
 

 دار سؤال شناسنامه 10

  زرد  سبز  آبي

 دار سؤال شناسنامه 10

  زرد  سبز آبي 

 دار سؤال شناسنامه 20

  زرد  سبز  آبي

 دار سؤال شناسنامه 20

  زرد  سبز  آبي

 دار سؤال شناسنامه 10

  زرد  سبز  آبي

بادلايرختداهنش،گامبهگامپ�شرفتخودلايراالايرز	اب��ن�د.

�ـرد�د الايرز�اب� زلايرد لايرهنگ حد دلاير لايرا خود داهنش اول گام دلاير اگر
لايرهنگ لايرا آب� �ا سبز خاهنههاي م�تواهن�د �رد�د پ�شــــرفت بعدي هنوبتهاي دلاير اما

�ن�د.

بعدي: گامهاي

تمچر�ن به هن�از قســــــمچتها �دام دلاير م�شو�د متوجه �ن�د هنگاه لايرهنگها به هرگاه
ب�شتريدالاير�د.

لايرهنگمشخص�ن�د. با لايرا م�زانتسلطخود اول: گام
مسلطم. آب�:

مسلطم. هنسبتا سبز:
مسلطهن�ستم. زلايرد:

ا�نمبحثآولايردها�م. از ا�نقسمچت70سؤال دلاير

امتحاهناتمدالايرس�شولاير از 60سؤال

پ�شرفته سؤال 10

است ا�نفصلآولايردهشده ازايهرصفحهي�تابدلايرس�4سؤالدلاير .به

آولايرده فصل ا�ن دلاير سؤال 1 دلايرس� �تاب از تمچر�ن و فعًّال�ت هر ازاي به

است. شده

عددي محاسبات و �عددهنو�س �ادآولايري

م�ل�الايرد �معرف

مر%ب عددهاي تفر�ق و جمچع

الگوهـا

داهنش داهنشدلايرخت دلايرخت اول اولفصل فصل

الگوها و �عددهنو�س

10

جمچعبندي آزمون

10

55

55

1010
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

  

   داراي پاسخ تشريحي سؤالي 5ي  بسته  

 . يدجاهاي خالي را پر كن - 1

  يك ميليون ساخته شده است. ............. از  630000000الف) 

  ساخته شده است. ............. تا  6و ............. تا  4 و يك ميليون............. از  3400600ب) 

 كتاب درسي 3ي  صفحه 3بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  3ـ  2يزد ـ پسرانه شهيد راضي 

   كتاب درسي 5تا  2هاي  صفحه – يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي

  * هزار، سه تا صفر و يك ميليون، شش تا صفر دارد. 

  تا صد هزار و صد تا ده هزار، هر دو برابر يك ميليون هستند.  10* 

  باشد.  باشد. همچنين طبقات يك عدد شامل هزار، ميليون و ميليارد مي * مرتبه شامل يكان، دهگان و صدگان مي

اي كـه   رتبه* براي نوشتن يك عدد از حروف به رقم بهتر است از جدول ارزش مكاني استفاده كنيم و در هر طبقه هر م

  شود به جايش صفر قرار دهيم.  رقمي خوانده نمي

  عدد نهصد و يك ميليون و سه هزار و پنج را به رقم بنويسيد.  

901003005  

  ميليون  هزار 
  ص  د  ي  ص  د  ي  ص د ي
5 0 0  3  0  0  1  0  9  

كنيم سپس از سـمت چـپ    * براي نوشتن يك عدد از رقم به حروف ابتدا از سمت راست عدد، سه رقم سه رقم جدا مي

  كنيم.  شروع به نوشتن عدد به حروف مي

  از سمت چپ بيشترين ارزش مكاني را دارد.   رقم* در هر عدد، اولين رقم از سمت راست كمترين ارزش مكاني و اولين 

هاي مكاني بـاالتر قـرار دهـيم و     تر را در ارزش ترين عدد با تعداد ارقام مشخص، بايد ارقام بزرگ * براي نوشتن بزرگ

  هاي مكاني باالتر قرار دهيم.  تر را در ارزش ترين عدد با تعداد ارقام مشخص، بايد ارقام كوچك براي نوشتن كوچك

 يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي 5 1 
 پيمانه



�تاب5816 آموزش�د فرهنگ� �اهنون

1

2

3

4

  

   9  

 ي پاسخ كوتاهاهاي دارسؤال

  

   وتاهكداراي پاسخ  سؤالي 5ي  بسته  

 جاهاي خالي را كامل كنيد.  - 1

 ساخته شده است. ............. و پنج تا ............. تا يك ميليون و هفت تا ............. از  2700500عدد 

 كتاب درسي 3ي   صفحه 3بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  3ي والفجر ـ  زاهدان ـ پسرانه

    كتاب درسي 5تا  2هاي  صفحه – يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي

يـا   100يـا   10كنـيم، بـه تعـداد صـفرهاي      و يا ... ضرب مـي  10000يا  1000يا  100يا  10* وقتي عددي را در 

دهيم. همچنين با اين ضـرب كـردن در جـدول ارزش     و يا ... در سمت راست عدد، صفر قرار مي 10000يا  1000

ي هر رقم به تعـداد صـفرها زيـاد     تبهكند؛ يعني مر ي هر رقم به تعداد صفرها به سمت چپ حركت مي مكاني مرتبه

  شود.   مي

   1025304 100 ي هر رقم نسبت به قبل، دو مكان  دارد مرتبهدو تا صفر  100چون  102530400

  بيشتر شده است. 

