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باسمه تعالي

  فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( رادر 
يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي 
است، سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظر بر 
رشد و توان مندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه وعمومي، كسب مهارت هاي 
دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكرعلمي ومنطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز 
خالقيت و نوآوري ونيز كسب دانش ، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است ، 
مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد 
بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، 
زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) توان مندي ها ،مهارت ها( 

مي باشد.

 اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز وگرامي با بهره گيري از اين 
كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي واجتماعي ياري نمايند.

 اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان 
استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است از تالش و مساعي تمامي 
اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل 

چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.

  دراينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود 
را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

                                                                    دكتر مجيد قدمي  

                   معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور



فصل اول
درس اول- اعداد ترتیبی

مرور عدد نويسي
درس دوم- عدد 10000

درس سوم- عددنويسی 10000-19999
درس چهارم- اعداد التین)1(

درس پنجم- ماشین حساب
مرور ضرب

 درس ششم ضرب 6
درس هفتم- تقويم

مرور فصل 1
فصل دوم

درس اول- پول 10000 ريالی
درس دوم- جمع ذهنی

درس سوم- جمع سه رقم با سه رقم )انتقال به دهگان(
درس چهارم- عددنويسی 39999- 20000

درس پنجم- اعداد التین)2(
مرور اندازه گیري

درس ششم- اندازه گیری )متر(
درس هفتم- ضرب 7

مرور فصل 2
فصل سوم

درس اول- زوج وفرد
مرور مقايسه اعداد

درس دوم- مقايسه اعداد)1( 
درس سوم- تفريق 3 رقم از 3 رقم )انتقال از دهگان(

درس چهارم- عددنويسی 69999- 40000
درس پنجم-پول 20000 ريالی

درس ششم- ضرب 8
درس هفتم- تفريق ذهنی

مرور فصل 3
فصل چهارم

مرور ساعت
درس اول- ساعت )نیم(

درس دوم - ساعت )ربع(
درس سوم- پول 50000 ريالی

درس چهارم- عددنويسی 99999- 70000
درس پنجم- ضرب 9

درس ششم- جمع 3 رقم با 3 رقم )انتقال به صدگان(
درس هفتم- ضرب هر عدد در يک

درس هشتم- ضرب يک در هر عدد
مرور فصل 4

فصل پنجم
مرور وزن 

درس اول- کیلوگرم
درس دوم - گرم

درس سوم- مقايسه اعداد)2(
درس چهارم- ضرب هر عدد در صفر

درس پنجم- ضرب در 10
درس ششم- تفريق3 رقم از 3 رقم )انتقال از صدگان(

درس هفتم- خاصیت جابه جايی ضرب
مرور هندسه

درس هشتم - معرفی محیط
مرور فصل 5

سخنی با همکاران
صفحهعنوان

6

10
14
16
19
28
30
32
34
40
42

46
50
52
54
62
65
66
69
74

78
81
82
86
88
96

101
106
109

112
113
114
118
122
130
136
138
140
142

146
147
149
151
155
157
159
161
165
166
168



سخنی با همکاران

با توجه به تحول در نظام آموزشی و تدوين ابالغ سند تحول بنیادين در آموزش 
و پرورش و استقرار ساختار جديد آموزشی، سازمان آموزش و پرورش استثنايی 
نیز همگام با ساير بخش های وزارت آموزش و پرورش اقدام به برنامه ريزی و 
تمهید مقدمات ازجمله تألیف کتب درسی جديد نموده است تا بتواند گامی ديگر 
در جهت برابرسازی فرصت های يادگیری و بهبود بخشیدن به محتوا و روش های 

آموزش اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
بهسازی  و  بهبود  جهت  در  تا  داد  امکان  ما  به  که  مهربان  خدای  از  سپاس  با 
اهداف  به  دست يابی  هم چنین  و  ابتدايی  دوره  در  رياضی  آموزش  روش های 
پیش بینی شده ی برنامه درسی ملی، با توجه به نیازهای دانش آموزان به تألیف 

کتاب جديد رياضی پايه پنجم همت گماريم.
در اين کتاب تالش شده است با روش های آموزشی جديد، دانش آموزان به فکر 
کردن ترغیب شوند و در يادگیری ، نقش فعال ايفا نموده و با فراگیری مهارت های 

مختلف، توانايی آن ها در حل مسئله تقويت شود.
درس رياضیات بايد برای دانش آموزان شادی بخش بوده و احساس خوبی از 
توانايی های خود و ديگران را در آن ها ايجاد نمايد و به دانش آموزان نشان دهد با 
همه ی تفاوت ها و اختالف هايی که دارند می توانند در کنار هم و با حس مسئولیت پذيری 

و کمک به يکديگر، برای رسیدن به يک هدف مشترک همکاری نمايند.
برای تدريس اثربخش کتاب، مراجعه به کتاب راهنمای معلم رياضی الزامی است 
و برای پیشبرد بهتر فرآيند ياددهی- يادگیری، آگاهی از ساختار کتاب جزء الينفک آن 

محسوب می شود. بر اين اساس به شرح مختصر کتاب می پردازيم.

1ـ تصویر عنوانی
 هدف از تصوير عنوانی ارائه محتوای اصلی برخی دروس جديد در هر فصل به 
صورت مستقیم يا غیرمستقیم است و شامل مفاهیم کلی آن درس ها و به منظور ايجاد 
انگیزه برای ورود دانش آموزان به فصل جديد در نظر گرفته شده است که آموزگار 

قبل از تدريس، توجه دانش آموزان را به آن جلب می نمايد.

2ـ متن درس
شامل فعالیت هايی جهت آموش مفاهیم و اهداف اصلی درس و تکمیل يادگیری 
يک  با  انگیزه  ايجاد  منظور  به  درس  هر  معمواًل  است.  درس  کالس  فضای  در 
داستان و با طرح يک سوال شروع می شود. سپس آموزگار با استفاده از ابزار و 
اشیا ملموس به آموزش موضوع می پردازد و با توجه به رويکرد يادگیرنده محور  
زمینه مشارکت ايشان را در امر تدريس، با طرح سواالتی فراهم نموده تا آن ها 
با پاسخ های خود در امر يادگیری سهیم باشند.در هر درس مطالب جديد با رنگ 

قرمز نمايش داده می شود.
 



3- فعاليت
كه فعالیت هاي  يادگیري دانش  آموزان تالش شده  به سبك هاي مختلف  با توجه 

مختلفي در نظر گرفته شود.  اين فعالیت ها شامل موارد زير است:

ـ کار در کالس
نوعی فعالیت انفرادی در جهت تکمیل يادگیری و رفع اشکاالت احتمالی در کالس که 

زير نظر معلم انجام می پذيرد.

ـ تمرین 
و  مفاهیم  کاربرد  بر  که  است  يادگیری  تثبیت  و  توسعه  جهت  در  فعالیت  نوعی 
موضوعات تاکید دارد. اين قسمت می تواند هم در کالس و هم در منزل زير 

نظر معلم و اولیا انجام  پذيرد.

ـ بازی وریاضی 
از موضوعات  برخی  بیشتر در دانش آموزان،  انگیزه  و  ايجاد رغبت  منظور  به 

آموزشی در قالب بازی طراحی شده است که عمومًا جنبه گروهی دارد.

ـ ایستگاه فکر
در برخی از موضوعات آموزشی، بخشی به عنوان ايستگاه فکر طراحی شده است 
که ساده ترين شکل سازماندهی اطالعات برای پرورش، تفکر و تعمق به منظور 

يافتن پاسخ صحیح سوال مي باشد. 

ـ حل مسئله
اين فعالیت به منظور کاربردی نمودن آموزش های رياضی در زندگی روزمره 

ارائه شده است.

ـ ساخت مسئله
گامی فراتر از حل مسئله است که با ارائه گام به گام دانش آموز اقدام به ساخت 

مسئله می نمايد. 

ـ ریاضی وزندگی
در پايان بعضی از درس ها تمرين هايی به منظور کاربرد سواد رياضی دانش آموزان 
در زندگی و ارتباط آموخته های رياضی از کالس درس بامحیط پیرامون خود که 

شامل: منزل، فروشگاه، خیابان و... است ارائه شده است.



4ـ مرور فصل  
  در پايان هر فصل عالوه بر تمرين های تکمیلی و ترکیبی که مورد ارزيابی قرار 
می گیرند، بر مهارت هايی مانند: خواندن و نوشتن، جدول و سرگرمی، الگويابی، 
تقويت فکری دانش آموزان عالقمند  برای  که  و... اشاره شده است  بزن  حدس 

است و نیاز به ارزشیابی ندارد.

فرهنگ نوشتن: برای تبديل آموخته های رياضی به زبان ادبیات ، طبقه بندی و 
مرور اطالعات و به منظور ارتقای دانش رياضی، بخشی با عنوان فرهنگ 

نوشتن پیش بینی شده است.

فهم  و  درک  افزايش  و  خواندن  مهارت  تقويت  منظور  به  خواندن:  فرهنگ 
تمرين ها و مسايل رياضی، اطالعاتی ساده و در عین حال کاربردی در غالب 

فرهنگ خواندن ارائه شده است.

حدس بزن: به منظور تقويت فکری دانش آموزان و با توجه به موضوع برخی از 
دروس، فعالیتی با ايجاد يک سوال در نظر گرفته شده که با ارائه پاسخ های 
گوناگون از سوی دانش آموزان، آموزگار اقدام به هدايت دانش آموز برای 

رسیدن به پاسخ صحیح می نمايد.

الگويابی: به منظور درک روابط عددی، بخشی به عنوان الگويابی طراحی شده 
که دانش آموز با حل آن به کشف روابط اعداد دست يابد.

جدول و سرگرمی: به منظور ايجاد انگیزه لذت بیشتر دانش آموزان در حل مسايل 
رياضی قسمتی تحت عنوان جدول و سرگرمی پیش بینی شده است.
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ببر اولین حیوانی است که به پارک جنگلی 

وارد می شود.

شیر دومین حیوانی است که به پارک جنگلی 

وارد می شود.

خرگوش ................................................ حیوانی است که به پارک جنگلی 

وارد می شود.

میمون ....................................................... حیوانی است که به پارک جنگلی 

وارد می شود.

فیل .................................................................................................................................................................................................... .

الک پشت ............................................................................................................................................................................................. .

اعداد 
ترتيبي
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عدد ترتیبی هر فصل را بنویسید.

 اولین ماه سال چه نام دارد؟             هشتمین ماه سال ................... نام دارد.

 ششمین ماه سال چه نام دارد؟                           دهمین ماه سال ...................... نام دارد. 

تمرین

سومین

اولین

فروردين

بهمنارديبهشت

دهمین

اسفند
.....................

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

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

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

چهارمین

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

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

ششمین

شهريور

آذر

مرداد

هفتمین

هشتمین

بهار

پایيزتابستان

زمستان

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

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

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

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12
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بازی و ریاضی

برنامه هفتگی علی کامل نیست.
باتوجه به اطالعات زير درس هايی را که نوشته نشده است،در جدول کامل کنید.

