
حدود ٤٠٠ میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. تعداد سلّول های بدن انسان چندین برابر تعداد ستارگان کهکشان راه شیری است.
مغز به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان، بیش از ١٠٠ میلیارد سلّول عصبی )نورون( دارد که هر کدام از این سلّول ها در هر لحظه با هزاران 

سلّول عصبی دیگر ارتباط دارند.

عدد و الگوهای عددی1

کهکشان راه شیری
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١ــ جدول زیر نشان دهنده ی تعداد دوچرخه ها و تعداد چرخ های مورد نیاز برای تولید آنها در یک کارخانه ی دوچرخه سازی 
است. جدول را کامل کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

تعداد دوچرخه ها٤321...

تعداد چرخ ها42

رابطه ی بین تعداد چرخ ها و 2×21×22×23×8
تعداد دوچرخه ها

 برای تولید 10 عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟
 28 عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟

 آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ 
         

چه رابطه ای بین تعداد چرخ ها و تعداد دوچرخه ها وجود دارد؟   × تعداد دوچرخه ها = تعداد چرخ  ها
اگر تعداد دوچرخه ها را با  و تعداد چرخ ها را با  نمایش دهید، رابطه  ی باال را چگونه می توان نوشت؟

 =   ×              

 ,2,4,6,8,10 اعداد زوج می گویند.  ,  به عددهای …, 

2ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید.

الگوهای  عددی

×2 ×2 ×2

                                          شکل )٥(                                                     شکل )٤(                                        شکل )3(                            شکل )2(                         شکل )1(

شماره ی شکل4321...
تعداد مرّبع ها31

)9×2( -1) رابطه ی بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها1- )2×1(1- )2×2(1- )2×3(    - )2×

 چندمین شکل با 23 مرّبع ساخته می شود؟
 آیا شکلی با 28 مرّبع ساخته می شود؟ چرا؟

× شماره ی شکل (= تعداد مرّبع ها   با توّجه به الگوی باال، رابطه ی روبه رو را کامل کنید.              - )
 در رابطه ی باال به جای تعداد مرّبع ها،  و به جای شماره ی شکل،  قرار دهید و رابطه را بنویسید.

  =) × ( -  

 ,1,3,5,7,9,11 اعداد فرد می گویند.  ,  به عددهای …, 
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1ــ معلّم از دانش آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند. الگوی چند دانش آموز را در زیر می بینید. 
شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

محّمد:

                           شکل )٥(                                                             شکل )٤(                                                شکل )3(                                 شکل )2(                 شکل )1(

تعداد چوب کبریت ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است.

علی: 
                                                        پرش دوم                                 پرش اّول 

ربات در هر بار پرش روی محور، دو واحد به جلو می رود.

حسین: 

                             شکل )٥(                                          شکل )٤(                                                           شکل )3(                                  شکل )2(                        شکل )1(

تعداد دایره ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است.

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

2ــ فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند. شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید.

فاطمه:

                                                            شکل )٥(                                                         شکل )٤(                                   شکل )3(                     شکل )2(                 شکل )1(

زهرا:

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
                                                                                  شکل )٥(                                         شکل )٤(                                 شکل )3(                     شکل )2(           شکل )1(

3ــ در مورد شباهت ها و تفاوت های اعداد زوج و فرد با هم کالسی هایتان بحث و گفت وگو کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1ــ در شکل زیر مسیر انتخاب شده توّسط دو دانش آموز را مشاهده می کنید.

                      »تونل های  زوج«                                                                                                 »تونل های فرد«

الف ــ پس از انتخاب یک مسیر، تعداد توپ های داخل تونل ها را با هم جمع کنید.
 آیا هم کالسی دارید که یک مسیر از » تونل های زوج و فرد« را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ هایش زوج باشد؟ 

 در چه صورتی مجموع توپ های مسیر انتخاب شده، زوج و درچه صورتی فرد است؟ 

ب ــ جمالت زیر را کامل کنید.
 است.  حاصل جمع دو عدد فرد، عددی   است.              حاصل جمع دو عدد زوج، عددی 

 است.  حاصل جمع دو عدد که یکی از  آنها زوج و دیگری فرد است، 
پ ــ با توّجه به شکل باال، به کمک معّلم و هم کالسی هایتان بازی جدیدی طّراحی کنید و در کالس انجام دهید.

2ــ الگوی زیر از چوب کبریت ها تشکیل شده است. جاهای خالی را پر کنید.

