
 فصل اول
5  عدد و الگوهای عددی 	
12  آزمون مدادکاغذی فصل اول	

 فصل دوم
14  کسر	

21  آزمون مدادکاغذی فصل دوم	

 فصل سوم
23  اعداد اعشاری 	
31  آزمون مدادکاغذی فصل سوم	

 فصل چهارم
33  تقارن و مختصات 	
42  آزمون مدادکاغذی فصل چهارم	
44  ارزشیابی پایانی نوبت اول	

 فصل پنجم
46  اندازه	گیری 	
56  آزمون مدادکاغذی فصل پنجم	

 فصل ششم
58  تناسب و درصد 	

66  آزمون مدادکاغذی فصل ششم	

 فصل هفتم
68  تقریب 	
71  آزمون مدادکاغذی فصل هفتم	
72  ارزشیابی پایانی نوبت دوم 	



 الگوهای عددی

 1 الگوی زیر را ادامه دهید و با توجه به آن پاسخ سؤاالت زیر را بنویسید. 

2: عددهای زوج 4 6 8, , , , , , , , ,       

 یکان عددهای زوج چه رقم هایی هستند؟   پانزدهمین عدد زوج را بنویسید.

…

)3()2()1(

 با توجه به شکل روبه رو، جدول و رابطه را کامل کنید.  

شماره ی شکل 654321

تعداد دایره ها642

6´5´4´3 2´2 2´1 رابطه ´2

 

´ شماره ی شکل= الگوی عددهای زوج

 

 2 الگوی زیر را ادامه دهید و با توجه به آن پاسخ سؤاالت زیر را بنویسید.

: عددهای فرد 1 3 5 7, , , , , , , , , ,        

 یکان عددهای فرد چه رقم هایی هستند؟   شانزدهمین عدد فرد را بنویسید.

… با توجه به شکل روبه رو، جدول و رابطه را کامل کنید. 

)3()2()1(  

شماره ی شکل 654321

تعداد مثلث ها531

 ( )6´ -( )5´ - ( )4´ - ( )3 2 1´ - ( )2 2 1´ - ( )1 2 1´ رابطه -  

= الگوی عددهای فرد ´ شماره ی شکل( ( -  

 3 جای خالی را با کلمه های زوج یا فرد کامل کنید. )برای نشان دادن درستی جوابتان یک مثال ساده بنویسید.( 

مثال:   حاصل جمع دو عدد زوج، عددی ............... می شود.  

مثال:   حاصل جمع دو عدد فرد، عددی ............... می شود. 
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مثال:   حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد، عددی ............... می شود.  

مثال:   حاصل جمع سه عدد فرد، عددی ............... می شود.  

مثال:   حاصل جمع چهار عدد فرد، عددی ............... می شود.  

 4 جدول مضرب های عدد 3 را کامل کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

...6 3´´3´33 3´2 3´1 3´
مضرب های عدد 3

...2421151263

 مضرب های عدد 3، چندتا چندتا اضافه می شوند؟ 

 بیستمین مضرب عدد 3، چه عددی است؟ 

 عدد 30، چندمین مضرب عدد 3 است؟ 

 5 جدول مضرب های عدد 5 را کامل کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

... 4 5´ 3 5´ ´5 1 5´
مضرب های عدد 5

...35302510

 مضرب های عدد 5، چندتا چندتا اضافه می شوند؟ 

 سیزدهمین مضرب عدد 5، چه عددی است؟ 

 عدد 55، چندمین مضرب عدد 5 است؟ 

 6 مجموع هفتمین مضرب عدد 7 و پنجمین مضرب عدد 8 را به دست آورید. 

 7 اختالف هشتمین مضرب عدد 5 و سومین مضرب عدد 9 را به دست آورید. 
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 8 شکل چهارم را رسم کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

… , , , ,

)4()3()2()1(

 شکل پنجم چند دایره خواهد داشت؟ 

 در هر مرحله چند دایره اضافه می شود؟ 

)  رابطه )®§{ Áï½nIµ{ ´ +   رابطه ی این الگو را کامل کنید.  

