , ,58 370000000 58 374 000000 58 380000000← → ب 

, , , , , ,800000000 895 214 000 900000000← → ج 

, , , , , , , , ,4 579 700000 4 579 760000 4 579 800000← → د 

9- عددهای زیر را روی محور به صورت تقریبی نشان دهید. 

  , ,68 979  الف 000

  , , ,57 976 ب 000000

  , ,275 137 ج 090
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فصل اول : عددنویسی و الگوها

10- مساحت یک آپارتمان 100 متر مربع است اگر قیمت هر متر مربع کاشی 15000  
تومان و دستمزد بنایی هر متر مربع کاشی 20000 تومان باشد هزینه ی کاشی کاری 

کف این آپارتمان چند تومان می شود؟
 

11- جمعیت کل کره ی زمین تقریبًا 7 میلیارد نفر است که تقریبًا 78 میلیون نفر آن ها در ایران 
زندگی می کنند چند نفر در سایر کشورها زندگی می کنند؟ 

 

 

12- اعداد زیر را مقایسه کنید.
 1000 تا یک میلیون ب 1 میلیارد    10003000400 200040200  الف 

9999999999 د بزرگ ترین عدد ده رقمی 2 تا 500 میلیون   ج 20 تا صد میلیون

13- جدول زیر را کامل کنید.

با تقریب ده میلیونبا تقریب یک میلیونبا تقریب صدهزاربا تقریب ده هزار

 20144256735

  397238000
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جمع و تفریق اعداد مرکب

واحد اندازه گیری زمان، ساعت و دقیقه و ثانیه هستند که آن ها را می توان به هم تبدیل کرد. و یک زمان را می توان 
به صورت عدد مرکب نوشت. 

    ثانیه            دقیقه         ساعت
↓ ↓ ↓

′ ′′9 45 26
مثاًل ساعت 9 و 45 دقیقه و 26 ثانیه را می توان به صورت روبه رو نشان داد: 

1 قرن1 سال1 ماه1 روز1 ساعت1 دقیقه

100 سال12 ماه30 روز24 ساعت60 دقیقه60 ثانیه

جمع اعداد مرکب:
برای جمع اعداد مرکب باید ساعت ها را زیر هم، دقیقه ها را زیر هم و ثانیه ها را زیر هم نوشته و جمع کنیم و اگر اعداد 
مرکبی ساعت یا دقیقه یا ثانیه نداشت، به جای آن صفر قرار می دهیم و ثانیه ها را با هم، دقیقه  ها را با هم و ساعت ها را با 

هم جمع می کنیم.
اگر بعد از جمع ثانیه ها عدد به دست آمده بیش تر از 60 یا 60 باشد،60 را کم کرده و یک دقیقه به دقیقه ها اضافه می شود 

و اگر دقیقه بیش تر از 60 باشد، آن را منهای 60 کرده و یک ساعت به ساعت اضافه می کنیم.

 +

+ −

+ −

′ ′′
′ ′′
′ ′′
′ ′′
′ ′′
′
′

1 1
4 29 57
2 47 28
6 76 85

1 60
6 77 25
1 60
7 17

مثال 

تفریق اعداد مرکب:
در تفریق دو عدد مرکب ابتدا باید بدانیم که از دو عدد مرکب داده شده، کدام یک بزرگتر است تا بتوانیم عدد کوچکتر 
را از عدد بزرگتر کم کنیم سپس مانند جمع عددها را زیر هم نوشته و از ثانیه شروع کرده و کم می کنیم. اگر مقدار ثانیه 
در عدد اول کم تر از مقدار ثانیه در عدد دوم بود، یک واحد از دقیقه کم کرده و چون 1 دقیقه، 60 ثانیه است به ثانیه 
عدد 60 را اضافه می کنیم و دقیقه هم مثل ثانیه، اگر در عدد اول دقیقه از عدد دوم کم تر بود،1 واحد از ساعت کم کرده 

و چون 1 ساعت،60 دقیقه است عدد 60 را به دقیقه اضافه می کنیم.

5 0
4

6 17′+→ ′
16′

60

76

35′′+→

′

′′
95

3 22 54

1 54 41

′′

− ′ ′′

′ ′′

مثال  
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مقایسه ی اعداد مرکب: 
برای مقایسه ی اعداد مرکب از سمت چپ یعنی از ساعت شروع می کنیم، عددی که ساعتش بزرگ تر باشد، بزرگ تر است. 
اگر ساعت ها مساوی بودند، دقیقه ها را مقایسه می کنیم و اگر دقیقه ها یکی باشند به سراغ ثانیه ها رفته و آن ها را مقایسه 

9 25 42 9 25 13>′ ′′ ′ ′′ می کنیم. 

اعداد مرکب مربوط به طول: 

1 کیلومتر1 متر1 سانتی متر

1000 متر100 سانتی متر10 میلی متر

 4 760 56 3
2 420 74 4
6 1180 130 7
6 1 100
6 1181 030 7
1 1000
7 0181 30 7

+

+ −

+ −

میلی متر  سانتی متر   متر  کیلومتر
 

مثال

اعداد مرکب مربوط به وزن

1 تن1 کیلوگرم1 گرم

1000 کیلوگرم1000 گرم1000 میلی گرم

 3 700 580
350 760

3 1050 1340
1 1000

3 1051 0340
1 1000
4 0051 340

+

+ −

−+

گرم  کیلوگرم     تن
مثال 
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د رستمرین های سوم

1ـ  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

نادرست  درست    الف هر ساعت برابر 3600 ثانیه است.  