                             :     3                 6                                                         

  : 1×3                                                            3×3                                                                                       

                                       شکل )٤(                                                                   شکل )3(                                                  شکل )٢(                               شکل )1(

 تعداد چوب کبریت  ها   

رابطه ی بین تعداد چوب کبریت ها 
و شماره ی شکل  ها

مسیر محّمد ٩+٤مسیر علی 7+3
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با توّجه به الگوی صفحه ی قبل جاهای خالی را پر کنید.
     × شماره ی شکل = تعداد چوب  کبریت ها

    =  ×                                                                                                                        
 

آیا تعداد چوب  کبریت  ها و شماره ی شکل ها با یکدیگر متناسب اند؟ چرا؟

1ــ در صف بوفه ی مدرسه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد 
افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از 20 باشد، چند نفر می توانند 
پس از رضا در صف باشند؟ )سه جواب مختلف بنویسید( روش خود 

را توضیح دهید.

به عددهای …,3,6,9,12,15,18 مضرب های عدد 3 می گویند.

ــ توضیح دهید که مضرب های عدد 3 چگونه به دست می آیند.
ــ چند مضرب دیگر 3 را بنویسید.

2ــ با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب های ٥ را بنویسید.
1×5          2×5      ___ ×5             4× ___                                                                                                      

 5       ,      10       ,      15       ,  _____   ,    _____   ,  _____
 نهمین مضرب 5، چه عددی است؟

 55 چندمین مضرب ٥ است؟

به عددهای …,5,10,15,20,25 مضرب های عدد 5 می گویند. 

مضرب های ٥ را تا 100 بنویسید. 

3ــ عددی کوچک تر از 10 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید.
  1×           , 2×         , 3×         , 4 ×        , 5 ×        , 6 ×                                                                                              

_____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____,  
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1ــ در جدول مقابل، خانه های اعداد زوج را رنگ کنید.
 خانه هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می دهند؟

 رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟
 آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟

 آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟
 چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشّخص کرد؟

را   100 تا   1 اعداد   ،1 سؤال  جدول  مانند  جدولی  در  2ــ 
بنویسید و مضرب های 3 و 5 را با رنگ کردن مشّخص کنید.

دوستانتان  از  و  کنید  طرح  جدول  این  مورد  در  را  سؤالی   
بخواهید به آن پاسخ دهند.

3ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.

10987654321
20191817161514131211
30292827262524232221
40393837363534333231
50494847464544434241
60595857565554535251
70696867666564636261
80797877767574737271
90898887868584838281

100999897969594939291

                                          شکل )٤(                                                   شکل )3(                                                              شکل )2(                                               شکل )1(

 شکل )3(                                                              شکل )2(                                                               شکل )1(

 چه رابطه ای بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
 رابطه ی خود را با قرار دادن  به جای تعداد مرّبع ها و  به جای شماره ی شکل ها بنویسید.

٤ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکّعب ساخته می شود؟

شماره ی شکل654321
تعداد مرّبع ها

رابطه ی بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها

 شکل چندم با 2٥ مکّعب ساخته می شود؟
 رابطه ی بین تعداد مکّعب ها و شماره ی شکل ها را بنویسید.

ـ فاطمه در صف 3١ نفره ی مدرسه، نفر وسط است. درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را با ذکر دلیل مشّخص کنید. ٥ـ 
 فاطمه نفر پانزدهم صف است.    ١٥ نفر قبل از فاطمه و ١٥ نفر بعد از فاطمه در صف هستند. 

 ١٥ نفر قبل از فاطمه و ١6 نفر بعد از فاطمه در صف هستند.   فاطمه نفر شانزدهم صف هست.
ـ  به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 6ـ

 ١2 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟                                                 ١٥ مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟
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١ــ عبارت های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

یادآوری عددنویسی

به رقمبه حروفگسترده
میلیاردمیلیونهزار

هزارم
صدیصدیصدیصدیدهمصدم

3٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠+7,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
+ 6٠,٠٠٠,٠٠٠+7,٠٠٠,٠٠٠

+9٤٠+٥٠٠+ ١٠,٠٠٠+٠٠,٠٠٠+2

سی و هفت میلیارد و شصت و هفت میلیون 
37٠679١٠٥٤224501976073و نهصد و ده هزار و پانصد و چهل و دو

   7109841

٤00,000,000+700,000+60 

اعداد باال را از کوچک به بزرگ مرّتب کنید و بنویسید.  <  < 

2ــ سه دانش آموز عدد پنجاه و سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هفتاد و هفت را به رقم نوشته اند، 
کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

5304216977                                         53042169077                                       534216977            

0 هر یک از اعداد خواسته شده را بسازید و جاهای  , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ـ  با کارت های  3ـ
خالی را پر کنید.