 9 شکل سوم الگوی زیر را رسم کنید و به سؤاالت پاسخ دهید. 

…,,...............,,

)4()3()2()1(

 جدول را کامل کنید. 

شماره ی شکل87654321

تعداد چوب کبریت

 در هر شکل چندتا چوب کبریت اضافه می شود؟ 

)  تعداد چوب کبریت هر شکل )®§{ Áï½nIµ{ ´ -   رابطه ی این الگو را کامل کنید.  

 تعداد چوب کبریت های شکل سی اُم را پیدا کنید. 

 ( )®§{ Áï½nIµ{ ´ +   کدام شکل با 81 چوب کبریت ساخته می شود؟  

 10 آرین در وسط یک صف 25 نفره ایستاده  است؛ 

 چند نفر جلوی او ایستاده اند؟   چند نفر پشت سر او ایستاده اند؟ 

 یادآوری عددنویسی

 11 درباره ی عدد 14976015308 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

 این عدد را به حروف بنویسید. 

 در جایگاه دهگان میلیون چه رقمی قرار گرفته است؟ 

 بزرگ ترین رقم در چه جایگاهی قرار گرفته است؟ 
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 12 هر یک از عددهای خواسته شده را در جدول زیر بنویسید. )اگر نوشته نشده: بدون تکرار ارقام، یعنی می توانید از رقم های 

تکراری هم استفاده کنید!( 

...............بزرگ ترین عدد سه رقمی الف
...............بزرگ ترین عدد هشت رقمی بدون تکرار رقم هاب
...............کوچک ترین عدد چهاررقمی فرد پ
...............بزرگ ترین عدد شش رقمی فرد بدون تکرار رقم هات
...............کوچک ترین عدد زوج پنج رقمی ث

 13 در هر عدد، ارزش مکانی رقم مشخص شده را بنویسید. 

 :1839124110   : 20137  :1870011 

 14 با کارت های زیر عددهای خواسته شده را بسازید و با رقم و حروف بنویسید. 

,,,,
 

 کوچک ترین عدد چهاررقمی:   بزرگ ترین عدد پنج رقمی: 

 کوچک ترین عدد سه رقمی زوج:   بزرگ ترین عدد چهاررقمی فرد: 

 15 با کارت های زیر اعداد خواسته شده را بنویسید. 

,,,,,,,,,

 بزرگ ترین عدد 10  رقمی زوج: 

 کوچک ترین عدد 8  رقمی فرد: 

 بزرگ ترین عدد 6  رقمی فرد با رقم یکان هزار 3: 

 کوچک ترین عدد 7 رقمی زوج با رقم صدگان 8 و رقم یکان میلیون 4: 

،  و  هر یک از اعداد مورد نظر را به رقم و حروف بنویسید.   ،  ،  ،  16 با کارت های 

 کوچک ترین عدد چهاررقمی بین 2000 و 7000: 

 بزرگ ترین عدد 6  رقمی بین پانصد هزار و هفتصد هزار: 

 500 570+ <


 بزرگ ترین عددی که در عبارت روبه رو می توان قرار داد: 

 17 با توجه به عدد 71540869 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 عدد باال را به حروف بنویسید. 

 ارزش مکانی رقم 5 را مشخص کنید. 
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 ارزش مکانی رقم 6 را مشخص کنید. 

 چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ 

 اگر این عدد را در 100 ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم 9 چه تغییری می کند؟ 

 18 اعداد زیر را مقایسه کنید. 

 113289713   13896217   70084900   70198785  

 175 48/   17 548/   491008107   119116701  

،  و  اعداد خواسته شده ی زیر را بنویسید.   ،  ،  ،  ،  ،  19 با کارت های 

 بزرگ ترین عدد شش رقمی فرد: 

 کوچک ترین عدد هشت رقمی فرد با رقم دهگان هزار 7: 

 کوچک ترین عدد هشت رقمی زوج با یکان میلیون صفر: 

نشـشست ـشسـت  20 درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنیدـ.

