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تومان

کلیهی حقوق این اثر (چاپ و اقتباس) برای انتشارات سیاهرود است و هیچ شخص
حقیقی و حقوقیای حق چاپ و انتشار و یا کپی بخشهایی از این کتاب را به هر صورت
ندارد.

مقدمه ناشر
برتری زندگان بر مردگان است( .ارسطو)
مزیت باسوادان بر بیسوادان همانند
ِ
ِ
ِ
هدف کار بود :تربیت .و البته نمیتوان
پیدایش نظام آموزشی در ایران ،از مکتبخانه گرفته تا کالسهای درس جدید ،هماره یک چیز
از زمان

از آگاهی گذشت؛ و این ،چیزی است که انسان پیوسته در پی آن بوده و خصلتی است که او را از سایر موجودات جدا میسازد .چنین خصلتی

نتیجهی تالش مغز انسان است که قدرتی افسانهای به او میدهد و توان پردازش ریزترین تا بزرگترین مسائل را برای او ممکن میسازد .مغز

با تمام تواناییهایاش است که انسان را انسان ساخته و او را در درازنای تاریخ به اینجایی که هست رسانده و نظامهایی را ترتیب داده تا وی از
رهگذ ِر آن به تکاملی برسد که تا به حال رسیده .چنین انسانی با این موهبت الهی ،همیشه در صدد دسته ِ
بندی امور و نظمبخشیِ پیرامون خود

بوده و هست .این شد که روز و شب را ،خوراک را ،پوشاک را ،رفتار را ،کردار را ،اخالق و سایر امور را دستهبندی کرد و نظام بخشید؛
ازجمله آموزش را .چرا؟ چون دنیایی که انسان با آن روبهرو بوده و هست مدام در حال تبدیل و تبدّل است؛ پس چرا او در فک ِر یافتنِ راهی
برای رویارویی با این تغییر و بهرهبرداری بهینه از آن نباشد!

باری ،با این اوصاف میتوانیم تغییر را هم از ضروریات انسان بدانیم؛ و بهیقین هماهنگی و سازگاری با این تغییر را هم جزء الینفک آن قلمداد
کنیم .و در این میان نظامهای وابسته به این انسا ِن دائماً در حا ِل تغییر هم رو به تغییر نهاد تا بتواند نیازهای جدی ِد او را پوشش دهد .از جملهی

ِ
ِ
فرهنگ آنها دگرگون شدهاست؛ که
ضرورت دورهها و متناسب با انسانها و
این نظامها ،نظام آموزش است که چهرهها عوض کرده و به

اگر نشود بیتردید از تأثیر میافتد .و قرعهی این فال به نام کیست که تغییر را بیاموزد و بیاموزاند؟ جز معلم.

تالش گروه مؤلفان ،اولین مجموعه از کتابهای کمکآموزشیِ «سیاهرود» در دو ِ
ِ
بخش کتاب کار (فارسی ،ریاضی و
به همت کارسا ِز بندهنواز و

علوم) و کتاب آزمو ِن ریاضی افتخار نشر یافت و به زیور طبع آراسته شد .کوشش ما این بود تا همگام با نیازهای جدی ِد آموزشی و همراستا با تغییرات

ِ
دسترس دانشآموزا ِن آیندهسا ِز ایران مرزو بوم قرار گیرد که بتواند فارغ از قیل و قال مدرسه ،اندیشهی
جدی ِد کتابهای درسی ،مجموعهای در
تحرک وا دارد و به آنها اجازه دهد قوهی ادراک را تقویت کنند؛ و البته همیا ِر آموزگاران شریف هم باشد.
خالق را در آنها به ّ

بر این اساس از چندی پیش و با دعوت از معلمان زبده و کاردان ،کتابها رصد شد و ساختاری تدوین گردید تا از رهگذر آن بتوان متناسب با
ِ
پوشش سطوح مختلف آموزشی تألیف شود .از این رو ،در تمام کتابها میتوانید فعالیتها ،تمرینها
توانایی دانشآموزان ،کتابهایی برای

و پرسشهایی برای سطوح مختلف بیابید و دغدغهی نادیدهگرفتن گروهی از دانشآموزان را از سر برهانید .باری ،هرکه باشیم ،انسانیم و