          به رقم                                    به حروف

الف ــ کوچک ترین عدد ده رقمی                                 

ب ــ بزرگ ترین عدد ده رقمی فرد                             

پ ــ کوچک ترین عدد شش رقمی زوج                 

جمعیت به حروف )نفر(جمعیت به عدد )نفر(کشور
با تقریب یک میلیون 

)با حذف رقم ها(
79340000ایران
9412000سوئد
1377310000چین

هشت میلیون و دویست و هشتاد هزارتاجیکستان

جمعیت  روبه رو  جدول  ١ــ 
تعدادی از کشورهای جهان را در سال 
کامل  را  جدول  می دهد.  نشان   ١39٥

کنید.

ترتیب کشورها براساس جمعیت: 
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3ــ محّل تقریبی هر یک از اعداد زیر را بر روی محور نمایش دهید١.
 فاصله ی زمین تا خورشید )کیلومتر(                      68٠,٠٠٠,١٤9

 افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان           72٥,٤٠2,67٥
 تعداد دوچرخه های تولید شده در جهان طّی یک سال      3,2١٥,٤7٥

تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ١392، 6383١٥68 بوده است.
به سؤاالت زیر در مورد عدد 6383١٥68 پاسخ دهید.
 چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ 
 چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟ 

 در این عدد دو رقم 3 وجود دارد. ارزش مکانی  هر کدام را مشّخص 
کنید. 

 این عدد را به حروف بنویسید. 

 اگر این عدد را در ١٠٠ ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم ١ چه تغییری 
می کند؟ 

١ــ بخشی از اطاّلعات ارائه شده دراین سؤال از سایت www.worldometers.info در تاریخ ١39٤/9/3 گرفته شده است. 

2٠٠1000 میلیون   ١٠٠ میلیون         ٠ 200

2ــ اعداد زیر تعداد کسانی را که در دوره های مختلف، برای تماشای بازی های جام جهانی در ورزشگاه ها حاضر شده اند، 
نشان می دهد. در هر عدد ارزش مکانی رقم مشّخص شده را بنویسید.

تعداد تماشاگرانجام جهانی )سال(

2٠١٤3٤29873

2٠١٠3١788٥6

2٠٠633٥9٤39
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 20 میلیون     10 میلیون

                                                              

                                        

2ــ دانش آموزی عدد چهار هزار و پانصد و نه را به صورت زیر نوشته است. دلیل اشتباه او را توضیح دهید.

٤٠٠٠٥٠٠9  

3ــ در سال ١389، ١2986٤8٠٠ جلد کتاب در جهان منتشر شده است.
 به حروف بنویسید. 

 مقدار تقریبی تعداد کتاب های منتشر شده در جهان را با تقریب ده میلیون )عدد نزدیک تر( 
بنویسید.

 اگر این عدد را تقسیم بر ١٠ کنید چه عددی به دست می آید؟ 

٤ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
 عددی فرد بین دو عدد ١7٠٠ و 2٠٠٠ 

 بزرگ ترین عدد فرد 8 رقمی با طبقه ی میلیون 3٥ )بدون تکرار رقم ها(   

 عددی بین اعداد 6٠٠٠٠ و 8٠٠٠٠ با رقم های 2,٤,٥,7,8 )بدون تکرار رقم ها( 

٥ ــ اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )>  =  <( قرار دهید.

              3٠٠273٠١  3٠2٠73٠١                                   7666٤3  6676٤3

       ١2٠٥83٤١٤١7  99986٥37٤9                             83٤79  9٠٠٠١                      

ـ  ابتدا محّل تقریبی عددهای داده شده را روی محور مشّخص کنید. سپس برای نقطه های مشّخص شده یک عدد مناسب  ١ـ
)به طور تقریبی( بنویسید.

0/01 0/02
0/047

10 20
85961077

100   200 میلیارد   100 میلیارد 200
630473120000
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 چشم انسان 135 میلیون سلّول بنیادی دارد.
پلک  بار  میلیون   6 از  بیش  در هر سال  انسان   

می زند.
 بیشترین ضربان قلب را قناری ها با 1000 بار در 
بار   525  ,   600  ,  000 سال  یک  در  قلبشان  و  دارند  دقیقه 

می تپد.
 کوچک ترین پرنده ی جهان 2 گرم جرم دارد و در 

هر ثانیه 200 بار بال می زند.

