فصل 4

برای محاسبه ی سن هر شخص باید سال تولد او را بدانیم.

مقایسه اعداد ()2

....../....../......
......:......

اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب بگذارید.

0

0

5

7

4

9

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

0

5

7

4

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

0

1

6

5

3

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

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

16008

16009

79376

73976

32462

32462

45098

5049

با توجه به قیمت هر کاال عالمت مناسب بگذارید.

 79000ریال

 28550ریال
88

1

8

4

 75000ریال

 2550ریال
0

5

عالمت مناسب (> = <) بگذارید.

 ................ریال

50
 957تومان

 ................ریال

 85750تومان

مبلغ جمع فیش های زیر را با هم مقایسه کنید و عالمت مناسب بنویسید.
خشک شویی بهار
مشتری :خانم اکبری
لباس

خشک شویی بهار
مشتری :خانم رضایی
قیمت

لباس

قیمت

کت و شلوار

 22هزار تومان

مانتو شلوار

 18هزار تومان

کاپشن

 13هزار تومان

کت و دامن

 12هزار تومان

جمع

 25هزار تومان

جمع

 30هزار تومان
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با توجه به وزن هر جنس عالمت مناسب بگذارید.

 1200گرم

50
 13گرم

اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 53000ــ  52000ــ 54000

		

		

عددها را در جای خالی بنویسید.

............ــ............ــ............

54720

،

69370

............ > ............

1ــ جمعیت روستای علی آباد  12370و جمعیت روستای احمد آباد  9570نفر است .جمعیت کدام روستا کمتر است؟
............

2ــ قیمت یک تراش رو میزی  28500تومان و قیمت یک جامدادی  25500تومان است .قیمت کدام یک بیشتر است؟
............
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1ــ جاهای خالی را کامل کرده و مقایسه کنید.
وزن یک قوطی خیارشور  ............گرم
وزن یک شیشه ترشی  ............گرم
کدام بسته سنگین تر است؟

2ــ قیمت یک کیلو پسته  ............تومان
قیمت یک کیلو بادام  ............تومان
کدام ارزان تر است؟
..................

ومان
 545ت
00

3ــ قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی  ............تومان
و قیمت یک کیلو مرغ  ............تومان است.
کدام یک گران تر است؟

ومان
 450ت
00

سوپر پروتئین مهدی
جنس
گوشت گوسفندی
گوشت گوساله
ماهی
جگر گوسفندی
مرغ
بال مرغ

قیمت کیلویی
 35000تومان
 38000تومان
 15000تومان
 25000تومان
 8500تومان
 6500تومان
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اعداد التین ()3

....../....../......
......:......

آموزگار از نیکو خواست تا مبلغ هر پول را بنویسد.

 20000ریال

نیکو نوشت:

 50000ریال

ــ اعداد زیر را روی ماشین حساب نشان دهید و بخوانید.

24190

3776

8145

عددهایی را که هر ماشین حساب نشان می دهد را به فارسی بنویسید.

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

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

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

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.
1389/2/12
.... /.... / ....

1342/3/15

1342 /3/15

1357/11/22

1394/7/1

.... /.... / ....

.... /.... / ....

قیمت هر کدام از اجناس را به فارسی بنویسید.

 9580ریال
...................

 85500ریال
...................

 12850ریال
...................

 7950ریال
...................
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کد هر یک از کاالهای زیر را بخوانید و به فارسی بنویسید.

کد734 :
کد98 :

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

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

کد515 :

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

مانند نمونه اعداد را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.
هشتاد و هفت

87
239
514
962
73

اعداد زیر را بخوانید و به التین بنویسید.

94

95231

4457

76360

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

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

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

مرور جمع ذهنی

....../....../......
......:......

جمع های زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.

=5+1

=3+4

=60+30

=30+40

=500+200

=300+400

=400+200

=20+40

=800+100

=30+50
=70+10

=300+300
مبلغ پول های زیر را حساب کنید.

 ................تومان

 ................تومان
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جمع ذهنی

....../....../......
......:......

آموزگار از پیمان خواست تا جمع کل این قبض را با ماشین به دست آورد.
پیمان گفت 5000 :می شود.

قبض خرید
گوجه فرنگی
خیار

 3000تومان

 2000تومان

جمع کل........... :

آموزگار جمع را روی تابلوی کالس نوشت و توضیح داد،
همان طور که قب ًال هم یکی ها را با یکی ها ،ده تایی ها را با ده تایی ها و … جمع می کردیم.
3 000
در جمع این دو عدد هم این گونه عمل می کنیم.