الجرم متفاوت .هرکه باشیم انسانیم و کنجکاو؛ و در تکاپوی دانستن .و این همان چیزی است که ما را بر آن میدارد تا در سیل انبوهی از
محرک .نو باشد اما اصیل .امید که محقق شدهباشد .هدف ما این نیست که در همین
کتابهای موجود متاعی ارائه کنیم که متفاوت باشد و ّ

نقطه متوقف بمانیم .گروه مؤلفین ،مجموعهای از کتابها با محوریّت مطالعهی آزاد و تفکر خالق را نیز در دست تألیف و ترجمه دارد که به

امید حق ،عنقریب در اختیار شما بزرگواران قرار خواهد گرفت؛ باری ،برگ سبزیست تحفهی درویش .و در پایان شکرانهی این نعمت را
به درگاه خدای به جای میآوریم و از او در ادامهی راه مدد میجوییم که:
همتم بدرقهی راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
به امید روزگاری بهروز
محسن نوبخت
مدیر انتشارات سیاهرود
تابستان 1393

مقدمه مـؤلفان
به نام حق که رحمن و رحیم است  /خریدار دل و عقل و سلیم است
با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی در سراسر جهان ،نظام آموزش و پرورش هم دچار تغییر و چالشهایی شدهاست .به همین دلیل سردمداران

تعلیم و تربیت برآنند تا بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای کسانی را فراهم سازند که امروزه پشت میزهای کالس درس
نشستهاند و در فردایی نه چندان دور آیندهسازان کشورشان خواهند بود.

در کشور عزیز ما ایران نیز با استقرار نظام  3ـ  3ـ  3ـ  3تغییرات اساسی و قابل مشاهدهای در صحنهی آموزش و پرورش رخ دادهاست.

محتوای کتابهای درسی با توجه به نیازهای دانشآموزان ،توسط متخصصان وکارشناسان آموزشی در حال برنامهریزی و تغییر است .در این

تغییر «یادگیری ،تدریس ،ارزشیابی و بازنگری» در برنامههای درسی کام ً
ال متحول شدهاست و همهجا دانشآموز بهعنوان محور و کانون کسب

مهارتهای پایه ،تفکر عملکردی و خودیادگیری قرار گرفتهاست و نظام آموزشی با کارشناساناش بستری پویا و خودشکوفا را برای او به
ارمغان آوردهاست.

ما جمعی از معلمین و عالقهمندان مشتاق در امر آموزش به دعوت انتشارات «سیاهرود» برآن شدیم تا با استفاده از تجارب و آموختههای خود و

متناسب با رویکردهای کیفی ـ کمی به تألیف مجموعه کتب کمک آموزشی در دورهی ابتدایی بپردازیم و از این جهت با افق روشن تغییرات

ِ
مثبت پرورش آیندهسازان میهن عزیزمان همگام باشیم .انتشارات سیاهرود هم در همراهی با رویکرد جدید در زمینهی کتب کمکآموزشی
پس از بررسی و نیازسنجی در سطح مدارس شهر تهران و شهرستانهای استان تهران و با استفاده از نظرات آموزگاران و حتی والدین در مناطق

مختلف آموزش و پرورش طرح چنین کاری را پی ریخت.

ما مدعیِ تفاوت هستیم؛ هم توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان و هم ارائهی کتابی متفاوت .نمود این رویکرد ،در کتابهای کار و تمرین
ِ
متوسط کالس نیز دچار دلسردی نخواهند شد و به
و آزمون ریاضی در دو سطح آسان و مشکل قابلمشاهده است .بدین ترتیب دانشآموزان

صورت تدریجی به تثبیت یادگیری خود خواهند پرداخت .از طرفی ،دانشآموزان ساعی و پرتالش نیز خسته و دلزده نخواهند شد زیرا در

این کتابها برای آنها نیز مطالبی متناسب با تواناییهایشان در نظر گرفته شدهاست.