نادرست  درست   ب یک سال و 14 روز بعد از 17 خرداد 1394 می شود 1 تیر ماه 1395  

نادرست  درست   ج 9 کیلوگرم و 54 گرم یعنی 9540 گرم 

نادرست  درست    :1 18′ ′′ ′′78 یعنی  د 

10 طول کشید تا به مدرسه برسد حساب کنید او چه  40:′ ′′ 7 صبح از خانه خارج شد و  10 50: :′ ′′ 2- طاها ساعت 
ساعتی وارد مدرسه شده است؟ 

 7 20 31′ ′′ د    7 21 30′ ′′ ج    7 30 25′ ′′ ب    7 20 20′ ′′  الف 

3- جرم یک هندوانه 6 کیلو و 400 گرم است. جرم یک هندوانه ی دیگر 3 کیلو و 600 گرم است، جرم این دو 
هندوانه روی هم چقدر است؟

د 9 کیلوگرم  ج 9 کیلو و 900 گرم   ب 10 کیلوگرم    الف 10 کیلو و 100 گرم  

4- زمان ساعت  های زیر را به صورت  های مختلف نشان دهید. 

 الف  

  

ب

ساعت ......... و ......... دقیقه و ......... ثانیه
......... دقیقه و......... ثانیه مانده به .........

......... : ......... : .........

ساعت ......... و ......... دقیقه و ......... ثانیه
......... دقیقه و ......... ثانیه مانده به ساعت .........

......... : ......... : .........

5- الگوهای زمانی زیر را ادامه دهید. 

:  الف , : , : ,4 10 4 20 4 30′ ′ ′ .................. ,  .................. ,  .................. ,  ..................  
ب  : , : ,7 15 7 30′ ′′ ′ ′′ .................. ,  .................. ,  .................. ,  ..................  
ج  : : , : : ,3 30 10 3 40 15′ ′′ ′ ′′ .................. ,  .................. ,  .................. ,  ..................  
د  : : , : : ,5 30 40 6 00 40′ ′′ ′′ .................. ,  .................. ,  .................. ,  ..................  
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6- زمان  های خواسته شده را به دو روش )اعداد مرکب - محور( به دست بیاورید.

:19 20′ ′40 قبل از ساعت  مثال  3 ساعت و 

   −
19− ′
18

1 20

:

+

′
′

80
60

3 40
15 40

 :6 30′ ′45 بعد از ساعت   الف 

 :9 30′ ′50 بعد از ساعت  ب 1 ساعت و 

  :14 25′ ′25 قبل از ساعت  ج 2 ساعت و 

 :15 10′ ′20 قبل از ساعت  د 3 ساعت و 

7- جمع و تفریق  های زیر را انجام دهید. )هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.(

6 9 14 17
2 5 19 12

+

9سالماهروزساعت 00 00
5 14 27

−
′ ′′
′ ′′

9 45 28
2 24 39

+
′ ′′
′ ′′

  

6 9 4 5
2 12 7 13

−

سالماهروزساعت
4 530 260
2 740 900

+

کیلومترتنکیلوگرمگرم
7 200 40 8
3 820 90 4

+

 مترسانتی مترمیلی متر

13 به خانه رسید. او   49 38′ ′′ 7 از خانه خارج شد و ساعت  32 28′ ′′ 8- پدر نیلوفر امروز صبح ساعت 
چند ساعت بیرون از خانه بوده است؟
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6 به خانه  25 33′ ′′ 11 روز جمعه برای تماشای بازی فوتبال رفت و پس از  17 24′ ′′ 9- امیرعلی ساعت 
برگشت. او ساعت چند به خانه رسیده است؟

 

10- وزن طاها و حسین روی هم 74 کیلوگرم و 450 گرم است. اگر وزن طاها 42 کیلوگرم و 700 گرم باشد، وزن 
حسین چه قدر است؟ طاها وزن بیش تری دارد یا حسین؟

 

11- نازنین ساعت 8 صبح روز 9 آبان 1385 به دنیا آمد. 6 سال و 3 ماه و 4 روز بعد، قرار است به او واکسن زده 
شود. زمان دقیق را به دست آورید.

 

 

 

در  و  کرد  مشهد حرکت  به سمت  سبزوار  از  7 صبح  15 30: :′ ′′ اتوبوسی ساعت   -12
10 در پایانه ی اتوبوس رانی مشهد توقف کرد. اگر این اتوبوس در  00 30: :′ ′′ ساعت 
بین راه مّدت 15 دقیقه برای پنچرگیری توقف کرده باشد، چه مدت زمانی در حال 

حرکت بوده است؟
 

 

 

9 بود. اگر مدت زمان امتحان  57 23′ ′′ 13- ساعت شروع امتحان ریاضی ساعت 
2 باشد، ساعت پایان امتحان را به دست آورید. 14 27′ ′′

 

 

 

14- یک نوار کاغذی 5 متر و 48 سانتی متر و 7 میلی متر طول دارد. فاطمه می خواهد 3 متر و 50 سانتی متر و 9 میلی متر 
از آن را ببرد و به دوستش بدهد. چه مقدار نوار کاغذی برایش باقی می ماند؟

 

 

 

15- هادی از یک مغازه میوه فروشی 3 کیلو و 400 گرم سیب زمینی و 4 کیلو و 800 گرم پیاز و مقداری گوجه فرنگی 
خرید و جمعًا خرید او 9 کیلو و 200 گرم شد. او چه مقدار گوجه فرنگی خریده است؟

 

 

 


