


 1 با توجه به جدول ارزش مکانی، جاهای خالی را کامل کنید.

)هر عدد موجود در جدول ارزش مکانی در قسمت سمت راست به رقم و در قسمت سمت چپ به حروف نوشته می شود.(

میلیونهزار

صدیصدیصدی

406521732

103702541

دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه و 
سه هزار و هفتصد و دو

 2 کل پس انداز سهیل در تابستان امسال در زیر نشان داده شده است.

 حساب کنید او چند ريال پول دارد؟

او با خود فکر کرد که برای سال تحصیلی جديد به چه چیزهايی نیاز دارد.

 آيا او می تواند با پس انداز خود، يک کوله پشتی و يک جامدادی بخرد؟

 اگر او کوله پشتی را بخرد، با مابقی پولش چند تا دفتر می تواند بخرد و چه قدر پول برايش باقی می ماند؟
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 3 جدول های ارزش مکانی زیر را پر کنید.

میلیونهزار

صدیصدیصدی

0452
 ´1000 ´100´10

میلیونهزار

صدیصدیصدی

0000007
 ¸1000 ¸100 ¸10

 4 در هر قسمت ارزش مکانی رقم خواسته شده را بنویسید.

 رقم 8 در عدد 2860 چه ارزش مکانی دارد؟ 

 اگر اين عدد را 100 برابر کنیم، رقم 8 در عدد جديد چه ارزش مکانی پیدا می کند؟

 5 جاهای خالی را پر کنید.

 100 تا 1000تايی برابر است با ...................... .

 200 تا 10000تايی برابر است با ...................... .

 70 تا يک میلیون تايی برابر است با ...................... .

 عدد 260000000 از ...................... تا ده میلیون ساخته شده است.

 عدد 4060200 از ...................... تا يک میلیون تايی و ...................... تا ده هزارتايی و ...................... ، صدتايی ساخته شده است.

 عدد 20000000 برابر است با ...................... تا يک میلیون يا ...................... تا صدهزارتايی، يا ...................... تا ده هزارتايی.

 6 سال گذشته، روزانه یک میلیون و دویست هزار کیلوگرم خرما از نخلستان های جنوب کشور به تمامی شهرهای ایران ارسال شد.

 در 10 روز چند کیلوگرم خرما به استان های کشور ارسال شده است؟

 اگر امسال میزان ارسال روزانءه خرما 2 برابر شود، روزانه چند کیلوگرم 

خرما به شهرها ارسال می شود؟
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 7 هر یک از عددهای موجود در کادر زیر را در جای مربوط به خود قرار دهید، یک عدد در کادر اضافه نوشته شده است.

40000 3000000 13000 500000 2000000, , , ,

 11 ده هزار منهای 7 ده هزار می شود ...................... .  ثلث 6 میلیون می شود ...................... .

 5 هزارتايی به عالوه ی 8 هزارتايی می شود ...................... .  نصف يک میلیون می شود ...................... .

 8 مانند نمونه حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

564 :نمونه 200 364-- == 200 یعنی دو صدتایی، پس 2 را از 5 کم می کنیم.   

 231 600+ =  

 747 500- =  

 842 400- =  

 419 200 9+ - =  

 9 با کارت های 2، 9، 5 و3 عددهای دورقمی بسازید، به طوری که: 

+

 حاصل جمع آن ها بیشترين مقدار شود. 

´  حاصل ضرب آن ها بیشترين مقدار شود. 

 10 حاصل تقسیم های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

600 :نمونه 20¸̧ == 600 :مرحله ی اول   10 60¸̧ == 60 :مرحله ی دوم  2 30¸̧ == ، بنابراین:  10 2´́ 20 یعنی

 150000 300¸ =   1800000 90000¸ =  

 14000 20¸ =   81000 9000¸ =  

 11 قیمت تبلت موردعالقه ی آراد 2800000 تومان است. اگر آراد هر ماه 200000 تومان پس انداز 

کند، بعد از چند ماه می تواند تبلت مورد عالقه اش را بخرد؟
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 12 حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

 1 4 0 0 0 0 0

2 3 5 0 0 0 0+

  8 3 2 0 0 0

6 0 1 0 0 0-

   3 0 8 0 5 0 1

7 0 9 0 2 0+

 

  2 0 5 0 0

9 2 0 0-

   2 4 0 0 0

2 0 0´

   3600000 4000  

  1 7 0 0

3 0 0 0´

   2100000 70000   

 13 عددهای زیر را مقایسه کنید.