گروه مؤلفین ریاضی اقدام به تدوین دو کتاب کمک آموزشی کردهاند :کتاب کار و تمرین ،و کتاب آزمون.
کتاب کار و تمرین ریاضی
این کتاب با ساختا ِر ذیل ارائه شدهاست:

 1ـ تم درس :در واقع عنوان و موضوع درس است.

 2ـ آنچه میخواهیم بدانیم :در این قسمت با چند عبارت کوتاه ،به معرفی مفاهیم و مطالبی که قصد داریم در این فصل بیاموزیم خواهیم پرداخت.

 3ـ درسنامهها :درسنامه ،توضیح مختصری در رابطه با روش تدریس موضو ِع درس همراه با ذکر نکات کلیدی و حل چند نمونه تمرین
میباشد.

 4ـ دستورزی و فعالیت عملی :که دانشآموزان را وا میدارد ارتباط موضو ِع درس را با زندگی روزمرهی خود بیابند و با درگیرکردن

آنها با انجام یک سری فعالیتهای پژوهشی ،مشاهدهای و اکتشافی مفاهیم را بهتر درک کند و بتوانند آنها را در موارد مختلف به کارگیرند.
 5ـ تمرین نوع  1و  :2این نوع تمرینها در دو سطح مختلف برای دو گروه از دانشآموزان طراحی شد که قابلیت ارتقاء از سطح  1به  2با
یادگیری و حل سطح تمرینات و با مجوز آموزگار را برای آنها در پی دارد.

کتاب آزمون
شامل:

 1ـ آزمونکهای هر درس با حدود  5سؤال در دو
سطح  1و  2جهت سنجش آموختههای دانشآموزان و بهعنوان ابزاری برای ارزشیابی
ِ
توسط معلم؛

 2ـ آزمونهای پایان فصل و میانترم در دو سطح  1و 2؛

 3ـ آزمونهای پایان نوبت اول و دوم؛

 4ـ آزمون های چهارگزینهای :در سطح عالی جهت دانشآموزا ِن عالقمند و پرتالش در نظر گرفته شده است.

 6ـ بیشتر بدانیم :ارائهی فرمولها و نکات کلیشهای در دورهی دوم ابتدایی.

بیشک ما مدعی این نیستیم که کتاب حاضر بینقص و عاری از خطاست اما میتوانیم بگوییم که تالش خود را برای رسیدن به این منظور

به کار گرفتهایم .بنابراین ،به گرمی و لطف منتظر دیدگاههای کارشناسیِ دوستان ،همراهان ،معلمان عزیز ،اولیای گرامی و نیز دانشآموزان

خوبمان هستیم.

در پایان و طبق رسم مألوف ،فرض میدانیم از آقای دکتر نوبخت مدیرمسئول و آقای تقوی مدیر اجرایی نشر سیاهرود که ما را در نگارش و
تألیف این مجموعه همراهی کردند و دیدگاههای ما را پذیرا بودند کمال تشّکر را ابراز داریم؛ که بیشک زحمتهای زیادی را در راستای

ارائهی کتابی متناسب با دیدگاههای آموزشی ایران اسالمی متقبل شدهاند .این مشقی است در محضر اساتید؛ حال تا چه قبول افتد و چه در

نظر آید.

امید میرود در آینده بتوانیم راهگشای آموزش نوگالن وطن عزیزمان باشیم.

گـــروه مـؤلــــفان
تـابـسـتــــان 1393
با ما در ارتباط باشید.
siahroudpub.ir
siahroud@gmail.com
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ریاضی پنجم

نام و نام خانوادگی:

آزمون تشخیصی ( ورودی )

تاریخ:

 -1عدد «بیست و پنج میلیون و هفتصد و سه هزار و دوازده» را به رقم بنویسید.