بـرنامــه درسـی هفـتـگی

روزهای 
ساعت ساعت سومساعت دومساعت اولهفته

ساعت پنجمچهارم

انشاءاجتماعیقرآنعلومرياضیشنبه

مهارتمهارتامالء.....................فارسیيکشنبه

انشاء.....................قرآنرياضیرياضیدوشنبه

ورزشورزشامالءعلوم.....................سه شنبه

دينیهنر.....................رياضیرياضیچهارشنبه

 دومین روز هفته دينی   چهارمین روز هفته رياضی
 پنجمین روز هفته هنر   سومین روز هفته فارسی  

  

به تقويم امسال نگاه کنید.    

در ماه آبان، اولین روز تعطیل چه روزی است؟ 
 

هشتمین روز ماه آبان چند شنبه است؟ 

دانش آموزان کالس را به دو گروه تقسیم کنید. دو سری کارت که روی يک سری آن 

ماه های سال و سری ديگر کارت اعداد ترتیبی اولین تا دوازدهمین نوشته شده باشد را 

در اختیار آنان قرار دهید. سپس از آن ها بخواهید با مطابقت کارت ماه های سال و کارت 

اعداد ترتیبی هر ماه بازی را ادامه دهند. هر گروهی که زودتر کارت های اعداد ترتیبی 

را با ماه های خودش کنار هم قرار دهد، برنده بازی خواهد بود.

ریاضی و زندگی
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تمرین های زیر را انجام دهید.

   يکان       دهگان    صدگان   هزارگان
   

 ............... + ............... + ............... + ...............

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

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

   يکان       دهگان    صدگان   هزارگان
   

 ............... + ............... + ............... + ...............

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

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

8000  + 300  + 10  + 9 به رقم:     

به حروف:  

 6000  + 200  + 90  + 5 به رقم:     

به حروف:   

9502

 ...................................+...................................+...................................+................................... 

7640

 ...................................+...................................+...................................+................................... 

می دانیم که عدد صد دو صفر دارد.
حاال بگو عدد هزار چند صفر دارد؟ ............................................

مرور عدد نویسي

هزارتايي ده تايي صدتايي يكي هزارتايي ده تايي صدتايي يكي
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7039 می شود ..................... هزارتايی و ..................... صدتايی و ..................... ده تايی و  ..................... يکی.

5169 می شود ..................... هزارتايی و ..................... صدتايی و ..................... ده تايی و  ..................... يکی.

9 هزارتايی و 3 يکی و 7 صدتايی و 5 ده تايی می شود         ....................................................

5 هزارتايی و 3 صدتايي و 2 يكي و 5 ده تايی می شود          ....................................................

ارزش مکانی عددهای مشخص شده را بنویسید.

اعداد زیر را به رقم و حروف بنویسید.

1  2  9  0

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

6  0  9  4

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

8  5  7  9

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

3  6  0 7

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

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

پنج هزار و هفتاد و سه : 
           

نه هزار و هشتصد و دو:   

             6314:
   
8002:

1000 2000

كامل كنید.

3069با رقم های       ،      ،      ،      سه عدد چهار رقمی بسازید.
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هر شکل نشان  دهنده ی عدد 1000 است.

يک دسته 1000 تايی ديگر به آن ها اضافه کرديم. 

9000 نه هزار

+

جدول را با توجه به شکل کامل کنید.

1 ده هزارتايی و 0  هزارتايی و 0 صدتايی و  0  ده تايی و 0 يکی

عدد را از جدول خارج کرده به رقم و حروف بنويسید.

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

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

  يكي              ده تايي        صدتايي       هزارتايي     ده هزارتايي

1 0 0 0 0

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

عدد

10000 

10000 '

'

 10 دسته 1000 تايی می شود ده هزار



17

عددی را که هر شکل نشان می دهد، بنویسید. 

با توجه به شکل کامل کنید.

به رقم: 

به حروف: 

به رقم: 

به حروف: 

كار در كالس

تمرین

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي
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الگوی شمارش 1000  تا 1000 تا را ادامه دهید.

مبلغ قبض را بخوانید و بنویسید: 

حدس بزنید که 10000 نفر در کدام یک از 
مکان های زیر جای می گیرند؟

حدس بزن

........................... ........................... ........................... ...........................1000

........................... ........................... ........................... ...........................7000

ریاضی و زندگی
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عدد 10000 
تا 19999

عددنویسی 

آموزگار از شادی خواست تا 1 مهره 

در میله ده هزارتایی، 2 مهره در میله 

یکی،  میله  در  و  دهد  قرار  هزارتایی 

ده تایی، صدتایی هیچ مهره ای نگذارد.

شادی مهره ها را گذاشت و آن را در 

جدول ارزش مکانی قرار داد.

را  جدول  گفت:  او  به  آموزگار  سپس 

توضیح دهد.

شادی گفت:  

برای این که اعداد 5 رقمی را راحت تر بخوانیم، باید چه کار کنیم؟

ده هزارتایيهزارتایي ده تایي صدتایي یكي

  یكي              ده تایي        صدتایي        هزارتایي     ده هزارتایي

1 2 0 0 0

2000

1  ده هزارتایی، 2 هزارتایی، 0 صدتایی، 0 ده تایی و 0  یکی.
و عدد را از جدول خارج کرد و خواند.

٭ در کل کتاب هدف بسط اعداد مي باشد و جمع پنج عدد مورد نظر نیست.

به رقم: 12000
به حروف: دوازده هزار

'

٭
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مانند نمونه انجام دهید.

15000

کار در کالس

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

1 5 0 0 0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

'
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مانند نمونه عددی را که هر جدول نشان می دهد، به رقم و حروف بنویسید.

به رقم: 13000 

به حروف: سیزده هزار

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

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

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

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

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

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

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00031

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00011

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00061

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00081

'
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مانند نمونه انجام دهید.

هزار

دهگانيکان

00091

بخوان و بنويس : ...............................................

هزار

دهگانيکان

50041

بخوان و بنويس : 14 هزار و 500

هزار

دهگانيکان

57201

بخوان و بنويس: ...................................................

هزار

دهگانيکان

00071

بخوان و بنويس : 17 هزار 

هزار

دهگانيکان

00021

بخوان و بنويس : ................................................

هزار

دهگانيکان

57061

بخوان و بنويس: ...................................................
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مانند نمونه عددی را که در هر جدول مشخص شده است، به رقم و حروف بنویسید.

هزار

12510

هزار

34018

هزار

76115

هزار

81619

به رقم: 10125 

بخوان: 10 هزار و 125 

به حروف: ده هزار و صد و بیست و پنج 

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

بخوان: ................... هزار و ................... 

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

به رقم: 15761 

به حروف: پانزده هزار و هفتصدو شصت و يك

به رقم: ......................... 

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

'

'



24

مانند نمونه هر عدد را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.

هزار

32015

هزار

هزار

هزار

1- در روستای علی آباد 15320 نفر زندگی می کنند.

به حروف: پانزده هزار و سی صد و بیست

2- کارخانه ای در هر روز 19534 بسته پودر لباسشويی 

تولید می کند.

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

3- پدرام 11500 تومان پول دارد.

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

يک  در  را  بنفشه  گل   14250 تعداد  شهرداری   -4

بوستان کاشته است.

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

'
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تمرین

عددهای زیر را بخوانید و عدد را در مرتبه خواسته شده بنویسید.

ارزش رقم 7 را در هر يک از عددهای زير بنويسید. 

ارزش مکانی رقم 4 در کدام عدد کمتر است؟ 

اعدادده هزارگانهزارگانصدگاندهگانيکان

10764
11529
10008

19990

17300

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

14509

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

16782

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

16470

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

19579

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

19854

...................
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18629 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی و ........... يکی.

17305 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی و ........... يکی.

1 ده هزار تايی و 5 هزارتايی و 6 صدتايی و 0 ده تايی و 7 يکی می شود :   

  

1 ده هزار تايی و 0 هزارتايی و 9 صدتايی و 5 ده تايی و 6 يکی می شود :

  

در جای خالی عدد مناسب بنويسید.

                          17518 - 17519 - .............................
                      14007 - 14008- ...............................

 مانند نمونه برای هر عدد شکل بکشید.

10350

11213

13500

اعداد زیر را به رقم و حروف بنویسید.

ده هزار و پانصد و چهار :  ................................................................................... 

چهارده هزار و ششصد و بیست :  ........................................................... 

10000 100 100 100 10 10 10 10

جاهای خالی را پر کنید.

18356 : .......................................................................................................................................................................................................................

10892 : ........................................................................................................................................................................................................................

10
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با شمارش 1000 تا 1000 تا جدول زیر را کامل کنید.
1100010000

19000

دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کنید. به هر گروه کارت های 0 تا 9 داده شود. 
هر گروه که در زمان معین تعداد اعداد 5 رقمی بیشتری درست کرد، برنده است.

گروه 1 گروه 2

بازی و ریاضی

٭ والدين گرامی : از قبض خريد يا قبض هايی که 5 رقمی هستند، استفاده کنید.

از دانش آموزان بخواهید قبض٭ برق منزل خود را به کالس آورده و بخوانند.

ریاضی و زندگی
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اعداد
 التين

آموزگار يک متر را باز کرد و از جواد پرسید: متر را تا چه اندازه باز کردم؟
جواد گفت: 20 سانتی متر

آموزگار دوباره مقداری از متر را باز کرد و در زير متر اعداد را به فارسی نوشت. سپس 
از جواد پرسید: آخرين عددی که متر نشان می دهد چیست؟

حاال شما عددهايی که مشخص شده است را به فارسی بنويسید.

)1(

جواد نوشت:  40
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کامل کنید.

با توجه به عدد التین داده شده، دور عدد فارسی آن خط بکشید.

83366363

89689889

55522552

اندازه بگیرید و بنویسید.

 اندازه بلندی يک دفترچه يادداشت:    

 اندازه بلندی يک لیوان:     

 اندازه بلندی يک ماشین حساب:    

ریاضی و زندگی

كار در كالس

80797877767574737271706968676665

65
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ماشين حساب

آيا می دانید نام اين وسیله چیست؟                                           

از اين وسیله چه استفاده هايی می توان کرد؟

به يک ماشین حساب نگاه کنید، کدام عالمت ها را می شناسید؟

آن ها را نام ببريد.

کردن  حساب  برای  حساب  ماشین  از  می توانیم  ما 

جمع، تفريق، ضرب و تقسیم اعداد استفاده کنیم.

ابتدا دکمه روشن )ON( ماشین حساب را فشار دهید. 

سپس عددهای زير را با ماشین حساب نشان دهید.

استفاده از ماشین حساب، حساب کردن را سريع و آسان می کند.

8 19 40 736 25
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كار در كالس

وحید از آموزگار پرسید: چگونه می توانیم دو عدد 7 و 8 را با استفاده 

از ماشین حساب جمع کنیم؟

8 را  آموزگار پاسخ داد: ابتدا ماشین حساب را روشن می کنیم و عدد 

7 را فشار  + را فشار داده و سپس عدد  فشار می دهیم، بعد عالمت 

15 را  = حاصل جمع يعنی عدد  می دهیم. بعد با فشار دادن عالمت 

روی صفحه ی نمايش ماشین حساب می بینیم.

