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تقویم

تقویم ها را کامل کنید.

13 فروردین 95
1395 / ...... /13

12ـ شهادت استاد مرتضی مطهری)روز معلم(13ـ روز طبیعت)تعطیل(

  95 / ...... /12       
1395 / ...... /12       

سال 1395

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

....../....../......

فصل ........
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  95 / ...... / 7        

  95 / ...... / 7        

16ـ  روز دانشجو7ـ روز آتش نشانی و ایمنی

  95 / ...... /16       
95 / ...... /16       

سال 1395

فصل ........



4

1 3 9 5 ل  سا

با توجه به تقویم امسال جدول زیر را کامل کنید.

مناسبتتاریخایام هفته

2 /95/10دوشنبه 2 دی
دارد 

ندارد  

…...………...……5 دی
دارد 

ندارد  

…...………...……5 بهمن
دارد 

ندارد  

…...………...……5 اسفند
دارد 

ندارد 



5

با استفاده از تقویم یک ماه را انتخاب نموده سپس 2 مناسبت در آن ماه و تاریخ آن ها را بنویسید.

دی ماه چندمین ماه سال است؟

یازدهمین  دهمین   نهمین  

تاریخ 95/8/6 مربوط به کدام ماه است؟

آذر  آبان   مهر  

مدت مصرف آب در این قبض از ماه …......…… تا …......…… است.

ماه: …...……

تاریخمناسبت ها

…….................…

…….................…

…… / …… / ……

…… / …… / ……
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قبض آب، برق و گاز خانه ی خود را به کالس آورده، تاریخ مهلت پرداخت هر قبض را به طور کامل بنویسید.

قبض آب: …...…............…

قبض برق: …...…............…

قبض گاز: …...…............…

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

52532

عددنویسی

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

مانند نمونه کامل کنید.

به رقم: …...…............…

به رقم: …...…............…

525 23به رقم: …...…............…

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

....../....../......
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مانند نمونه عدد هر چرتکه را در جدول ارزش مکانی بنویسید و عدد را از جدول خارج کنید.

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

به رقم: …...…............…

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

07914

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

00538

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكیده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكی

58026

با توّجه به عدد هر جدول جاهای خالی را کامل کنید.

دهگان هزار : …...…............…

یکان هزار : …...…..............…

دهگان: …...…..................…

صدگان: …...….................…

دهگان هزار : …...…............…

یکان: …...…....................…

62085به رقم: …...…............…
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هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

94765

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

81039

هزارها
دهگانیکان

37532

هزارها
دهگانیکان

46208

عدد هر جدول را به رقم و حروف بنویسید.

به رقم : …...…............…

به حروف : …...…........................................…

به رقم : …...…............…

به حروف : …...…........................................…

به رقم : …...…............…

به حروف : …...…........................................…

به رقم : …...…............…

به حروف : …...…........................................…
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علی و محیا عدد هفتاد و سه هزار و پانزده را به رقم نوشته اند.

کدام یک درست نوشته است؟

اشتباه نفر دیگر را توضیح دهید.

یک عدد پنج رقمی بنویسید که عددهای 2،0 ، 8 در آن باشد.

عدد خود را به حروف بنویسید.

در هر عدد، رقم نوشته نشده را به دلخواه بنویسید و مرتبه ی آن را مشخص کنید.

مرتبه: …...…............… 

مرتبه: …...…............…

ارزش مکانی رقم های خواسته شده را بنویسید.

8 0 46

7 0 3 1

2 4 8 0 3

................

4 1 5 0 6

................

7 5 9 2 1

................

7 3 1 5 0 7محیا 3 01 5 علی
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قیمت گوشت : …...…............…

قیمت ماهی : …...…............…

جمع کل: …...…............…

جمع پول های زیر را به حروف بنویسید.

...................................… ریال

به محیط پیرامون خود نگاه کنید. 3 عدد چهار یا پنج رقمی پیدا کنید و بنویسید.