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

 -2کدام یک از عددهای زیر بر  4بخش پذیر است؟ دور آن ها خط بکشید.
 7436و  715و  544و 200
 -3عملیات مقابل مربوط به امتحان یک تقسيم است .این تقسیم را بنویسید.
(××12
124
12+)10+ 10
()124
(124 × 12) + 10

<10
< 12
12
12
10
10

		

 -4به سه برابر پول احمد  25تومان اضافه کردیم .پولش  115تومان شد .پول او چقدر بوده است؟
 -5در شکل مقابل انواع زاویه ها را پیدا کنید و نام ببرید.
ج

هـ

د

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

ب

الف
و

 -6اگر گنجایش یک ظرف  3پارچ آب و گنجایش ظرف دیگر  9پارچ آب باشد .چه رابطه ای بین گنجایش این دو ظرف برقرار
است؟
 -7مساحت شکل زیر را محاسبه کنید.
4
6

5
6

4
4

 -8محیط مثلث متساوی االضالعی  90و مساحت آن  300سانتی متر مربع است ارتفاع این مثلث چند سانتی متر است؟
 -9در شکل رو به رو چند نیم خط وجود دارد؟
 -10محمد با نصف پولش  7خودکار  400تومانی و  3دفتر  1000تومانی خرید و  600تومان هم از پولش باقی ماند .کل پول
محمد چند تومان بوده است؟
 -11مجموع دو عدد  62و تفاضل آن ها  14است .آن دو عدد را پیدا کنید.

7

نام و نام خانوادگی:



ریاضی پنجم
آزمون تشخیصی ( ورودی )

تاریخ:

 -12زاویه ی خواسته شده در مثلث مقابل را به دست آورید.

؟
50

 -13حاصل عبارتهای زیر را پیدا کنید.

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

= )2 × 4 ( - 2
15
5

= 8 / 09 - 0/123

 -14عالمت روی محور زیر چه کسری را نشان می دهد؟
0/5

 -15جاهای خالی را کامل کنید.

0/4

0/3

0/2

0

0/1

* مجموع زاویه های داخلی هر مثلث  ...............است.

* ضرب تقریبی  49 × 25برابر  ...............است.

* دو ساعت  ...............دقیقه و یا  ...............ثانیه است.

* فاصله هر نقطه روی عمود و منصف از دو سر پاره خط  ...............است.

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 -16یک کارخانه دوچرخه سازی در هر  9ساعت  8739دوچرخه تولید می کند حساب کنید .این کارخانه در یک ساعت چند
دوچرخه تولید می کنند؟
 -17جاهای خالی را کامل کنید.
= 4
9
36

2 +
= 9
5
10 10

12 = 2
18

= 7 - 2
3
3
 -18محیط شکل را به دست آورید.

6
7

6
8

 -19برای شکل زیر یک ضرب بنویسید و خاصیت ضرب را توضیح دهید.

 -20اگر دونده ای در ساعت اول  20کیلومتر و در ساعت دوم  15کیلومتر و در ساعت سوم  10کیلومتر دویده باشد .میانگین
سرعت او در این سه ساعت چقدر بوده است؟

8

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب



ریاضی پنجم

فصل اول /درس اول

آزمونـــک

نـــوع اول

عددنویسی و محاسبات عددی

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

 -1شناسه ی قبض مربوط به برق منزل آقای حسینی این عدد را نشان می دهد.
627405981
الف) این عدد را به حروف بنویسید.

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

ب) کدام رقم در این عدد بیشترین ارزش مکانی را دارد؟
ج) در دهگان میلیون این عدد چه رقمی قرار دارد؟
 -2عددهای زیر را به رقم بنویسید.
* عددی که از  18تا هزار تایی و  25تا صد هزار تایی درست شده است.
* عددی که از  50تا یک میلیون تایی و  4تا صد هزار تایی و  39تا هزارتایی درست شده است.
 -3عددی هشت رقمی بنویسید که دهگان هزار آن  ،9دهگان میلیون آن  3و دهگان آن  4و بقیه ی رقم هایش صفر باشد.
این عدد را به حروف و رقم بنویسید.
 -4گسترده ی این عددها را بنویسید.
37926500

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

109391856
* این عددها را با تقریب ده هزار نمایش دهید.
 -5عدد  9028را  10000برابر می کنیم ،در عدد جدید ،ارزش مکانی رقم  2چه تغییری می کند؟
 -6اگر یک تلویزیون  3600000هزار تومانی با شرایط اقساطی زیر خریده باشیم که در مرحله ی اول ثلث قیمت آن و در مرحله
دوم و سوم هر برابر  1بقیه قیمت فروش را بپردازیم .حساب کنید در هر مرحله چند تومان باید بپردازیم؟
2