2 000
5 000
3هز ار
2هز ار

پس  3هزار و  2هزار می شود 5 :هزار

5 = 5000هز ار
جمع های زیر را انجام دهید.

3000
2000

5000
2000

4000
1000

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

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

2000
2000

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

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

7هز ا ر
2هز ا ر
...... = ......
3000+ 3000 = ......
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6هز ا ر
3هز ا ر
...... = ......
4000 + 2000 = ......

4هز ا ر
2هز ا ر
...... = ......
5000+ 2000= ......

کدام عدد زیر ،هزار تا بیشتر از پنج هزار است؟

هشت هزار

هفت هزار

شش هزار

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.
 ................تومان

 ................تومان

جمع کنید.

......

1000

......

3000

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

2000

5000
2000
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قیمت هر دو جنس را به صورت ذهنی بنویسید.

5000تومان

2000تومان

3000تومان

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

00
0
4
ت
ومان

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

1ــ کارخانه ای  3000قوطی کمپوت گالبی و  4000قوطی کمپوت گیالس تولید کرده است .تولید کمپوت های این
کارخانه چقدر است؟....................................................................................
2ــ هادی یک اسکناس  5000تومانی داشت پدرش هم یک اسکناس  2000تومانی به او داد علی چقدر پول دارد؟.
...................................................................................

3ــ الله یک جفت جوراب به قیمت  7000تومان و یک گیره ی سر به قیمت  2000تومان خریده است .الله چه قدر
خرج کرده است؟....................................................................................

تعدادی اسکناس های ( 5000تومانی 2000 ،تومانی 1000 ،تومانی) را در اختیار دانش آموزان قرار داده و از آن ها
بخواهید که جمع هر دو اسکناس را ذهنی بگویند.
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مسئله های زیر را کامل کنید.
1ــ زهرا در حیاط خانه اش  5گلدان دارد.
اگر در هر گلدان  3بوته بنفشه کاشته باشد.
او ............................................................................................؟

2ــ  72کیلوگرم برنج داشتیم.
اگر آن را در  9کیسه بریزیم.
در هر کیسه ...................................................................................؟

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

....../....../......
......:......

الله گفت :من  13سال دارم.
دوست او شیما پرسید :چگونه سن خود را حساب کردی؟
الله گفت :امسال ،سال  95است.سال تولد خودم که 82
است را از سالی که در آن هستیم کم کردم.

امسال 9 5
82
13
شیما گفت :من  14سال دارم .فکر می کنی در چه سالی به دنیا آمده ام؟
الله گفت امسال ،سال  95است و سن او را محاسبه کرد
و گفت :سال  81متولد شده ای.

کامل کنید.
1ــ احسان در سال  78به دنیا آمده است.
احسان چند سال دارد؟...........
2ــ مادر احسان در سال  55به دنیا آمده است.
مادر احسان چند سال دارد؟ ...........
3ــ پدر احسان در سال  49به دنیا آمده است.
پدر احسان چند سال دارد؟ ...........
4ــ از تولد خواهر احسان  9سال می گذرد.
او در چه سالی متولد شده است؟ ...........
احسان بزرگ تر است یا خواهرش؟ ...........
100

95
14
81

1ــ انقالب اسالمی ایران در سال  57پیروز شد.
چند سال از پیروزی انقالب می گذرد؟ ...........

2ــ از ازدواج آقا و خانم محمدی  17سال می گذرد.
آن ها در چه سالی ازدواج کرده اند؟ ...........

در جدول زیر نام اعضای خانواده ات (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر …) و سال تولد آن ها را بنویسید.
سپس حساب کنید که هر کدام چند سال دارند.
نام

متولد سال

سن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــ سن چه کسی از همه کم تر است؟ ...........
ــ سن چه کسی از همه بیشتر است؟ ...........
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تفریق با انتقال (سه رقم از سه رقم)

....../....../......
......:......

آموزگار از لیال پرسید به این تفریق دقت کن آیا این تفریق با انتقال است؟
لیال گفت :بله
آموزگار پرسید چرا؟

یکی ده تایی صد تایی

4
9

3
-1

2
8

لیال توضیح داد چون عدد یکی و ده تایی ردیف اول کوچک تر از عدد یکی و ده تایی ردیف دوم است.
لیال تفریق را با جدول به صوت روبه رو حل کرد سپس تفریق را بدون جدول انجام داد.
11
2 1 14

324
189

یکی ده تایی صد تایی

11
1 14

4
9

2
8

				 5

3

........

2

3
-1

1

تفریق های زیر را انجام دهید.
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890
677

632
597

.......

.......

یکی ده تایی صد تایی
.......
.......
.......

6
9

3
7

4
-1

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

ــ عبارت هر تفریق را نوشته و حاصل آن را به دست آورید.