آیا می دانید؟

30,000,000,000   38,693,427,000   40,000,000,000

19,000,000             19,231,000           20,000,000

21/04                        21/048                                 21/05 

3ــ میثم در محاسبه ی 6٤٥2+6378 با ماشین حساب، به جای 6٤٥2، به اشتباه 6٤82 را وارد کرد. او چگونه می تواند با 
انجام یک عمل ریاضی حاصل جمع به دست آمده را درست کند؟

٤ــ حدس می زنید ١٠ سال چند ثانیه است؟ حدس خود را بنویسید.  
 مقدار ١٠ سال را بر حسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.

٥ــ اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )>  =  <( قرار دهید.

678239175346  735117493111   4545000   ٤٥٤٥٠٠  
125/38  125/83                                        99411569  100000000                                

1 هر یک از اعداد مورد نظر زیر را به رقم و حروف بنویسید. , 0 , 3 , 7 , 2 , 4 , 0 ١ــ با کارت های 
               به رقم                              به حروف

 بزرگ ترین عدد زوج 3 رقمی بین ٤٠٠ و 6٠٠                                            __________        __________
 کوچک ترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان ١                __________        __________

 بزرگ ترین عددی که در عبارت روبه رو می توان قرار داد: 26٤< ــــــــــــ + 2٥8     __________        __________  

2ــ در هر ردیف، عدد وسط به کدام یک نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید.
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نفر،  دو  بین  شکالت  صدتایی  بسته ی  یک  تقسیم  در  آیا 
شکالتی باقی می ماند؟

پس ١٠٠ بر 2  است. 
آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 2 نیز باقیمانده 

صفر است؟
در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین دو نفر چطور؟

١٠ بر 2  است.
باقیمانده   نیز   2 بر  ده تایی  بسته ی  تعداد  هر  تقسیم  در 

 است.

نفر،   ٥ بین  بسته ی صدتایی شکالت  یک  تقسیم  در  آیا 
شکالتی باقی می ماند؟ با رسم خط نشان دهید.

پس ١٠٠ بر ٥  است. 
آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر ٥ نیز باقیمانده 

صفر است؟
در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین ٥ نفر چطور؟

١٠ بر ٥  است.
باقیمانده  نیز   ٥ بر  ده تایی  بسته ی  تعداد  هر  تقسیم  در 

 است.

ـ  با توّجه به شکل ١ـ

بخش پذیری

2ــ با توّجه به فّعالیت١، می خواهیم بخش پذیری عدد 378 بر 2 و سپس بر ٥ را مشّخص کنیم.
378 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 8 تا  .

ابتدا صدتایی ها و ده تایی ها را تا جایی که امکان دارد بر 2 و سپس بر ٥ تقسیم می کنیم.
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آیا در تقسیم صدتایی ها بر 2 چیزی باقی می ماند؟ با رسم 
خط نشان دهید.

در تقسیم ده تایی ها بر 2 چطور؟

کافی است   2 بر  عدد 378  بخش پذیری  تعیین  برای  پس 
یکان آن را بر 2 تقسیم کنیم. 

بر 2 بخش پذیر  یکانش  است پس  رقم  چون 
است.

آیا در تقسیم صدتایی ها بر ٥ چیزی باقی می ماند؟ با رسم 
خط نشان دهید.

در تقسیم ده تایی ها بر ٥ چطور؟

کافی است   ٥ بر  عدد 378  بخش پذیری  تعیین  برای  پس 
یکان آن را بر ٥ تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش  است پس بر ٥  
نیست.

                   علی                                        رضا                                  حسین

 2 بر  آیا  باشد   ٠ یکانش  رقم   ،37٠ مانند  عددی  اگر 
بخش پذیر است؟ چرا؟

ده تایی ها  و  صدتایی ها  و  است  صفر  یاکنش  رقم  چون 

خبش پذیر   2 بر  پس   خبش پذیر ند   2 بر  مهیشه 

 . 

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیمانده ی تقسیم بر 0102

می توانند  اعدادی  چه   2 بر  اعداد  تقسیم  باقیمانده ی 
باشند؟

عددی بر 2 بخش پذیر است که 
رقم یکانش 6،4،2،0 یا 8 باشد.

 ٥ بر  حاصل  عدد   ،378 عدد  یکان  در  تغییری  چه  با 
بخش پذیر است؟ راه حّل چند دانش آموز را در زیر می بینید.

 

عدد حاصل 38٠ است.      عدد حاصل 37٥ است.     عدد حاصل 37٠ است.

