
پنجم دبستان

ّٰ



ISBN  978 ـ  05 ـ 964 ـ ـ  9٧٨       6 ـ 2433  ـ   05ـ964 شابک  6  ـ2433 

کلیه ی حقوق ماّدی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ـ  49/4 ریاضی پنجم دبستان    نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
 حمیدرضا امیری، علی ایرانمنش، طیبه حمزه بیگی ، خسرو داودی ، محّمدهاشم رستمی، ابراهیم 
ریحانی، محّمد رضا سّیدصالحی، احمد شاهورانی، میرشهرام صدر، شادی صفی نیا، اکرم قابل رحمت   و 

محّمد مقاصدی )اعضای شورای برنامه ریزی  ( 
زهره پندی، خسرو داودی، زهرا رحیمی  ، محّمد هاشم رستمی  ، ابراهیم ریحانی  ، شادی صفی نیا و مجتبی 

قربانی آرانی )اعضای گروه تألیف( ـ افسانه حّجتی طباطبائی  )ویراستار( 

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

اداره ی کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی مدیریت آماده سازی هنری:
عباسی  محّمد  ـ  هنری(  )مدیر  یونسی  ذاکری  مجید  ـ  وچاپ(  فنی  امور  )مدیر  نیک روش  لیدا 
)  نگاشتارگر  ]طراح گرافیک[ و صفحه آرا( ـ زهره بیگدلو )تصویرگر( ـ مریم کیوان )طراح جلد( ـ 
مریم دهقان زاده )رسام(   ـ    سّیده فاطمه محسنی ، کبری اجابتی ، حسین چراغی ، علی نجمی ، فاطمه 

پزشکی، فاطمه رئیسیان فیروزآباد، ناهید خیام باشی  )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شماره ی ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن:  ٩ـ٨٨٨٣١١٦١ ،  دورنگار :  ٨٨٣٠٩٢٦٦ ،  کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

شرکت افست: تهران ـ کیلومتر  ٤ جاده ی آبعلی، پالک 8، تلفن: 77339093، 
دورنگار: 77339097، صندوق پستی: 4979  ـ 11155

ناشر:

)WWW.Offset.ir( »شرکت افست »سهامی عام چاپخانه: 
چاپ چهارم ١٣٩7 سال انتشار و نوبت چاپ:

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و برای 
خرید  کتاب های  درسی  به  سامانهٴ  فروش  و  توزیع  مواد آموزشی  به  نشانی www.irtextbook.ir یا 

www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



امید من به شما دبستانی هاست.
امامخمینی)ره(



فصل ٢: کسر
کسرهای بزرگ تر از واحد

جمع و تفریق عددهای مخلوط
ضرب کسرها
تقسیم کسرها

ضرب عددهای مخلوط
مرور فصل 

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی 
معّرفی میلیارد 

جمع و تفریق عددهای مرکّب 
الگوها 

  مرور فصل 

فصل1 : عدد نویسی و الگوها
2
6

10
14
18

22
27
32
36
40
44



فصل ٤: تقارن و چندضلعی ها
تقارن محوری 
تقارن مرکزی 

زاویه و نیمساز
چندضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

مرور فصل 

فصل٣: نسبت، تناسب و درصد
نسبت 

نسبت های مساوی
تناسب
درصد

  مرور فصل

48
52
56
60
64

68
73
75
79
84



فصل ٥: عددهای  اعشاری
عددهای اعشاری

جمع عددهای اعشاری 
تفریق عددهای اعشاری
ضرب عددهای اعشاری

مرور فصل 

فصل ٦: اندازه گیری 
مساحت لوزی و ذوزنقه 

محیط دایره 
حجم 

گنجایش 
مرور فصل 

فصل ٧: آمار و احتمال 
جمع آوری و نمایش داده ها 

میانگین 
احتمال 

مرور فصل 

88
93
96
98

102

106
110
113
118
122

126
130
134
138



سخنی با معلّم

کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی 

ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد 

جدید، ضمن توّجه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قّوه ی تفکر و تعّقل و رشد توانایی حّل مسئله است. رسیدن به 

چنین هدفی، مشکالت و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مّد نظر قراردادن آن می تواند 

جهت اصلی حرکت جامعه ی آموزش ریاضی را تعیین کند. در این میان، اصلی ترین و مؤثّرترین وظیفه بر عهده ی 

معلّم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. بر این اساس، مؤلّفان 

کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفه ی خویش در مورد آموزش معلّمان، ضمن اطاّلع رسانِی مناسب و بهنگام 

درباره ی تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار این همکاران عزیز قرار 

دهند.

ساختار کتاب حاضر از سه بخش فّعالیت، کار در کالس و تمرین تشکیل شده است. آنچه در هر فّعالیت 

به طور عمده مّد نظر بوده، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن او در ساختن دانش مورد نظر است. 

فّعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حّل مسئله، استدالل کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، 

توضیح راه حل، مرتّب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه ی راه حل های مختلف است. هدایت فّعالیت ها 

به عهده ی معلّم است و هرجا که الزم باشد، معلّم راهنمایی الزم را ارائه خواهد کرد. در بسیاری موارد، انجام دادن 



فّعالیت ساده و  آسان نیست و صد البّته، اجرای مناسب آن ارزش زیادی دارد. فّعالیت ها در حّد متوّسط طّراحی 

شده اند؛ بنابراین، معلّم می تواند با توّجه به زمان و توانایی دانش آموزان خود، یک فّعالیت را غنی تر کند یا با ارائه ی 

توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی، آن را ساده تر نماید.

هنگام انجام دادن فّعالیت، هدایت گفت  و گوی کالسی یا گفتمان ریاضی، که در آن دانش آموزان به ارائه ی 

دیدگاه ها و دفاع از ایده های خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روش های ریاضی دیگر دانش آموزان می پردازند، 

به عهده ی معلّم است. به طور خالصه، فراهم کردن فرصت های یادگیری و دادن مجال به دانش آموز برای اینکه خود 

به کشف مفهوم بپردازد، می تواند یکی از دل مشغولی های همکاران عزیزمان باشد. کار در کالس با هدف تثبیت و 

تعمیق و در مواردی، تعمیم یادگیری طّراحی شده و انتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در انجام آن 

داشته باشند. حّل تمرین ها به عهده ی دانش آموزان است اّما ضرورت دارد که معلّم زمینه را برای طرح پاسخ ها و 

بررسی آنها در کالس فراهم سازد.

اّما  دارند  نظر  اتّفاق  تقریباً  آموزشگران  و  پژوهشگران  مسئله،  حّل  راهبردهای  آموزش  ضرورت  مورد  در 

از متن درس جدا  آموزش راهبردها  این کتاب  متفاوت است. در  نظرات  این کار،  انجام دادن  در مورد چگونگی 

آوردن  از  بنابراین،  و  نبوده  آشنا  و  مشّخص  موارد  در  جز  راهبردها  عناوین  ذکر  بر  اصراری  ضمناً  است.  نشده 

با عنوان »حّل مسئله« در کتاب وجود  آنکه بخش جداگانه ای  با  پرهیز شده است.  نامأنوس  عبارت ها و واژه های 

با رنگی کردن  آن  از  نمونه هایی  فرایند حّل مسئله می شوند.  نوعی درگیر  به  فّعالیت ها  ندارد، دانش آموزان دراکثر 

کلمات مربوط در متن مشّخص شده است. عالوه براین، اساساً آموزش راهبردها ممکن است به زمانی طوالنی نیاز 
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داشته باشد؛ زیرا هر راهبرد ممکن است شامل ده ها راهبرد جزئی تر باشد. ارائه ی راه حل ها و روش های مختلف حّل 

یک مسئله نیز به صورت هدفمند دنبال شده است. پژوهش ها نشان می دهند که دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با یک 

ـ  به ویژه وقتی که الگوریتمی مشّخص برای حل آن فرا نگرفته باشند   ــ به روش های متفاوتی عمل می کنند. به  مسئله    ـ

هر حال، الزام و اجبار دانش آموزان به استفاده از یک روش خاص مورد  نظر نیست.

پس از آماده شدن نسخه ی اّولیه ی کتاب، مؤلّفان جلسات فشرده ای را برای نقد و اصالح آن برگزارکردند و 

برخی تغییرات و اصالحات الزم را نیز در کتاب اعمال نمودند. نظرات حاصل از اعتباربخشی و آرای دبیران سراسر 

کشور نیز در  این اصالحات مّد نظر قرار گرفت. دراینجا الزم است مراتب تقدیر و تشکر خود را از همه ی همکارانی 

که نسخه ی اّولیه ی کتاب را مطالعه نموده و نظرات و پیشنهادهای خود را به واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی 

ارسال کرده اند، ابراز نماییم. ده ها نقد رسیده از سراسر کشور نوید بخش حضور و مشارکت مؤثّر آموزگاران گرامی 

در تألیف کتاب های درسی است. در کنار این، مشاورانی از مراکز آموزشی و پژوهشی نیز بخش هایی از کتاب را 

مطالعه و نقد کرده اند که جا دارد از آنها نیز قدردانی شود. گروه تألیف، آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه های تمامی 

به عالوه، بسیاری از مطالب  همکاران و عزیزان را از طریق وبگاه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی1 دارد. 

مربوط به پشتیبانی کتاب ازطریق وبگاه یاد شده قابل دریافت است. اطمینان داریم که با اتّکال به خدای متعال، و تکیه 

بر تالش، اراده و هّمت معلّمان عزیز می توانیم به برآورده شدن اهداف کتاب امیدوار باشیم.
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