نام دبیر:مهسا نوربخش

نام درس :ریاضی

نام آموزشگاه:روش

مقطع و رشته:پنجم دبستان

نام دوره:

شماره جلسه :اول

مبــحث:عدد نویسی
صفحه کتاب درسی:

تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب
برای کالس دبیر و کار در کالس
برای کار در منزل

تمرین:با استفاده از یک جدول ارزش مکانی به سؤال های زیر پاسخ دهید:
اگر عدد  370را  100برابر کنیم ،ارزش رقم  7چه خواهد شد؟
 100تا  100تایی برابر است با .......................................
 100تا  1000تایی برابر است با .................................................
تمرین:جاهایی خالی را پر کنید.
 320000000از  ..................................یک میلیون ساخته شده است.
 2700500از  ........................یک میلیون و  7تا  .....................................و  5تا .........................................ساخته شده است.
نصف  4تا صد هزار برابر است با ..............................................
ربع  8تا ده هزار برابر است با .............................................
ثلث  2تا سی هزار برابر است با ............................................
تمرین :فروش نفت کشور ما در آبان سال  1393دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز بوده است ،در  10روز چند بشکه
نفت فروش می رود؟
اگر فروش نفت را دو برابر کنیم ،روزانه چند بشکه باید فروخته شود؟
عددنویسی:جدول عدد نویسی،کمک زیادی به نوشتن اعداد می کند.به مثال زیر توجه کنید:
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عدد جدول باال را به حروف بنویسید.
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نکته:درتشخیص بزرگ ترین رقم از نظر مرتبه،باید رقم سمت چپ را در نظر بگیریم.عزیزانم توجه داشته باشید ،بزرگ
ترین رقم را با رقم باالترین مرتبه اشتباه نگیرید.
تمر ین:با توجه به عدد مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید:

203698145567

الف)به حروف بنویسید.
ب)بزرگترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟
ج)کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟
د)کوچک ترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟
ه)کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟
ی) مجموع ارقام عدد باال را به دست آورید.
تمرین:علی  458000ریال پول دارد.او برای خرید یک دوچرخه 690000،ریال کم دارد.حساب کنید قیمت دوچرخه چه
قدراست؟