این اعداد را در کجا دیده اید؟

…....................…...……....................…...……....................…...…

قیمت گوشت، ماهی و جمع کل صورت حساب را به حروف بنویسید.

تاریخ:95/7/10صورت حساب 

قیمتجنس

گوشت
ماهی

25780 تومان
17500 تومان

43280 تومانجمع کل
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1ــ اعداد التین را به فارسی بنویسید.

2ــ با توجه به عدد التین داده شده، دور عدد فارسی آن خط بکشید.

         

3ــ مبلغ این پول را بنویسید.

                                                  …...…............… تومان

4ــ اعداد التین روی هر یک از اجناس را به فارسی بنویسید.

مرور اعداد التین

5 63 8 99

524

36

......…           ......…           ......…           ......…

 50 ــ .......ــ ....... ــ ....... ــ....... ــ ....... ــ ....... ــ ....... ــ ....... ــ ....... ــ ....... ــ 39

…............…...…
…............…...…

کد 279

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

....../....../......

3 5               6 3           3 6   

5 2 4               4 2 5           5 4 2   
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اعداد التین)1(

به شماره هر یک از بازیکنان توّجه کنید.

ــ با توّجه به شماره هر بازیکن نقطه چین ها را کامل کنید.

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

....../....../......

1
علی

5
نیما

3
سعید

7
سینا

2
امیر

6
حمید

4
آرش

8
احمد

9
رضا
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ــ اعداد التین را بخوانید و بنویسید.

ــ اعداد التین را به ترتیب بنویسید.

                        …....ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ ….... ــ …....  

0

......

3

......

1

......

4

......

2

......

5

......

6

......

7

......

8

......

9

......

ـ   1   ــ    0      9  ــ   8   ــ   7   ــ   6   ــ    5  ــ    4  ــ    3  ــ   2   ـ 
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ــ با توجه به صفحه کیبورد، جاهای خالی را با اعداد التین کامل کنید.

ــ اعداد روی خط کش را کامل کنید.

ــ با استفاده از خط کش طول هر شکل را اندازه گرفته و به التین بنویسید.

…............…...…

یک ساعت دیواری درست کرده و آن را به کالس بیاورید.

…............…...…
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٭ هدف تشخیص یک مسئله با اطالعات کامل است.

صورت مسئله های  زیر را بخوانید و مانند نمونه مشخص کنید کدام یک کامل است و کدام یک کامل نیست. ٭

1ــ مدرسه ی امید 250 دانش آموز دارد.

مدرسه امید و مدرسه ی البرز روی هم چند دانش آموز دارند؟

                   کامل است                       کامل نیست 

2ــ علی 950 تومان پول داشت. برادرش هم به او پول داد. حاال علی چقدر پول دارد؟

                           کامل است                       کامل نیست 

3ــ در یک کیسه 150 گردو و بادام است. اگر 45 تای آن بادام باشد چند گردو در این کیسه است؟

                           کامل است                       کامل نیست 

4ــ هر مسلمانی در هر روز 5 نوبت نماز می خواند. در 3 روز چند نوبت نماز می خواند؟

                           کامل است                       کامل نیست 
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با استفاده از ضرب به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ این جعبه چند پرتقال دارد؟

2ــ این جعبه چند پاک کن دارد؟

3ــ این جعبه چند بطری آب دارد؟

4ــ این جعبه چند شکالت دارد؟

5ــ این شانه تخم مرغ چند تخم مرغ دارد؟

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

....../....../...... مرور ضرب
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مرور ضرب

با استفاده از ضرب به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ تعداد دانش آموزان در صف مدرسه چند نفرند؟

2ــ تعداد شرکت کنندگان در سالن اجتماعات چندتاست؟
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ضرب های زیر را انجام دهید.

