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باسمه تعالی
             فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه فعاليت های نظام مند وطرح ريزی شده ای است، كه تالش دارد ابعاد 
چهارگانه زير نظام برنامه درسی )طراحی، تدوين، اجرا و ارزشيابی( رادر يک بافت منسجم وهماهنگ با غايت و اهداف 

نظام تعليم و تربيت رسمی سامان دهی نمايد.
             در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با نياز های ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی است، سعی شده 
تا مالحظات ساحت های تربيتی حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توان مندی دانش آموزان برای درک و 
فهم دانش پايه و عمومی، كسب مهارت های دانش افزايی، به كارگيری شيوه تفكر علمی و منطقی، توان تفكر انتقادی 
آمادگی جهت بروز خالقيت و نوآوری و نيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه برای بهبود كيفيت زندگی است، مورد 
توجه قرارگيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه 
جانبه نگری و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص، زمينه ساز دست يابی دانش آموزان به كسب شايستگی های 

الزم )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
            اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزيز و گرامی با بهره گيری از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی و اجتماعی ياری نمايند.
         اين كار بزرگ حاصل همكاری صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايی و گروه های تأليف 
كتاب های درسی می باشد، شايسته است از تالش و مساعی تمامی اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش وبرنامه ريزی 

آموزشی وزارت متبوع كه در مراحل چاپ وآماده سازی ماراياری داده اند، تقدير وتشكر نماييم.
         دراينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست می نمايم، تا نظرات و پيشنهادهای خود را در خصوص 

اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

معاون وزیر و رییس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با معلم 

هدف از آموزش ریاضی انتقال مفاهیم، مهارت ها و دانشی است که مبنا و پایه ی سازگاری شناختی و اجتماعی دانش آموزان 
شود. لذا در تدوین اهداف و محتوای این کتاب به ارائه  مفاهیمی تأکید شده است که دانش آموزان بتوانند در زندگی روزمره و 

برای بهتر زیستن از آن بهره  جویند.
برای اجرای بهتر آموزش، توجه دبیران محترم را به نکات ذیل جلب می کنیم:

الف( ساختار کتاب
ساختار کتاب ریاضی براساس موارد زیر طراحی شده است:

1- تصویر عنوانی: هر درس )مفهوم( با تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن درس آغاز می شود. همکاران 
گرامی قبل از آموزش مفاهیم درس جدید ،می توانند از این تصاویر برای جلب توجه دانش آموزان و ایجاد انگیزه و آمادگی 

ذهنی آنان به منظور ورود به درس جدید استفاده کنند.
2- آیا می دانید: در صفحه عنوانی مطالبی جهت افزایش و تقویت اطالعات عمومی دانش آموزان ارائه گردیده است ، ازاین 

بخش ارزشیابی به عمل نمی آید
3-تاریخ: در ابتدای آموزش مفاهیم و برخی از تمرین ها ، » واژه تاریخ « نوشته شده است که ضروری است دانش آموزان 

تاریخ آن روز را در جای خالی بنویسند.
4- یادآوری: هدف از تمرینات یادآوری، توجه به مطالب پیش نیازی است که الزم است دانش آموز برای آموزش موضوع 
جدید آنها را فرا گرفته باشد، برخی از این تمرین ها نیز به منظور توسعه تجربیات دانش آموزان در مفهوم مورد نظر می باشد.

5- مطالب جدید: پس از یادآوری و ارزشیابی از پیش دانسته های دانش آموزان، مفاهیم جدید مطرح گردیده است و تا حد 
امکان تالش در این بوده است که دانش آموز با هدایت مربی به طور فعال در فرآیند یاددهی ـ یادگیری مشارکت داشته باشد.

در این بخش  تمرین هایی نیز جهت تسلط و تثبیت یادگیری دانش آموزان ارایه گردیده است.
6- تمرین: هدف از تمرین های ارائه شده ،تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی دانش آموزان در فضای کالس درس 

است.
7- مسئله:در حال حاضر آموزش ریاضیات به دانش آموزان با نیازهای ویژه از انتقال مفاهیم ساده و عمومی به سمت حل 
مسائل کاربردی تغییر کرده است .حل مسئله از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است . لذا این فعالیت به منظور 

کاربردی نمودن اموزش های ریاضی در زندگی روزمره می باشد.
8- فعالیت و ریاضی در زندگی من: محیط پیرامون دانش آموز فرصت های مناسبی را برای تلفیق ریاضیات با زندگی دانش آموز 

فراهم می آورد. لذا هدف از تمرین های این بخش تأکید بر کاربرد مفاهیم و موضوعات ریاضی، در زندگی دانش آموز است.
9- بازی و ریاضی: به منظور ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی فعالیت هایی در 

قالب بازی طراحی شده است.
10- تمرین های دوره ای: به منظور مرور آموخته های دانش آموزان 3 تمرین دوره ای در کتاب تدوین شده است. این تمرینات 

بیشتر به صورت كاربرد آموخته های دانش آموز در زندگی روزمره  طراحی شده است.
ب( روش های تدریس:

با توجه به رویکردهای نوین آموزشی،در فعالیت های یاد دهی ـ یادگیری از روش هایی استفاده می شود که دانش آموز نقش 
فعالی  در این  فرایند ایفا نماید. همچنین باید بر روش هایی تاکید شود که دانش آموز بتواند مطلب آموخته شده را تعمیم داده و 
در موقعیت های مختلف به کار گیرد. بنابراین تأکید بر آموزش عینی و ملموس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، به کارگیری 
ابتکار و  امر  این  برای تحقق  باشد.  به طور کلی در زندگی روزمره می  و  مفاهیم و روابط عددی در سایر دروس، حرفه ها 



خالقيت معلم نقش به سزايی دارد. روش هايی مانند ايفای نقش استفاده از تجربه ها و مشاهدات عينی، بحث گروهی، 
روش نمايشی و... از جمله روش هايی هستند که در آموزش رياضی می توان استفاده کرد. البته بايد توجه داشت که 
جدا کردن روش ها از يکديگر فقط برای مطالعه آن هاست و معمواًل هنگام تدريس از مجموعه ای از روش ها استفاده 

می شود.
ج: ارزشیابی

با توجه به ساختار کتاب رياضی عالوه بر آزمون کتبی، ارزشيابی از مهارت ها و به عبارتی ارزشيابی عملی مورد تاکيد 
می باشد.بارم ارزش يابی پايانی درس رياضی 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی است.

در ارزشيابی مستمر درس رياضی بايد به فعاليت های کالسی دانش آموز، تکاليف درسی، فعاليت های خارج از کالس 
و امتحانات کالسی توجه شود.

آرزومنديم تدوين و تاليف اين کتاب برای دانش آموزان مفيد واقع گردد.
از همکاران گرامی و صاحبنظران تقاضا داريم، با نظرات سازنده ی خود ما را از کاستی های کتاب آگاه نموده تا در چاپ 

هاي بعدي مورد لحاظ قرار گيرد.



آیا
می دانید 

تقویم

آیا
می دانید 

از اول فروردین تا پنجم فروردین، تعطیالت نوروزی است 
و بیشتر اداره ها در این مدت تعطیل هستند.
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مانند نمونه، مهلت هر قبض را بنویسید.

تقویم ـ یادآوری
تاریخ ........................

مهلت پرداخت: .................................

مهلت پرداخت: .................................

مهلت پرداخت: 14 شهریور 94

         1394/02/03

         1394/02/03
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با توجه به نمونه، در جاهای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.

تقویم ـ یادآوری

94 /...../ 28

28 / مرداد/ 94

93 / ......./ 31

31 / خرداد/ 93

91 / 2 / 12

91 /....... / 12

90 / 7 / 6 

6 /  مهر / 90

نمونه

مانند نمونه: با توجه به تاریخ تولید و تاریخ مصرف )انقضا( هر کاال، جاهای خالی را کامل کنید.

روغن مایع

تاریخ مصرف: 15/آبان/ 94

تاریخ تولید:94/2/15
تاریخ مصرف:94/8/15 تاریخ تولید:94/12/20

تاریخ مصرف:96/12/20

تاریخ تولید: ..........................

تاریخ انقضاء: ..........................تاریخ تولید: ..........................

تاریخ تولید: 10/17 /95
تاریخ انقضاء: 95/10/20

تاریخ تولید: 92/4/3
تاریخ مصرف: 92/10/18

ین تمر
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تقویم



5

تقویم

با توجه به تقویم صفحه قبل و مانند نمونه ها، به پرسش ها پاسخ دهید.

 روز اول فروردین را نشان دهید. اول فرودین چه روزی است؟           یکشنبه

  روز 30 فروردین رانشان دهید. 30 فروردین چه روزی است؟  ...................

 روز 25 خرداد را نشان دهید. 25 خرداد چه روزی است؟  ...................

 در ماه اسفند به جز روزهای جمعه، چه روزهایی تعطیل است؟ به چه مناسبتی؟

پنجشنبه 12 اسفند                       شهادت حضرت فاطمه )س( 

یکشنبه 29 اسفند                       روز ملی شدن صنعت نفت ایران

- در ماه آذر به جز روزهای جمعه چه روزهایی تعطیل است؟ به چه مناسبتی؟

با توجه به تقویم امسال:

- امسال سال ..................... است.

- روز 15دی را نشان دهید. 15 دی چه روزی است؟...........................................

- روز 31 اردیبهشت را نشان دهید.31 اردیبهشت چه روزی است؟...............................