ها چند رقم صفر است، ابتدا اعداد را بدون صفر در هم ضرب  ضرب دو عدد كه جلوي آن حاصلي  براي محاسبه* 

  دهيم.  ضرب، صفر قرار مي كنيم و سپس به تعداد صفرها در سمت راست حاصل مي

2500حاصل     را حساب كنيد.  40

,    25 4 100 2500 40 100000  

ها چند رقم صفر است، ابتدا تا جايي كه ممكن است صفرهاي سمت راست  * در تقسيم دو عدد كه در سمت راست آن

  دهيم.  كنيم و سپس تقسيم را انجام مي عليه حذف مي مقسوم را با صفرهاي سمت راست مقسوم

18000حاصل     را حساب كنيد.  200

   180 2 9018000 200 ýme oÿÅ »j
j¼{ïÂ¶  

 يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي 5 2 
 پيمانه
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

   
 دست آوريد.  هاي زير را به حاصل عبارت - 2

1 ( 12000 300   2 ( 8000 300   

3 (6000 400   4 (
70080

500   

  كتاب درسي 5ي  صفحه 3و  2و كار در كالس  4ي  صفحه 4فعاليت  مرتبط بابار تكرارـ  2اردبيل ـ شاهد ـ 

 را در نظر بگيريد:  6702890عدد  - 3

  

  الف) اين عدد را در جدول ارزش مكاني بنويسيد. 

  ب) اين عدد را به حروف بنويسيد.

  شود؟ (با كمك جدول نشان دهيد.)  يبرابر كنيم، عدد حاصل چه م 100ج) اگر اين عدد را 

  كتاب درسي  3و  2هاي  صفحه 3و  2بار تكرار ـ مكمل فعاليت  3تهران ـ اخالص ـ 

 ؟  چه خواهد شدحاصل  ،اضافه كنيم 35672308هزارتايي را به عدد تا ده هزارتايي و چهارصد تا صدتايي و سه تا اگر نه  - 4

 

  كتاب درسي 5ي  صفحه 2بار تكرار ـ مكمل تمرين  2شهر بابك ـ ايمان ـ 

 رقمي را بنويسيد. (بدون تكرار ارقام)  8ترين عدد  رقمي و كوچك 9ترين عدد   اختالف بزرگ - 5

 

 كتاب درسي   4ي  صفحه 1ل فعاليت مبارتكرار ـ مك 2شهر بابك ـ ايمان ـ 

  ميليون  هزار   

  ص  د  ي  ص  د  ي  ص  د  ي

                  

 يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي
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 ي پاسخ كوتاهاهاي دارسؤال

   

   دست آوريد.  اي زير را بهه حاصل عبارت - 2

1 ( 8000 200   2 ( 9000 200   

3 (600005000   4 (
5000
1200     

  كتاب درسي 5ي  صفحه 3و  2و كار در كالس  4ي  صفحه 4بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  4تهران ـ حضرت رقيه (س) ـ 

برابـر   10آن را سـپس  اين عدد را به حـروف بنويسـيد.    و را در جدول ارزش مكاني زير قرار دهيد 9507983عدد  - 3

  كرده و در جدول قرار دهيد.

  ميليون  هزار  
  ص  د  ي  ص  د  ي  ص د ي

               
               

  

  كتاب درسي 3و  2هاي  صفحه 3و  2هاي  بار تكرار ـ مكمل فعاليت 4حضرت رقيه (س) ـ تهران ـ 

/به عدد  - 4 /45 000 چنـد خواهـد   ايم، عدد حاصل  تا يكي اضافه كرده 5تا ده هزار تايي و  4تا صد هزار تايي،  3، 003

  شد؟

 

  كتاب درسي 5ي  صفحه 2 بار تكرار ـ مرتبط با تمرين 2دبستان فردوسي ـ تهران ـ 

 تر باشد؟  بزرگ شاز يكان آن توان ساخت كه دهگان چند عدد دو رقمي مي - 5

 

  كتاب درسي 4ي  صفحه 1مكمل فعاليت بار تكرار ـ  2دبستان پسرانه جواد االئمه ـ يزد ـ 

 يادآوري عددنويسي و محاسبات عددي

10
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

  

   تشريحيداراي پاسخ  سؤالي 5ي  بسته  

 به سؤاالت پاسخ دهيد.  7800560709با توجه به عدد  - 6

  الف) عدد را به حروف بنويسيد.  
 گيرد؟   اي قرار مي در چه مرتبه 8رقم  ،برابر كنيم 100ب) اگر اين عدد را 

  كتاب درسي 7ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  3ـ  2ي شهيد راضي  يزد ـ پسرانه