01+(124
)21 × 12
42)1(+10


عالمت=1 < 01
بگذارید.
10 <212
 -7عددهای زیر را مقایسه کنید و در جای خالی 
29202

290202

9060030

960030

18007500
1000000

 -8حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید (ابتدا حاصل پرانتزها را به دست آورید)

1800705
999999
= ( ) 2400 ÷ 20 ( × ) 1200 ÷ 60
= )1400 × 300( ÷ 600
= ( ) 6400 ÷ 80 ( ÷ ) 800 ÷ 20

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

9

فصل اول /درس اول

آزمونـــک

عددنویسی و محاسبات عددی

تاریخ:

نـــوع دوم

 -1جدول زیر را کامل کنید.
عدد

41254000

24574901

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

دو میلیون و هفتصد
هزار و سی و پنج

حروف

سی میلیون و سی
هزار و سی

 -2اگر به یک عدد هفت رقمی  2000000اضافه کنیم ،کدام مرتبه تغییر می کند؟
 -3بزرگترین عدد  7رقمی زوج را بنویسید که رقم های آن تکراری نباشد.
 -4عددی بنویسید که یکان آن  ،3دهگان هزار آن دو برابر یکان و یکان میلیون آن  8و دهگان میلیون آن  3و بقیه رقم هایش
صفر باشد .این عدد را به حروف و رقم بنویسید.
 -5مریم در وسط صف ایستاده است و از دو طرف نفر پانزدهم است در این صفر چند نفر ایستاده اند؟
 -6مقایسه کنید و اختالف عددها را پیدا کنید.

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 3 4 7 4 5 0 1 2 6و 1437450126
 9 6 5 4 5 1 8 7 3و 956145378
 -7هر یک از عددهای زیر را با تقریب صد هزار بنویسید و آن ها را جمع کنید.
 512945039و 74523697
 -8برای ساخت یک مدرسه در یک روستا ،اهالی روستا به مبلغ  485'000'000تومان نیاز دارند .اگر جهاد کشاورزی مبلغ
 310'000'000تومان آن را تأمین کرده باشد .چند تومان دیگر برای ساختن این مدرسه الزم است؟
 -9عددهای ( 8و  7و  6و  5و  )3را طوری در مربع ها قرار دهید که مجموع عددهای خانه های افقی و عمودی با هم برابر
و مساوی  16باشد.

10

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب



نام و نام خانوادگی:

ریاضی پنجم



فصل اول /درس دوم

ریاضی پنجم

آزمونـــک

نـــوع اول

معرفی میلیارد

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

 -1هر عدد را به عبارت مربوط به خودش وصل کنید.
13'600'139'012

دو میلیارد و دو میلیون و دویست هزار و بیست
سیزده میلیارد و ششصد میلیون و یکصد و سی و نه هزار و دوازده
دویست میلیون و دویست هزار و بیست

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

200'200'020
20'020'200
2'002'200'020

بیست میلیون و بیست هزار و دویست
 -2الگوی عددی زیر را ادامه دهید.

 500 ، ............... ، ............... ، ............... ، ...............میلیون  400 ،میلیون
01+(124
)21 × 12
42)1(+10


10بگذارید.
 <212را
مناسب=1 < 01
 -3عددهای زیر را مقایسه کنید و عالمت 
 12تا صدهزارتایی

 120تا ده هزارتایی

735014900

3750149000

 10تا صد میلیون

 1000تا ده میلیون

1000000000

999999999

و

چهارده میلیارد و بیست و پنج میلیون و سیزده

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 -4مجموع عددهای زیر را با تقریب یک میلیارد به دست آورید.
نه میلیارد و هشتصد و نه میلیون وسی و نه هزار

 -5یک کارخانه یخچال سازی هفته ای  50یخچال تولید می کند .اگر قیمت هر یخچال  4میلیون تومان باشد .درآمد هفتگی،
ماهانه و ساالنه ی این کارخانه چند تومان است؟

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

11

فصل اول /درس دوم

آزمونـــک

معرفی میلیارد

تاریخ:

نـــوع دوم

 -1عدد  85493267001را به حروف بنویسید( .با استفاده از جدول ارزش مکانی)
* در این عدد کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

* ارزش مکانی رقم  9چیست؟

 -2گسترده ی عددهای زیر را بنویسید.
= 54900003741
= 3781965419
 -3با توجه به محورها ،در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید.