لیت فعا
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ریاضی در
 زندگی من

تقویم

با استفاده از تقویم، جاهای خالی را كامل کنید.
روز دانش آموز 13 آبان است.

روز جهانی معلولین ........ آذر است.

روز طبیعت .......... فروردین است.
در مورد هر یک از مناسبت ها گفتگو کنید.

اکنون چه ماهی است؟
 با توجه به تقویم امسال، مناسبت های مهم این ماه را بنویسید.

 

لیت فعا

       تاریخ تولد من ...............................است.

       امسال روز تولد من .......................... است.

       تاریخ تولد مادرم ............................ است.

       امسال روز تولد مادرم ........................است.

       تاریخ تولد پدرم .............................است.

       امسال روز تولد پدرم ........................ است.

تولد شما در چه ماهی است؟

چند نفر از هم کالسی های شما در همین ماه به دنیا آمده اند؟

تاریخ تولد نرگس  5 / 7 / 74 است. با توجه به تقویم سال 1395 روز تولد او دو شنبه است.
شما هم مانندنمونه باال، جاهای خالی را کامل کنید.
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تقویم

در ماه خرداد امتحانات رضا تمام می شود. 
پدر به او گفت؛ آنها 2 ماه بعد از تمام شدن امتحانات به سفر می روند.

رضا فکر کرد و گفت:
یک ماه بعد از خرداد؛ می شود تیر،
دو ماه بعد از خردادمی شود؛ مرداد.

مانند نمونه، جاهای خالی را کامل کنید.

تیر و مرداد

آذر

..........

..........

..........

3 ماه بعدشهریور

7 ماه بعداردیبهشت

1 ماه بعددی

5 ماه بعدبهمن

اکنون در چه ماهی هستیم؟
4 ماه بعد می شود، ماه .......... .

تاریخ ........................
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مانند نمونه تمرین های زیر را انجام دهید.
1ـ این بیسکویت در ماه فروردین تولید شده است.

مدت مصرف آن تا 5 ماه بعد است؛ یعنی ماه  شهریور
2ـ آقای اکبری  در ماه آبان ،سفارش ساخت یک کتابخانه چوبی را داده است.

نجار به او گفت 2 ماه دیگر کتابخانه آماده می شود؛ یعنی ماه  ...........
3ـ در ماه خرداد اردوی تیم کشتی شروع شد.

مسابقات باشگاهی سه ماه دیگر شروع می شود؛ یعنی ماه  ...........

به تصاویر زیر نگاه کنید و مانند نمونه جاهای خالی را پر کنید.

تاریخ تولید:  تیر ماه

تاریخ مصرف:  آبان ماه

تاریخ تولید: ..................................

تاریخ مصرف:.................................

تاریخ تولید:.......................................

تاریخ مصرف:......................................

تاریخ تولید: 95/4/2
تاریخ مصرف: 4ماه پس از تولید

تاریخ تولید: 95/5/3
تاریخ مصرف: 1 ماه پس از تولید

تاریخ تولید: 95/7/2
تاریخ مصرف: 5 ماه پس از تولید

تقویم



عدد نویسی

آیا
می دانید 

در سال 1393
2085238 نفر از مسلمانان جهان در مراسم حج واجب شرکت کردند.
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هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

209843

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

453009

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

006175

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

200061

مانند نمونه، عددی را که در جدول آمده است به رقم و به حروف بنویسید.  

به رقم:.....................................

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

به رقم:.....................................

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

به رقم:.....................................

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

عددنویسی ـ یادآوری
تاریخ ........................

به رقم: 348902
به حروف: سیصد و چهل و هشت هزار و نهصد و دو
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عدد نویسی

مانند نمونه هر عدد را داخل جدول بگذارید و سپس به حروف بنویسید.

هزار

52 348

هزار

هزار

هزار

52348

149562

998600

304107

به حروف:  پنجاه و دو هزار و سیصد و چهل و هشت.

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

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

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

عدد نوشته شده روی این پول را  به رقم و حروف بنویسید. 

رقم:....................ریال

حروف:.................ریال

مبلغ قابل  پرداخت قبض گاز دبستان پیام را به حروف بنویسید.

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

قیمت هر یک از اجناس زیر را به حروف بنویسید.

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

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

خواندن و نوشتن اعداد در زندگی چه كاربردی دارد؟ 

كنید گفتگو 

ین تمر

850000 ریال 

654000 ریال
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 به عددی كه چرتكه نشان می دهد توجه كنید.

 عددی را که چرتکه نشان می دهد در جدول بنویسید.

   

 عدد را از جدول خارج کنید.

برای خواندن این عدد، سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا می کنیم: 

می خوانیم:

 2میلیون و 739 هزار و 485
 

می نویسیم:

دو میلیون و هفت صد و سی و نه هزار و چهارصد و هشتاد و پنج

عدد نویسی

میلیون   هزار

میلیونهزار

صدگاندهگان یکان صدگاندهگان صدگانیکان دهگان یکان  

          / هزار/ میلیون

2 ، 739 ، 485

می توانید این عدد را بخوانید

تاریخ ........................
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عدد نویسی

براساس سرشماری سال 1390 جمعیت شهر مشهد 2749374 نفر است.

به رقم: 2749374

به حروف: دو میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد و چهار

عددی را که هر  جدول نشان می دهد، بخوانید و بنویسید.

به رقم:  ..................

به حروف: ............................

به رقم:  ..................

به حروف: ............................

میلیونهزار

2 7  3  4 7  4    9  

میلیونهزار

1 3  2  8 9  5    0  

میلیونهزار

5 0  0  9 4  2    0  
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عدد نویسی

                              مانند نمونه عددها رادر جدول بگذارید. سپس آن هارا بخوانید و به حروف بنویسید.

به حروف:  هشت میلیون و بیست و سه هزار و شصت

به حروف: ............................

به حروف: ............................

به حروف: ............................

به حروف: ............................

میلیونهزار

8 6  0  0 0  2    3  

8023060

میلیونهزار

              

2109750

میلیونهزار

              

6849000

میلیونهزار

              

9372200

میلیونهزار

              

5000113

ین تمر

تاریخ ........................
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عدد نویسی

مانند نمونه عددی را که هر جدول نشان می دهد بخوانید و بنویسید.

به رقم: 3248109

به حروف: سه میلیون و دویست و چهل و هشت هزار

 وصد و نه

به رقم: ....................
 

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

به رقم: ....................

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

به رقم: ....................

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

میلیون هزار

3 248 109

میلیون هزار

1 407 650

میلیون هزار

7 349 900

میلیون هزار

9 800 516

ین تمر
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عدد نویسی

میلیون هزار

2 179 406

میلیون هزار

میلیون هزار

میلیون هزار

مانند نمونه هر عدد را در جدول بگذارید، سپس آن را بخوانید و به حروف بنویسید.

2179406

6305816

4900120

9999800

به حروف: دو میلیون و صد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و شش.

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

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

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

طبقه ی »میلیون« عدد 4907823 را در جدول بگذارید و بخوانید.
 

طبقه ی »میلیون« عدد 7620950  را در جدول بگذارید و بخوانید.

  

طبقه ی »هزار« عدد 9300611 را در جدول بگذارید و بخوانید.

  

طبقه ی»هزار « عدد 2390420 کدام است؟ عالمت بزنید.

ج(2    الف( 420      ب(390      

طبقه ی »میلیون«  عدد 5600707  کدام است؟ عالمت بزنید.

ج(5     ب(707       الف(600     

4 میلیون

میلیون هزار

4

میلیون هزار

میلیون هزار
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عدد نویسی

مانند نمونه، با توجه به هر عدد، جاهای خالی را کامل کنید.

3027480

سه میلیون و بیست و هفت هزار و چهارصد و هشتاد 

5396432

.............میلیون و..........................هزار و .....................

7604195

.............میلیون و.................................هزار و .....................

9078364

.............میلیون و.................................هزار و .....................

.............میلیون و.................................هزار ریال.

ین تمر

1854000 ریال



20

عدد نویسی

به  این عددها را  نشان می دهد.  ها را در سرشماری سال 1390  از استان  عددهای زیر، جمعیت بعضی 
حروف بنویسید.

٭ جمعیت استان گلستان 1777014 نفر است.

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

٭جمعیت استان یزد 1074428 نفر است.  

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

٭ جمعیت استان ایالم 557599 نفر است.

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

ین تمر
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عدد نویسی

٭ جمعیت استان هرمزگان 1578183 نفر است.   

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

٭ جمعیت استان خوزستان 4531720 نفر است. 

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

٭ جمعیت استان سیستان و بلوچستان 2534327 نفر است. 

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

با راهنمایی معلم خود، نام یک استان و جمعیت آن را بنویسید.
نام استان : 

جمعیت : 

لیت فعا
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عدد نویسی

اعداد زیر را به حروف بنویسید.

قیمت اجناس زیر را به حروف بنویسید.

 .............................................. تومان

 .............................................. تومان

 .............................................. تومان

مبلغ قابل پرداخت قبض هایی را که معلم در اختیار شما قرار می دهد

 به رقم و حروف بنویسید.

ین تمر

1850000 تومان

2270000 تومان

5960000 تومان

 1829500                                               ................................... 

6320009                                               ...................................

8900000                                              ...................................

لیت فعا
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عدد نویسی

مانند نمونه عددهای زیر را بخوانید و در جدول بنویسید.