   .تا يك ميليارد تايي تشكيل شده است............. تا صد ميليون تايي يا ............. از  32000000000 - 7
  كتاب درسي 6ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  2هيان امام صادق (ع) ـ ي را اردبيل ـ پسرانه

 محل تقريبي عدد داده شده را روي محور مشخص كنيد.  - 8

1250000000     

  

  كتاب درسي 8ي  صفحه 1فعاليت  مرتبط بابار تكرار ـ  2تبريز ـ ارسطو ـ 

پـس مقـدار    .تـر اسـت   د و بـه ............. نزديـك  ر............. و ............. قرار دا بين دو عدد 36769با تقريب هزار، عدد  - 9
  شود.  با تقريب هزار ............. مي 36769تقريبي عدد 

  كتاب درسي 7ي  صفحه 3بار تكرار ـ مكمل كار در كالس  2اردبيل ـ شاهد ـ 

  تر است؟ و بگوييد به كدام عدد نزديك يك ميليارد بازنويسي كنيد عدد زير را به حروف بنويسيد و سپس با تقريب كمتر از - 10

78468300400  
  كتاب درسي 9ي  صفحه 4تمرين  بار تكرار ـ مرتبط با 2گچساران ـ شاهد شهري ـ 

   

600
م�ل�ون

700
م�ل�ون

   كتاب درسي 9تا  6هاي  صفحه –معرفي ميليارد 
  ميليون يا همان يك ميليارد است. 1000تا صد ميليون برابر  10* 

  1,000,000,000* يك ميليارد نه تا صفر دارد. 
كنـيم عـدد    * براي تقريب يك عدد از يك مرتبه، ابتدا با قرار دادن صفر به جاي ارقام كمتر از اين مرتبه مشخص مـي 

كنيم تا مشخص شود به  داده شده بين كدام دو عدد قرار دارد. سپس عدد داده شده را با وسط اين دو عدد مقايسه مي
  آيد.   دست مي تر است و تقريب آن به يك نزديك كدام

  ؟ تر است يك نزديك بين كدام دو عدد قرار دارد و به كدامبا تقريب صد ميليون  43712530060عدد  
است. با قرار دادن صفر به جاي ارقام كمتر از صدگان ميليون، مشخص  7حل: رقم صدگان ميليون عدد داده شده 

رار دارد. وسط دو عدد ق 43,800,000,000و  43,700,000,000بين دو عدد  43712530060شود عدد  مي
از  43,712,530,060است. چون عدد  43,750,000,000برابر با  43,800,000,000و  43,700,000,000
  تر است. بنابراين:  نزديك 43,700,000,000كمتر است، پس به  43,750,000,000

, , , , , ,43 712 530060 43 700000000·¼Ã±Ã¶kÅ KÄo£UIM  

 معرفي ميليارد                      5 3 
 پيمانه
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 ي پاسخ كوتاهاهاي دارسؤال

  

  وتاهكداراي پاسخ  سؤالي 5ي  بسته  

  2541714119  ها پاسخ دهيد.  رو به پرسش به عدد روبه توجهبا  - 6

  چيست؟  » 2«ب) ارزش مكاني رقم     الف) عدد را به حروف بنويسيد.  
  كتاب درسي 7ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  2ـ  ي نور فلق تبريز ـ پسرانه

 . يدجاهاي خالي را پر كن - 7
  شود ............. .  تا صد ميليون مي 10ب)     شود ............. .  تا صد ميليون مي 40الف) 

 شود ............. .  تا ده ميليون مي 600ج) 
  كتاب درسي  6ي  صفحه 1فعاليت  مرتبط بابار تكرار ـ  3اردبيل ـ شاهد ـ 

  را روي محور مشخص كنيد. 4675630000محور زير را كامل كنيد و محل تقريبي عدد  - 8

   
 

  كتاب درسي 8ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  2شيراز ـ علوم پزشكي ـ 
تـر اسـت. پـس مقـدار      نزديك .............و به  قرار دارد .............و  .............بين دو عدد  2673عدد  ،با تقريب دهگان - 9

 شود.  مي .............با تقريب دهگان  2673تقريبي عدد 
  كتاب درسي 7ي  صفحه 3كار در كالس بار تكرارـ مكمل  2شهيد فاتحي ـ  ـاردبيل 

  
 : شيوة زير تقريب بزنيدرا با دو نفر است. جمعيت جهان  7362793000جمعيت جهان تقريباً  - 10

  ر است؟ ت ب صد ميليون به كدام عدد نزديكتقريجمعيت جهان با الف) 
    .دست آوريد هاي بعد از آن به تقريب صد ميليون و حذف رقمجمعيت جهان را با ب) 

 تر است؟   كدام روش دقيق
 كتاب درسي 9ي  صفحه 4با تمرين بار تكرار ـ مرتبط  2گچساران ـ شاهد شهري ـ 

   