3 * 3 =  5 * 2 =  6 * 9 =  

4 * 7 =  8 * 5 =  4 * 4 =  

ــ یک کشاورز محصول ذرت خود را در کیسه های 10 کیلوگرمی جمع آوری کرده است. اگر تعداد کیسه ها 8 
عدد باشد. محصول امسال کشاورز چند کیلوگرم است؟

5 * 0 =1 * 9 =6 * 3 =

0 * 5 =9 * 1 =3 * 6 =

10 * 1=7 * 10 =9 * 10 =

 .... * 7 = 70  8 * .... = 80  6 * .... = 60   

مرور ضرب
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ضرب عددهای دو رقمی در دسته های ده تایی

آموزگار از مریم خواست تا تعداد برچسب های روی میز را حساب کند.
مریم گفت: 3 برگه که روی هر برگه 20 ستاره وجود دارد.

سپس این ضرب را نوشت   60 = 20×3
و گفت : 60 ستاره داریم.

آقای امیری برای مغازه خود 7 بسته 50 تایی خودکار خرید  او چند خودکار خریده است؟

هر توپ پارچه 30 متر است. 9 توپ پارچه چند متر است؟

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

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

....../....../......
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ضرب عددهای دو رقمی در یک رقمی

آموزگار به پریسا گفت: در یک بسته 24 بطری شیر است.

    2 *  =  ?                                                                                   

برای به دست آوردن پاسخ ، آموزگار ضرب عدد 24 در 2 را در جدول نوشت و توضیح داد در ضرب اعداد دو 
رقمی در یک رقمی، ابتدا عدد دو رقمی را باال و عدد یک رقمی را در زیر آن می نویسیم و حاال ابتدا 2 را در 4 یکی 
ضرب می کنیم که می شود 8 و سپس 2 را در 2 ده تایی ضرب می کنیم که می شود 4.پس در 2 بسته 48 بطری شیر 

وجود دارد.

ضرب های زیر را انجام دهید.

ده تایییکی

4
2

2
*      

84

ده تایییکی

2
3

1
*      

........

24
2

......…

12
3

......…

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

....../....../......

در 2 بسته چند بطری شیر وجود دارد؟
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ده تایییکی

1
6

1
*      

66

ده تایییکی

0
2

4
*      

........

ده تایییکی

3
2

4
*      

........

ده تایییکی

3
3

3
*      

........

11
6

66

12
4

......…

41
6

......…

32
3

......…

80
5

......…

....…

....…

......…

43
2

......…

....…

....…

......…

مانند نمونه حاصل هر ضرب را به دست آورید.

ضرب های زیر را انجام دهید. سپس با ماشین حساب کنترل کنید که پاسخ ها درست است یا خیر؟

1ــ مدرسه ی  مریم 3 کالس پنجم دارد. هر کالس 23 دانش آموز دارد. مدرسه ی مریم چند دانش آموز کالس پنجمی دارد؟

2ــ در هر کارتن 40 جعبه ی دستمال کاغذی است. در 8 کارتن چند دستمال کاغذی وجود دارد؟
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پدر ناصر یک مغازه اسباب بازی فروشی دارد. ناصر می خواهد تعداد اسباب بازی های مغازه را به دست بیاورد. شما 
هم به ناصر کمک کنید که تعداد هر کدام از اسباب بازی ها را به دست بیاورد.

..................…..................…

..................…
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جدول ضرب زیر را کامل کنید.

1 2 63 74 85 9

1

2

6

3

7

4

8

5

9

باید جدول ضرب را حفظ باشیم و به خاطر داشته باشیم، چون همیشه به آن احتیاج داریم.
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تقسیم )1(

18 گردو به 3 دسته ی 6تایی تقسیم می شود.

یعنی:

پس: به 3 کیسه نیاز دارم.

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

....../....../......

محسن 18 گردو داشت. او می خواست که گردو ها را به دسته های 
6 تایی قسمت کند، تا ببیند به چند کیسه نیاز دارد.

محسن ابتدا با گردو ها دسته های 6 تایی درست کرد و گفت:
با 18 گردو 3 دسته درست کردم.
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مانند نمونه دسته بندی کنید و در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

       24 به …...... دسته ی 8 تایی تقسیم می شود.                          10 به 2 دسته ی 5 تایی تقسیم می شود.