میلیونهزار

9 2  0  0 0  0    7  

نه میلیون و هفت هزار و بیست

میلیونهزار

             

چهارمیلیون وصدو پنج هزار
و هفتصد و چهل ونه 

میلیونهزار

             

هفت میلیون و سی صد و چهل و 
دو هزار ودویست

میلیونهزار

             

شش میلیون و شش صد و هفتاد 
و پنج هزار

عددهای زیر را به رقم بنویسید.

سه میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار   ..............................................

............................................... هشت میلیون و هشتصد هزار و هجده  

............................................... یک میلیون و پانصد و سی هزار و هفت 

تاریخ ........................
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عدد نویسی

موجودی حساب پس انداز رضا 8755000 ریال است. موجودی او را به حروف بنویسید.

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

بگویید؛  یک عدد 7 رقمی مثل 2359418 را چگونه می خوانید؟

ریاضی در
 زندگی من

مبلغ قابل پرداخت آخرین قبض تلفن منزلتان را بنویسید.

به رقم: ....................................

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

بازی و
ریاضی

مرتبه ی میلیون کدام عددهای زیر 7 است؟
آن ها را رنگ کنید. چه شکلی به دست آمد؟

700000 1373927

879325

7000000

77777

78324507705692 967340

7103052

787709

7099991

2497850
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آیا
می دانید 

نمای برخی ساختمان ها متقارن است.

تقارن



26

همان طور که می دانید، در شکل زیر، خط چین خط تقارن است.

در کدام یک از شکل های زیر، خط چین، خط تقارن است؟

در زیر بعضی از حروف انگلیسی نشان داده شده است؛ در کدام یک از آن ها خط چین، خط تقارن است.

تقارن ـ یادآوری
تاریخ ........................
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با توجه به خط تقارن، شکل را طوری کامل کنید، که هر دو قسمت قرینه باشد.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

مانند نمونه یك ورق كاغذ بردارید و آن را از وسط تا بزنید ، یك شكل به دلخواه روی آن رسم كنید 
دور شكل را قیچی كنید.

آیا شكلی كه بدست آورده اید متقارن است؟

لیت فعا

تقارن ـ یادآوری
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تاریخ ........................شمارش 5000 تا 5000 تا

در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

جدول زیر  را کامل کنید.

100005000

15 5000

10000

25

15

35

45

10

30

20

40

50

* 1000
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شمارش 5000 تا 5000 تا

........................ تومان

........................ تومان

........................ تومان

........................ تومان

........................ تومان

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.
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پول

15000 تومان

20000 تومان

25000 تومان

قیمت هر جنس را از بین پول ها جدا کنید.

با استفاده از اسکناس های 5000 تومانی که مربی در اختیار شما قرار می دهد؛ مقدار پول های زیر را 
جدا کنید.

25000تومان،              10000 تومان،              40000 تومان،   50000تومان

لیت فعا
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آیا
می دانید 

مانند:میزان  بازی  اطالعات  نمایش  برای  المللی  بین  مسابقات  در 
امتیازها، تعویض بازیکن و... از عددهای التین استفاده می شود.

عددهای التین
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تاریخ ........................عددهای التین

ین تمر

قیمت این خمیردندان را به فارسی بنویسید. 

.......................... تومان
عددهای زیر را بخوانید و مانند نمونه به التین بنویسید.

94670     30481                 63725            

 94670     ...................    ..................

مانند نمونه عددهای التین را به فارسی بخوانید و بنویسید.

6583       38724               25000   

  6583                ..……………    ..……………

عدد نوشته شده روی هر اسکناس را به فارسی بخوانید و بنویسید.

................................ ریال

................................ ریال

خمیردندان 5720 تومان
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عددهای التین

خانم رضایی این پالتو را خریده است. قیمت آن را به التین بنویسید .

.......................... تومان

عددهای زیر را بخوانید و مانند نمونه به التین بنویسید. 

956700     59832             754016    

 956700    ...................     ...................

مانند نمونه عددهای التین را به فارسی بخوانید و بنویسید.

639400   765088            820549       360000  

639400   .............   .............     .............

عدد نوشته شده روی هر پول را به فارسی بخوانید و بنویسید.

................................ ریال

................................ ریال

186500 تومان
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ین تمر

تاریخ ........................عددهای التین

عدد هایی که هر ماشین حساب نشان می دهد به فارسی بنویسید.

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

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

مانند نمونه ،عددهای زیر را به فارسی بخوانید وبه حروف بنویسید.

پانصد و بیست و هشت هزار و هفتصدو شصت و سه                                   528763

982000                            …………………………………………………………

678251                            …………………………………………………………
 

یادگیری عددهای التین، در زندگی ما چه کاربردی دارد؟

کنید گفتگو 
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عددهای التین

قیمت هر جنس را به فارسی بخوانید و بنویسید.

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

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

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

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

با توجه به این صورت حساب، جاهای خالی را با عددهای فارسی کامل کنید. 

سرویس قابلمه ............................. تومان

سرویس پارچ و لیوان ............................. تومان

جمع: ............................. تومان

258000

صورت حساب به تومان

سرویس قابلمه           530000 تومان

85400 تومان سرویس پارچ و لیوان 

جمع :             615400 تومان

 729000

172600

955000
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تاریخ ........................نمایش اعداد با ماشین حساب

ین تمر

فروشنده ای مبلغ خرید خانم شریفی را با ماشین حساب جمع کرد و به او گفت باید مبلغ 563810 تومان 

پرداخت کند. 

عددهای زیر را با ماشین حساب نشان دهید و به فارسی بخوانید .

483960    895071    273456     

400000    187654    640003     

253520    354809    318420     

عددهای زیر را با ماشین حساب نشان دهید و به فارسی بخوانید.

589431    250000    258690     

330054    927944    764310     

850000    540002    185434     
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آیا
می دانید 

جمعیت شهر تهران از همه شهرهای دیگر ایران، بیشتر است.

مقایسه اعداد
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مقایسه اعداد ـ یادآوری
تاریخ ........................

مانند نمونه بین هر دو عدد، عالمت مناسب بگذارید .

609999   <   807777                  28509      3209     

477895      477895      45900      197032

بر اساس سرشماری سال 1390،، کدام شهر جمعیت بیشتری دارد؟

عددی را که روی هر اسکناس نوشته شده به رقم بنویسید و با هم مقایسه كنید. 

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

کاشان :   275325 نفرخرم آباد:   509251 نفر

ین تمر
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مقایسه اعداد

به عددی که هر جدول نشان می دهد توجه کنید.

 همان طور که می بینید: 
4859000  <  1309470

مانند نمونه باال،  عددها را با هم مقایسه کنید.

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

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

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

میلیونهزار

1 7  4  0 3  0    9  

1309470

میلیونهزار

4 0  0  0 8  5    9  

4859000

میلیونهزار

5 0  9  0 7  4    0  

میلیونهزار

 0  0  0 9  8    7  

ین تمر
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مقایسه اعداد

بین هر دو عدد عالمت مناسب بگذارید.

قیمت هر جنس را بخوانید و جنس ارزان تر را مشخص کنید.

کدام چرخ گوشت گران تر است؟

2319725          2137925

5872640   5089216

985600   7154320

6790000   6790000

ین تمر

<

1050000 تومان
900000 تومان

2500000 ریال

3700000 ریال
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مقایسه اعداد

مصرف برق کدام مجتمع کمتر است؟

مجتمع ورزشی .........................................

قیمت کدام یک از اجناس زیر گران تر است؟

کارخانه ای تعداد 4385000 قوطی کنسرو لوبیا و 6872500 قوطی رب گوجه فرنگی تولید کرده است. 
کدام ماده غذایی بیشتر تولید شده است؟

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

1259000 ریال897500 ریال

مجتمع ورزشی میالد

مجتمع ورزشی تالش
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ریاضی در
 زندگی من

بازی و
ریاضی

با استفاده از کارت اعداد ، یک عدد 7 رقمی درست کنید . 
عدد را بخوانید و آن را با عدد یکی از دوستان خود مقایسه کنید.

0
1

9
2

8
5

3
4

6
7

-اگر بخواهید پول کمتری برای خرید برنج بدهید،  کدام کیسه برنج را انتخاب می کنید؟

20 کیلویی 20 کیلویی

در مورد قیمت اجناس زیر پرس و جو کنید و قیمت آن را بنویسید.

قیمت یک یخچال ........................  تومان

قیمت یک اجاق گاز ........................ تومان

قیمت کدام جنس بیشتر است؟

لیت فعا

136000 تومان168000 تومان

برنج ایرانی
برنج ایرانی
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آیا
می دانید 

جمع آوری مواد بازیافتی، به حفظ محیط زیست کمک زیادی می کند.

جمع

 شهرداری منطقه ای 5720 کیلو گرم مواد بازیافتی شیشه ای و 2165 کیلوگرم مواد بازیافتی 
کاغذی را جمع آوری کرده است. این منطقه روی هم 7885 کیلوگرم مواد بازیافتی )شیشه ای 

و کاغذی( را جمع کرده است.
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جمع دو عدد چهار رقمی ـ بدون انتقال                                                       

برای جمع دو عدد 3405  و 4582 :

- ابتدا یکی ها را با هم جمع می کنیم، می شود .................. یکی

- سپس ده تایی ها را با هم جمع می کنیم، می شود ................. ده تایی.

- در مرحله بعد صدتایی را با هم جمع می کنیم، می شود ................. صدتایی.

- در آخر هزارتایی رابا هم جمع می کنیم، می شود ................. هزارتایی.

پس حاصل جمع می شود:
     

    

7987    )هفت هزار و نهصد و هشتاد و هفت(

تاریخ ........................