م�ل�الايرد K� م�ل�الايرد م�ل�الايرد3 2 م�ل�الايرد 7 م�ل�الايرد 8

  كتاب درسي 9تا  6هاي  صفحه –معرفي ميليارد 

تـر اسـت،    يك از اعداد سمت راست يا چپ نزديك خواهيم ببينيم عدد دومي به كدام شود و مي وقتي سه عدد داده مي* 
تـر   دست آوريم و سپس با عدد دوم مقايسه كنيم. اگر عدد دوم بزرگ بايد ابتدا وسط عددهاي سمت راست و چپ را به

  تر است.  ود، به سمت چپ نزديكتر ب تر است و اگر عدد دوم كوچك بود، به سمت راست نزديك
,عدد   , ,7 384   تر است؟  يك از اعداد زير نزديك به كدام 000000

, , , , , , , , , 7 380000000 7 384 000000 7 390000000  

,وسط دو عدد سمت راست و چپ برابر با  , ,7 385   است.  000000
,چون عدد  , ,7 384 ,از  000000 , ,7 385 ,تر است، به سمت چپ يعني  كوچك 000000 , ,7   تر است.  نزديك 380000000

دسـت آوريـد، ارقـام     را با تقريب دهگان ميليون و حذف ارقام بـه  7,384,000,000در صورتي كه گفته شود عدد 
  7,380,000,000  كنيم و داريم:   بعد از دهگان ميليون را حذف مي

كنيم كه عدد داده شـده بـين كـدام دو عـدد      بي يك عدد روي محور ابتدا مشخص مي* براي پيدا كردن محل تقري
كنـيم بـه    قرار دارد. سپس با پيدا كردن وسط آن دو عدد و مقايسه با عدد داده شده مانند حالـت بـاال مشـخص مـي    

 تر است. يك نزديك كدام

 معرفي ميليارد                      5 4 
 پيمانه
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

  

   داراي پاسخ تشريحي سؤالي 10ي  بسته  

 شود ساعت ............. .   دقيقه مي 16و  3از ساعت  دقيقه بعد 30ساعت و  12 -11

  كتاب درسي 10ي  صفحه 4ل فعاليت مبار تكرار ـ مك 2ايالم ـ صياد شيرازي ـ 

 هاي زير را انجام دهيد.  جمع و تفريق - 12

:الف)  :

: :

 
 

9 20 39
2 45 50

ب)   


7 11 7 3
4 6 9 4

−Iw p»n½I¶ SøIw
ج)      


3 890 56
2 420 70

oT¶ïÂTºIwoT¶¼±Ã¨ oT¶
  

  

  

  كتاب درسي 11ي  صفحه 1كار در كالس  مكملـ بار تكرار 5ايثار ـ  ـ تهران

 ه را به عدد مركب تبديل كنيد. ثاني 78305 - 13

  كتاب درسي 12ي  صفحه 2بار تكرار ـ مكمل كار در كالس  2ن امام صادق (ع) ـ راهياـ اردبيل 

 مقايسه كنيد.  - 14

54 53075كيلوگرم 
³o¬
  320و

³o¬¼±Ã¨
5و  

¸U
4704روز      

SøIw  10و
p»n

5و  
½I¶

1و  
−Iw

   

  

 كتاب درسي 12ي  صفحه 3 و 2 بار تكرار ـ مكمل كار در كالس 2كرمان ـ سراي علم ـ 

   كتاب درسي 13تا  10هاي  صفحه –جمع و تفريق عددهاي مركب 
دقيقه يك ساعت است. بنابراين يك ساعت  60ثانيه يك دقيقه و هر  60هر *  60 60   ثانيه است.  3600

روزه و اسـفند   30روزه، پنج ماه دوم سـال   31ماه دارد. شش ماه اول سال  12ساعت است. هر سال  24* هر روز 
  روز است.  365هاي كبيسه) است. يك سال  روزه (به جز سال 29

  گرم است.  1000* يك تن هزار كيلوگرم است. يك كيلوگرم 
  متر است. ميلي 10متر  ت. يك سانتيمتر اس سانتي 100متر است. يك متر  1000* يك كيلومتر 

:* به عددهايي مانند  : 2 36 متـر و ...   ميلـي  4متر و  سانتي 30متر و  5كيلومتر و  3گرم،  400كيلوگرم و  5، 39
 گويند.  اند، عددهاي مركب مي كه از دو يا چند بخش تشكيل شده

 جمع وتفريق عددهاي مركب     10 5 
 پيمانه
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 ي پاسخ كوتاهاهاي دارسؤال

  

  وتاهكداراي پاسخ  سؤالي 10ي  بسته  

 .  شود ساعت ............. دقيقه مي 55و  12دقيقه قبل از ساعت  30سه ساعت و  - 11

 كتاب درسي 10ي  صفحه 4بار تكرار ـ مكمل فعاليت  2ايالم ـ صياد شيرازي ـ 

 هاي زير را انجام دهيد.  جمع و تفريق - 12

الف) 


15 30 8
7 45 9

oT¶ïÂTºIw oT¶ïÂ±Ã¶oT¶
ب)     


1384 7 27 14

9 1 6 18

p»n−Iw ½I¶ SøIw
   

 
 كتاب درسي  11ي  صفحه 1كالس  بار تكرار ـ مكمل كار در 3 ـ اردبيل ـ راهيان امام صادق (ع)