18 به …...... دسته ی 3 تایی تقسیم می شود.                                25 به …...... دسته ی 5 تایی تقسیم می شود.

14 به …...... دسته ی 2 تایی تقسیم می شود.                          15 به …...... دسته ی 3 تایی تقسیم می شود.
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تعداد هر شکل را بشمارید، مانند نمونه دسته بندی کرده و در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

              ….... سیب به ….... دسته 4 تایی تقسیم می شود.               15 گالبی به 5 دسته 3 تایی تقسیم می شود.

….... خیار به ….... دسته 8 تایی تقسیم می شود.                   ….... گردو به ….... دسته 5 تایی تقسیم می شود.

….... موز به ….... دسته  6 تایی تقسیم می شود.            ….... پرتقال به ….... دسته 7 تایی تقسیم می شود.



28

ابتدا تعداد هر شکل را بشمارید و با توجه به عدد کنار هر شکل مانند نمونه آن را دسته بندی و جاهای خالی را کامل 
کنید.

….... به ….... دسته ی ….... تایی تقسیم می شود.                    12 به 4 دسته ی 3 تایی تقسیم می شود.

….... به ….... دسته ی ….... تایی تقسیم می شود.                  ….... به ….... دسته ی ….... تایی تقسیم می شود.

….... به ….... دسته ی ….... تایی تقسیم می شود.                   ….... به ….... دسته ی ….... تایی تقسیم می شود.

3 5

7

6

2

9
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مرور فصل

 20000 ، 40000 ، 60000 ، ........

توضیح دهید بین اعداد باال چه رابطه ای وجود دارد؟
.....................................................................................................................

حاال شما عدد بعد را بنویسید: ................

1ــ از روی تقویم تاریخ والدت امام رضا )ع( را بنویسید.

2ــ جمعیت شهر گلپایگان حدود 762, 54 نفر است.
این عدد را بخوانید و در جدول ارزش مکانی بنویسید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

ــ چه رقمی در کوچک ترین مرتبه قرار دارد؟ ….........
ــ رقم 7 در چه مرتبه ای است؟ ….........

ــ چه رقمی در بزرگ ترین مرتبه قرار گرفته است؟ ….........

3ــ اعداد التین 0 تا 9 را روی محور زیر بنویسید.

4ــ از جعبه ی اعداد، عددهای داخل مثلث را انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید و ضرب را انجام دهید.

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

 ....… / ....… / ....…

4 5
3 2

1

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

....../....../......
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ــ کدام شکل 15 دکمه را به 3 دسته ی مساوی تقسیم کرده است؟ عالمت بزنید.

ــ حاصل ضرب 1 * 1
ــ شماره ماه دی

ــ حاصل جمع دو عدد 50 و 50
ــ 2 اسکناس 500 تومانی

ــ کوچک ترین عدد 5 رقمی

اگر به جدول حل شده نگاه کنید متوّجه ارزش صفر در هر ردیف می شوید.

خانم حمیدی برای جشن نامزدی دخترش 70 نفر مهمان دعوت کرده است. او به قنادی رفت و سفارش شیرینی  خامه ای 
داد. آقای قناد 3 جعبه شیرینی خامه ای به خانم حمیدی داد. خانم حمیدی شیرینی های یکی از جعبه ها را شمرد. در 

آن جعبه 25 تا شیرینی بود.
به نظر شما این تعداد شیرینی برای مهمان ها کافی است؟



قیمت:89000 ریال
تاریخ تولید:95/8/10
تاریخ انقضا:95/8/25

قیمت:38000 ریال

تاریخ تولید:95/7/20

تاریخ انقضا:95/8/20

فصل 2 

هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای کاالها توجه کنیم.
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مقایسه اعداد )1(

عالمت مناسب )> = <( بگذارید.

................  ................53206 54160

................  ................