جمع و تفریق های زیر را با ماشین حساب انجام دهید و پاسخ را بنویسید.

از 95 عدد المپ، 36 عدد آن را فروخته است. چند المپ  الکتريکی  لوازم  1- يک فروشگاه 
مانده است؟

 المپ مانده است.

2- در كیسه ي احمد 45 گردو بود. او 16 گردو را شكست. چند گردو شكسته نشده است؟

 گردو شكسته نشده است.

حل مسئله

8+2=..........

24+68=.......... 93-26=.......... 20+41=.......... 79-23=..........

40+6=..........9-7=.......... 18-3=..........

براي حل مسئله هاي زیر از ماشین حساب استفاده كنید.
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ضرب کنید.

جدول را کامل کنید. 

مسئله حل کنید.

5432*

4321
862

1263
201684
25105

1- در هر سبد 4 سیب است. در 7 سبد چند سیب است؟

2- هر آدم 2 پا دارد. 9 آدم چند پا دارند؟

1*2=

8*5=

9*3=

6*4=

5*4=

4*5=

مرور ضرب
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برای هر شکل یک ضرب بنویسید.

برای عبارت های ضرب شکل بکشید و پاسخ را بنویسید.

× =5 2 × =3 3

× =3 5 × =6 4

× =

× =

× =

× =
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× =1 6 6

ضرب 6

در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

کار در کالس

× =2 6

× =3 6

× =4 6

× =5 6

× =6 6

× =7 6

× =8 6

× =9 6
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برای هر دسته عبارت ضرب بنویسید.

برای عبارت های ضرب شکل بکشید.

× =

× =

× =1 6

× =5 6

× =1 3
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مانند نمونه پاسخ هر ضرب را بنویسید.
× =1

1 بسته، 6 قاشق دارد.

× =2 × =3

3 بسته ................. قاشق دارد.

5 بسته ................. قاشق دارد.

7 بسته ................. قاشق دارد.

8 بسته ................. قاشق دارد.9 بسته ................. قاشق دارد.

6 بسته ................. قاشق دارد.

4 بسته ................. قاشق دارد.

2 بسته ................. قاشق دارد.

× =4 × =5

× =7× =6

× =8 × =9

6

تمرین
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پاسخ هر ضرب را بنويسید و عبارت ضرب را بخوانید.

× =1 6

× =2 6

× =3 6

× =4 6

× = 5 6

× =6 6

× =7 6

× =8 6

× =9 6

1- فروشنده ای 4 بسته 6 تايی استکان فروخته 
است. او چند استکان فروخته است؟                                                                

2- در هر جعبه 6 بشقاب غذاخوری است. در 9 جعبه چند بشقاب غذاخوری است؟

حل مسئله
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علی آقا، در طبقه ی اول   توپ 

در طبقه ی دوم  عروسک و 

در طبقه ی سوم  ماشین گذاشته است.

با استفاده از ماشین حساب تعداد اسباب بازی های زیر را حساب کنید.

به همراه مادر به آشپزخانه برويد و هر يک از وسايل )قاشق، بشقاب، لیوان و ...( را در 

دسته های 6 تايی مرتب کنید. و با استفاده از ضرب، حساب کنید که از هر کدام چند تا است؟

ریاضی و زندگی
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وسايل مورد نیاز:  کارت های ضرب

نحوه ی اجرا: 

ابتدا يک سری کارت عبارت های ضرب 6 مانند6*1 تا6*9 و يک سری ديگر حاصل 

54 درست نمايید و سپس دانش آموزان را به دو  6 تا کارت های فوق را مانند

گروه تقسیم کرده، کارت های عبارت ضرب را به يک گروه و کارت های حاصل ضرب 

را به گروه ديگر بدهید. از آن ها بخواهید تا کارت های ضرب و پاسخ را با يک ديگر 

جور کنند. بار ديگر جای گروه ها عوض می شود.

بازی و ریاضی

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شكل راکامل کنید.

تقارن
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             متین در 15 مرداد 1386 به دنیا آمده است.
تاريخ تولد متین 15 / 5 / 1386 است.

 
او در تاريخ 1 / 7 / 1393 به کالس اول رفت.

                    1/مهر/ 1393

جاهای خالی را كامل كنید.

آموزگار به مناسبت روز دانش آموز 13 / آبان / 1393 به متین هديه داد.

 1393 / .......... / ..........               

متین با خانواده اش در روز 22 / 11 / 1393 در راهپیمايی شرکت کرد.

1393 / .......... / ..........

تقويم 

کار در کالس
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مانند نمونه کامل کنید.

23 / خرداد / 1378
.......... / .......... / ..........

20 / دی / 1391
.......... / .......... / ..........

13 / فروردين / 1381
 1381 /     1     / 13

1390 /  2  / 12
.......... / .......... / ..........

1393 /  9  / 8
.......... / .......... / ..........

1389 /  4  / 5
5 / تیر / 1389

تمرین

ریاضی و زندگی

با توجه به مشخصات شناسنامه هر يک از اعضای خانواده، جدول زير را کامل کنید.

تاريخ تولدنام

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................
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تاریخ را کامل کنید.

ما از ماشین حساب برای انجام: 

برای اين که بتوانیم روزهای مهم سال مثل: روز تولد، روز مادر و ... را پیدا کنیم.

از  استفاده می کنیم.

...................... / ...................... / ...................... : تاريخ امروز

هزار

مرور فصل 1

تمرین

فرهنگ نوشتن

1-چهارمین و يازدهمین ماه سال را بنويسید: 

2- عدد 14470 را در جدول بگذاريد.

به حروف بنويسید: 

در اين عدد کدام رقم 2 بار آمده است؟ 

ارزش مکانی آن ها را بنويسید. 
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 3- کامل کنید.       

         
                                                          

4- با استفاده از ماشین حساب مبلغ خريد اين دو جنس را  بنويسید. 

9

5

3

* 6 

300 تومان650 تومان
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حدس بزن کدام شکل نشان دهنده 12 فنجان است.
                                 

                 تصوير 1                                                             تصوير 2

از کجا فهمیديد؟ 

جدول زیر را با عالمت های ) + - = * ( کامل 
عالمت ها  ردیف  هر  در  کنید  دقت  کنید. 

تکراری نباشند.

+-=*

-+=

*+-

=*-

جدول و سرگرمي

حدس بزن

صبا با مادرش به فروشگاه رفته بود. پس از خريد 
وسايل الزم، صبا هم از کیف خود يک ماشین حساب 
درآورد و قیمت تک تک اجناس را با هم جمع کرد و 

گفت 18500 تومان.
فروشنده هم با ماشین حساب خود محاسبه کرد 

و گفت: 18500 تومان.
شما هم می توانید هنگام خريد از ماشین حساب 

استفاده کنید.

فرهنگ خواندن



ï پول 10000 ريالی 

ï جمع ذهنی

ï جمع سه رقم با سه رقم )انتقال به دهگان(

ï عددنويسی 39999 -20000 

ï اعداد التین - تقارن

ï اندازه گیری )متر(

ï ضرب 7

فصل دوم
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 10000
ريالی

 ريال
 تومان

 
10 اسکناس 1000 ريالی می شود   10000 ريال.

5 اسکناس 2000 ريالی می شود 10000 ريال.

2 اسکناس 5000 ريالی می شود 10000 ريال.                    
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مبلغ هر کدام از پول های زیر را بنویسید.                      

 ريال                                                                  

 تومان

 ريال                                                                  

 تومان

 ريال                                                                  

 تومان

كار در كالس
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مقدار پولی را که برای خريد هر جنس الزم است مشخص کنید.

مريم با 1500 تومان كدام يك از وسايل زير را مي تواند بخرد؟

تمرین

15000 ریال15000 ریال

10000 ریال

1600 تومان

1200 تومان
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با پول هايی که معلم در اختیار شما می گذارد، مقادير زير را جدا کنید.

1200 تومان 1000 تومان  1500 تومان    

اعداد را در جای مناسب خود قرار دهید و مسئله بسازيد.

1- ماهیگیری ديروز  ماهی گرفته بود. 

امروز هم  ماهی گرفته است.

او روی هم چند ماهی گرفته است؟                          = 5 + 12

2-  تخم مرغ در يخچال بود.

 مادر با تخم مرغ نیمرو درست کرد.

چند تخم مرغ باقی مانده است؟                                               = 5 - 12

ساخت مسئله)1(

ریاضی و زندگی

با والدين خود به نزديک ترين فروشگاه محل سکونت 

خود برويد. اگر اين مقدار پول داشته باشید، چه 

اجناسی را می توانید بخريد؟ بنويسید.



50

آموزگار گفت: به جمع های مقابل نگاه کنید.

جمع اعداد يک رقمی.                               7 = 3 + 4 

جمع دسته های ده تايی.                      70 = 30 + 40

جمع دسته های صدتايی.                700 = 300 + 400

به اين جمع ها، جمع های ذهنی می گويند.

جمع های زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.

 400 + 100 = 30 + 40 =

 300 + 300 = 20 + 30 =

500 + 400 =  70 + 10 =

جمع ذهنی

کار در کالس

6 + 1 = 5 + 2 = 

 60 + 10 = 50 + 20 = 

600 + 100 = 500 + 200 = 
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500 100 700 200 30 50

جمع کنید.

30 20

حسن امروز از فروشگاه خريد کرد.

او چند تومان خريد کرده است؟

500 تومان 300 تومان

تمرین

حل مسئله

30 200

10 100

50 400

30 200

60 700
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جمع سه رقم با 
سه رقم

)انتقال به دهگان(  

1
+ 2

1
4

7
6

1 1 7 
2 4 6 +

صدتايي ده تايي يكي

جمع کنید.

جمع های زیر را بنویسید.

8 1 7 
1 7 5 +

5 0 8
  2 6 6 +

صدتايي

4
+ 1

5
3

9
9

ده تايي يكي

4 5 9 
.......... +

كار در كالس

3
1
4

4
2
7

9
5
4

1

+
3 4 9 
1 2 5 
4 7 4

+

صدتايي ده تايي يكي
1
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اعداد را زیر هم نوشته و با هم جمع کنید.

581  و  139 124  و  768

ابتدا مسئله های زیرا حل کنید. سپس با ماشین حساب جواب ها را امتحان کنید.

1- باغبانی در گلخانه ی خود 527 شاخه گل رز و 214 شاخه گل مریم کاشت. این باغبان 
روی هم چند شاخه گل رز و مریم کاشته است؟

3- با کمک ماشین حساب مبلغ پرداخت اجناس زیر را حساب کنید.

375 تومان515 تومان

حل مسئله

تمرین
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20000+ 4000+ 0+ 0+0

30000+ 2000+ 0+ 0+0

عدد نويسی
20000 تا 39999

به 2 ده هزارتايی و 4 هزارتايی
 و 0 صدتايی و 0 ده تايی و 0 يکی می گويیم:

به رقم: 24000
به حروف: بیست و چهار هزار

'
2 4 0 0 0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

3 2 0 0 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي
به 3 ده هزارتايی و 2 هزارتايی 

و 0 صدتايی و 0 ده تايی و 0 يکی می گويیم:

به رقم: 32000
به حروف: سی و دو هزار

'
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مانند نمونه انجام دهید.