 متر  ميلي .............متر و  سانتي .............متر و  ............. متر يعني ميلي 23459 - 13

 كتاب درسي  12ي  صفحه 2بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  2اردبيل ـ راهيان امام صادق (ع) ـ 

 مقايسه كنيد.  - 14

117گرم  2017 3852متر    كيلوگرم 2گرم و 852 كيلومتر 3و  متر  
  

 كتاب درسي 12ي  صفحه 3 و 2 بار تكرار ـ مكمل كار در كالس 2كرمان ـ سراي علم ـ 

    كتاب درسي 13تا  10هاي  صفحه –جمع و تفريق عددهاي مركب 
هاي مرتبط به هم را در زير هم نوشته و سپس با هـم جمـع يـا تفريـق      براي جمع و تفريق عددهاي مركب، بخش* 
  ها زير هم قرار گيرد.)  ها زير هم و ساعت ها زير هم، دقيقه كنيم. (مثالً در جمع اعداد مركب از نوع زمان، ثانيه مي

كنـيم. بـراي مثـال در     را به بخش ديگر تبـديل مـي   * در جمع و تفريق عددهاي مركب، در صورت لزوم يك بخش
ها و بـه جـاي    ثانيه، يكي به تعداد دقيقه 60بيشتر شود، به جاي هر  60ها هر وقت مقدار ثانيه و دقيقه از  جمع زمان

  شود.  ها اضافه مي دقيقه، يكي به تعداد ساعت 60هر 
كنيم و بـه   تفريق كردن نباشند، يك واحد از دقيقه كم مي ها از هم قابل ها، اگر مثالً ثانيه * همچنين در تفريق زمان

ها از هم قابـل تفريـق كـردن نباشـند، يـك واحـد از        كنيم. به طور مشابه اگر دقيقه تا به ثانيه اضافه مي 60جاي آن 
  كنيم.  تا به دقيقه اضافه مي 60كنيم و به جاي آن  ساعت كم مي

   

: 


15 41 : 

40
28

: :




  

28 60
15

3 50 38
: 

14
40

: :
: : :

: : : :

  
   

   

40 60 14 100 88
88 3 50 38

3 50 38 11 50 50
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

   
 هاي زير را انجام دهيد.  جمع و تفريق - 15

:الف)  :

: :

 
 

7 31 20
1 40 :ب)     50 :

: :

 
 

5 31 20
2 7 30  

  كتاب درسي 11ي  صفحه 1كار در كالس  مرتبط بابار تكرار ـ  4تبريز ـ وصال ـ 

:ر ساعت در يك روز زمستاني خورشيد د - 16 6 كند. طول اين روز چنـد   همان روز غروب مي 17طلوع و در ساعت  54

 ساعت و چند دقيقه است؟ 

 كتاب درسي 11ي  صفحه 5بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  3شهر بابك ـ ايمان ـ 

:هواپيمايي در ساعت  - 17 : 10 35 :از فرودگاه اصفهان به طرف مشهد پرواز كرد و پس از  20 1 به مشـهد رسـيد.    25

 اين هواپيما در چه ساعتي به مشهد رسيده است؟ 

  كتاب درسي 11ي  صفحه 5 كار در كالسمرتبط با  بار تكرار ـ 3مشهد ـ بهار ـ 

:آقاي موسوي صبح زود ساعت  - 18 : 6 30 :از خواب بيدار شد. او بايد ساعت  48 : 7 45 آقـاي  باشد. مدرسه  در 00

 تا خودش را به مدرسه برساند؟  داردموسوي چقدر وقت 

 كتاب درسي  11ي  صفحه 4 كار در كالسبار تكرار ـ مرتبط با  3ـ  2يزد ـ شهيد راضي 

 متر است؟  متر برابر چند ميلي ميلي 143متر و  سانتي 143متر و  143ع ومجم - 19

  كتاب درسي 12ي  صفحه 2بار تكرار ـ مكمل فعاليت  2شاهد كرمان ـ 

زمان جشن  ،براي او جشن تكليف بگيرند  روز بعد، 20ماه و  8 و سال 8به دنيا آمد. اگر  1389خرداد  10فاطمه در  - 20

 تكليف فاطمه كدام است؟ 

  1397اسفند  1) 2      1397بهمن  30) 1

  1398اسفند  30) 4    1397اسفند  30) 3

 كتاب درسي 12ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  2كرمان ـ شاهد ـ 

جمع و تفريق عددهاي مركب
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 ي پاسخ كوتاهاهاي دارسؤال

   
 ر را انجام دهيد. هاي زي جمع و تفريق - 15

: : : :

: : : :

   
   

7 51 27 4 20 39
4 58 38 1 45 30   

  كتاب درسي 11ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس  2ـ  ايمانشهر بابك ـ 

:خورشيد در ساعت  ،زاهدانشهر شب يلدا در در  - 16 16 :كند و در ساعت  غروب مي 20 6 كند.  روز بعد طلوع مي 39