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 850میلیون

 800میلیون

 750میلیون

120000000

110000000

100000000

 -4عددهای زیر را با تقریب یک میلیون بنویسید .سپس اختالف آن ها را به دست آورید.
 12149014083و 7256749013
 -5بزرگترین عدد  7رقمی بدون تکرار ارقام را با کوچکترین عدد  9رقمی جمع کنید و حاصل جمع را با حروف بنویسید.

 -6سرعت صوت  300000کیلومتر در ثانیه است اگر فاصله ی سیاره ای از زمین را نور در مدت  10ساعت طی کند .حساب
کنید این سیاره چند کیلومتر با زمین فاصله دارد؟

12

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب



نام و نام خانوادگی:

ریاضی پنجم



ریاضی پنجم

فصل اول /درس سوم
اعداد مر ّکب

نام و نام خانوادگی:

آزمونـــک

نـــوع اول

تاریخ:

 -1زمانی را که ساعت زیر نمایش می دهد .به شکل عدد مر ّکب بنویسید.
 -2جاهای خالی را با اعداد و یا کلمات مناسب کامل کنید.

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

الف) هر ساعت برابر با  ...............دقیقه و هر دقیقه برابر است با  ...............ثانیه
ب)  256دقیقه برابر است با  ...............ساعت و  ...............دقیقه
ج)  3940گرم برابر است با  ...............کیلوگرم و  ...............گرم
د)  5متر و  29سانتی متر و  7میلی متر برابر است با  ...............میلی متر
5 : 30َ ، 5 : 40َ. ، .............. ، ............... ، ...............
 -3الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.
 20 ، ................................ ، ................................. ، ..............................خرداد  20 ،1394اردیبهشت  20 ،1394فروردین 1394
سانتی متر

متر

30
، ..............................
01+(124
)2251 ×، ............................
12
42)1(+10


بگذارید.
عالمت=1 < 01
10 <212
 -4مقایسه کنید و در جای خالی 
5
َ3
ً26
5
َ13
ً49

3

25

َ240

 90سانتی متر  4متر

 -5کار یک فروشگاه در ساعت َ35

3

25

 2تن و  75کیلوگرم

10
َ30

3

3

 3750گرم

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 4900میلی متر

کیلومتر

،

سانتی متر

متر

20

کیلومتر

،

سانتی متر

متر

کیلومتر

 7آغاز می شود و پس از  12ساعت به پایان می رسد .این فروشگاه در چه ساعتی به

کار خود پایان داده است؟
 -6اذان صبح در ساعت ً29

َ22

 5گفته می شود و طول روز ً36

َ 14 25است .اذان مغرب در چه ساعتی گفته

می شود؟
 -7پدر محمد در ساعت ً3

َ26

 9از منزل خارج شد و در ساعت ً9

َ15

 18به منزل بازگشت .او چند ساعت خارج

از منزل بوده است؟
 -8افسانه در تاریخ بیست و پنجم مردادماه سال  1375متولّد شده است امروز افسانه چند سال دارد؟

 -9جرم یک هندوانه  7کیلوگرم و  360گرم و جرم یک طالبی  3کیلوگرم و  200گرم است .اختالف وزن این دو میوه چقدر
است؟

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب

13

فصل اول /درس سوم
اعداد مر ّکب

تاریخ:

نـــوع دوم

 -1اعداد مر ّکب مربوط به هر عبارت را بنویسید.

 5694ثانیه

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

 873میلی متر

 3239گرم

 529روز

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

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

 -2عبارت های زیر را کامل کنید.
* به عدد ً36

آزمونـــک

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

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

َ 5 25یک عدد  ...............می گویند.