کار در کالس

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

2 3 0 0 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

23000'
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مانند نمونه عددی را که هر جدول نشان می دهد به رقم و به حروف بنویسید.

به رقم: .........................

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

به رقم: .........................

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

به رقم: ........................

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

به رقم: 25000

به حروف: بیست و پنج هزار

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00052

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00072

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00033

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00083

'
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مانند نمونه انجام دهید.

هزار

دهگانيکان

0 0 032

بخوان و بنويس: 23 هزار

هزار

دهگانيکان

0 0 092

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

0 0 053

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

7 0 013

بخوان و بنويس: 31 هزار و هفتصد

هزار

دهگانيکان

7 4 083

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

7 4 513

بخوان و بنويس: ...............................
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مانند نمونه عددی را که در هر جدول مشخص شده است با رقم و حروف بنویسید.

عدد هر جدول را به رقم و حروف بنویسید.

هزار

53020

هزار

79234

هزار

18026

هزار

70039

به رقم: 20530  

بخوان: 20 هزار و 530 

به حروف: بیست هزار و پانصد و سی 

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

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

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

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

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

بخوان: ................... هزار و ................... 

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

'
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1- يک کارخانه کفش در مدت يک ماه 37570 جفت کفش تولید می کند.

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

2- سهیل يک کیف به قیمت 39000 تومان خريده است.
 

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

در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

31835 - 31836 - ........................................

24008 - .......................................... - 24010

تمرین

هزار

عددها را مانند نمونه به هم وصل کنید.

35017 سی و شش هزار و صد و چهل و پنج     

36145 بیست و چهار هزار      

27001 سی هزار و نهصد      

30900 بیست و هفت هزار و یک     

24000 سی و پنج هزار و هفده      

هر عدد را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.

هزار

' '

' '
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عددهای زير را بخوانید و عدد را در مرتبه ی خواسته شده بنويسید. 

اعدادده هزارگانهزارگانصدگاندهگانيکان

20467

31305

30001

28740

20369 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی و ........... يکی.

34703 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی و ........... يکی.

2 ده هزار تايی،6 هزارتايی، 5 صدتايی، 0 ده تايی و 3 يکی می شود:  

3 ده هزار تايی، 0 هزارتايی، 9 صدتايی، 7 ده تايی و 0 يکی می شود:  

ارزش رقم 3 را در هر يک از عددهای زير بنويسید. 
                    

مرتبه ی عددهايی که زير آن خط کشیده شده است را مشخص کنید.
                     

23970
...................

39542
...................

25638
...................

27100
...................

36005
...................

21503
...................
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قیمت  هر یک از اجناس زیر را بخوانید.

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.

ریاضی و زندگی

تقارن
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آموزگار کارت های اعداد التین را روی تابلو کالس چسباند و از آرش خواست تا کارت اعداد 

فارسی آن ها را بچسباند.

شما هم اعداد التین را به فارسی بنويسید.

142 103 125 167

142

اعداد التین
)2( 
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با توجه به اعداد التین، فارسی آن را بنویسید.

اعداد زیر را روی ماشین حساب نشان دهید.

920703549680256173

با توجه به عدد التین داده شده، دور عدد فارسی آن خط بکشید.

127217712127

543345435345

860680806806

كار در كالس

138 139

تمرین
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به اطراف خود نگاه کنید و اعداد التین سه رقمی را پیدا کنید.

کارت های 0 تا 9 التین را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا اعداد 2 و 3 رقمی 
بسازند و بخوانند. هر گروه که اعداد بیشتری بسازد، برنده است.

بازی و ریاضی

ریاضی و زندگی
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اندازه ی مداد ........... سانتی متر است. 
                          

اندازه ی آچار ........... سانتی متر است.      
                     

اندازه ی جعبه ی مداد رنگی ........... سانتی متر است.   

با کمک خط کش اندازه ی پاره خط زیر را به دست آورید. 

........... سانتی متر

هرضلع  شکل های زير را اندازه گرفته و بنويسید.

........... سانتی متر........... سانتی متر

مرور اندازه گیري
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آموزگار از مونا و پريسا خواست که هر کدام 

اندازه ی میز را با وجب اندازه بگیرد.                                                                  

و  گرفت  اندازه  را  میز  خود  وجب  با  مونا 

گفت: 6 وجب.

و  گرفت  اندازه  را  میز  خود  وجب  با  پريسا 

گفت: 7 وجب.

و  گرفت  اندازه  خود  وجب  با  هم  آموزگار 

گفت: 5 وجب.

آن ها  اندازه های  چرا  که  کنند  گفت وگو  با هم  تا  دانش آموزان خواست  از  آموزگار 

يکسان نیست و با هم فرق دارند؟

شما هم اندازه ی میز معلم و اندازه ی نیمكت کالس را 

با وجب خوداندازه  بگیريد.

اندازه ی میز معلم ......................................... وجب. 

اندازه ی نیمکت کالس .................................... وجب. 

آيا اندازه های شما يکسان شده اند؟ ........................................

اندازه گیری

 )متر(
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آموزگار با استفاده از متر میز خود را اندازه گرفت، 90 سانتی متر بود. 
سپس از مونا و پريسا خواست که آن ها هم اندازه ی میز را با متر اندازه بگیرند.

هر دو میز را اندازه گرفتند و گفتند: 90 سانتی متر            

یک متر 100 سانتی متر است.

برای اندازه گیری دقیق و يکسان اشیاء، از وسیله ای به نام متر که واحد آن 

سانتی متر است استفاده می کنیم.
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اندازه ي هر یک از اشیای زیر را بنویسید.

........................... سانتی متر

........................... سانتی متر........................... سانتی متر

........................... سانتی متر

با استفاده از متر اندازه های خواسته شده را پیدا کنید.

اندازه

...........................اندازه ی کیف خود

...........................اندازه ی يک قاب عکس

...........................اندازه ی يک کابینت

...........................اندازه ی اجاق گاز

...........................اندازه ی يخچال

کار در کالس
ضرب7

ریاضی و زندگی

68
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در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

ضرب7

كار در كالس

× =2 7

× =3 7

× =4 7

× =5 7

× =6 7

× =7 7

× =8 7

× =9 7

× =1 7
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دسته های 7 تايی برای هر شکل درست کنید و عبارت ضرب آن را بنويسید.

برای عبارت های ضرب، شکل بکشید و پاسخ را بنويسید. 

× =

× =

× =

× =2 7 × =5 7 × =3 7
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1×=مانند نمونه پاسخ هر ضرب را بنویسید. 7
 1 هفته 7 روز دارد.

 2 هفته ..... روز دارد.

=×2 =×3

 3 هفته ..... روز دارد.

=×4

 4 هفته ..... روز دارد.

=×5

 5 هفته ..... روز دارد.

=×6

 6 هفته ..... روز دارد.

=×7

 7 هفته ..... روز دارد.

=×8

 8 هفته ..... روز دارد.

=×9

 9 هفته ..... روز دارد.

تمرین
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پاسخ هر ضرب را بنویسید و سپس عبارت ضرب را بخوانید.

1- در يک گلدان 7 شاخه گل است. در 5 گلدان چند شاخه گل وجود دارد؟

2- در حیاط مدرسه امید، دانش آموزان در 9 رديف 7 تايی ايستاده اند. چند دانش آموز در 
صف ايستاده اند؟

3- میوه فروشی 4 جعبه سیب دارد. اگر در هر جعبه 7 سیب قرمز باشد. تعداد سیب های قرمز 
چقدر است؟

× =1 7
× =2 7

× =4 7

× =3 7

× =5 7
× =6 7

× =7 7
× =8 7

× =9 7

حل مسئله
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با استفاده از کارت های عدد پاسخ ضرب ها را مشخص کنید.

3 ×  7 =

8 ×  7 =

5 ×  7 =

9 ×  7 =

4 ×  7 =

35 56

21

63 28

به قفسه های فروشگاه زير نگاه کنید و با استفاده از ماشین حساب و انجام عمل ضرب، تعداد 
اجناس خواسته شده را بنويسید.

تعداد ماکارونی ها: 

تعداد تن ماهی ها: 

تعداد بیسکويت ها: 

ریاضی و زندگی
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...................... / ...................... / ...................... : تاريخ امروز تاریخ را کامل کنید.

از پدر يا مادر خود 2000 تومان پول بگیريد. 

 با آن پول چیزی بخريد. خريد خود را بنويسید. 

1- زهرا قلک خود را شکست. 
او چقدر پول پس انداز کرده است؟  

  2- جمع کنید:   

             

                                                                 
3- عددی هستم که يکانم3، دهگانم 5، صدگانم 7، يکان هزارم 0 و دهگان هزارم 

3 می باشد. من چه عددی هستم؟       
 

4- اندازه ی قد شما چقدر است؟       

5- تعداد گل ها را حساب کنید.                                                    

328  و  462

مرور فصل 2

فرهنگ نوشتن

تمرین
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900
100+600

کدام کلید کدام قفل را باز می کند؟ آن ها را به هم وصل کنید.

فکر می کنید شکل بعدی از چند مربع تشکیل شده است؟

حاال شکل را بکش.
جوابت درست بود يا نه؟

1 4 .......... ...................+ 3 + 3

حدس بزن

الگویابي

700
40 + 20

60
700+200
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هرکاری ابزار مخصوص به خود دارد.                                       
شما وقتی به مغازه ی پارچه فروشی می رويد.

متر و قیچی را در آن جا مي بینید.
متر پارچه فروش ها، فلزي و 50 سانتي متري است.

فرهنگ خواندن



ï زوج و فرد

ï مقايسه اعداد )1( )10000-39999(

ï تفريق سه رقم از سه رقم )انتقال از دهگان(

ï عددنويسی )40000-69999(

ï پول20000  ريالی

ï ضرب 8

ï تفريق ذهنی

فصل سوم
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زوج و فرد

می دانید اعدادی که يکان آن ها  ، ،  ،  ، 0 باشد اعداد زوج 

و اعدادی که يکان آن ها  ،  ،  ،  ، 1 باشد اعداد فرد هستند.

به این دو شماره توجه کنید.

                                                

  عدد2356 زوج است.                    عدد 3409 فرد است.

عدد 3625 زوج است يا فرد؟ 

3409 2356
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اعداد داده شده را در جدول زير طبقه بندی کنید.

8907 – 329 – 6500 – 5961 – 748
زوج                     فرد

در تصوير زير اعداد زوج را رنگ کنید. چه شکلی به دست آمده است؟

این عالمت را در کجا می بینید؟

کار در کالس
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با گذاشتن شماره، مسئله ي به هم ریخته را مرتب كنید. 

ساخت مسئله)2(

مادر بزرگ در يك كیسه 40 گردو داشت.

حاال مادر بزرگ چند گردو دارد.؟

در كیسه ديگر هم 25 گردو دارد.