هزارتاییصد تاییده تایییکی

5

2

0

8

4

5

3

+    4      

3405
+    4582

7987
 

7
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جمع دو عدد چهار رقمی ـ بدون انتقال                                                       

هزارتاییصد تاییده تایییکی

+                   

هزارتاییصد تاییده تایییکی

+                   

هزارتاییصد تاییده تایییکی

+                   

عددهای زیر را در جدول قرار دهید و با هم جمع کنید.

2387 , 4500

4630 , 5209

2105 , 6734

ین تمر
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جمع

 احمد برای صبحانه، یک بسته خامه و یک شیشه مربای آلبالو خرید.

جمع مقابل را انجام دهید تا مبلغ پرداختی او را به دست آورید.

جمع های زیر را انجام دهید.

3240
+    1250

 

3242
+    157

 

5376
+    620

 

5067
+    2430

 

7493
+    2506

 

9726
+    253

 

7295
+    2103

 

هر دو عدد را با هم جمع کنید.

321 و3209547  و 4360 4145  و 2640

3600 و 62315270 و 3725 920  و 1078

یک وانت 1200 کیلوگرم انگور و 680 کیلو گرم گالبی را به بازار میوه می بَرد. در این وانت چند
 کیلوگرم میوه است؟

ین تمر

1250 تومان 3240 تومان
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جمع

مانند نمونه، قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید.

5200
+    2300

7500 تومان

رب 
گوجه فرنگی

3200 تومان 4500 تومان

2300 تومان

3200 تومان 4700 تومان

5200 تومان



48

مسأله های زیر را حل کنید.

1- کیوان اجناس زیر را خریده است. قیمت آنها چقدر است؟

2- فریده خانم به میوه فروشی رفت. او یک کیلو سیب و یک کیلو موز خرید. قیمت این میوه ها چقدر 
می شود؟

3- به جدول زیر نگاه کنید و تعداد گوسفندان این دو روستا را به دست آورید و در جای خالی بنویسید.

مساله

تعداد گوسفنداننام روستا

2500علی آباد

3400محمود آباد

جمع

1450 تومان 2500 تومان

سیب کیلویی 2700 تومان
موز کیلویی 3200 تومان
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تاریخ ........................جمع با ماشین حساب

فریبرز می خواهد قبض برق و تلفن منزل خود را پرداخت کند.

او با ماشین حساب مبلغ این دو قبض را حساب کرد و 45450 تومان پرداخت کرد.

جمع های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

492 + 356 =     6251 + 8450=

8999 + 8720 =      3298 + 2174 =

20041 + 50000 =    68974 + 99352 =

32890 + 84531 =    28560 + 15000 =

نرگس و نسترن دو عدد 57631 و 32053 را با هم جمع کردند.

پاسخ نرگس 86984    و

پاسخ نسترن 89684 بود. 

پاسخ کدام یک صحیح است؟

قبض تلفن: 25600 تومان

قبض برق: 19850 تومان

ین تمر
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جمع با ماشین حساب

1- مسعود می خواهد اجناس زیر را بخرد. قیمت آنها چند تومان می شود؟

.................... تومان

2- خانم سهرابی اجناس زیر را خریده است. قیمت آن ها چند تومان می شود؟

.................... تومان

3- آقای محمودی اجناس زیر را خریده است. جمع این صورت حساب را بنویسید.

4- کارخانه ماشین سازی 95650 ماشین سواری و 64251 ماشین وانت بار تولید کرده است.   
این کارخانه چند ماشین تولید کرده است؟

.................... ماشین

صورت حساب 

اتو
پلو پز 

98000 تومان
85000 تومان

............. تومانجمع کل 

گوشت مرغ

ین تمر

86500 تومان

35400 تومان 15670 تومان

99999 تومان

٭ برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.
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 تمرین  های دوره ای )1(

- قیمت هر یک از کاالهای زیر را به حروف بنویسید.کاالی گران تر 
را مشخص کنید.

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

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

- جمع های زیر را انجام دهید.

- جاهای خالی را کامل کنید.
آقای مهدوی در تاریخ 2/15 )یعنی پانزدهم ........................... ماه( برای مأموریت به شهر 

زاهدان رفت.

456000 تومان ) به فارسی .............................. تومان( برای خرید بلیت رفت  او مبلغ 
و برگشت پرداخت کرد. 

آقای مهدوی 7 ماه بعد برای مأموریت به شهر سنندج رفت. یعنی ماه ...........................
 

5372
+ 4326

 

8357
+    432

 

3200
+ 6400

 

تاریخ ........................

8765000 تومان

7865000 تومان
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 تمرین  های دوره ای )1(

- جاهای خالی را به طور مناسب کامل کنید.
 اسم خواهر مهتاب، پریسا است.

پریسا در 25 مهر ماه به دنیا آمده است. با توجه به تقویم امسال، روز 
تولد او، روز  .......................... بود.

 مهتاب پول های زیر را داشت. یعنی  ...................... تومان.

او با پولی که داشت، بلوز ...................... تومانی را برای تولد خواهرش خرید.

او یک روسری به قیمت 12000 تومان هم برای خودش خرید.
هزینه خرید مهتاب روی هم ....................... تومان شد.

65000 هزار تومان 35000 هزار تومان
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آیا
می دانید 

معموالً  به ساعت 8 بعداز ظهر "8 شب" هم می گویند.

ساعت
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تاریخ ........................
ساعت- یاد آوری                                                 

زمانی را كه هر یك از ساعت های زیر نشان می دهد، بنویسید.

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

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

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

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

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

...............
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علی ساعت ............... صبح به مدرسه می رود.

علی ساعت ................ ظهر ناهار می خورد.

علی ساعت ................ بعداز ظهر تلویزیون تماشا می کند.

ساعت 7 بعداز ظهر؛ یعنی 7 ساعت از 12 ظهر گذشته است. بنابراین می توانیم 
بگوییم: ساعت 7 بعدازظهر یعنی ساعت 19. 

ساعت

24 13

14

15

16

171819

20

21

22

23
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ساعت های زیر وقت را در بعدازظهر نشان میدهد.

مانند نمونه ،زمان هر ساعت را بخوانید و بنویسید.

                                                                                      ساعت 1 بعداز ظهر، یعنی ساعت 13

 ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....                              ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....

 ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....                              ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....

 ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....                              ساعت .... بعداز ظهر، یعنی ساعت....

ساعت
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ساعت های زیر زمان پخش برنامه های تلویزیونی را در بعداز ظهر نشان می دهد.
مانند نمونه، زمان آن ها را بنویسید.

پخش اخبار: ساعت 2 بعد از ظهر                                           فیلم سینمایی: ساعت .......بعداز ظهر 

 یعنی ساعت 14.                                                                     یعنی ساعت .......

برنامه کودک و نوجوان: ساعت....... بعداز ظهر     پخش مسابقه کشتی: ساعت ....... بعداز ظهر 

یعنی ساعت ....... .                                                   یعنی ساعت ....... .

پایان کار یک کارخانه، ساعت 6 بعد از ظهر است؛ یعنی ساعت ....... .

پایان کار یک اداره،  ساعت 4 بعداز ظهر است؛  یعنی ساعت ....... .

شروع نمایش فیلم، ساعت 7 بعداز ظهر است؛ یعنی ساعت ....... .

ساعت

18
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ساعت                                                 

یک برنامه تلویزیونی ساعت 16 پخش می شود. پخش این برنامه ساعت چند بعدازظهر است؟

ساعت 16؛ یعنی ساعت 4 بعداز ظهر.

مانند نمونه به هم وصل کنید.

ساعت 17

6 بعدازظهر

ساعت 18

ساعت 16

10 شب

ساعت 14

ساعت 13

2 بعد از ظهر ساعت 22
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ساعت                                                 

مانند نمونه، زمان خواسته شده در هر یک از تصاویر
 زیر را بنویسید.

                                                                                               

ساعت 16؛ یعنی ساعت ....... بعداز ظهر
ساعت 21؛ یعنی ساعت ....... بعداز ظهر.
ساعت 14؛ یعنی ساعت ....... بعدازظهر.

ساعت 15؛ یعنی ساعت ....... بعد از ظهر.
 

شما معموالً در هر یک از زمان های زیر، چه فعالیتی انجام می دهید؟
ساعت 13
ساعت 14
ساعت 19
ساعت 21

پخش فوتبال ساعت 18

لیت فعا

شروع کار ساعت 15
پایان کار ساعت 20

ین تمر

 بلیط رفت تهران ـ رامسر 
تاریخ حرکت :20 / 5 / 94

ساعت حرکت :17:00

حرکت اتوبوس:  ساعت ....... بعداز ظهر شروع کار: ساعت ....... بعد از ظهر.

پخش فوتبال : ساعت 6 بعداز ظهر
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1(     70 ـ 78 می شود. 
2(     بزرگترین عدد سه رقمی است.

3(     5031 × 4 می شود.
4(    هفت میلیون و سی صد و سه هزار و پانزده را به رقم می نویسیم.

5(    یک اسکناس 2000 تومانی ............. ریال است.
6(    148 + 375 می شود.

7(    حاصل 9 ÷ 54 است.

در شکل مقابل چند مربع می بینید؟

1

2

3

4

5

6

7

بازی و
ریاضی



61

آیا
می دانید 

در بازی های آسیایی سال 2014 )1393( ورزشکاران ایرانی 
21 مدال طال 
18 مدال نقره 
18 مدال برنز 

یعنی روی هم 57 مدال گرفتند و مقام پنجم را کسب کردند.