10101000   8008008  9000009   9010101  140000   88987  

 14 محور زیر را کامل کنید، سپس مشخص کنید که عدد 8090000 بین کدام دو عدد روی محور قرار دارد؟

 

 15 رمز صندوق مقابل یک عدد دورقمی است که در خانه های رنگی شکل های زیر قرار دارد. 

شما باید ارقام 1، 2، 5، 6 و 7 را در هر شکل قرار دهید، طوری که مجموع سه عدد عمودی 

با مجموع سه عدد افقی برابر شود.

عدد یکان رمز در خانه ی رنگی سمت چپ و دهگان در خانه ی رنگی سمت راست قرار دارد.

مجموع عددها 13 شود.مجموع عددها 14 شود.

 16 حاصل ضرب و تقسیم های زیر را به دست آورید.

  2 2 5

1 7´

  3 0 2

1 4 1´

  4438 22   5819 19  
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 17 اگر هر مکعب کوچک بیانگر یک میلیون باشد، ابتدا در ردیف اول جاهای خالی را کامل کنید، سپس در هر قسمت مشخص 

کنید که هر شکل چه عددی را نشان می دهد؟

1000 تا يک میلیون می شود 

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

100 تا يک میلیون می شود 

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

10 تا يک میلیون می شود 

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

1 میلیون

به عدد: ......................

به حروف: ......................

  

به عدد: ......................

به حروف: ......................

   

به عدد: ......................

به حروف: ......................
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 18 در برکه ی زیر مشخص کنید هر یک از موجودات بعد از حرکت به چه عددی می رسند؟

 19 عددهایی را که به حروف نوشته شده اند در جدول ارزش مکانی وارد کنید و عددهایی را که در جدول ارزش مکانی هستند، با 

حروف در مقابل آن بنویسید.

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی

دو میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و 
هفتصد هزار و صد و چهل

13765130022

سیصد و چهل و شش میلیارد و سی میلیون و 
صد و هفتاد و نه

007000070007
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 20 جاهای خالی را پر کنید.

 اسکناس 10000 تومانی يعنی ...................... ريال.

 اگر 10 تا از اين اسکناس های 100000 ريالی داشته باشیم، می شود ...................... ريال.

 چند تا از اين اسکناس های 100000 ريالی می شود 10 میلیون ريال؟

 چند تا از اين اسکناس ها می شود 1 میلیارد ريال؟

 21 مانند نمونه جاهای خالی را پر کنید.

45 :نمونه 100000 4500000´́ == 45 تا صدهزارتا می شود:  

به حروف: چهار میلیون و پانصد هزار  4 500 000, , به عدد:

 ´ =10000000  320 تا ده میلیون تا می شود:   

به حروف: ...................... به عدد: ...................... 

  ´ =  1200 تا صدمیلیون تا می شود:  

به حروف: ...................... به عدد: ...................... 

 22 عدد 74581142009 را در نظر بگیرید:

 در اين عدد کدام رقم بیشترين ارزش مکانی را دارد؟ ...................... 

 بزرگ ترين رقم در کدام جايگاه مکانی قرار دارد؟ ...................... 

 در اين عدد، دو رقم 4 وجود دارد، ارزش مکانی هر يک را مشخص کنید. 

 23 اگر قایق به سمت نزدیک ترین عدد حرکت کند، در هر قسمت مشخص کنید، قایق به کدام سمت حرکت می کند؟
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 24 در هر قسمت محور را کامل کنید. سپس محل تقریبی عدد داده شده در هر قسمت را روی محور نشان دهید. 