*  5740ثانیه برابر است با  ...............ساعت و  ...............دقیقه و  ...............ثانیه

* خمس  3تن برابر است با  ...............کیلوگرم

*  2490متر برابر است با  ...............کیلومتر  ...............متر

 -3با استفاده از محور حساب کنید َ 2 45بعد از ساعت َ 9 30چه ساعتی است؟
 -4حاصل جمع و تفریق اعداد مر ّکب زیر را به دست آورید.
ً36

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

ً40

َ15

َ20

4

- 1

میلی متر سانتی متر متر کیلومتر

روز

ماه

+ 7

14

6

43

60

26

39

70

45

 -5مسابقه ی والیبال بین تیم ایران و ایتالیا ساعت ً38
در چه ساعتی به پایان رسید؟

12

َ29

8

مرداد

سال

1330

+ 17

 10آغاز شد و پس از َ48

گرم

390

200

کیلو گرم

56

70

تن

10

- 4

 3به پایان رسید .این مسابقه

ساعت پایان مسابقه را روی شکل نشان دهید.

 -6قطار تهران -تبریز ساعت َ50
راه بوده است؟

 8از تهران حرکت و در ساعت ً35

َ20

 4به تبریز رسید .این قطار چند ساعت در

 -7اگر در هر ثانیه از یک شیر آب دو قطره آب بچکد .پس از  5ساعت چند قطره آب به هدر می رود؟
 -8مریم و مادرش روی هم  93کیلوگرم و  560گرم وزن دارند .اگر وزن مریم  20کیلوگرم و  480گرم باشد .وزن مادرش چند
کیلوگرم و چند گرم است؟
14
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نام و نام خانوادگی:

ریاضی پنجم



فصل اول /درس چهارم

ریاضی پنجم

آزمونـــک

نـــوع اول

الگوها

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

 -1الگوهای زیر را ادامه دهید.
 ..................................و  .................................و

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

و

و

و

و

و

و

 -2الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.
1 ، 2 ، 4 ، 8 ، ............. ، ............. ، .............
10 ، 15 ، 25 ، 40 ، ............. ، ............. ، .............
 -3الگوی اعداد مثلثی را تا عدد پنجم بنویسید.

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 -4الگوی اعداد مربعی را تا عدد پنجم بنویسید.
 -5طبق الگوی داده شده ،اعداد را ادامه دهید.
ده میلیون تا ده میلیون تا

 ...............و  ...............و  ...............و  25میلیون

یک میلیارد یک میلیارد

 ...............و  ...............و  ...............و  12میلیارد

بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب
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فصل اول /درس چهارم

آزمونـــک

الگوها

تاریخ:

نـــوع دوم

 -1شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

؟

 -2به الگوی زیر توجه کنید و شکل خواسته شده را رسم کنید.

؟
 -3الگوی عددی زیر را ادامه دهید.

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

5 ، 12 ، 26 ، ............. ، ...........
 -4بافنده ای با  2کالف کاموا یک کاله می بافد جدول زیر را برای کار او کامل کنید.
50

5

10

2

1

کاله

2

کاموا

 -5عدد نهم از الگوی مثلثی چیست؟
 -6عدد هشتم از الگوی مربعی چیست؟
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بازخورد آموزگار
نیازمند تالش بیشتر

قابل قبول

خوب

خیلی خوب



نام و نام خانوادگی:

ریاضی پنجم



ریاضی پنجم

نام و نام خانوادگی:

آزمون چهار گزینه ای ( فصل اول )

تاریخ:

 -1کدام گزینه مربوط به عدد « »708000202است؟

ج) هفتاد میلیون و هشتصد و دو هزار و دو

د) هفت میلیارد و هشتصد میلیون و دو هزار و دو

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

الف) هفت میلیون و هشتصد هزار و دویست و دو

ب) هفتصد و هشت میلیون و دویست و دو

 -2در یک عدد  11رقمی ،باالترین ارزش مکانی مربوط به کدام رقم است؟
الف) یکان میلیارد

ج) دهگان میلیون

ب) صدگان میلیون

د) دهگان میلیارد

 -3تفاوت عدد  10872با تصویرش در آینه چقدر است؟
الف) 92965

ب) 56929

ج) 65292

د) 59629

 -4امیرعباس با پول خود  5دفتر  4500تومانی و  10خودکار خرید و جمع ًا  37000تومان به فروشنده داد .قیمت خودکارها