جمع
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تاریخ ........................جمع

    جمع های زیر را انجام دهید.

3000
+    4000

 

5000
+    5000

 

5000
+    2000

 

6000
+    1000

 

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید.         

جمع های زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.

6000 + 2000 =    3000 + 200 =

5000 + 5000 =    4000 + 500 =

5 هزار -
5 هزار +

                 
  ....... = .......           

2 هزار -
2 هزار +

                 
  ....... = .......           

6 هزار -
2 هزار +

                 
    ....... = .......           

4 هزار -
5 هزار +

                 
           9000  =   9 هزار 

6 هزار -
3 هزار +
                                                                                                                                                     

....... = .......           

7 هزار -
2 هزار +
                                                                                                                                                     

....... = .......          

4 هزار -
3 هزار +
                                                                                                                                                     

....... = .......          

3 هزار  -
2 هزار  +
                         

  ....... = .......
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جمع ذهنی دو عدد

مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

         4000 تومان

................ تومان

................تومان

قیمت اجناس هر ردیف را به صورت ذهنی حساب کنید.

................ تومان

................ تومان

رب 
گوجه فرنگی

2000 هزار تومان

4000 هزار تومان

5000 هزار تومان 3000 هزار تومان
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تاریخ ........................جمع 3 عدد دورقمی ـ بدون انتقال                                             

پیراهن   35 زنانه،  پیراهن   23 خیاطی  کارگاه  یک  در 
مردانه و 40 پیراهن بچه گانه دوخته شد. در این کارگاه 

روی هم 98 پیراهن دوخته شد.

جمع های زیر را انجام دهید.

عددهای داخل هر مستطیل را با هم جمع کنید.

آموزشگاه امید در کالس هفتم، 10 نفر، در کالس هشتم 15 نفر و در کالس نهم 14 نفر دانش آموز دارد. 
این آموزشگاه در این سه کالس، چند دانش آموز دارد؟

   23
+ 35
+ 40
   98

   45 
+ 30
+ 11
   

   62
+ 15
+ 21

    53
+ 12 
+ 24

   33
+ 14
+ 12
   

50 , 16 , 10

62 , 13 , 20

25 , 32 , 22

46 , 11 , 21
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کتابخانه یک مدرسه 95 جلد کتاب علمی، 75 جلد کتاب داستانی و 80 جلد کتاب مذهبی دارد. 

این کتابخانه 250 جلد کتاب دارد.

جمع های زیر را انجام دهید.

عددهای داخل هر خانه را با هم جمع کنید.

جمع3 عدد دورقمی- با انتقال

   15 
+ 25
+ 10
   

    63 
+ 50
+ 29
   

   26 
+ 35
+ 18
   

    42 
+ 86
+    4
   

    23 
+ 47
+ 52
   

      40 
+ 65
+ 78
   

    42 
+ 19
+    6
   

   77 
+ 30
+    9
   

57 و39 و70

33 و85 و60

6 و37 و48

4 و49 و57

   95 
+ 75
+ 80
   250

1
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مساله

1- دانش آموزان مدرسه پیروزی گیاهان زیر را کاشته اند:
20 نشاء گوجه فرنگی

35 نشاء خیار
28 نشاء توت فرنگی

آنها چند نشاء کاشته اند؟

2- در فروشگاه مدرسه ی هدف، 8 خودکار آبی، 42 خودکار قرمز و 27 خودکار مشکی وجود دارد. در 
این فروشگاه چند خودکار از این سه رنگ هست؟

3- هفته ی آینده، 28 دانش آموزاز  دوره ابتدایی و 16 دانش آموز از دوره متوسطه به همراه 5 نفر از 
معلمان خود به سینما خواهند رفت، آنها باید چند بلیت سینما بخرند؟

4- دانش آموزان مدرسه ی فجر برای پاکسازی طبیعت به پارک جنگلی رفتند و مواد بازیافتی زیر را 
جمع آوری کردند:

32 بطری آب
27 بطری نوشابه
9 بطری آب میوه

آنها چند بطری جمع آوری کرده اند؟

از ریختن پاکت میوه، کاغذ بیسکویت و... در طبیعت خودداری کنیم
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آیا
می دانید 

اندازه گیری طول در بسیاری از شغل ها مانند نجاری، خیاطی، 
نقاشی ساختمان، پارچه فروشی و... کاربرد دارد.

اندازه گیری طول
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اندازه گیری طول
تاریخ ........................

همان طور که می دانید، برای اندازه گیری طول های بزرگ مانند طول میز، طول اتاق و... از متر استفاده 
می کنیم.

طول این قالی 3 متر است.
3 متر ،  300 سانتی متر است.

جاهای خالی را کامل کنید.

6 متر برابر است با .......... سانتی متر                      2 متر برابر است با ..........  سانتی متر.

4 متر برابر است با .......... سانتی متر                      7 متر برابر است با .......... سانتی متر

200 سانتی متر برابر است با 2 متر.                               500 سانتی متر برابر است با ........... متر

800 سانتی متر برابراست با ........... متر                      100 سانتی متر برابر است با........... متر.

- در حیاط مدرسه، یک خط به طول یک متر رسم کنید.
- دست های خود را حدود یک متر باز کنید.

یک متر 100 سانتی متر است.

3 متر

لیت فعا
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اندازه گیری طول

طول این میز 120 سانتی متر است.
120 سانتی متر برابر است با 1 متر و 20 سانتی متر.

جاهای خالی را کامل کنید.

● طول یک اتاق 425 سانتی متر است.

425 سانتی متر برابر است با .......... متر و ........ سانتی متر.

● قد نادر 163 سانتی متر است.

163 سانتی متر برابر است با .......... متر و ........... سانتی متر.

● طول پنجره یک اتاق 274 سانتی متر است.

274 سانتی متر برابر است با ............ متر و ........... سانتی متر

● 627 سانتی متر برابر است با ......... متر و ......... سانتی متر

● 350 سانتی متر برابر است با ......... متر و........ سانتی متر.

● 495 سانتی متر برابر است با......... متر و........ سانتی متر.

120 سانتی متر

20 سانتیمتر

1متر



70

اندازه گیری کنید و در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

● طول میز معلم ................................ سانتی متر است.

● عرض تخته کالس ....................... سانتی متر است.

● عرض نیمکت کالس.................... سانتی متر است.

● طول در کالس............................. سانتی متر است.

کدام یک از موارد باال از یک متر بیشتر است؛ آنها را به متر و سانتی متر بنویسید.

- با استفاده از متر، قد خود و یکی از دوستانتان را در کالس اندازه گیری کنید. وجاهای خالی را 
کامل کنید.

اندازه قد من ........... سانتی متر است، یعنی ........... متر و........... سانتی متر.

اندازه قد دوستم........... سانتی متر است، یعنی ........... متر و........... سانتی متر.

قد من از قد دوستم ........... است.

لیت فعا
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زوج و  فرد- یادآوری
تاریخ ........................

همانطور که می دانید:
اعدادی که یکان آنها 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 باشند، زوج هستند.
اعدادی که یکان آنها 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 باشند، فرد هستند.

ین تمر

1- کدام یک از اعداد زیر زوج است؟ عالمت بزنید.

743     374          437              

2- با استفاده از اعداد 2 ، 5 ، 8 یک عدد فرد و یک عدد زوج بنویسید.

................... زوج            ................... فرد   

3-در کوچه الله، پالک های زوج در سمت راست و پالک های فرد در سمت چپ کوچه است. پالک منزل 

آقای هاشمی 69 است. 

این خانه در کدام سمت کوچه است؟   ....................

4- شماره کفش شما چند است ؟    ....................

این عدد زوج است یا فرد ؟    ....................

5- شماره)سایز( شلوار شما چند است ؟    ....................

این عدد زوج است یا فرد ؟    ....................
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بازی و
خانه های زوج  را رنگ کنید. تا ماشین را به پارکینگ برسانید.ریاضی

19760715938930

13389353761294706603

271134506417520095081

5831269847426125

ریاضی در
 زندگی من

استخر پیروزی در روزهای زوج مخصوص بانوان و در روزهای فرد مخصوص آقایان است. 
اگر شما بخواهید از این استخر استفاده کنید، در چه روزهایی می توانید به آنجا بروید ؟
.......................................................................... 
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آیا
می دانید 

با پس انداز کردن مقداری از پول های خود، می توانید برخی وسایل 
مورد عالقه یا مورد نیاز خود را بخرید.

جمع
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جمع

   5000 
+ 2000
+ 1000
     8000   

   5000 
+ 2000
+    500
   

   5000 
+ 2000
+ 2000
   

   2000 
+ 2000
+    500
   

   2000 
+ 2000
+ 2000
   

   2000 
+ 1000
+ 1000
   

    3000 
+ 2000
+ 2000
   

   5000 
+ 1000
+ 1000
   

جمع های زیررا انجام دهید.

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید.

  5 هزار  
1 هزار +
1 هزار +

  ....... = .......                    

  5 هزار   
2 هزار +
2 هزار +

  ....... = .......                    

                   2 هزار  
2 هزار +
1 هزار +

   
5000 = 5 هزار                                          

   5 هزار   
2 هزار +
1 هزار +

  ....... = .......                    

       2 هزار  
1 هزار +
1 هزار +

  ....... = .......                    

  2 هزار   
2 هزار +
2 هزار +

  ....... = .......                    

تاریخ ........................
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جمع ذهنی سه عدد

حاصل جمع های زیر را به صورت ذهنی بنویسید.