 1648000000  

 8340000000  

  137060000000  

 25 ماشین سمت چپ هر عدد را با یک تقریب مشخص شده )به کمک حذف رقم های بعد از تقریب( تقریب می زند و ماشین سمت 

راست تمام خروجی های ماشین اول را با هم جمع می زند، عدد خروجی ماشین دوم را پیدا کنید.

74349125001 با تقريب 100000000

13602147850با تقريب 100000000
وع

جم
م

 26 حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

·¼Ã±Ã¶

·¼Ã±Ã¶

350

420+
 

jnIÃ±Ã¶

·¼Ã±Ã¶

1

200-
 

·¼Ã±Ã¶

·¼Ã±Ã¶

730

270+
 

jnIÃ±Ã¶

·¼Ã±Ã¶

1

650-  

 27 مقایسه کنید و عالمت  قرار دهید.

241057000   1000000000  998450099    7990555009  

jnIÃ±Ã¶ þ~º1   ·¼Ã±Ã¶ k~ºIQ  1100100100   10100101010  

 28 برای بازسازی یک بنای تاریخی مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون پول نیاز داریم. اگر 

دولت تاکنون مبلغ 800 میلیون را پرداخت کرده باشد، چه میزان از هزینه های بازسازی هنوز 

پرداخت نشده است؟
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 29 در جای خالی چه عددهایی می توان نوشت تا تساوی هم چنان برقرار باشد؟ سه عدد بنویسید.

1000000000 900000000> +  

 30 هر ساعت، چه زمانی را نشان می دهد؟

        

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

 31 در هر شکل جرم هر جسم را بنویسید.

     

گرم و  کیلوگرمکیلوگرم  و  تن 

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

 32 الگوهای زیر را ادامه دهید.

 30 50 1 10¢¢ ¢¢ ¢ ¢¢, , : , , ,  

  1 10 20 1 20 25 1 30 30: : , : : , : : , , ,¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢
  

  1399 7 1399 7 1399 7¸Äjn»oÎ Sz¿LÄjnH jHjoi, , , , ,  

  7 500 60 7 500 70 7

oT¶¼±Ã¨ oT¶ oT¶ ÂTºIw oT¶¼±Ã¨ oT¶ oT¶ ÂTºIw oT¶¼±
, ,

ÃÃ¨ oT¶ oT¶ ÂTºIw
500 80 , ,  

   11 400 11 550 11 700

³o¬¼±Ã¨ ³o¬ ³o¬¼±Ã¨ ³o¬ ³o¬¼±Ã¨ ³o¬
, , , , ,  
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 33 در هر قسمت جاهای خالی را پر کنید.

 طول هواپیمای مقابل 1925 سانتی متر است يعنی .................. متر و .................. سانتی متر.

 مدت زمان آخرين پرواز اين هواپیما 4830 ثانیه بوده است که اين زمان معادل .................... 

ساعت و .................... دقیقه و .................... ثانیه است.

 ...................... و  متر   ...................... هواپیما  اين  بال  هر  يعنی طول  باشد،  میلی متر  هواپیما 5465  اين  بال  هر  اگر طول   

سانتی متر و ...................... میلی متر است. 

 34 حاصل جمع و تفریق عددهای مرکب زیر را پیدا کنید.

  2 40 35

1 30 20

: :

: :

¢ ¢¢

+ ¢ ¢¢

  

¸U ³o¬¼±Ã¨ ³o¬

5 700 50

3 800+

  

 

¾TÿÀ p»n SøIw

4 6 23

1 4 50-

   8 41 20

1 50 30

: :

: :

¢ ¢¢

- ¢ ¢¢

  

 35 کیان در تاریخ 12 فروردین 1384 و کارن 3 سال و 4 ماه و 5 روز بعد از او متولد شده است. کارن در چه تاریخی متولد شده است؟

 

1 طول بکشد، چه ساعتی تکالیفش تمام می شود؟ 40: ¢¢ 17 شروع به نوشتن تکالیفش کرد، اگر انجام تکالیفش 40: ¢¢  36 شهاب ساعت
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 37 در زمان های قدیم که هنوز برق اختراع نشده بود، مردم تنها می توانستند از طلوع خورشید تا غروب خورشید کارهای خود را 