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ٥ 
بخش پذیراست؟ 

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیمانده ی تقسیم بر 210٥

باقیمانده ی تقسیم اعداد بر ٥ چه اعدادی می توانند باشند؟

عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.
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1ــ دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند، خط بکشید.
 127     46      358     93     5532     74     7000                                                                                 

2ــ دور اعدادی که بر 5 بخش پذیرند، خط بکشید.
 80       683      9995      134786052    11115     552  

5 عددی سه رقمی بسازید که: , 0 , 9 3ــ با کارت های  
ب ــ بر 5 بخش پذیر باشد. الف ــ بر 2 بخش پذیر باشد. 

ت ــ بر 2 و بر 5 بخش پذیر نباشد. پ ــ بر 5 بخش پذیر باشد ولی بر 2 بخش پذیر نباشد. 

4ــ جاهای خالی را پرکنید.
 بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2،  است.

 کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5،  است.

5 ــ دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند خط بکشید.      90       105        70      34        85       
 آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 10 بخش پذیرند؟

 رقم یکانشان چه عددی است؟
 آیا می توانید عددی مثال بزنید که بر 10 بخش پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟

6  ــ چرا اعدادی که بر 10 بخش پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟

 در تقسیم هر بسته ی صدتایی کلوچه به سه قسمت 
مساوی، چند کلوچه باقی می ماند؟

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به سه قسمت مساوی 
چطور؟

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 3، 
باقیمانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر3، باقیمانده چند است؟ 
 در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

صدتایی  بسته ی  هر  تقسیم  در 
کلوچه به نه قسمت مساوی، چند 
کلوچه باقی  می ماند؟ با رسم خط 

نشان دهید.

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به 9 قسمت مساوی 
چطور؟

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر9، 
باقیمانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟ 
در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

در تقسیم 3 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟
در تقسیم 3 بسته ی ده تایی چطور؟ 

١ــ اگر شکل های زیر نشان دهنده ی کلوچه های یک کارتن باشند،
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2ــ چاپخانه ای می خواهد 282 جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین 3 نفر کارگر 
چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می ماند؟

282 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 2 تا 
با توّجه به شکل، در تقسیم صدتایی ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می ماند؟  کتاب

در تقسیم ده تایی ها چطور؟  کتاب
همه ی کتاب ها به سه قسمت مساوی تقسیم شده اند به غیر از:            12=  2 +        8      +   2

چه ارتباطی بین 2+8+2 و رقم های عدد 282 وجود دارد؟
آیا می توانید روشی ساده برای تعیین بخش پذیری عدد 282 بر 3 پیشنهاد کنید؟

می توانیم رقم های عدد  را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر  تقسیم کنیم.

  +  8  +  = 

                  

12

− 4

0                                                 

                  
 

چون جمع رقم های عدد  بر  بخش پذیر است، پس عدد 282 نیز بر  بخش پذیر است.
آیا در تقسیم کتاب ها بین 3 نفر برای صحافی، کتابی باقی می ماند؟ 

عددی بر 3 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 3 بخش پذیر باشد.

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در 9 کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می ماند؟
باقی می ماند. با توّجه به فّعالیت ١، از تقسیم صدتایی ها به 9 قسمت مساوی  و از تقسیم ده تایی ها به 9 قسمت مساوی 

بنابراین همه ی کتاب ها به طور مساوی بین 9 کارتن تقسیم می شوند به غیر از :        
                2+ +2=                                                                                                               

باقیمانده ی تقسیم  یکی        
صدتایی ها بر 9

2

که اگر  را بر 9 تقسیم کنیم، باقیمانده  می شود. پس  کتاب باقی می ماند.
آیا از روشی که برای تعیین بخش پذیری اعداد بر 3 گفته شد، برای تعیین بخش پذیری بر 9 نیز می توان استفاده کرد؟

عددی بر 9 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 9 بخش پذیر باشد.
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١ــ دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید.    23    3٠٠6    ١٥٠    ١9    93    8٤    79 
 آیا همه ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 9 نیز بخش پذیرند؟

 54    17    73    87    198    2136    919 2ــ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید. 
 آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر 3 بخش پذیر نباشد؟

3ــ از سؤال 1 و 2 چه نتیجه ای می گیرید؟
4ــ در داخل   رقمی قرار دهید که:                                6         ,         72           ,           24

الف ــ اعداد حاصل بر 3 بخش پذیر باشند.  
ب ــ اعداد حاصل هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند.

آیا اعداد حاصل بر 6 نیز بخش پذیرند؟ با تقسیم کردن مشّخص کنید.