 بزرگ ترین عدد سه رقمی زوج 998 است.  

 عدد 100 کوچک ترین عدد سه رقمی است.  

 کوچک ترین عدد چهاررقمی بدون تکرار ارقام، 1002 است.  

 بزرگ ترین عدد دورقمی زوج کوچک تر از 30، 28 است.   

   30000000 30, , +  گسترده ی عدد سی میلیون و سی، می شود: 

 کوچک ترین عدد فرد بین 87 و 100 می شود: 89   

 اگر عدد 2841900 را در عدد 100 ضرب کنیم، جایگاه رقم 4 می شود: دهگان میلیون   

 بخش پذیری

 158 210 29 1500 8756 14, , , , ,  21 کدام یک از عددهای روبه رو بر 2 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید.  

 7002 43 153 9000 817 111 2005, , , , , ,  22 کدام یک از عددهای روبه رو بر 3 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید. 

 510 205 157 130 45 551, , , , ,  23 کدام یک از عددهای روبه رو بر 5 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید. 

 93 135 10008 997 1159 45 120, , , , , ,  24 کدام یک از عددهای روبه رو بر 9 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید. 

 4050 987456 24 240 1399 462 336, , , , , ,  25 کدام یک از عددهای روبه رو بر 6 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید. 

 7005 110 305 45 2020 8000 15, , , , , ,  26 کدام یک از عددهای روبه رو بر 10 بخش پذیرند؟ دور آن ها خط بکشید. 
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 27 کدام یک از عددهای زیر بر 3 بخش پذیر هستند ولی بر 5 بخش پذیر نیستند؟ دور آن ها خط بکشید.

 1150 420 55 105 207 180, , , , ,  

،  و  عددی سه رقمی بسازید که:   28 با کارت های 

 بر 2 بخش پذیر باشد.  

 بر 5 بخش پذیر باشد. 

 بر 5 بخش پذیر باشد ولی بر 2 بخش پذیر نباشد. 

 بر 2 بخش پذیر باشد ولی بر 5 بخش پذیر نباشد. 

،  و  عددهای خواسته شده را بسازید.   ،  ،  ،  29 با استفاده از کارت های 

 عددی سه رقمی که بر 3 بخش پذیر باشد: 

 عددی سه رقمی که بر 9 بخش پذیر باشد: 

 عددی چهاررقمی که بر 10 بخش پذیر باشد: 

 عددی پنج رقمی و فرد که بر 5 بخش پذیر باشد: 

 30 در هر قسمت با توجه به موارد خواسته شده، در جای خالی رقم مناسب قرار دهید. 

 بر2 بخش پذیر باشد.     بر 3 بخش پذیر باشد.  

 بر 5 بخش پذیر باشد.     بر 6 بخش پذیر باشد.  

 بر 9 بخش پذیر باشد.    بر 10 بخش پذیر باشد.   

 معرفی اعداد صحیح

 31 اعداد صحیح زیر را با هم مقایسه کنید. 

 -2   +8   -3   -5  

 11  +11   0   -2  

 -28   -20   +8   -8  

 32 اگر ساعت 12 ظهر را مبدأ در نظر بگیریم، هر یک از زمان های زیر را با یک عدد عالمت دار نشان دهید. 

 5 ساعت قبل از ظهر:    8 ساعت بعد از ظهر: 

 1 ساعت قبل از ظهر:    ظهر: 
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 33 جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید. 

 هر عدد صحیح ............... از صفر کوچک تر است.   هر عدد صحیح ............... از صفر بزرگ تر است. 

 هر عدد صحیح ............... از قرینه اش بزرگ تر است.   هر عدد صحیح ............... از قرینه اش کوچک تر است.

 34 اگر در یک ساختمان تجاری، طبقه ی دوم را مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات را با یک عدد عالمت دار نمایش دهید. 