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

هزارها

00726

هزارها

59274

هزارها

70026

هزارها

42975

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

....../....../......
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اعداد را مقایسه کنید و عالمت مناسب )> = <( بگذارید.

27520 تومان

95700 تومان
89500 تومان

تعدادنام غذا

4 تاچلوکباب

رستوران پارسیان

مبلغ قابل پرداخت : 32500 تومان

تعدادنام غذا

5 تاچلوقورمه سبزی

رستوران پارسیان

مبلغ قابل پرداخت : 27500 تومان

ــ پول قبض های زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب را بنویسید.

52520 تومان
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12802 12802 66751 66851

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید و عالمت )> = <( بگذارید.

................ ریال    ................ ریال

................ ریال    ................ ریال

اعداد را مقایسه کنید و عالمت مناسب )> = <( بگذارید.
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 2500 ریال     15000 ریال    

1ــ یک کارخانه در ماه دی 62000 بسته  و در ماه بهمن 67000 بسته پودر ماشین لباسشویی 
تولید کرده است.

تولید این کارخانه در کدام ماه کمتر بوده است؟

2ــ در یک کامیون 26570 کیلوگرم گندم و در کامیون دیگر 32150 کیلوگرم 
برنج است. کدام کامیون بار سنگین تری را می برد؟

با آموزگار خود به اتاق بهداشت بروید و با استفاده از ترازو خود را وزن کنید.

وزن شما ................  کیلوگرم است.

حاال از یکی از دوستان خود بخواهید که روی ترازو بایستد.

وزن او ................  کیلوگرم است.

چه کسی وزن کمتری دارد؟ ................

ارزش کدام پول بیشتر است؟  
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مرور پول

جاهای خالی را کامل کنید.

................ تومان................ تومان

................ تومان

................ تومان

................ تومان

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

....../....../......
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پول 1

جاهای خالی را کامل کنید.

2500................ تومان

................ تومان

................ تومان

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

....../....../......
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ــ مقدار پولی که برای خرید هر جنس الزم است را جدا کنید.

ــ امیر 6500 تومان دارد. آیا او می تواند این ماشین حساب را بخرد؟

ــ لیال یک اسکناس 5000 تومانی و یک اسکناس 1000 تومانی دارد.
 آیا او با این مقدار پول می تواند این جنس را بخرد؟

8000 تومان

5500 تومان

5500 تومان

2500 تومان
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تمرین

با پول هایی که آموزگار در اختیار شما می گذارد، مقادیر زیر را جدا کنید.

       7000 تومان،                   4000 تومان،                   2500 تومان،                   6000 تومان

1ــ علی برای خرید این بسته شکالت یک اسکناس 5000 تومانی
 و یک اسکناس 2000 تومانی پرداخت کرده است.

 اوچه قدر پول به فروشنده داده است؟

2ــ پدر هادی یک اسکناس 1000 تومانی و یک اسکناس 2000 تومانی به او داده است. هادی چند تومان پول دارد؟

با یک اسکناس 5000 تومانی و یک اسکناس 1000 تومانی چه چیزهایی می توانید بخرید؟ بنویسید.
  ................

  ................

 ................
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تقسیم )2(

آموزگار می خواست 12 گردو را به دسته های 4 تایی تقسیم کند.

آموزگار گفت: 12 گردو 3 دسته ی 4 تایی شد.سپس تقسیم را روی محور نشان داد.

و عبارت تقسیم آن را نوشت:
 12 ÷ 4 = 3                                                                                                        

÷ عالمت تقسیم است.    آموزگار گفت: این 

و آن را به این صورت خواند 12 تقسیم بر 4، می شود 3

این بار آموزگار از علی خواست 15 عدد گردو را به دسته های 5 تایی تقسیم کند و روی محور نشان دهد و عبارت 
آن را بنویسد.

علی گردوها را دسته بندی کرد.

او تقسیم را روی محور نشان داد و عبارت تقسیم را نوشت.

15 ÷ 5 =3  

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

....../....../......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