مریم اجناس زیر را خرید ، او چه قدر باید به فروشنده بپردازد؟

................ تومان باید بپردازد

تاریخ ........................

                                                       5000 +2000+2000=          

                                                       2000+2000+500=          

                                                       2000+2000+2000 =          

5000+1000+1000 = 

5000+2000+500=

5000+1000+ 500=5000+2000+1000 =

2000+2000+1000=

2000+1000+1000=

5000 هزار تومان
2000 هزار تومان

1000 هزار تومان
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جمع

مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

9000 تومان

................ تومان 

................ تومان 

................ تومان 

................ تومان 
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تاریخ ........................پول

مقدار پولی را که برای خرید هر جنس الزم است ، مشخص کنید.

 
8000 تومان

7000 تومان 

11000 تومان 

- با پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد؛ مجموعه های زیر را بسازید.

9500 تومان 12000 تومان   6500 تومان   10000 تومان  

لیت فعا
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جمع سه عدد با ماشین حساب                                          
تاریخ ........................

خانم حیدری اجناس زیر را خرید.

او با ماشین حساب مبلغ آن ها را حساب کرد و 96200 تومان به فروشنده پرداخت کرد.

جمع های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

 95 + 18 + 37 =                                                               875 + 120 + 420 =                              

 3890 + 7264 + 940 =                                                 2046 + 6000 + 5899 =                      

 15006 + 85529 + 69431=                                        89401 + 4526 + 73480 =                

  8700 + 99640 + 625 =                                              562 + 5000 + 6781 =                       

ین تمر

45800 تومان

37900تومان

12500 تومان
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جمع سه عدد با ماشین حساب                                          

1- خانم شریفی به همراه دخترش به رستوران رفتند. جمع صورت حساب آنها چقدر شده است؟

2- آقای امامی برای ماشین خود هزینه های زیر را پرداخت کرده است:

تعویض روغن   45000 تومان

خرید برف پاک کن   12800 تومان

پول بنزین   35000 تومان

کل هزینه های او چقدر شده است؟ ................................تومان

3- مدرسه ای برای کارگاه »کارو فناوری« خود مواد زیر را خریده است.

پارچه:   18900 تومان

کاموا:   23000 تومان

چسب مایع: 8700 تومان.

جمع مبلغ پرداختی را حساب کنید.

                                                    ................................تومان

صورت حساب 

چلو کباب کوبیده                                 9500تومان

جوجه کباب                                     11500تومان

نوشابه                                             2000تومان

جمع: ..........................        تومان

روغن 
موتور
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پول ـ یادآوری
تاریخ ........................

کدام دسته از پول های زیر برابر یک اسکناس 1000 تومانی است؟  

کدام دسته از پول های زیر برابر یک اسکناس 2000 تومانی است؟

کدام دسته از پولهای زیر برابر یک اسکناس 5000 تومانی است؟
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پول

درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

یک اسکناس10000 تومانی برابر است با ...... اسکناس ........... تومانی

 

یک اسکناس10000 تومانی برابر است با ...... اسکناس ........... تومانی

 

یک اسکناس10000 تومانی برابر است با ...... اسکناس ........... تومانی

 درجاهای خالی، عدد مناسب بنویسید.

یک اسکناس 10000 تومانی برابر است با .............. اسکناس 2000 تومانی.

یک اسکناس 10000 تومانی برابر است با .............. اسکناس 1000 تومانی.

یک اسکناس 10000 تومانی برابر است با .............. اسکناس 5000 تومانی.

تاریخ ........................
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پول

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

................ تومان 

................ تومان 

................ تومان 

................ تومان 
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پول

مینا با مقدار پولی که دارد کدام قاب عكس را می تواند بخرد؟

بابک با مقدار پولی که دارد، کدام عینك را می تواند بخرد؟ 

14000 تومان

15000 تومان 17000 تومان

12000 تومان
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خانم محمدی با مقدار پولی که دارد کدام کیف را می تواند بخرد؟

آیا مژگان می تواند با مقدار پولی که دارد،این جنس را بخرد؟  .............
چرا؟ 

22000 تومان

20000 تومان 22000 تومان

پول
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 تمرین  های دوره ای )2(

.............. به کالس   ، ..............  ، .............. مونا در روزهای زوج یعنی 

نقاشی می رود. شروع کالس او ساعت 16 یعنی ......... بعد ازظهر می باشد. 

و  متر   ........ یعنی  متر  120سانتی  طول  به  بوم  یک  خود  نقاشی  کشیدن  برای  او 

........ سانتی متر و عرض 70 سانتی متر تهیه کرده است.

 مونا برای خرید بوم، این پول ها را یعنی : ............

 تومان پرداخته است. 

او منظره یک جنگل را در بوم کشیده و آن را در اتاقش نصب کرده است. مونا از دیدن نقاشی خود

 لذت می برد.

مانند نمونه به هم وصل کنید. 

2 متر و 7 سانتی متر 125 سانتی متر 

یک متر و 25 سانتی متر364 سانتی متر 

7 متر و 50 سانتی متر 750 سانتی متر 

3 متر و 64 سانتی متر 207 سانتی متر 

تاریخ ........................
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 تمرین  های دوره ای )2(

ساعت 19 یعنی : 

           6 بعد ازظهر                                         7 بعد ازظهر                                   9 بعد از ظهر 

مقدار پول های زیر را بنویسید . 

 ............................ تومان

قیمت هر یک از اجناس زیر را به حروف بنویسید و جنس گران تر را مشخص کنید. 

جمع های زیر را انجام دهید. سپس درستی آن ها را با ماشین حساب بررسی کنید . 

   42 
+ 21
+ 35
   

   357 
+ 460
   

   38 
+ 20
+ 29
   

   2591 
+ 6307
   

به حروف : ................................ تومانبه حروف : ................................ تومان

53970007585000
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آیا
می دانید 

بریدن درختان و کم شدن فضای سبز، آسیب زیادی به محیط زیست 
می رساند.

تفریق
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تفریق ـ یادآوری
تاریخ ........................

تفریق های زیر را انجام دهید.

               95 – 28 =     900 – 59 =

               70 – 59 =     734 – 520 =

               807 – 34=      692 – 389 = 

1- یک فروشگاه 450 کیلوگرم شکر داشت. 287 کیلوگرم آن فروخته شد. در این فروشگاه چند کیلو گرم 
شکر مانده است؟

....................... کیلوگرم

2- در یك میدان تره بار ، 500كارتن موز بود . 260كارتن آن فروخته 
شد چند كارتن موز باقی مانده است؟

....................... كارتن

3- در یک کارگاه كفاشی 650 جفت كفش ورزشی دوخته شد. 580 جفت از آن ها، فروخته شد. در این 
کارگاه چند جفت كفش ورزشی مانده است؟                             

                                      ....................... كفش ورزشی

مسئله
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تفریق

تفریق های زیر را انجام دهید.

   2000 
- 1000
   

   3000 
- 2000
   

   5000 
- 2000
   

   7000 
- 5000
   

   5000 
- 1000
   

   4000 
- 2000
   

   3000 
- 1000
   

   5000 
- 4000
   

مانند نمونه تفریق های زیر را انجام دهید.

4 هزار -
2 هزار -

  ....... = .......                    

5 هزار -
3 هزار -

  ....... = .......                    

7 هزار -
2 هزار -

                    5000  =   5 هزار 

9 هزار -
5 هزار -

  ....... = .......                    

7 هزار -
3 هزار -

  ....... = .......                    

5 هزار -
2 هزار -

  ....... = .......                    

تفریق های زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.

5000 – 2000 =    8000 – 5000  =

2000 – 1000 =    5000 – 3000 =

4000 – 1000 =     4000 – 2000 =
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تفریق

پاسخ مسئله های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

1- حسین 5000 تومان دارد.

او یک زیرپوش به قیمت 4000 تومان خرید

چقدر برای او مانده است؟                                 ................ تومان

2- خانم مقدم 8000 تومان پول داشت.

او 6000 تومان آن را خرج کرد.

حاال خانم مقدم چقدر پول دارد؟                  ................تومان

3- آقای مرادی 9000 تومان داشت.

او برای کرایه تاکسی 2000 تومان داد.

چقدر برای او مانده است؟                                       ................تومان

4- مجید یک اسکناس 5000 تومانی دارد.

او با 2000 تومان آن یک مجله خرید.

چقدر برای او مانده است؟                                      ................تومان
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ین تمر
جاهای خالی را کامل کنید.

1- زهرا با مقدار پولی که دارد یک مداد خرید.

چقدر برای او مانده است؟  ....................... تومان
2- محمد با مقدار پولی که دارد. یک بسته توت فرنگی خرید.

چقدر برای او مانده است؟ ....................... تومان

3-  لیال ............. تومان دارد. 

او یک كتاب به قیمت   .......................  خرید.  
چقدر برای او مانده است؟  ....................... تومان

 
4- شهرام   ....................... تومان دارد. 

او یک تسبیح به قیمت   ....................... خرید. 
چقدر برای او مانده است؟   ....................... تومان

1000 تومان

3000 تومان

3000 تومان

3000 تومان
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تفریق با ماشین حساب
تاریخ ........................

مریم یک مانتو به قیمت 47500 تومان خرید و 50000 تومان به فروشنده داد.
فروشنده با ماشین حساب،  حساب کرد و 2500 تومان به مریم پس داد.