معلّم  است.  نفر   25 کالسی  دانش آموزان  تعداد  1ــ 
تا  کند  گروه بندی  نفره  چند  گروه های  در  را  کالس  دانش آموزان 

همه ی دانش آموزان در گروه هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟
 اگر تعداد دانش آموزان کالس 30 نفر باشد، معلّم آنها را 

در گروه های چند نفره می تواند گروه بندی کند؟ 
 اگر تعداد دانش آموزان کالس بین 20 تا 30 نفر باشد، 
در چه صورتی نمی توان آنها را به هیچ یک از گروه های 5،3،2 و 

9 نفره با تعداد مساوی گروه بندی کرد؟

2ــ دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند خط بکشید.                232       7000       58       227       105       96 

3ــ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.              199       50112       69       225       207       36 

٤  ــ با توّجه به موارد خواسته شده، در  رقم مناسب قرار دهید.
3١            ب( عددی بین ٤٠ و 6٠ که بر 3 بخش پذیر باشد.                    الف( بر ٥ بخش پذیر باشد. 

ت( عددی که بر هیچ یک از اعداد 2، 3، ٥ و 9 بخش پذیر نباشد.  7 پ( بر 3 بخش پذیر باشد.  2   

٥  ــ مادر ریحانه می خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر )سالروز 
رحلت پیامبر اکرم )ص(( شله زرد نذری بپزد. او با کدام یک از پیمانه های 2 یا ٥ 

لیتری می تواند 3٥ لیتر آب داخل دیگ های شله زرد بریزد؟
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معّرفی اعداد صحیح

با توّجه به شکل های زیر، جاهای خالی را پر کنید.

دهند.  نمایش  زیر صفر  یا  باالی صفر  عبارت  نوشتن  بدون  را  باال  اجسام  از  هریک  دمای  دانش آموزان خواست  از  معلّم 
پاسخ های چند دانش آموز را در زیر می بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید.

پاسخ شمانرجسلیالمریمسارا

2٠ 2٠2٠2٠

3 333

٠٠٠٠

7 ∆77 7

١8 ∆١8١8١8

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند باالی صفر و زیر صفر به کار می روند از عالمت های + و - 
استفاده می کنیم.

یخچال

20 درجه باالی صفر

18 درجه زیر صفر

3 درجه باالی صفر

صفر درجه

7 درجه زیر صفر
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در ریاضی، روی محور اعداد، سمت راست صفر را مثبت و سمت چپ صفر را منفی در نظر می گیرند. 

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای عالمت دار کامل کنید. 

+1-1 0

عددهای … , ٤+ , 3+ , 2+ , ١+ , ٠ , ١- , 2- , 3- , ٤- , … را عددهای صحیح می نامیم.
هریک از عددهای صحیح … , 3+ , 2+ , ١+ را عددهای صحیح مثبت و هریک از عددهای ١- , 2- ,3-  ,… 

را عددهای صحیح منفی می نامیم.عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.
هنگام نوشتن اعداد صحیح مثبت، می توانیم عالمت عدد را ننویسیم؛ مثالً به جای ٤+ بنویسیم ٤. 

2ــ اگر تعداد گل های زده ی تیم ها را با عدد مثبت و تعداد گل های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت های 
زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.

١ گل زده:  3 گل خورده:    ٤ گل زده:   
١ گل خورده:  بدون گل:     2 گل خورده:   

جهت منفیجهت مثبت

اعداد صحیح منفیاعداد صحیح مثبت     

١ــ در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه ی هرعدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه ی 
مبدأ )صفر( پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید.

12 10 32 54 6
قرینه ی 1

 جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هر یک از اجسام زیر را با عالمت + و - بنویسید.

                                                                                 

                                                     

 پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

برای تعیین عالمت عددها نیاز داریم محّل مبدأ و واحد اندازه گیری و همچنین جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و 
براساس آن، عددها را عالمت دار کنیم.

به طور معمول دمای باالی صفر را با عالمت + و دمای پایین صفر را با عالمت - نشان می دهند.
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 پیش برویم عددها بزرگ تر می شوند و هرچه به سمت  بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت 
 پیش برویم عددها کوچک تر می شوند.