923 ،578

352،740
حاال با ماشین حساب درستی جواب ها را امتحان کنید.
مانند نمونه انجام دهید.

باقیمانده پول

675
425
2 5 0تو ما ن

قیمت

 4 2 5توما ن

مقدار پول

 675توما ن

.......

 925توما ن

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

 7 5 0توما ن

1ــ فروشنده ای از  542جفت کفش  297جفت آن را فروخته است.
چند جفت کفش فروخته نشده است؟

2ــ نیما برای خرید بلیت اتوبوس یک اسکناس  500تومانی به
راننده داد شما با ماشینحساب به او کمک کنید تا باقی پول خود
را حساب کند.

کرایه450:تومان
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مرور فصل

برای محاسبه سن هر فرد چه کار می کنیم؟

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

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

1ــ مقایسه کنید.
 1سانتی متر
72950
مرتبه ی یکان

10000

1000گرم

 1متر

 1کیلوگرم

72950

9763

43975

مرتبه ی یکان هزار

سن پدر

سن فرزند

9999

26843

41539

2ــ به صورت حساب روبه رو نگاه کنید و قیمت هر جنس را بخوانید و به فارسی بنویسید.
بیسکویت ویفر....... :
بیسکویت بزرگ ....... :
کیک....... :
جمع کل....... :
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نام جنس

قیمت

بیسکویت ویفر

 6000ریال

کیک بزرگ

 15000ریال

بیسکویت بزرگ

 47000ریال

جمع کل

 68000ریال

مرور فصل
3ــ با توجه به تقویم پاسخ دهید.
ــ چند سال از ملی شدن صنعت نفت ایران می گذرد؟

ــ خرمشهر در سوم خرداد سال  61آزاد شد .چند سال از آزادی خرمشهر می گذرد؟

4ــ جمع کنید.

2هز ا ر
4هز ا ر

5هز ا ر
3هز ا ر

..........

..........

......

2000

......

1000

......

3000

+

1000
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مرور فصل

چگونه می توان با برداشتن دو یا سه چوب کبریت شکل مقابل را به  3مربع تبدیل کرد؟

محسن با پدرش به مغازه رفته بود .آن ها یک پاکت شیر و یک شانه تخم مرغ برداشتند .فروشنده به آن ها گفت:
می شود  9000تومان  .محسن از پدرش پرسید :فروشنده چگونه بدون ماشین حساب این قدر زود جمع قیمت ها را
حساب کرد .پدرش گفت :او اعداد را به صورت ذهنی جمع می کند.
مثالً :قیمت شیر  2000تومان و قیمت یک شانه تخم مرغ  7000تومان است.
پس 7 :هزار و  2هزار می شود 9 :هزار تومان
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فصل 5

4 × 100 = ......

عددنویسی()٣

....../....../......
......:......

مانند نمونه ،با توجه به اعداد سمت راست ،رقم خواسته شده را در جدول بگذارید.
هزارها

یکان هزار عدد ٤٣١٧٩

.......

.......

.......

3

.......

.......

صدگان عدد ٦٥٠٣٨

.......

.......

.......

.......

.......

.......

یکان هزار عدد ١٢٨٧

.......

.......

.......

.......

.......

.......

دهگان هزار عدد ١٦٩٨٠

.......

.......

.......

.......

.......

.......

دهگان عدد ٩٠٥٤

.......

.......

.......

.......

.......

.......

یکان عدد ٢٨٤١٣

.......

.......

.......

.......

.......

.......

ــ پاسخ صحیح را با عالمت « »مشخص کنید.
عدد هفتادهزار و دویست و پنج کدام است؟
الف) ٧٠٢٥

ب) ٧٠٢٥٠

ج) ٧٠٢٠٥

ــ بزرگ ترین عدد چهاررقمی کدام است؟
١٠٠٠
108

٩٩٩٩

٩٠٠٠

ــ در هر ردیف عددی را که باید در جای خالی نوشته شود با عالمت « »مشخص کنید.
 ...........ــ  ٣٧٥١٩ــ ٣٧٥١٨
الف) ٣٧٥٢٠

ب) ٣٧٥٢١
 ٤٠٠٩ــ  ...........ــ ٤٠٠٧

الف) ٤٠١٠

ب) ٤٠٠٨
 ٥٨٣١٨ــ  ٥٨٣١٧ــ ...........

الف) ٥٨١٣٩

ب) ٥٨٣١٦

ــ به دلخواه یک عدد چهاررقمی و یک عدد پنج رقمی را به رقم نوشته سپس آن ها را به حروف بنویسید.

عدد چهاررقمی :به رقم ................