 تفریق های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

             945 – 578 =                               7620 – 648 =

             4083 – 2005 =      59620 – 8300 =

             70000 – 23990 =                  89300 – 61130 =

             52680 – 10000 =                        96150 – 78620 =

نیما و کیوان تفریق زیر را انجام داده اند. پاسخ کدام یک درست است؟

                 63090 – 38256 =

پاسخ کیوان:    24834 پاسخ نیما:    54834   

ین تمر
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تفریق با ماشین حساب

از ماشین حساب استفاده کنید.
1- سهیل 76000 تومان دارد. او این ساعت را خرید. 

چند تومان برایش مانده است؟

                              ...................... تومان

2- سارا 85000 تومان دارد. 
او برای این که بتواند این کفش را بخرد چند تومان کم دارد؟

                              ...................... تومان

3- این صورت حساب آقای باقری است.
جمع صورت حساب او چقدر است.  ..............

اگر آقای باقری 80000 تومان به فروشنده بدهد
 چند تومان باید پس بگیرد؟

                              ...................... تومان

4- فروشگاهی 56700 کیلوگرم برنج داشت.
9800 کیلوگرم آن فروخته شد. چند کیلوگرم برنج مانده است؟

                               ...................... کیلوگرم

صورت حساب 

شلوار کتان                                45000 تومان

پیراهن                                       26000 تومان

جمع کل: 71000 تومان

55000 تومان

96780 تومان
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تفریق با ماشین حساب

1- حسن در دفترچه پس انداز خود 76425 تومان داشت.
او24500 تومان از حساب خود برداشت کرد. حاال اوچند

 تومان پس انداز دارد؟

...................... تومان

2- از کتاب داستانی در سال گذشته 35600 جلد و امسال 28000 جلد چاپ شده است. دراین دو سال 
از این کتاب چند جلد چاپ شده است؟

...................... جلد کتاب

خود  به حساب  دیگر  تومان  او 15000  داشت.  تومان  انداز خود 50000  پس  دفترچه  در  3- سهراب 
گذاشت.

حاال سهراب چند تومان پس انداز دارد؟ 

...................... تومان

4- در یک کارخانه 85000 کارتن شامپو بود.
41280 کارتن آن فروخته شد. چند کارتن شامپو مانده است؟ 

......................شامپو

مسئله

دفترچه قرض الحسنه

شامپو

برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده كنید.
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آیا
می دانید 

به سنگینی اجسام »جرم« می گویند. معموالً  در زندگی روزمره به جای 
کلمه »جرم« از كلمه » وزن « استفاده می شود.

کیلوگرم ـ گرم
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كیلوگرم                                                    
تاریخ ........................

همانطور که می دانید برای این که جرم اجسام را با دقت اندازه گیری کنیم، از ترازو استفاده می کنیم.
یکی از واحدهای اندازه گیری جرم » کیلوگرم« است. 

مانند نمونه جمله ها را کامل کنید.

                                                      این هندوانه 7 کیلوگرم است. 

این کیسه آرد ................. است.

                                                                     این موزها ................. است.
0

5

19
8 2

37
6 4
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كیلوگرم                                                    

با توجه به عددی که هر ترازو نشان می دهد ، جمله ها را کامل کنید.

وزن امیر................. کیلوگرم است.

وزن رضا ................. کیلوگرم است.

امیر از رضا ................. است.

                                                                                                 وزن شما چند کیلوگرم است؟  .................

                                                                                         شما از رضا ................. هستید.

با استفاده از ترازو و موادی که معلم در اختیار شما می گذارد مقادیر زیر را 
اندازه گیری کنید.

2 کیلو گرم عدس
3 کیلوگرم برنج
1 کیلوگرم لوبیا

لیت فعا

50

0

6055
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45
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برای اندازه گیری جرم اجسام سبک از واحد »گرم« استفاده می کنیم

در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                                                وزن این قالب پنیر 500 گرم است.

                                                  وزن این بسته خیارشور ................. گرم است.

 وزن این بسته دارچین ................. گرم است.

                                    وزن این بسته کشمش  ................. گرم است.

گرم                                                               
تاریخ ........................

یک کیلوگرم 1000 گرم است.

ین تمر
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كیلوگرم و گرم                                                   

با توجه به شکل های باال، جمله های زیر را کامل کنید.

قالب کره 100 گرم است. 

قوطی رب گوجه فرنگی ................. است.

بسته شکر ................. .... است.  

بسته زردچوبه ................. است.

بسته چای ................. است. 

بسته ماکارونی ................. است.

با استفاده از ترازو و موادی که معلم در اختیار شما می گذارد، مقادیر زیر را اندازه گیری کنید.

500 گرم لوبیا 300 گرم چای   یک کیلوگرم برنج  250 گرم شکر  

رب 
گوجه فرنگی

لیت فعا

200 گرم800 گرم
100 گرم

1 كیلوگرم

2 كیلوگرم

500 گرم
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كیلوگرم و گرم                                                   

جاهای خالی را با استفاده از کلمه ی »کیلوگرم« یا »گرم« کامل کنید.

وزن این خربره 4 .............. است.

                                                      وزن این فلفل ها 250 .............. است.

وزن این بسته ماکارونی 700 .............. .است 

وزن این کیسه برنج 25 .............. است.

معموالً وقتی می خواهیم اجناس زیر را بخریم، از چه واحدی استفاده می کنیم)کیلوگرم یا گرم(

گوشت  ................                   زردچوبه  .................                        فلفل سیاه  .................

میوه  .................                  خالل پسته  .................                       مرغ  .......................

25 کیلویی

ین تمر
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وزن این بسته لوبیا 500 گرم است.

به 500 گرم، نیم کیلو گرم هم می گویند. پس می توانیم بگوییم: 
وزن این بسته لوبیا نیم کیلوگرم است.

با توجه به هر شکل، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

وزن این بسته قارچ ................. گرم است.

وزن این بسته قارچ ................. کیلوگرم است.

وزن این بسته بادام ................. گرم است.

وزن این بسته بادام ................. کیلوگرم است.

ین تمر
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كیلوگرم و گرم                                                   

جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

این سبزی ها 2 کیلو و نیم است.

                                             این مرغ 1 کیلو و 200 گرم است.

                                                                       این بسته آرد ................. است.

این بسته کشک ................. است.

                                                                   این بسته خیار ................. است.

                                                                  این بسته پرتقال ................. است.

0

5

1500

500

500

500

500 500

500

500500

500

9

8 2

37

6 4

0

5

19
8 2

37
6 4

آرد
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آیا
می دانید 

معموالً  قد یک کودک در چهارسالگی، 2 برابر قد او در  هنگام تولد 
است.

چند برابر
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چند برابر

طول پاره خط »الف ب« 4 سانتی متر است.
 

طول پاره خط »الف ج« 2 برابر پاره خط »الف ب« است. 

یعنی : 8 = 4 × 2

طول پاره خط »الف د« 3 برابر پاره خط »الف ب« است.
 

یعنی : 12 = 4 × 3

پاره خطی که 4 برابر پاره خط »الف ب« باشد ، چند سانتی متر است؟

پاره خطی که 7 برابر پاره خط »الف ب« باشد ، چند سانتی متر است؟

هر عدد را سه برابر کنید تا جدول زیر کامل شود.

الف ب

الف ج

الف د

ین تمر

106381

24
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مسئله

به مسئله های زیر پاسخ دهید.

1-  در این بشقاب 5 کیک وجود دارد.

می خواهیم در این دیس 3 برابر کیک بگذاریم. 

یعنی ........... کیک.

2- مینا 7 سال دارد. سن مادرش 5 برابر اوست . مادر مینا چند سال دارد؟

3- عرض پنجره ای 90 سانتی متر است. می خواهیم برای دوختن پرده 3 برابر عرض آن پارچه تهیه کنیم. 
چقدر پارچه الزم است؟

4- مدرسه رسالت 50 دانش آموز دارد. تعداد دانش آموزان مدرسه امید 4 برابر آن است. مدرسه امید 
چند دانش آموز دارد؟

با استفاده از نواری که معلم در اختیار شما قرار میدهد ابتدا 15 
سانتی متر از نوار را ببرید سپس نواری ببرید که طولش 2 برابر 

نوار بریده شده باشد.

لیت فعا
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قیمت یک کالف کاموا 4700 تومان است.
خانم کریمی برای بافتن یک بلوز 5 کالف کاموا خرید. او با ماشین حساب قیمت 

کامواها را حساب کرد و 23500 تومان به فروشنده پرداخت کرد.

ضرب های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

با توجه به قیمت هر جنس مبلغ پرداختی برای هر 
ردیف را مشخص کنید.

قیمت 3 بسته پنیر: ................... تومان

قیمت 2 بطری شیر: ................... تومان

قیمت 4 قالب کره: ................... تومان

ضرب با ماشین حساب
تاریخ ........................

3962 × 8 =                                                        8670 × 4 =                                      

  6590 × 39 =                                                       519× 24 =                                      

485 × 61 =                                                      7346 × 97 =                                    

کره750 تومانپنیر3700 تومان

شیر 2600 تومان
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خانم جوادی برای جشن عروسی دخترش میوه های 
زیر را خریده است.

با توجه به قیمت هر میوه جدول زیر را کامل کنید.

 

- قیمت یک دست فنجان 8500 تومان می باشد.
برای آبدارخانه ی  اداره ای، 3 دست فنجان خریده اند، قیمت فنجان ها چه قدر شده است؟

................... تومان

- به نزدیکترین فروشگاه محل زندگی خود بروید و با دیدن قیمت اجناس، جدول زیر را کامل کنید.
  