6  ــ جاهای خالی را پر کنید.
  بزرگ تر است.  از هر عدد صحیِح   هر عدد صحیِح 

 از صفر بزرگ ترند.  همه ی عددهای صحیِح 
 هستند.  همه ی اعداد صحیِح منفی از صفر 

+30+20+100-10-30

+3 < +  5

با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )< = >( قرار دهید.
+2   +1                                -2   -  5                            ٠   +1                                ٠   -3  
+4   -  5                                     1   -1                          -  5   ٠                                +3   ٠       

3  ــ با توّجه به شکل، ابتدا قراردادها را 
کامل کنید. سپس ارتفاع های خواسته شده را 

با یک عدد عالمت دار نشان دهید.
      مبدأ 
    باالتر از مبدأ 

پایین تر از مبدأ 
  پهپاد )هواپیمای بدون سرنشین(: 

غّواص: 
    کشتی: 

پرنده: 
  زیردریایی فاتح: 

ماهی: 

4ــ نقطه های مشّخص شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می دهند؟

5  ــ در مقایسه ی دو عدد، با توّجه به محور اعداد، عددی بزرگ تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد.

+1 +2 +3 +4 +50

٨
70

٢10

٢0

160
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+6+5+4+3 +10+9+8+7+2+10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

+١٠ , +8 , +6 , +٤ ,  , ,  ,  ,                             

+25+20+15+10+50-5-10-15-20-25

-2٥ , -2١٥- , ٠ ,  , ,  ,  ,                                

3ــ ابتدا محّل تقریبی هر یک از اعداد زیر را روی محور نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه های مشّخص شده نشان 
می دهند، بنویسید.

-٥٥ , +87 , -١٤٠ , +2١٠٠-  , ٠

+150+100+500- 50-100-150

٤ــ مقایسه کنید و عالمت مناسب قرار دهید )>    =    <(.
           ١٥٠  ١٠٠                   -3  -١+  ١-                   ٥  ١٥-  ٠  

-١3٤٠  +2                   -١-          ٤٠+  ٤٠2٠  +2               +٠  ١٥                                                         
٥  ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

-8٠ , +3١- , ٥- , ٠2 , ١- , ١+,٠ , +8٠
6  ــ با استفاده از محور، هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.

طبقه ٤

طبقه 3

طبقه 2

طبقه 1

طبقه ی همکف

زیرزمین 1

زیرزمین 2

+2

0 -2 -3

+2

2ــ اگر طبقه ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات زیر را با یک 
عدد عالمت دار نشان دهید.

از طبقه ی همکف شروع کنید. 2 طبقه پایین بروید. ٤ طبقه باال بروید.  سپس 2 طبقه باال، 2 طبقه 
پایین و یک طبقه باال بروید. حاال کدام طبقه هستید؟

مسیر حرکت باال را با عددهای عالمت دار مانند زیر نشان دهید.

    2+    ٤ طبقه باال   2-  2 طبقه پایین٠

١ــ اگر ساعت ١2 ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت های مثبت و منفی، هریک از زمان های زیر را با یک عدد صحیح 
نمایش دهید.

3 ساعت قبل از ظهر:     7 ساعت بعد از ظهر:             ١١ ساعت بعد از ظهر:              
ساعت ١2 ظهر:     ٥ ساعت قبل از ظهر:                   3 ساعت بعد از ظهر: 
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فرهنگ نوشتن

١ــ توضیح دهید چگونه مضرب های یک عدد را به دست می آورید. مثال بزنید.

2ــ توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می کنید.

3ــ چگونه می توان تعیین کرد یک عدد بر 3 بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید.

٤ــ آیا هر عددی که بر 3 بخش پذیر است بر 9 نیز بخش پذیر است؟ چرا؟

١ــ الف( شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه ی بین تعداد چوب کبریت ها و شماره ی شکل را بنویسید.

                               شکل )٤(                                                                    شکل )3(                                                              شکل )2(                                         شکل )1(

ب( الگویی رسم کنید که رابطه ی بین تعداد شکل ها و شماره ی شکل های آن به صورت زیر باشد.
2 - ) 3 × شماره ی شکل ( = تعداد شکل ها

2ــ الف( دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید. 
١٥3       7689       ١8١٠       3٠3٠       67

ب( دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر ٥ بخش پذیرند خط بکشید.
3٥٤       2١       ٥٥٥72٠       96       8٠

مرور فصل
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8  ــ مقایسه کنید و عالمت مناسب )>    =    <( قرار دهید.
-8  +١٥                                             ٤667399  9882399                                       ١3٠/7  ١3/9٥

     +١+  ٤٥2٠                                               7٥٠٠٠٠  ٠٠٠٥7                                             -١8  -32    

پ( سه عدد کوچک تر از ٥٠ بنویسید که بر هیچ یک از اعداد 3،2 و ٥ بخش پذیر نباشند.
ت( آیا 67٥ بر 9 بخش پذیر است؟ چرا؟

3ــ درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را با ذکر دلیل مشّخص کنید.
الف( عدد ١23 بر 2 بخش پذیر است چون جمع رقم هایش )6( بر 2 بخش پذیر است.