يك تیم فوتبال 18 نفر بازيكن دارد.

چند بازيكن يار ذخیره هستند؟

به نظر شما چرا پلیس اين ماشین را متوقف كرده است؟

ریاضی و زندگی

اگر 11 نفر در زمین مسابقه بازي كنند.
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در جای خالی عالمت )> = < ( بگذارید. 

 4950    49501874    372

قیمت يک عروسک 6500 تومان است. قیمت يک توپ 3500 تومان است. 
قیمت عروسک کمتر است يا قیمت توپ؟

مرور مقایسه اعداد

................... ريال................... ريال

6500 ریال5250 ریال
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مقایسه کنید و عالمت مناسب ) > = < ( بگذارید. 

   مقايسه اعداد)1(

10000-39999

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

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

هزارها يكي  ها

هزارها هزارهايكي  ها يكي  ها

هزارها يكي  ها

20000          10000< ''

1 7 3 0 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

3 4 8 5 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

2 7 5 0 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

3 4 8 6 0
  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

<17300          27500' '
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در جای خالی عالمت ) > = < ( بگذارید.   

با توجه به قیمت هر جنس عالمت مناسب ) > = < ( بگذارید.  

کار در کالس

27991     37891

35461         28080

10739    1070

13400          13400

22000 ریال

38000 ریال15550 ریال

29000 ریال
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عدد پول های هر ردیف را بنویسید و عالمت ) > = < ( بگذارید.  

 ريال

 ريال

 ريال

 ريال

مقایسه کنید.

1- مبلغ قبض تلفن همراه خانم رضايی 18620 تومان و خانم خدادادی 23950 
تومان است. مبلغ قبض چه کسی بیشتر است؟  ........................................................

تومان   38500 قیمت يک روسری  و  تومان   25500 قیمت يک صندل راحتی   -2
است. قیمت کدام کمتر است؟ .......................................................

تمرین
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با یکی از والدین به فروشگاه نزدیک منزل خود بروید و قیمت اجناس زیر را بنویسید و با 
هم مقایسه کنید.

- قیمت يک بسته چای ............................................... تومان

قیمت يک بسته قند ......................................................... تومان

کدام ارزان تر است؟ .............................................................................

2- قیمت يک کیلو گوشت گوسفند  ..................................... تومان

قیمت يک کیلو گوشت مرغ ................................................................ تومان

کدام گران تر است؟ ..................................................................................

3- قیمت يک شامپو ........................................................ تومان

قیمت يک خمیر دندان ............................................. تومان

کدام ارزان تر است؟ ..............................................................................

ریاضی و زندگی
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تفريق سه رقم
 از سه رقم

)انتقال از دهگان(

خواست  و  گذاشت  جدول  در  را  عدد  ابتدا  ستاره 
يکی ها را از هم کم کند.

چون نمی توانست 8 يکی را از 5 يکی بر دارد.
10 تايی از خانه ی ده تايی ها برداشت و کنار  1 بسته 
5 يکی قرار داد و شد 15 تا يكي. 7 ده تايی هم شد 6 

ده تايی سپس تفريق را حل کرد.

را  آن  و  خارج  جدول  از  را  عدد  بعد،  مرحله ی  در 
دوباره حل کرد.

475
-   328

آموزگار به ستاره گفت: اين تفريق را حل کن.

صدتايي

4
- 3

7
2

5
8

ده تايي يكي

741

156

475
-   328

147

156

حاصل تفریق های زیر را به دست آورید.

صدتايي

7
- 2

3
1

4
5

ده تايي يكي

734
- 215

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

صدتايي

5
-

4
2

1
9

ده تايي يكي

541
-

                  

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

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

کار در کالس
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حاصل تفریق های زیر را به دست آورید.
صدتايي

4
- 4

7
5

2
6

ده تايي يكي

-

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

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

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

صدتايي

6

-
3

2
1

0
7

ده تايي يكي

-

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

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

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

760
-   245

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

352
-   148

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

491
-   352

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

اعداد را زیر هم نوشته و از هم تفریق کنید.

 371  ،  269652  ،  235 596  ،  347

تفريق های زير را انجام دهید. يك بار هم  پاسخ تفريق را  با 
ماشین حساب به دست آوريد.

1- يک سال 365 روز دارد. اگر 139 روز از سال گذشته باشد. چند روز تا عید نوروز مانده 
است؟

2- سعید از کتاب داستان 564 صفحه ای 318 صفحه را خوانده است. چند صفحه نخوانده 
است؟

تمرین

435
-   119

316

152

حل مسئله
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عدد نويسی

)40000-69999 (

40000+1000+0+0+0
به 4 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم:41000 
به حروف: چهل و یک هزار

50000+1000+0+0+0
به 5 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم: 51000
به حروف: پنجاه و یک هزار

60000+1000+0+0+0
به 6 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم: 61000
به حروف: شصت و یک هزار

4  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

5  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

6  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

'

'

'
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عدد هر چرتکه را در جدول ارزش مکانی بنویسید و از جدول خارج کنید.

کار در کالس

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي
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مانند نمونه عددی را که هر جدول نشان می دهد به رقم و به حروف بنویسید.

به رقم: 48000
به حروف: چهل و هشت هزار

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

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

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

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

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

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

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00084

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00024

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00065

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00096

'
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هزار

دهگانيکان

0 0 096

بخوان و بنويس: ....................................................................................

هزار

دهگانيکان

70465

بخوان و بنويس: .....................................................................................

هزار

دهگانيکان

2   0   034

بخوان و بنويس: 43 هزار و 200

هزار

دهگانيکان

3   9   286

بخوان و بنويس: ..................................................................................

مانند نمونه انجام دهید. 

دهگانيکان

0   0   045

بخوان و بنويس: 54 هزار

هزار

دهگانيکان

0   0   094

بخوان و بنويس: .......................................................................................
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مانند نمونه عددی را که در هر جدول مشخص شده است به رقم و حروف بنویسید.

عدد هر جدول را به رقم و حروف بنویسید.

هزار

39547

هزار

72059

هزار

68164

هزار

80943

به رقم: 47395  

بخوان: 47 هزار و 395 

به حروف: چهل و هفت هزار و سیصد و نود و پنج

 

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

بخوان: ................... هزار و ................... 

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

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

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

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

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

'
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عددهای زير را بخوانید و عدد را در مرتبه ی خواسته شده بنويسید.

در عدد 68936 مرتبه ی دهگان هزار کدام است؟
 6                                     8                                9 

ارزش مکانی رقم 9 در کدام عدد بیشتر است؟ مرتبه ی آن را بنويسید.

    47924      59613     68790

50319 می شود ........... ده هزارتايی و ........... هزار تايی و ........... صدتايی و ........... ده تايی و ........... يکی.
61975 می شود ........... ده هزارتايی و ........... هزار تايی و ........... صدتايی و ........... ده تايی و ........... يکی.

4 ده هزارتايی و 2 هزار تايی و 0 صدتايی و 8 ده تايی و 5 يکی می شود.  
 

6 ده هزارتايی و 9 هزار تايی و 7 صدتايی و 0 ده تايی و 0 يکی می شود.   
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در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

45623 – 45624 –  .................................................

 69178 –  ............................................... – 69180

اعداد زیر را به رقم و حروف بنویسید.

پنجاه و هفت هزار و سیصد : .................................................................................................................................................................................................

شصت و هفت هزار و نهصد و نه : .............................................................................................................................................................. ..................

63590: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

48416: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

هزار

هزار

کتاب  جلد   58892 امید  فرهنگسرای  کتابخانه ی   -1

دارد.اين عدد را بخوانید و در جدول ارزش مکانی 

قرار داده و به حروف بنويسید.

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

2- يک کارخانه ی پیچ سازی در هر روز 45730 قطعه 

جدول  در  بخوانید.  را  عدد  اين  می کند.  تولید  پیچ 

ارزش مکانی قرار داده و به حروف بنويسید.

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

هر عدد را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.
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قیمت هر يک از موادغذايی زير را بخوانید.

مبلغ قبض برق آقای کریمی را بخوانید و به رقم بنویسید.

شما کدام يک از غذاها را دوست داريد؟

قیمت آن چقدر است؟ 

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

ریاضی و زندگی

65000 ریال چلو جوجه كباب   
58000 ریال زرشك پلو با مرغ   
62750 ریال چلو خورشت قورمه سبزي  
15000 ریال ماست      
20000 ریال ساالد      

مبلغ قابل پرداخت 59000 ریال

پنجاه و نه هزار ریال
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پول

20000 ريالی

2 اسکناس 10000 ريالی می شود 20000 ريال.

4 اسکناس 5000 ريالی می شود 20000 ريال.

........................................................................... ريال

........................................................................ تومان
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کار در کالس

مبلغ هر کدام از پول های زیر را بنویسید.

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

........................................................................ تومان
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مبلغ هر کدام از پول های زیر را بنویسید.

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

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

........................................................................... ريال

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

تمرین
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با پول های داده شده کدام جنس را می توان خرید؟ عالمت بزنید.

2000 تومان 3000 تومان

6900 تومان 5500 تومان

6000 تومان 4500 تومان
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ریاضی و زندگی

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

با پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد، مقادیر زیر را جدا کنید.

3000 تومان

4000 تومان

2500 تومان

3000 تومان4000 تومان2500 تومان
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× =1 8 8

در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

کار در کالس

ضرب 8

× =2 8

× =3 8

× =4 8

× =5 8

× =6 8

× =7 8

× =8 8

× =9 8
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در هر قسمت برای هر شکل دسته های 8 تایی درست کنید و عبارت آن را بنویسید.

برای عبارت های ضرب شکل بکشید.

× = × = × =

× =4 8

× =2 8

× =1 8
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مانند نمونه پاسخ هر ضرب را بنویسید.

× =1 8
1 بسته شکالت 8 تايی 8 شکالت دارد.

× =8
8 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =2
2 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =4
4 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =6

6 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =9
9 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =3

3 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =5
5 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.

× =7
7 بسته شکالت8 تايي  شکالت دارد.
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پاسخ هر ضرب را بنویسید و عبارت ضرب را بخوانید.

1- مريم در هر روز 8 صفحه کتاب داستان می خواند. او در 5 روز چند صفحه 
کتاب می خواند؟

2- يك کارمند 8 ساعت در روز کار می کند. او در 6 روز چند ساعت کار می کند؟

3- هر بسته 8 گیره ی سر دارد. 4 بسته چند گیره ی سر دارد؟

حل مسئله

1*8=
2*8=

3*8=

5*8=

6*8=
7*8=

9*8=
8*8=

4*8=
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در کتابخانه مدرسه ی گل ها 
در هر قفسه 8 کتاب يا مجله 
وجود دارد. حساب کنید در 
هر رديف چند کتاب يا مجله 

وجود دارد؟

پاسخ  و   8 عدد  ضرب هاي  از  کارت  سری  دو   
گروه  دو  به  را  دانش آموزان  کنید.  تهیه  آن ها 
تقسیم كرده، به هر گروه يک سری کارت بدهید.