 +3 نمونه: طبقه ی پنجم:

 طبقه ی اول:  طبقه ی همکف:  طبقه ی دهم:   طبقه ی دوم:

2++ روی محور اعداد صحیح چند واحد است؟  5−− و عدد  35 فاصله ی عدد

 36 پری ناز در یک مرکز خرید در طبقه ی همکف سوار آسانسور شد. او ابتدا چهار طبقه باال، سپس دو طبقه پایین؛ پس از آن سه 

طبقه باال و در نهایت شش طبقه پایین رفت. او در چه طبقه ای از آسانسور پیاده شده است؟ 

== باشد، شکل های زیر هر کدام چه عددی را نشان می دهند؟ )هر  ، یک  را از بین می برد!(  −−1 == و  ++1  37 فرض کنید 

 üü
ýý
þþ

  üü
ýý
þþ

 

 üü
ýý
þþ

  üü
ýý
þþ

 

2++ است؟   38 کدام یک از اعداد زیر، دورترین عدد به

10-   4( صفر  )3   +5 )2   -7 )1 

 ( , )−− −−999 1  39 بزرگ ترین عدد صحیِح منفی ............... است. 

 40 هر یک از نقطه های مشخص شده روی محور اعداد، چه عددی را نشان می دهند؟ 
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 1 الگوی شکل زیر را با دقت نگاه کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

 

 رابطه ی بین شماره ی شکل ها و تعداد گوی های رنگی را بنویسید. 

 با این رابطه، شکل شماره ی )8( چند گوی رنگی دارد؟ 

 رابطه ی بین شماره ی شکل ها و تعداد گوی های سفید را بنویسید. 

 با این رابطه شکل شماره ی )10( چند گوی سفید دارد؟

 2 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 هشتمین مضرب عدد 6:     نهمین مضرب عدد 7:  

 عدد 64 چندمین مضرب 8 است؟    عدد 6 چند مضرب دارد؟  

 3 من یک عدد فرد هستم که اگر با عدد 12 جمع شوم کم تر از بیست و اگر با عدد 14 جمع شوم بیشتر از بیست می شوم. من 

چه عددی هستم؟

 4 جدول زیر را کامل کنید. 

مشخصات عدد خواسته شده به رقم به حروف

بزرگ ترین عدد 7 رقمی زوج با رقم های غیر تکراری

کوچک ترین عدد 8 رقمی فرد

عدد وسط پنجاه هزار و صدهزار

بزرگ ترین عدد زوج چهار رقمی
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 5 عددهای خواسته شده را با توجه به شرط های داده شده بنویسید.

 یک عدد پنج رقمی با رقم های غیر تکراری بنویسید که بر 3 بخش پذیر باشد. 

 یک عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5 بنویسید که نه بر 2 بخش پذیر باشد و نه بر 3. 

 کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2 را بنویسید که بر 5 و 9 نیز بخش پذیر باشد.

 بزرگ ترین عدد دورقمی بخش پذیر بر 5 را بنویسید که بر 2 و 3 هم بخش پذیر باشد.

 6 عبارت یا عدد مناسب را از بین موارد داخل پرانتز انتخاب کرده و دور آن خط بکشید. 

3- رسیده است.  7- به  دمای هوای تهران امروز 4 درجه )افزایش، کاهش( داشته و از

2+ رسیدیم.  سوار آسانسور که شدیم 3 طبقه به )باال، پایین( حرکت کردیم و از طبقه ی1- به طبقه ی

1 درصد رسیده است. 5/ 2 به 7/  متأسفانه در قاره ی آفریقا رشد اقتصادی )منفی، مثبت( است. به طوری که از

8-( شده است.  ،+8  تیم دارایی در این فصل 17 گل زده و 25 گل خورده داشته و تفاضل گل این تیم )

نیازمند تالشقابل قبولخوبخیلی خوبارزشیابی فصل اول

شناخت الگوهای عددی و ساخت 

الگوهای دلخواه

عددنویسی و ساختن اعداد با 

شرایط مسئله

شناخت قوانین بخش پذیری و 

بخش پذیری های ترکیبی

شناخت و مقایسه ی اعداد صحیح

و حل مسئله های مرتبط