 كشد؟  اين شب در زاهدان چند ساعت و چند دقيقه طول مي

 كتاب درسي  11ي  صفحه 5فعاليت  مرتبط بابار تكرار ـ  2زاهدان ـ والفجر ـ 

:هواپيمايي ساعت  - 17 7  5از تـا مشـهد مقـدس يـك سـاعت و      صبح از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شد. مدت پـرو  30

 نژاد مشهد نشست؟  دقيقه بود. اين هواپيما چه زماني در فرودگاه شهيد هاشمي

1(: 8 35      2 (: 8 15   

3(: 9 15     4 (: 10 25   

  كتاب درسي 11ي  صفحه 5تكرار ـ مرتبط با كار در كالس بار  3گچساران ـ شاهد شهري ـ 

:اميرحسين هر روز ساعت  - 18 7 :و ساعت  شدهمدرسه  وارد 30 12 . او چنـد سـاعت از   شـود  از مدرسه خارج مـي  45

 ؟ گذراند ميروز خود را در مدرسه 

 كتاب درسي  11ي  صفحه 4 كار در كالسبار تكرار ـ مرتبط با  2تبريز ـ نور فلق ـ 

قـدر از پارچـه بـاقي مانـده      چـه  .بريم متر از آن را مي سانتي 40متر و  3 ،ي يك لباس متر پارچه داريم. براي تهيه 11 - 19

 است؟ 

  رسي كتاب د 12ي  صفحه 2بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  2كرمان ـ سراي علم ـ 

:شنبه ساعت  اگر امروز سه - 20 : 11 48 :روز و  3 ،باشد 21 : 19 35  دهد؟  بعد چه زماني را نشان مي 46

 كتاب درسي  12ي  صفحه 1بار تكرار ـ مكمل كار در كالس  2علوم پزشكي ـ  شيراز ـ

جمع و تفريق عددهاي مركب
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالؤس

  
  

   داراي پاسخ تشريحي سؤالي 10ي  بسته  

 ادامه دهيد: الگوهاي عددي زير را  - 21

, , , , ....... , ....... , .......4 7   (الف 1013
, , , , ....... , ....... , .......1 3 6  (ب 10

  كتاب درسي 16ي  صفحه 1و فعاليت  17ي  صفحه 3بار تكرار ـ مرتبط با تمرين  2شيرازي ـ  ايالم ـ صياد

 عدد يازدهم در الگوي زير كدام است؟  - 22

, , , , .......1 4 9 16   
1 (211  2 (121  3 (122  4 (221 

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  3ـ شاهد شهري ـ  گچساران

 اختالف هشتمين عدد در الگوي مربعي با نهمين عدد در الگوي مثلثي كدام است؟  - 23

1 (20  2 (19  3 (24  4 (35  

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2و  1هاي  بار تكرار ـ مكمل فعاليت 2شهر بابك ـ ايمان ـ 
  

  كتاب درسي  17تا  14هاي  صفحه – الگوها

  گوييم.   اند، الگوي عددي مي * به يك تعداد اعداد كه با نظم و الگوي خاصي پشت سر هم قرار گرفته
  اي كه بين اعداد الگو وجود دارد را پيدا كرد.  * براي ادامه دادن اعداد يك الگوي عددي، بايد رابطه

  ت: جا آورده شده اس ي بين اعداد الگو، در اين نمونه اي از رابطه
  شود.   ها كم مي شوند يا يك عدد مشخص از آن ) اعداد الگو همگي با يك عدد مشخص جمع مي1

  , , , , ... , , , , ...

     3 3 3 2 2 2

3 6 9 12 20 18 16 14  

  شوند.   ) اعداد الگو همگي در يك عدد مشخص ضرب يا همگي بر يك عدد مشخص تقسيم مي2
  , , , , ... , , , , ...

     2 2 2 2 2 2

3 6 12 24 64 32 16 8  

  شود تغيير كند.  ) گاهي ممكن است عددي كه در هر مرحله به اعداد الگو اضافه مي3
  , , , , ...

  



2 3 4
11

3 5 8 12  

,* در هر الگوي عددي، هر عدد الگو يك شماره دارد. مثالً در الگوي عددي  , , , ...2 5 8 دومين عدد الگو،  5اولين عدد الگو،  ؛2، 11
 سومين عدد الگو و همين طور الي آخر.8

 الگوها     10 7 
 پيمانه
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  كوتاهداراي پاسخ  سؤالي 10ي  بسته  

  را بنويسيد. دو عدد بعدي ،در هر يك از الگوهاي زير - 21

, , , , ....... , .......3 6 9     (الف 12
, , , , ....... , .......3 5 7  (ب 9

  كتاب درسي 17ي  صفحه 3تمرين  مرتبط بابار تكرار ـ  2كرمان ـ سراي علم ـ 

 عدد دهم در الگوي زير چقدر است؟  - 22

, , , , ...1 4 9 16  
  كتاب درسي 16ي  صفحه 2با فعاليت بار تكرار ـ مرتبط  3راي علم ـ كرمان ـ س

, به عددهاي) الف - 23 , , , , ...1 3 6 10  گويند.  عددهاي ........... مي 15

 گويند.  عددهاي مربعي مي...........  و...........  ،........... ، ........... ،  …به عددهاي ب) 

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2و  1 هاي بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت 2شهر بابك ـ ايمان ـ 

   كتاب درسي 17تا  14هاي  صفحه –الگوها 
,به الگوي عددهاي *  , , , ...1 4 9   الگوي عددهاي مربعي گويند.   16

 16ي عدد الگو را در خودش ضرب كنيم. بـراي مثـال    دست آوردن اعداد الگو، كافي است شماره در اين الگو براي به
4كه عدد چهارم الگو است برابر است با  4  .  