دارد،  را در دست  کارت های ضرب  که  گروهی 
يکی يکی کارت ها را نشان داده و گروه دوم پاسخ 

آن را پیدا کنند.

بار ديگر جای گروه ها را عوض کنید.

ریاضی و زندگی

=8*1بازی و ریاضی

2*8=

3*8=

4*8=

5*8=

6*8=

7*8=

8*8=

9*8=

64

72

48

40

56

32

24

8

16
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آموزگار گفت: به تفریق های مقابل نگاه کنید.

اين تفريق اعداد يک رقمی است.           2 = 5 - 7
اين تفريق دسته های ده تايی است.            20 = 50 - 70
اين تفريق دسته های صدتايی است.         200 = 500 - 700

به اين تفريق ها، تفريق های ذهنی می گويند.

تفريق ذهنی

تفریق های زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.

60 - 30 =5 - 2 = 8 - 6 = 

700 - 600 =50 - 20 =80 - 60 =

900 - 500 =500 - 200 =800 - 600 =

تفریق کنید.

500 200

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

80 30

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

800 600

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

کار در کالس

تمرین
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تفریق های ذهنی را انجام دهید.

در يک کیسه 90 گردو بود. 60 تای آن را برداشتیم. چند گردو مانده است؟

ندا 500 تومان پول داشت. او يک بیسکويت به قیمت 200 تومان خريد. او از فروشنده 
چقدر پول بايد پس بگیرد؟ 

90

10405070

حل مسئله

900

200300600800
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با توجه به هر نمونه ادامه دهید.
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...................... / ...................... / ...................... : تاريخ امروز تاریخ را کامل کنید.

میالد می خواهد كاله بخرد، کدام كاله 
را بخرد که ارزان تر باشد.

از کجا فهمیديد؟

عددهای زیر را بخوانید، به حروف بنویسید و مرتبه ی عدد خواسته شده را بنویسید.

پاسخ هر ضرب را عالمت بزنید.

3 × 8 = ..............  
32

24
5 × 8 = ..............  

40

56

مورچه ای در هر دقیقه 8 سانتی متر از يک ديوار باال می رود. اين مورچه در 6 

دقیقه چند سانتی متر باال می رود؟ 

700ــ300=جدول را کامل کنید. 

ــــــ

300100400

===

ــ=

مرور فصل 3

56730

65703

تمرین

فرهنگ نوشتن

2000 تومان1500 تومان
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من 2 اسکناس دارم که جمع آن ها 2000 تومان است. من چه اسکناس هايی دارم؟  

کامل کنید.

جدول را کامل کنید. 

1- اولین عدد زوج
2- هشت 5 تايی می شود

3- عدد بعد از 443
4000 + 0 + 0 + 4 -4

5- يکانم 4 و دهگانم 0و صدگانم 4 و يکان 
هزارم 0 و دهگان هزارم 4 است.

1

2

3

4

5

الگویابي

7 14 21+ 7 + 7 + 7

حدس بزن

جدول و سرگرمي

فرهنگ خواندن

می دانید چرا خواندن و نوشتن اعداد و ارقام را ياد می گیريم. چون در خیلی از 

مکان ها مانند خیابان ، سفر و فروشگاه ها، بانک و حتی منزل اين اعداد را می بینید 

و آن ها در زندگی ما نقش مهمی دارند، مثل خواندن ساعت، پول، قیمت اجناس، 

قبض ها و....



ï ساعت )نیم و ربع( 

ï پول50000  ريالی

ï عددنويسی ) 70000-99999 (

ï ضرب 9 

ï جمع سه رقم با سه رقم )انتقال به صدگان(

ï ضرب هر عدد در يک

ï ضرب يک در هر عدد

فصل چهارم
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مانند نمونه و با توجه به تصویر، زمان هر فعالیت را بنویسید.

مرور ساعت

10:30
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ساعت 10:30 را نشان می دهد.                                                    
به ساعت 10:30

ده و نیم هم می گوییم.
به 30 دقیقه نیم می گوییم.

ساعت 11:30
یعنی .................

ساعت 8:30
یعنی ................

ساعت 3:30
یعنی ................. 

 فهمیديم که به قسمت رنگ شده اين ساعت نیم می گويیم.
پس نیم يعنی يک قسمت از دو قسمت.

ساعت نیم
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ساعت 8:15 را نشان می دهد.                                                    

به ساعت 8:15 

هشت و ربع هم می گويیم.

به 15 دقیقه ربع می گويیم.

فهمیديم که به قسمت رنگ شده اين ساعت يک ربع می گويیم.
پس ربع يعنی يک قسمت از چهار قسمت.

ساعت ربع

ساعت 2:15
یعنی ................. 

ساعت 11:15
یعنی ................

ساعت 5:15
یعنی .................
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1- زمان هر ساعت را با ربع و نیم بنویسید.

کار در کالس

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

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

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

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

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

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

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

...................................
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1- کدام يک از ساعت های زير هفت و ربع را نشان می دهد؟

2- کدام يک از ساعت های زير پنج و نیم را نشان می دهد؟

3- نیم ساعت چند دقیقه است؟ 
                           

15                        30                        40    

4- يک ربع چند دقیقه است؟    
                       

15                   20                         30   

تمرین



117

مینا چه ساعتی بايد                                                                   

وارد سالن سینما بشود؟ ........................

امیر چه ساعتی بايد                                                                   

وارد سالن استخر بشود؟ ........................

بقیه مسئله را بنويسید.
- باغبانی 138 درخت آلبالو کاشته بود.

او 17 درخت گیالس هم کاشت.
باغبان  ؟

- فروشنده ای 160 کیسه برنج داشت.
او 40 کیسه از برنج را فروخته است.

حاال  ؟

ریاضی و زندگی

ساخت مسئله)3(

10:158:30
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50000 ريال        
5000  تومان

 ريال        
 تومان

 ريال        
 تومان

 ريال        
 تومان

پول

50000 ريالی

50000
5000
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مبلغ هر یک از پول های زیر را بنویسید.

 ريال        

 تومان

 ريال        

 تومان

 ريال        

 تومان

كار در كالس
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 8000
تومان

6500 تومان

علي با 5000 تومان كدام یك از اجناس زیر را مي تواند بخرد؟

مریم با 5000 تومان كدام یك از اجناس زیر را مي تواند بخرد؟

6000 تومان

4500 تومان

5000 تومان

5400 تومان

تمرین
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اگر بخواهیم مبلغ چند اسکناس را حساب کنیم:

پول ها را به ترتیب از  مرتب می کنیم.

شما هم پول های زير را با شماره گذاری مرتب کنید.

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

با پول هايی که آموزگار در اختیار شما می گذارد، مقادير زير را جدا کنید.

7000 تومان                      5200 تومان                             4000 تومان

5000 تومان

2000 تومان
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70000+1000+0+0+0
به 7 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم:71000 
به حروف: هفتاد و یک هزار

80000+1000+0+0+0
به 8 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم: 81000
به حروف: هشتاد و یک هزار

90000+1000+0+0+0
به 9 ده هزارتایی و 1 هزارتایی و 0 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم:

به رقم: 91000
به حروف: نود و یک هزار

عددنويسی

)70000 -9999(

7  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

8  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

9  1  0  0  0

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

'

'

'
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کار در کالس

عددی را که هر چرتکه نشان می دهد در جدول ارزش مکانی  بنویسید و از جدول خارج کنید.

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

  يكي              ده تايي        صدتايي        هزارتايي     ده هزارتايي

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي

10000 20000 90000
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مانند نمونه عددی را که هر جدول نشان می دهد به رقم و به حروف بنویسید.

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00067

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00017

به رقم: 76000 
به حروف: هفتاد و شش هزار

به رقم:  

به حروف:  

به رقم:  

به حروف:  

به رقم:  

به حروف:  

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00048

هــــــزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

00099

'
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مانند نمونه انجام دهید.

هزار

دهگانيکان

00087

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

85239

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

00017

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

00068

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

30759

بخوان و بنويس: ...............................

هزار

دهگانيکان

60028

بخوان و بنويس: ...............................

71 هزار
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مانند نمونه عددی را که در هر جدول مشخص شده است، با رقم و حروف بنویسید.

عدد هر جدول را به رقم و حروف بنویسید.

هزار

36175

به رقم: 75361  

بخوان: 75 هزار و 361 

به حروف: هفتاد و پنج هزار و سیصد و شصت و يک 

هزار

41882

به رقم:   

بخوان:  هزار و  

به حروف:  

هزار

90079

به رقم:   

به حروف:  

هزار

64595

به رقم:   

به حروف:  

'
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عددهای زیر را بخوانید و رقم را در مرتبه ی خواسته شده بنویسید.

در جای خالی عدد 0 را گذاشته و مرتبه ی آن را بنويسید.

ارزش مکانی رقم 5 در کدام عدد کمتر است؟ مرتبه ی آن را بنويسید.

90829 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی ........... يکی.

89929 می شود ........... ده هزارتايی ........... هزارتايی ........... صدتايی ........... ده تايی ........... يکی.

7 ده هزارتايی و 4 هزارتايی و 5 صدتايی و 1 ده تايی و 0 يکی می شود: 

    
9 ده هزارتايی و 0 هزارتايی و 4 صدتايی و 0 ده تايی و 0 يکی می شود: 

  

هزار صدگان ده  گان هزار

75491

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

84530

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

91725

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

8 4 7 17 3 1 4 9 7 5 1
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در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

                                                                 75378 –  – 75380
80110 – 80111 – 

  

اعداد زیر را به رقم و حروف بنویسید.

هر عدد را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.

1- در فروشگاه روی برچسب قیمت يک جامدادی عدد
 81300 ريال نوشته شده بود. عدد را در جدول

 ارزش مکانی قرار داده و با حروف بنويسید.

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

2- جمعیت يک شهرستان در استان خراسان رضوی
95451 نفر است. عدد را در جدول ارزش مکانی

 قرار داده و با حروف بنويسید.

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

هزار

هزار

هشتاد و يک هزار و نهصد و نه :  .............................................................................................. 

  75101:  ....................................................................................................................................................................................................................................................

نود و پنج هزار و چهارده :  .................................................................................................................... 

99920: ............................................................................................................................................................................................................................................. 

'
' '

'
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بازی و ریاضی

دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کنید. به هر گروه کارت های 0 تا 9 داده شود. 
هر گروه که تعداد اعداد 5 رقمی بیشتری را درست کند، تشويق می شود.

ریاضی و زندگی

مبلغ قبض آب، برق، گاز و تلفن منزل خود را بخوانید و بنویسید.

٭ اولیا گرامی توجه داشته باشید که قبض هايی را که مبلغ آن 5 رقمی هستند را در اختیار دانش آموز قرار دهند.

اعداد 5 رقمياعداد 5 رقمي

مبلغ قابل پرداخت 59000 ریال

پنجاه و نه هزار ریال
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× =1 9 9

در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

کار در کالس

ضرب  9     

× =2 9

× =3 9

× =4 9

× =5 9

× =6 9

× =7 9

× =8 9

× =9 9
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برای هر شکل یک عبارت ضرب بنویسید.