20 غروب کند، در طول این روز مردم  2 30: :¢¢ ¢¢¢¢ 6 طلوع و ساعت 17 25: :¢¢ ¢¢¢¢ انجام دهند. اگر در یک روز تابستانی، خورشید ساعت

چه قدر فرصت برای انجام کارهایشان دارند؟

 38 ارتفاع یک کوه 4 کیلومتر و 375 متر است، اگر یک کوهنورد، 2 کیلومتر و 750 متر از آن باال رفته باشد، چند کیلومتر و چند 

متر دیگر باید باال برود تا به قله برسد؟

 اگر مدت زمانی که طول می کشد تا این کوهنورد، قله را فتح کند، 3 شبانه روز و 20 ساعت و 17 دقیقه باشد و این کوهنورد ساعت

7 روز دوشنبه شروع به باالرفتن از کوه کرده باشد، چه زمانی به قله می رسد؟ 40 20: :¢¢ ¢¢¢¢

 39 آقای صابری سال ها از اضافه وزن رنج می بُرد تا این که سال گذشته تصمیم گرفت رژیم بگیرد. او قبل از گرفتن رژیم 120 کیلوگرم 

و 400 گرم بود و طی یک سال توانست 49 کیلوگرم و 900 گرم از وزن خود را کم کند، اکنون او چند کیلوگرم است؟

 اکنون او چند کیلوگرم و چند گرم است؟

 40 الرسیا در 10 آذر 1389 و برادرش در 20 دی 1394 به دنیا آمده اند. 

 کدام يک بزرگ ترند؟

 اختالف سنی آن ها را پیدا کنید.
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 41 دو شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

,,,, 

, , , ,

, , , ,

, , , ,

 42 الگوی زیر را در نظر بگیرید و به سؤاالت پاسخ دهید.

 جدول مقابل را کامل کنید.

 تعداد چوب کبريت هايی که برای درست کردن شکل دهم الزم داريم، چندتا است؟

 آيا شکلی وجود دارد که با 25 چوب کبريت درست شود؟ 

 43 الگوی هندسی زیر به کمک مثلث هایی کوچک به طول ضلع 1 سانتی متر ساخته شده است.

 ,   ... , , 

 جدول مقابل را کامل کنید.

 آيا با توجه به جدول می توانید محیط شکل بیستم را حدس بزنید. 

,   ...... ,,

شکل )1(شکل )2(شکل )3(

شماره ی شکل654321
تعداد چوب کبریت ها

شماره ی شکل54321
محیط شکل
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 44 مهدی با چینه هایی که دارد شکل های زیر را ساخته است:

 ,   ... , , 

 او برای ساختن شکل بعدی به چند چینه نیاز دارد؟

 برای ساختن شکل نُهم به چند چینه نیاز دارد؟ 

 45 با توجه به الگوی داده شده، جدول را کامل کنید.

,   ...,,,

شکل )1(شکل )2(شکل )3(شکل )4(

شماره ی شکل54321
تعداد چوب کبریت ها

 چگونه می توانید تعداد چوب کبریت های شکل دهم را پیدا کنید. )توضیح دهید.(

 46 با استفاده از چوب کبریت شکل های روبه رو را ساخته ایم. 

تعداد مربع های کوچک در هر شکل را زیر آن بنویسید.

 الگويی که برای شکل باال حدس می زنید را بنويسید.

 اگر شکل 10اُم از 55 مربع درست شده باشد، تعداد مربع های شکل 11اُم را به دست آوريد. 

 47 در الگوهای زیر عددهای بعدی را پیدا کنید.

 5 8 11 14, , , , ,    1 4 9 16, , , , ,  

  3 6 11 18, , , , ,    1 3 6 10, , , , ,  

 48 با توجه به الگوی داده شده، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 شکل بعدی الگوی مقابل را رسم کنید.

 مشخص کنید شکل 10اُم از چند مثلث و چند مربع ساخته شده است؟

,   ...,,

شکل )1(شکل )2(شکل )3(

,   ... , , 
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