,* به الگوي عددهاي  , , , , ...1 3 6 10 شـود در   طور كه مشـاهده مـي   الگوي عددهاي مثلثي گويند. در اين الگو همان 15
  شود.   شود يك واحد بيشتر مي هر مرحله، مقدار عددي كه اضافه مي

, , , , , ...

  3 42 5

1 3 6 10 15   

ي آن عدد پيدا  هاي زياد را در الگوي عددي بخواهند، بايد يك ارتباط خاصي بين عدد الگو و شماره * اگر اعداد با شماره
  ي خواسته شده را بنويسيم.  كنيم تا بتوانيم آن عدد الگو با شماره

  چهلمين عدد الگوي زير چقدر است؟  
, , , , ...

  5 5 5

4 9 14 19   

دست آوردن هرشود، براي بهميطور كه مشاهده  همان
ضرب  5ي آن عدد را در  عدد الگو كافي است شماره

  كرده و يكي كم كنيم.

   

   

   

   

4 1 5 1
9 2 5 1
14 3 5 1

19 4 5 1

¼«²H −»H jkø
¼«²H ³»j jkø
¼«²H ³¼w jkø
¼«²H ³nI¿a jkø






 

  بنابراين:     40 5 1 200 1 990¼«²H ´±¿ajkø  
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 چند مثلث دارد؟  25ي  شكل شماره ،با توجه به الگوي داده شده - 24

       
   كتاب درسي 16ي  صفحه 2بار تكرار ـ مكمل فعاليت  2ـ سيرجان ـ ايثار 

 الگوهاي زير را ادامه دهيد.  - 25

: , : , : , ......., .......  7 00 7 10 7   (الف 20

, , , ......., .......32000000 33000000  (ب 34000000

   كتاب درسي 17ي  صفحه 3تمرين  مرتبط بابار تكرار ـ  2خميني شهر ـ اسدآبادي ـ 

 عدد پنجاهم را پيدا كنيد.  ،در الگوي عددي زير - 26

, , , , .......1 5 9 13  

   كتاب درسي 17ي  صفحه 3بار تكرار ـ مكمل تمرين  2اردبيل ـ راهيان امام صادق (ع) ـ 

 الگوهاي عددي زير را ادامه دهيد.  - 27

, , , , .......1 5 21   (الف 85

, , , , .......6 17  (ب 50105

   كتاب درسي 17ي  صفحه 3بار تكرار ـ مكمل تمرين  2ـ  1تبريز ـ ناب 

 هم عضو الگوي مربعي و هم عضو الگوي مثلثي است؟  ،يك از اعداد داده شده كدام - 28

1 (63  2 (46  3 (36  4 (66 

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2و  1 هاي بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت 2گچساران ـ شاهد شهري ـ 

 دو شكل بعدي را رسم كنيد.  ،اي كه در الگوي زير وجود دارد توجه به رابطهبا  - 29

  
   كتاب درسي 16ي  بار تكرار ـ مرتبط با كار در كالس صفحه 3تبريز ـ شايگان ـ     

 مربع ساخته شده است؟  29شكل چندم با  ،با توجه به الگوي مقابل - 30

 
   كتاب درسي 17ي  صفحه 1بار تكرار ـ مرتبط با تمرين  2شيراز ـ خديجه كبري ـ 

   

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

(1) شQل (2) شQل (3) شQل (4) شQل (5) شQل

 الگوهــا
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 ز چند دايره ساخته شده است؟ در الگوي زير شكل دهم ا - 24

  
   كتاب درسي 16ي  صفحه 2فعاليت  مرتبط بابار تكرار ـ  3تهران ـ اخالص ـ 

 الگوي عددي زير را ادامه دهيد.  - 25

: : , : : , .........,.........   1 10 30 1 20 40 

   كتاب درسي 17ي  صفحه 3مكمل تمرين بار تكرار ـ  2شهر بابك ـ ايمان ـ 

 اُم در الگوي عددي مقابل كدام است؟  25عدد  - 26

 , , , ...4 9 16  

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  3گچساران ـ شاهد شهري ـ 

 رو عدد بعدي كدام است؟  در الگوي روبه - 27

, , , , ...14 28 56 112   

1 (422  2 (336  3 (224  4 (242 

   كتاب درسي 17ي  صفحه 3بار تكرار ـ مكمل تمرين  2ـ  2يزد ـ شهيد راضي 

 به الگوي مربعي است؟  كدام عدد مربوط - 28

1 (10  2 (55  3 (25  4 (45 

   كتاب درسي 16ي  صفحه 2بار تكرار ـ مرتبط با فعاليت  2شهر بابك ـ ايمان ـ 

 دو شكل بعدي را رسم كنيد.   ،بينيد اي كه در الگوي زير مي ا توجه به رابطهب - 29

  
   كتاب درسي 16ي  صفحه 2فعاليت  مكملبار تكرار ـ  3تهران ـ اخالص ـ 

 درست شده است؟ كبريت شكل بيستم در الگوي زير از چند تا چوب  - 30

  
  كتاب درسي 15ي  صفحه 1 فعاليتبار تكرار ـ مرتبط با  2تهران ـ اخالص ـ 

(1) (2) (3)

....