برای عبارت های ضرب شکل بکشید و پاسخ را بنویسید.

× =

× =

× =

× = × = × =

تمرین

5 9 7 9 3 9
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مانند نمونه پاسخ هر ضرب را بنویسید.

1×= 1 بسته 9 تخم مرغ دارد. 9

=×2

 2 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×4

 4 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×6

 6 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×8

 8 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×3

 3 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×5

 5 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×7

 7 بسته ....... تخم مرغ دارد.

=×9

 9 بسته ....... تخم مرغ دارد.
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پاسخ هر ضرب را بنویسید.

با استفاده از ماشین حساب ضرب های باال را انجام دهید. آيا ضرب های خود را 
درست انجام داده ايد؟

1- نجاری در هرروز 9 صندلی می سازد. در 5 روز چند صندلی می سازد؟

2- 7 کیسه 9 تايی پرتقال چند پرتقال می شود؟

3-خیاطی به يک پیراهن 9 دگمه دوخته است. او به 6 پیراهن چند دگمه دوخته است؟

حل مسئله

5*9=

6*9=

7*9=

8*9=

9*9=1*9=

2*9=

3*9=

4*9=
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با استفاده از کارت ها ، پاسخ ضرب ها را پیدا کنید.

8 ×  9 =

6 ×  9 =

3 ×  9 =

18 72

54

45 27

اگر به فروشگاهی وارد شدی که اجناس خود را مانند قیچی ها، قرقره ها و کامواها مرتب چیده بود 
تعداد آن ها را چگونه حساب می کنید؟ حاال تعداد اجناس اين فروشگاه را حساب کنید.

بازی و ریاضی

ریاضی و زندگی
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جدول را کامل کنید.

987654321*

85211

16842

271812933

32241684

45301555

484224186

63422177

6440168

816345279

 آرزو 72 شاخه گل داشت.                                                          
سارا  شاخه گل به  .
 حاال  .

 در يک پارکینگ  ماشین  بود .                                    
اگر  تا از اين ماشین ها  .
 چند ماشین  .

ساخت مسئله)4(

72  +  15  =  

253  -  15 0 =  
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5 6 0 
2 6 4 +

2 9 4 
3 1 5 +

صدتايي

2
+ 1

4
8

5
3

ده تايي يكي

2 4 5 
.......... +

حاصل جمع های زیر را بنویسید.

جمع کنید.

جمع سه رقم

 با سه رقم 

)انتقال به صدگان(

کار در کالس

 5 7 3 
 2 6 4
8 3 7

+

صدتايي

5
+ 2

7
6

3
4

ده تايي يكي

1 1

3 78

 1 9 2 
 3 4 7+

صدتايي

1
+ 3

9
4

2
7

ده تايي يكي
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اعداد را زیر هم نوشته و با هم جمع کنید.

172  و  765 172  و  765

اول مسئله  زیر را حل کنید، سپس با ماشین حساب جواب ها را امتحان کنید.

1- رضا برای رفتن به مدرسه در مسیر اول 350 تومان و در مسیر دوم 550 تومان 
پول بلیط پرداخته است. رضا روی هم چند تومان پول پرداخت کرده است؟

حل مسئله

به فاطمه کمک کنید تا قیمت اجناس 
زير را با ماشین حساب جمع کند.

250
تومان

750
تومان

ریاضی و زندگی

با توجه به خط تقارن نیمه ی ديگر شکل را کامل کنید.

تقارن
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× =

× =

7× =

9× =

در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

آيا می دانید حاصل ضرب هر عدد در يک می شود:  

ضرب هر عدد

 در یک

× = 11 1

كار در كالس

ایستگاه فکر

2 1

5 1

7

1
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برای هر ضرب شکل بکشید.

4 * 1 = 1 * 1 = 3 *1 =

کامل کنید.

تمرین

1  * 1  =  2  * 1  =  3  * 1  =  

7  * 1  =  

5  * 1  =  4 * ... =  4 ... * 1 =  6

... * 1  =  98 * . . . =   8
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مانند نمونه در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

 1 لیوان يک گردو دارد.

× = 11 1

كار در كالس

ضرب یك 

در هر عدد

 1 کبوتر 2 پا دارد.

× = 21 2

× = 21

 1 هفته 7 روز دارد.

× =

× = 71

 1 دست 5 انگشت دارد.

× =1 5

× = 51

 1 بسته 9 تخم مرغ دارد.

× =

× = 91

=× 11
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حاصل ضرب يک در هر عدد برابر است با :  

برای هر ضرب شکل بکشید.

1 * 3 = 1 * 6 = 1 * 8 =

کامل کنید.

1 * 4 =              1 * 1 =               1 * ..... = 9                      

1 * 2 =              ..... * 7 = 7             ..... * 5 = 5                      

ایستگاه فکر

تمرین
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تاریخ را کامل کنید.

برای خواندن يک ساعت:

1- ابتدا به عقربه ی   

2- بعد 

...................... / ...................... / ...................... : تاريخ امروز

مقدار پول های آرمین و نیما را بنويسید.                                                 

ريال: ........................

تومان: ......................

ريال: ........................

تومان: ......................

فرهنگ نوشتن

تمرین

چه کسی پول بیشتری دارد؟ 

آرمیننیما

مرور فصل4
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ساعت 11 و ربع را عالمت بزنید.

11 و ربع يعنی:   

کدام یک از شکل های زیر تقارن دارد؟

حدس بزن

ابتدا عددهاي مشخص شده را داخل هر شكل نوشته، سپس عدد به دست آمده 
را در جاي خالي بنویسید.

9 3 6

1 (

2 (
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1- زوج نیست.
2- به 30 دقیقه می گويند.

3- مکانی که پول ها در آن جا پس انداز می شود.
4- جمع و تفريق نیست.
5- سه بسته ی صدتايی

حروف خانه های رنگ شده را در کنار هم قرار دهید و رمز جدول را کشف کنید: 

1

2

3

4

5

آيا می دانید پول هر کشور با کشورهای ديگر فرق دارد. پول سرمايه ی ملی هر 

کشور است و برای چاپ آن هزينه ی زيادی پرداخت می شود. پس برای حفظ 

اين سرمايه ی ملی بايد از آن خوب نگه داری کنیم. مثاًل پول ها را در کیف پول 

نگه  داريم، روی آن ها چیزی ننويسیم و وقتی که دست  هايمان آلوده است به 

پول دست نزنیم.

جدول و سرگرمي

فرهنگ خواندن



ï کیلوگرم، گرم 

ï مقايسه اعداد )2( 

ï ضرب هر عدد در صفر

ï ضرب در 10

ï تفريق سه رقم از سه رقم )انتقال از صدگان(

ï خاصیت جابه جايی ضرب

ï معرفي محیط

فصل پنجم
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به نظر شما کدام کیف علی سنگین  است؟ عالمت بزن.

چرا؟  

شما هم امتحان کنید.

در جای خالی کلمه ی مناسب )سبک تر، سنگین تر( بنویسید.

يک بسته شکالت از يککیف از کتاب ............................................ است.
 جعبه شیرينی  ............................................ است.

هندوانه از سیب ............................................ است.خیار از گوجه فرنگی  ............................................ است.

مرور وزن
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اين كیسه گوجه فرنگی 1 کیلوگرم است.

برای اندازه گیری اجسام سنگین از واحد کیلوگرم استفاده می کنیم.

با توجه به هر ترازو جاهای خالی را کامل کنید.    

اين بسته شکر  کیلوگرم است.

اين خربزه  کیلوگرم است.اين كیسه گالبي  کیلوگرم است.

اين دختر   کیلوگرم است. اين کیسه پرتقال   کیلوگرم است.

کيلوگرم

کار در کالس
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مادر امروز به میوه فروشی رفته و مواد زير را خريداری کرده است. مقدار هر 
کدام را بنويسید.

سبزی آش  کیلوگرم.

سیب قرمز  کیلوگرم.

پیاز  کیلوگرم.

با استفاده از ترازو و به کمک آموزگار خود مواد را 
در اندازه های 1 کیلوگرمی، 2  کیلوگرمی و 3  کیلوگرمی 
اندازه گیری کنید و آن ها را در جدول زير يادداشت 

نمايید. )به طور مثال: قند، برنج، کتاب و ...(

به همراه آموزگار يا والدين خود به يک فروشگاه برويد و اجناس مختلف را در 
اندازه های 1، 2، 3 و 10 کیلوگرمی پیدا کنید و فهرست  کنید.

کیلوگرممواد

تمرین

ریاضی و زندگی
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اين بسته چاقاله بادام 200 گرم است.

اين بسته زرشك  گرم است.اين بسته فلفل  گرم است.

گرم

برای اندازه گیری اجسام کوچک از واحد گرم استفاده می کنیم.

هر يک کیلوگرم 1000 گرم است.

اين بسته زردچوبه   گرم است.اين بسته آجیل  گرم است.
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ماکارونی  گرم است.

قند   گرم است.

کره   گرم است.

چای  گرم است.

خامه   گرم است.

به یک فروشگاه رفته و اجناس زیر را مشاهده کرده و مقدار آن را بنویسید.

کیلوگرممواد

 گرمقوطی رب گوجه فرنگی کوچک

 گرميک بسته زردچوبه

 گرميک بسته آرد نخودچی

 گرمسس مايونز کوچک

 گرمنمک

ریاضی و زندگی

تمرین

700 گرم

800 گرم
500 گرم

200 گرم
250 گرم
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عدد هرپول را نوشته و مقایسه كنید. ) > = < (

مقایسه اعداد)2(

هزار

63072

هزار

79989

هزار

50080

هزار

97798

ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي ده هزارتاييهزارتايي ده تايي صدتايي يكي
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مقایسه كنید و عالمت ) > = < ( بگذارید.

45510      55410

99342      99450

74650      7465

18990      81990

قیمت کدام چرخ گوشت کمتر است؟

کار در کالس

79400 تومان 85700 تومان



153

مقایسه كنید و عالمت ) > = < ( بگذارید.

1- سامان 92500 تومان و مونا 79000 تومان در بانک پس انداز کرده اند چه کسی پول بیشتری 
پس انداز کرده است؟ ......................................................

2- خانم مهدوی يک جفت کفش به قیمت 42550 تومان و خانم مرادی هم يک جفت کفش به قیمت 
48750 تومان خريده اند چه کسی پول کمتری پرداخت کرده است؟ .......................................................................

3- در سال 92 تولید کارخانه مهتاب638000 قوطی رنگ و کارخانه ايران 53500 قوطی رنگ تولید 
کرده است. کدام کارخانه تولید بیشتری داشته است؟ .................................................................

تمرین

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

مهتاب ايران
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- دو عدد 4550 و 31500 را چگونه مقايسه می کنید؟ توضیح دهید.

با 5000 ريال چه چیزی می توان خريد؟

با 50000 ريال چه چیزی می توان خريد؟

با کدام پول می توان چیزهای بیشتری خريد؟

ساخت مسئله)5(

برای اين جمع يک مسئله بنويسید.                                       =  6  +  12

برای اين تفريق يک مسئله بنويسید.                                                    =  5  -  19
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مانند نمونه برای هر شکل یک تساوی ضرب بنویسید.