الف)  2500تومان

ب)  1450تومان

ج)  540تومان

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

چقدر بوده است؟
د)  1250تومان

 -5اختالف ساعت بین دو اذان صبح و مغرب کدام است؟ اذان صبح ً 5 12َ 49و اذان مغرب َ6 3
الف) َ12 51

ب) ً12 50َ 11

ج) ً13 11َ 50

د) َ12 50

 -6عقربه های ساعت ( ً ) 9 57َ 48صبح را نشان می دهد .چه قدر به ساعت  5و نیم بعد از ظهر وقت باقی مانده است؟
الف) ً4 27َ 48

ب) ً7 32َ 12

ج) ً8 32َ 12

د) ً5 27َ 48

 -7عدد بعدی در الگوی عددی مقابل چیست؟
الف) 40

ب) 10

		
150 ، 70 ، 30 ، .....
ج) 30

د) 15
17

نام و نام خانوادگی:



ریاضی پنجم
آزمون چهار گزینه ای ( فصل اول )

تاریخ:

 25 -8تن و  35کیلوگرم برابر است با  ...............گرم
الف) 25035000

ج) 253500

ب) 25050000

د) 250035000

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

 485 -9روز برابر است با ...............
الف)  2سال و  5ماه و  5روز

ب)  1سال و  4ماه و  1روز

ج)  1سال و  6ماه و  1روز

د)  1سال و  4ماه و  5روز

 -10عدد  755'149'278'009با تقریب ده میلیون می شود ...............
الف) 755'000'000'000

ب) 755'100'000'000

ج) 755'140'000'000

د) 755'100'000'000

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود
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ریاضی پنجم

نام و نام خانوادگی:

نوع اول

آزمون پایانی ( فصل اول )

تاریخ:

 -1با توجه به عدد « »6912754038به سئواالت زیر پاسخ دهید( .از جدول ارزش مکانی استفاده کنید)
هزار
ص

ی

ص

ی

د

ص

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

ی

د

ص

ی

د

میلیون
د

میلیارد

* عدد را به حروف بنویسید.
* کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟
* مرتبه ی یکان میلیارد چه رقمی دارد؟
 -2اختالف بزرگترین و کوچکترین عدد  8رقمی را به دست آورید که رقم های آن ها تکراری نباشند.
 -3عدد  15'450'283'412را به صورت گسترده بنویسید.

25'031'030'012

25'031'003'012

114'260'300'905

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

01+(124
)21 × 12
42)1(+10


بگذا رید.
مناسب=1 < 01
10 <212
 -4عددهای زیر را مقایسه کنید و در جای خالی عالمت 

=15'450'283'412

114'256'300'905

 -5اگر عدد  2539را  10000برابر کنیم .در عدد جدید ،ارزش مکانی رقم  5چه تغییری می کند؟
 -6حاصل ضرب زیر را به دست آورید.
453000
400

×

 -7تقسیم کنید.
2400000 600

19

نام و نام خانوادگی:



ریاضی پنجم
آزمون پایانی ( فصل اول )

تاریخ:

نوع اول

 -8جاهای خالی را کامل کنید.
* نصف  200میلیون می شود ...............

ریاضی چهارم دبستان /کتاب آزمون

*  39000000000از  ...............تا یک میلیارد تشکیل شده است.
* ربع  80میلیارد برابر است با ...............
*  37تا صد هزار تایی می شود ...............
 -9الگوی عددی زیر را ادامه دهید.
 ...............و  ...............و  ...............و  70میلیون و  60میلیون و  50میلیون
 -10جمع و تفریق اعداد مر ّکب زیر را انجام دهید.
ً49

ً23

َ75

َ16

ً36

6

ً39

+ 2

َ15

َ13

10

- 3

مجموعه کتابهای کمک آموزشی سیاهرود

 -11در الگوی اعداد مثلّثی ،عدد چهارم چند است؟
 -12احمد  49کیلوگرم و  500گرم وزن دارد و وزن برادرش حسین  12کیلوگرم و  100گرم بیشتر از اوست .حسین چند کیلوگرم
و گرم وزن دارد؟
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