ب( عدد 76 بر 3 بخش پذیر است چون رقم یکانش بر 3 بخش پذیر است.
پ( کوچک ترین عدد 3 رقمی بخش پذیر بر 9 بدون رقم های تکراری، عدد ١٠8 است.

با رنگ های مختلف مشّخص کنید. چه  بر 2، 3، ٥ و 9 را  تا ١٠٠ را رسم کنید و اعداد بخش پذیر  ٤ــ جدول اعداد ١ 
رابطه ای بین آنها وجود دارد؟

٥  ــ عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید. 
   به صورت گسترده بنویسید. 

 رقم دهگان هزار این عدد چه رقمی است؟ 
 این عدد به چهل ونه میلیون نزدیک تر است یا پنجاه میلیون؟ 

 اگر آن  را در ١٠٠ ضرب کنید، ارزش مکانی رقم 9 چه تغییری می کند؟ 

6  ــ برای عبارت 92١٠٠٠-67٠3٤٠٠ مسئله ای طرح و آن را حل کنید. 

7ــ با توّجه به محّل صفر و جهت های مثبت و منفی بر روی هر شکل، درجه ای را که هر عقربه نشان می دهد با عدد صحیح 
بنویسید.

- + -+ + +--

05
0
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0
100

0
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فرهنگ خواندن

بخشی از آب به صورت مستقیم به هدر می رود. اّما بخش بزرگی از آب به صورت »آب مجازی« به هدر می رود. 
آب مجازی مقدار آبی است که در فرایند تولید یک محصول مصرف می شود، اّما در محصول نهایی وجود ندارد. مثالً 
برای تولید هر کیلوگرم نان بیش از ١٠٠٠ لیتر آب مصرف می شود که عمدتاً مربوط به آبیاری گندم است. بیایید حساب 
کنیم اگر یک خانواده ی چهار نفره، هفته ای دو کیلوگرم نان را که تقریباً معادل دو نان سنگک است، دور بریزد، 23 

میلیون خانوار ایرانی به خاطر دور ریختن نان تقریباً چه مقدار آب به هدر می دهند. 
چون ٤6 = 2 × 23، پس ٤6 میلیون کیلوگرم گندم هدر می رود و برای هر کیلوگرم گندم تقریباً ١3٠٠ لیتر آب 
مصرف می شود، پس برای ٤6 میلیون کیلوگرم گندم تقریباً ٥9,8٠٠,٠٠٠,٠٠٠ = ١,3٠٠ * ٤6,٠٠٠,٠٠٠ لیتر آب 

مصرف شده به هدر می رود.
این میزان آب، آب  باشد، حساب کنید  نیاز داشته  لیتر آب  به 2  به طور متوّسط هر روز  اگر بدن هر شخص 

موردنیاز تقریباً چند نفر در یک روز می تواند باشد.
اگر جمعیت جهان را به طور تقریبی 7 میلیارد نفر درنظر بگیریم، آیا با جلوگیری از به هدررفتن این میزان آب، 

می توان نصف مقدار آب مورد نیاز کّل جمعیت جهان را در هر روز تأمین کرد؟

معّما و سرگرمی
مانند نمونه از ١ شروع به شمارش کنید. هر دانش آموز یک عدد را بگوید. به هریک از مضرب های 3 و ٥ که 

رسیدید به جای آنها از کلمات زیر استفاده کنید:
                                               ١ ,2 ,3 , ٥ , ٤ , 6, …, 3٠, …                    

                                                                                                      دایره                     مضرب های 3
 دایره، ستاره                 دایره       ستاره                 دایره                 ١                     ستاره                    مضرب های ٥

دانش آموزی که در شمارش اشتباه کند یا به جای مضرب ها از کلمات درست استفاده نکند، از بازی خارج می شود.
 عددی کوچک تر از 2٠ انتخاب کنید و به جای ١، بازی را از آن شروع کنید.          

700 لیتر
یک کیلوگرم سیب

250 لیتر
یک کیلوگرم سیب زمینی

10000 لیتر
یک پرس کباب برگ

1300 لیتر
یک کیلوگرم گندم

10 لیتر
 A4 یک برگ کاغذ

8000 لیتر
یک جفت کفش چرم