 ×  = 

 ×  =  ×  = 

 ×2 3 6

ضرب هر عدد

 در صفر

كار در كالس

حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر است با 

                        3 × 2 = 6

                        3 × 1 = 3

3 × 0 = 0

ایستگاه فکر

=
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برای هر ضرب شکل بکشید.

پاسخ ضرب های زیر را بنویسید.

3  ×  2 =

3  ×  0 =

3  ×  1 =

5  ×  0 =

7 * 0 =               9 * 0 =                13 * 0 =                      

4 *  = 0                    * 0 = 7              *  0  = 0                      35

يک ضرب بنويسید که پاسخ آن صفر شود.                           0 = ..........  * ..........                

تمرین
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آموزگار 3 بسته 10 تايی نی به امین داد.                         
و از او خواست تعداد نی ها را بگويد. 

امین گفت:
 آموزگار گفت: 

می توان اين تساوی ضرب را نوشت: 

6 ده تايی می شود:  

8 ده تايی می شود:  

ضرب در
ده

3 ده تايی می شود 30
  3 × 10 = 30 

کار در کالس

حاصل ضرب های زیر را با ماشین حساب پیدا کنید.

4 * 10 =               9 * 10 =                27 * 10 =                     

53 * 10 =                    * 10 =             97 *  10  =                     66

ایستگاه فکر

از ضرب هر عدد در 10 چه نتیجه ای گرفتید؟ 

                .......... *  .......... = .......... 

                .......... *  .......... = .......... 
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3 * 10 =                8 * 10 =                46 * 10 =                   

15 * 10 =                    *   = 30             * 10 = 60                  3

کامل کنید. 

1- 7 جعبه شیرينی ده تايی چند شیرينی می شود؟        =   * 
2- خانم مدير به مناسبت هفته بهداشت 25 بسته ده تايی مسواک برای دانش آموزان 

تهیه کرده است. او چند مسواک خريده است؟

نیلوفر به همراه پدرش به بازار رفته است 
تا برای مغازه شان جنس های مورد نیاز را 
تهیه کنند. پدر فهرست را به فروشنده داد. 

فروشنده اجناس را اين گونه تحويل داد:
ده تايی  بسته   8 مو،  گیره  ده تايی  بسته   4

سنجاق سر و 12 بسته ده تايی شانه سر.
مقدار  پدر،  فهرست  به  توجه  با  نیلوفر 

جنس ها را بررسی کرد و به پدر گفت:
در تحويل يکی از جنس ها اشتباه شده است.
شما هم حساب کنید. کدام جنس کم يا زياد 

داده شده است؟

فهرست وسايل مورد نیاز مغازه:

40 عدد گیره مو
70 سنجاق سر
120 شانه سر

تمرین

حل مسئله

ریاضی و زندگی
12*10=120
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شهرام از آموزگار پرسید اين تفريق را چگونه حل کنم؟

آموزگار تفريق را داخل جدول نوشت و گفت: همان طور 

که وقتی نمی توانستی يکی ها را از هم کم کنید از ده تايی بر 

می داشتید، حاال هم که 7 ده تايی از 2 ده تايی کم نمی شود. 

از خانه ی صدتايی ها يک بسته صدتايی برمی داريم و تفريق 

را انجام می دهیم.

صدتایی ده تایی  یکی 

6  2    5 
-    3      7    4 

2  5    1 

125

6 3 5
-  3 7 4

2 5 1

125

تفریق سه رقم

از سه رقم

)انتقال از صدگان(

حاصل تفریق های زیر را انجام دهید.

كار در كالس

544
-   271

صدتایی ده تایی  یکی 

5  4    4 
-    2      7    1 

872
-   ............

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

صدتایی ده تایی  یکی 

8  7    2 
-    3      8    1 
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حاصل تفریق های زیر را به دست آورید.

اعداد را زیر هم نوشته و از هم تفریق کنید.

256  و  418 325  و  808 62  و  148 

تفريق های باال را با ماشین حساب انجام دهید. 

1- محمد از 634 قوطی رنگ، 270 تای آن را فروخت. چند تای آن را نفروخته است؟

2- در يک تاكستان 745 درخت انگور است. اگر 475 درخت انگور قرمز باشد، چند درخت 
انگور سبز است؟

تمرین

حل مسئله

415
-  172

443

113

829
-   346

604
-   24

317
-   163



161

از اين دو ضرب چه نتیجه ای می گیريد؟ 

در ضرب با جا به جا شدن دو عدد حاصل ضرب 

خاصيت

 جابه جایی ضرب

ایستگاه فکر

کار در کالس

سینا به سحر گفت: برای اين شکل يک ضرب بنويس. 
سحر اين گونه فکر کرد و نوشت: 

 2 ×  4 = 8                                                                              
سینا گفت: من هم يک ضرب می نويسم و اين ضرب را نوشت: 

 4 × 2 = 8                                                                               
آيا حاصل هر دو ضرب يکسان است؟

در هر ردیف شکل ها را به دو صورت دسته بندی کنید و دو ضرب بنویسید.

  *  =  

  *  =  

  *  =  

  *  =  
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مانند نمونه برای هر شکل دو ضرب بنویسید.

کامل کنید.

تمرین

                 4 * 2 = 8         7 * 5 = 35         6 * 7 = 42            8 * 4 =  32

2 * 4 =       * 7 = 35         7 *  =      *  = 32

    

 *  =  

3 6 18*  =

    

 *  =  

2 6 12*  =2 3 6*  =

3 2 6*  =

    

 *  =      

 *  =  
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بهرام براي خريد تخم مرغ به مغازه رفت. او ديد شاگرد مغازه مشغول شمردن  

بعضي از اجناس است.

بهرام جنس ها را شمرد و تعداد هر جنس را حساب كرد.

شاگرد مغازه هم جنس ها را شمرد و تعداد هر جنس را حساب كرد.

اّما ضرب هاي آن ها مثل هم نبود.

شما ضرب هر كدام را بنويسید.

شاگرد مغازهبهرام

روغن 

آبلیمو

شامپو

روغن 

آبلیمو

شامپو

....... * ....... = ....... ....... * ....... = .......

....... * ....... = ....... ....... * ....... = .......

....... * ....... = ....... ....... * ....... = .......
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ضرب های مساوی را به یکدیگر وصل کنید.

5 * 4

6 * 3

9 * 7

3 * 6

7 * 9

4 * 5

تقارن

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.

تقارن



165

مرور هندسه

در شكل هاي زير اندازه ضلع هاي نوشته نشده را بنويسید.

با استفاده از خط كش پاره خط هاي زير را اندازه  بگیريد و اندازه هريك را در جاهاي خالي بنويسید.

يك پاره خط به طول 6 سانتي متر رسم كنید و آن را نام گذاري كنید.

37

3

4

شب

ن

م

د

ج
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آموزگار از محیا خواست تا اندازه دو پاره خط مقابل را به دست آورد.

محیا نوشت:

اندازه ي پاره خط الف ب3 سانتي متر

و اندازه ي پاره خط ب ج 4 سانتي متر

پس: 

اندازه ي اين دو پاره خط 7 سانتي متر است.

سپس  شود.  كامل  شكل  تا  كند  رنگ  پر  را  چین ها  نقطه  ابتدا  خواست  محیا  از  آموزگار  بعد 

اندازه ي سه پاره خط شكل را با هم جمع كند.

محیا نوشت:

اندازه ي پاره خط الف ب    سانتي متر

اندازه ي پاره خط ب ج     سانتي متر

اندازه ي پاره خط الف ج     سانتي متر 

ب

الف
ج

3

4
5

3

4

7

+

 اول پاره خط هاي 3 و 4   سانتي متري را با هم جمع مي كنیم كه مي شود 7 

بعد 7 سانتي متر را با پاره خط 5 سانتي متري جمع مي كنیم كه مي شود

12 سانتي متر
 اندازه ي دور شكل 12 سانتي متر است. 

به اندازه ي دور هر شكل محیط آن شكل مي گويیم

3

5
7

12

4

+

+

معرفي 

محيط

3 4

5

ب

الف
ج

3
4
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سپس آموزگار گفت: 

به اندازه ي دور اين شكل محیط شكل مي گويند.

محیط مثلث هاي زير را به دست آوريد.

با خط كش ضلع هاي هر شكل را اندازه بگیريد و محیط آن ها را به دست آوريد.

كار در كالس

تمرین

3 4

4

4 4

4

3
7

6

2
6

5

ب

الف
ج
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مريم 3 بشقاب برداشت و در هر بشقاب 2 سیب گذاشت. 

نرگس هم 2 بشقاب برداشت و در هر بشقاب 3 سیب گذاشت. 

آيا تعداد سیب های آن ها با هم برابر است؟ چگونه فهمیديد؟ 

موش بازيگوش کاغذ را جويد و قسمتی از تمرين ها پاره شد. آيا می توانید آن ها 
را کامل کنید.

7 * 07=.......

592

- 246
 3     

123
+ 397

      

100 + 300 = .......

...................... / ...................... / ...................... : تاريخ امروزتاریخ را کامل کنید.

مرور فصل 5

فرهنگ نوشتن

تمرین

0

...... * 9 = 0

600 - 500= .......
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 3 دوست می خواهند 12 سنجاق سر را       

تقسیم  خودشان  بین  مساوی  صورت  به 

کنند. می توانید به آن ها کمک کنید؟ به هر 

کدام چند سنجاق سر می رسد؟.....................

 به قیمت ها توجه کنید.

                                               

جوجه کباب گران تر است يا چلو کباب؟ ................................

قیمتلیست غذا

13400 تومانچلو کباب

14500 تومانجوجه کباب

17500 تومانباقالی پلو با گوشت

8000 تومانچلو خورشت قیمه

به آشپزخانه برويد و 4 عدد سیب زمینی را در يک کیسه ی نايلونی و 7 تا پیاز را در 

کیسه ی نايلونی ديگر قرار دهید. با يک دست کیسه ی سیب زمینی و با دست ديگر کیسه ی 

پیاز را بلند کنید. حدس می زنید  کدام يک از اين دو 1 کیلوگرم است؟ ..............................

حاال با ترازوی آشپزخانه آن ها را وزن کنید. آيا حدستان درست بوده است؟.................

حدس بزن
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هر یک از محصوالت داده شده سوغات کدام شهر ایران است؟

راهنمایی: برای امتحان جواب خود، عددها را از کوچک به بزرگ در جدول مرتب کنید.

 34879   چای
 65324   انار

 1273   زعفران

عددمحصولنام شهر

مشهد

الهیجان

ساوه

خريد از فروشگاه ها و میوه فروشی ها فرصت های زيادی در اختیار شما قرار می دهد 

تا با انتخاب و وزن کردن میوه  و سبزيجات مهارت های اندازه گیری )کیلوگرم و گرم( 

خود را افزايش دهید.

فرهنگ خواندن

جدول و سر گرمي

  2+4=  * 10 =

 * 3=
........

........ * 0 =
.......

*1=

......

کامل کنید.