  
  

ضرب با ماشین حساب

مسئله

لیت فعا

قیمت 15 کیلوقیمت یک کیلونام جنس

سیب زمینی

پیاز

   ................... تومان10 کیلوگرم انگور

   ................... تومان12 کیلو خیار

   ................... تومان8 کیلو گیالس

   ................... تومان15 کیلو سیب

سیب کیلویی 2000 تومان

گیالس کیلویی 5200 تومان

انگور کیلویی 3700 تومان

خیار کیلویی 3700 تومان

پرتقال کیلویی 3000 تومان
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تقسیم  با ماشین حساب
تاریخ ........................

در کارخانه ای 9800 کیلوگرم گچ تولید شده است.کارگران می خواهند گچ ها را 
در کیسه های 20 کیلو گرمی بسته بندی کنند.

آنها با ماشین حساب تعداد کیسه های مورد نیاز را حساب کردند و 490 کیسه تهیه 
کردند.

تقسیم های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

3402 ÷ 6 =                                                      7720 ÷ 8 =                                        

384 ÷ 12 =                                                       780 ÷ 26 =                                       

                                                                                       5518 ÷ 89 =                                                  2793 ÷ 57 =                                      

                                                                                          

مساله های زیر را حل کنید.

آقای معینی با 8640 تومان، 12 خودکار خرید.
قیمت یک خودکار چه قدر است؟

نیکو با  9000 تومان 6 شاخه گل خرید.

قیمت یک شاخه گل چه قدر است؟

مسئله

ین تمر
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تقسیم  با ماشین حساب

آقای طالبی با 4250 تومان 5 کیلو کرفس خرید.
قیمت یک کیلو کرفس چقدر بوده است؟

................... تومان

خانم ملکی با 6400 تومان یک بسته 4 کیلویی كاهو خرید.
قیمت یک کیلو كاهو چند تومان بوده است؟

................... تومان

با توجه به تصویر روبروبرای بسته بندی 8000 کیلو لپه، چند کیسه الزم است؟ 

................... کیسه

در یک کارتن 40 جعبه دستمال کاغذی جا می گیرد. برای بسته بندی 3400 جعبه دستمال کاغذی، چند 
کارتن الزم است.؟

 ...................كارتن

20 کیلویی

لپه
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برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده كنید.

1- در یک کارخانه ی جوراب بافی می خواهند 8340 جوراب را در بسته های 3 تایی قرار دهند.
 این جوراب ها چند بسته می شود؟   ................  بسته

2-کشاورزی محصول ذرت خود را در 470 کیسه جمع آوری کرده است.
اگر در هر کیسه 50 کیلو ذرت باشد. 

محصول ذرت این کشاورز چند کیلوگرم است؟   ................كیلوگرم

3- قیمت یک شیشه آب لیمو 6500 تومان است.
آقای حسینی برای رستوران خود 7 شیشه آب لیمو خرید. او چه قدر پرداخت کرده است؟

4- 238 نفر از دانش آموزان و مربیان مدرسه طلوع می خواهند به اردو بروند
اگر ظرفیت هر مینی بوس 17 نفر باشد آنها چند مینی بوس الزم دارند؟

                               ...................  مینی بوس

5- یک کارخانه روزی 450 جعبه بیسکویت تولید می کند در 25 روز 
چند  جعبه بیسکویت تولید می کند؟

                                                    ...................  جعبه
 

مسئله

6500 تومان
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آیا
می دانید 

برای قاب کردن تابلوها باید محیط آن را اندازه بگیریم.

محیط
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محیط مربع رو به رو برابر است با :  

     سانتی متر 24 = 6+ 6+ 6+  6

سانتی متر 24 = 6 × 4
بنابراین می توان گفت:

محیط هر یک از مربع های زیر را به دست آورید.

   
است.  متر   7 آن  ضلع  هر  اندازه  و  است  مربع  شکل  به  ای  باغچه 
می خواهیم دور این باغچه نرده بکشیم. محیط این باغچه را حساب 

کنید. 

محیط

6 سانتی متر 6 سانتی متر

6 سانتی متر

6 سانتی متر

4 × اندازه یک ضلع = محیط مربع

همانطور  که می دانیم:

در هر مربع، طول ضلع ها با هم برابر است؛ 

پس می توانیم محیط این مربع را به صورت 

زیر هم به دست آوریم. 

5 سانتی متر

3 سانتی متر
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محیط

1- یک رومیزی به شکل مستطیل است. می خواهیم دور آن را نواردوزی کنیم؛ اگر طول آن 3 متر و 
عرض آن 2 متر باشد ؛ محیط این رومیزی چند متر است؟

2- سالن اجتماعات مدرسه ای به شکل مربعی است که اندازه هر ضلع آن 8 متر است. محیط این سالن 
چقدر است؟

3- یك تابلوی نقاشی به شكل مستطیل است . می خواهیم این تابلو را قاب كنیم اگر طول تابلو 2متر و 
عرض آن 1متر باشد ، محیط آن چند متر است؟

4- کدام شکل مربع است؟

محیط آن را بدست آورید.
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برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.
ــ محمد می خواهد اجناس زیر را بخرد.

قیمت آنها چند تومان می شود؟

..............  تومان

اگر او 10000 تومان داشته باشد، آیا می تواند این اجناس را بخرد؟  ........

ــ خانم جوادی می خواهد این اجناس را بخرد.
قیمت آنها چند تومان می شود؟

..............  تومان

اگر او 5000 تومان داشته باشد آیا می تواند این اجناس را بخرد؟

ــ محسن می خواهد اجناس زیر را بخرد، قیمت آنها چند تومان می شود؟

..............  تومان

               اگر او 5000 تومان داشته باشد؛ آیا می تواند این اجناس را بخرد؟

5000 تومان

1700 تومان
1600 تومان

6500 تومان
2450 تومان

800 تومان

مسئله
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ــ سیما می خواهد اجناس زیر را بخرد.
قیمت آنها چند تومان می شود؟ 

                                                    ..............  تومان

اگر او یک اسکناس 10000 تومانی به فروشنده بدهد. چند تومان باید پس بگیرد؟

ــ فرهاد می خواهد اجناس زیر را بخرد.

قیمت آن ها چند تومان می شود؟
                                                                                   ..............  تومان

اگر او 5000 تومان به فروشنده بدهد، چند تومان باید پس بگیرد؟

ــ فاطمه می خواهد اجناس زیر را بخرد. قیمت آنها چند تومان می شود؟

                 ..............  تومان

اگر فاطمه یک اسکناس 10000تومانی به فروشنده بدهد، چند تومان باید پس بگیرد؟

                 ..............  تومان

4200 تومان

800 تومان

1500 تومان 2500 تومان

2450 تومان

1500 تومان

مسئله
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 تمرین  های دوره ای )3(

آموزشگاه رشد تعدادی از دانش آموزان را برای اردو به شهر یزد برد.

پایه هفتم: 23 نفر

پایه هشتم: 18 نفر

پایه نهم: 15 نفر

چند نفر از دانش آموزان به اردو رفتند؟  ..............

آنها چه ماهی به اردو رفتند؟  ..............

زمان حرکت:  .................  بعداز ظهر

قیمت بلیط:   .................  تومان

دانش آموزان از جاهای دیدنی یزد بازدید کردند 

 بلیط رفت تهران ـ یزد 
تاریخ حرکت : 9 / 11 / 94

ساعت حرکت : 17:00

قیمت: 455000 ریال

 عمارت ناجی در یزد بنای چخماق یزد
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 تمرین  های دوره ای )3(

رستوران   .........
چلو کباب 12000 تومان

جوجه کباب 14000 تومان

باقالی پلو با گوشت 17000 تومان

دوغ 1000 تومان

نوشابه 1000 تومان

سپس برای ناهار به یک رستوران رفتند. آنها چلوکباب و دوغ خوردند.

هزینه ناهار هر دانش آموز چقدر شده است؟ ................... تومان

امیر برای خانواده خود 2 کیلو شیرینی یزدی خرید.

قیمت یك كیلو شیرینی 9500 تومان بود.

قیمت این جعبه شیرینی چه قدر شده است؟  ...................

او    یعنی ................ تومان به فروشنده داد. چند تومان باید پس بگیرد؟
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 تمرین  های دوره ای )3(

 دروازه ارگ سمنان

آشنایی با استان سمنان

استان سمنان ششصد و سی و یک هزار و دویست و هجده) به رقم ..................( نفرجمعیت  دارد.

مركز این استان شهر سمنان است.

دامغان و شاهرود از شهرهای معروف این استان هستند.

دامغان 82000  نفر ) به حروف: ................................................... (

و شاهرود 225000 نفر ) به حروف: ................................................. ( جمعیت دارد.

جمعیت شهر شاهرود از جمعیت دامغان .......................است.

انگور و پسته از محصوالت مهم كشاورزی این استان می باشد.
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 تمرین  های دوره ای )3(

1ـ كدام اتومبیل روز چهارشنبه می تواند وارد محدوده طرح ترافیك زوج و فرد شود.

شماره پالك: ...................

2ـ معموال برای پختن یك پیمانه برنج 2 برابر آن آب می ریزیم . برای پختن 4 پیمانه برنج چند پیمانه آب 

الزم داریم؟                                             ..............  پیمانه

3ـ معموال اتوبوس های مسافربری 32 صندلی دارند. 

از مدرسه ای 128 نفر می خواهند به اردو بروند آن ها به چند اتوبوس نیاز دارند؟  ...................

212 ج 11 ایران
33

215 ج 23 ایران
99

215 س 14 ایران
77 119 ق 94 ایران

88
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