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) (2) (3)

 الگوهــا
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 هاي داراي پاسخ تشريحيالسؤ

   داراي پاسخ تشريحي سؤالي 10 ي ) ـ بستهالگوهاعددنويسي و (بندي  آزمون جمع  

 كند؟  عدد چه مقدار تغيير مي ،واحد كم كنيم 3واحد اضافه كنيم و از دهگان هزار آن  4اگر به صدگان هزار عددي  -1

1 (350000  2 (370000  3 (460000  4 (430000  
  كتاب درسي 4ي  صفحه 2ل فعاليت منمونه دولتي زنجان ـ مك

هـا را بـا هـم جمـع كـرد.       نوشـت و آن بدون تكرار ارقام رقمي  3دو عدد  6,  5,  4,  3,  2,  1مژگان با استفاده از تمام ارقام  -2
 مع او برابر است با: ترين مقدار ممكن براي ج بيش

1(  975  2 (999  3 (1083  4 (1173    
  كتاب درسي 4ي  صفحه 1فعاليت ـ مكمل  2012كانگورو 

توانيم بـر هـم    (ترتيب اعداد را نميآيد؟  ترين عدد سه رقمي ممكن به وجود مي كوچك 4921508عدد  ارقامف كدام ذبا ح -3
 توانيم رقم را حذف كنيم.)  بزنيم و فقط مي

1( , , ,1 2 9 4   2(, , ,0 1 2 4   3(, , ,8 0 5 1   4(, , ,5 2 9 4   
 كتاب درسي  4ي  صفحه 1ـ مكمل فعاليت  2000كانگورو 

ي كالس نوشته است. در اين عدد، مجموع  رقمي كه رقم تكراري نداشته باشد را روي تخته 10ترين عدد زوج  فرهاد كوچك -4
 ي ميليون كدام گزينه است؟  ارقام طبقه

1 (9  2 (5  3 (12  4 (6  
  كتاب درسي 7ي  صفحه 4فعاليت  مكملنمونه دولتي ـ  گلستان ـ

 كدام است؟  ،دست آوريم توانيم با كنار هم قرار دادن شش كارت زير در يك سطر كنار هم به ترين عددي كه مي بزرگ -5

1 (6475413092    2 (6130975642  
3 (7564413092    4 (7645413092  

  كتاب درسي 7ي  صفحه 4فعاليت ـ مكمل  2006كانگورو 
:براي دوختن يك دست لباس  - 6 : 7 40  دست از همان لباس چه مدت زمان الزم است؟  3زمان الزم است. براي دوختن  25

:)2  ساعت  24) 1 24 15   3(: : 23 20 15   4(: : 23 1 15   
  كتاب درسي 11ي  صفحه 1نمونه دولتي اردبيل ـ مرتبط با كار در كالس 

:علي در ساعت  -7 : 12 5 بدون معطلـي سـوار   سپس ثانيه بعد به ايستگاه اتوبوس رسيد.  210از منزل خارج شد و  33
:شد و اتوبوس  10  بعد اتوبوس به مدرسه رسيد. او ساعت چند به مدرسه رسيده است؟   25

1(: : 12 19 28  2(: : 12 15 28   3(: : 12 9 3   4(: : 12 5 36   
  كتاب درسي 11ي  صفحه 5نمونه دولتي ـ خراسان رضوي ـ مرتبط با كار در كالس 

,    ، صدمين عدد كدام است؟رو به ي عددي روبا توجه به الگو -8 , , , , ...2 5 8 11 14 

1(  299  2 (300  3 (302  4 (301    
  كتاب درسي 17ي  صفحه 3نمونه دولتي كرمانشاه ـ مكمل تمرين 

 هاي شكل دوازدهم كدام است؟  هاي زير، تعداد مهره توجه به چينش مهره با -9

1 (150  
2 (154  
3 (157  
4 (168   

  كتاب درسي 17ي  صفحه 4ـ مكمل تمرين  86روبوكاپ 
 شود؟   از چند مربع تشكيل مي 130ي  شكل شماره ،با توجه به الگوي داده شده  - 10

  
1 (260  2 (129  
3 (389  4 (131  

  كتاب درسي 17ي  صفحه 2و  1 هاي نمونه دولتي آذربايجان شرقي ـ مكمل تمرين

309 41 5 7 64 2

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

(1) (2) (3)

.....

10 
9 

 پيمانه
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