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

عدد پنج رقمی:به رقم ................

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

109

قیمت اجناس زیر را به حروف بنویسید.

 9700ریال

0

825

00
به حروف ............................................ :

ریال

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

 ٧٥٠٠ریال

٦٠٧٥٠
به حروف ............................................ :

 492ریال

50

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

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

515

00

ریال

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

یک عدد  ٥رقمی بنویسید که یکی از رقم های آن صفر باشد.
رقم صدگان این عدد............. :
رقم دهگان هزار این عدد............. :

ارزش مکانی رقم  ٧در کدام عدد کمتر است؟ مرتبه ی آن را بنویسید.

٥١٣٧٩

٧٣٥٢٠

٤٩٧٦٥
.................

ــ مانند نمونه به جای هر عدد حروف آن را بنویسید و در پایان کلمات به دست آمده را به صورت یک جمله بنویسید.

د
9

ر

8

س
7

ی
6

و
٥

م
4

ا
3

ت
2

ن
١

ک

٠

13863

ا یـ ر ا ن
38

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

2759
................

4839
جمله........................................................................ :

................
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به فروشگاه محل خود بروید و اجناس مورد نیاز خانه ی خود را مثل :پودر ماشین لباسشویی ،یک بسته عدس،
دستمال کاغذی ،ماکارونی ،روغن و شامپو و … را پیدا کنید و قیمت آن ها را بخوانید و در جدول زیر بنویسید.
جنس

قیمت
به رقم

به حروف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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تقسیم ()٣
آموزگار  ١٢گردو را به علی داد و گفت :آن ها را به
بسته های  ٣تایی تقسیم کند.
و بگوید چند دسته می شود؟

....../....../......
......:......

چند  ٣تا می شود  ١٢تا
× ٣ = ١٢

علی فکر کرد.

4 × 3= 12

و گفت:
چهار سه تا می شود  ١٢تا:

٤ × ٣ = ١٢
١٢ ÷ ٣ = ٤

و تقسیم آن را این گونه نوشت:
این بار آموزگار  ١٨گردو را به علی داد و از او خواست گردوها
را بین  ٢نفر از دانش آموزان تقسیم کند و بگوید به هرکدام چند
گردو می رسد؟

= ١٨

×٢

علی فکر کرد و گفت ٢ :چندتا می شود ١٨تا؟

و پاسخ داد٢ × ٩ = ١٨ :
 ٢نه تا می شود  ١٨تا
و تقسیم آن را این گونه نوشت:

٢ × 9 = ١٨
١٨ ÷ ٢ = 9
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مانند نمونه در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید:

3 × 6 = ١٨
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5 × 4 = 20

١٨ ÷ 3 = 6

20 ÷ 4 = 5

2 × .... = 14

.... × 8 = 32

14 ÷ 2 = ....

32 ÷ 8 = ....

5 × .... = 25

.... × 2 = 12

25 ÷ 5 = ....

12 ÷ 2 = ....

مانند نمونه برای هر مسئله شکل بکشید ،سپس جاهای خالی را کامل کنید.
ــ می خواهیم  ٢٤گردو را در  ٤کیسه بگذاریم .در هر کیسه چند گردو بگذاریم؟

4 × 6 = 24
24 ÷ 4 = 6

ــ می خواهیم  ١٨عدد شامی را در  ٦بشقاب بگذاریم .در هر بشقاب باید چند شامی بگذاریم؟

6 × .... = 18
18 ÷ 6 = ....
ــ  ٢٠شاخه گل داریم .اگر بخواهیم در هر گلدان  ٤گل بگذاریم .به چند گلدان نیاز داریم؟
.... × 4 = 20

20 ÷ 4 = ....
ــ می خواهیم  ١٢سیب را در  ٤سبد بگذاریم .در هر سبد باید چند سیب بگذاریم؟

4 × .... = 12
12 ÷ 4 = ....
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مانند نمونه به سوال های زیر پاسخ دهید و تقسیم آن را بنویسید.
چند ٤تا می شود  ٨تا؟

2 ×٤=٨
٨ ÷٤ = ٢

تقسیم آن
چند  ٥تا می شود  ١٥تا؟

.... × ٥ =١٥

تقسیم آن

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

٣ × .... = ٢٧

 ٣چندتا می شود  ٢٧تا؟
تقسیم آن

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

٧ × .... = ٤٢

 ٧چندتا می شود  ٤٢تا؟
تقسیم آن

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

مانند نمونه حاصل هر ضرب را به دست آورید .سپس برای هر ضرب یک تقسیم بنویسید.

٥ × ٤ = ......

٤ × ٦ = ......

...... ÷ ...... = ......

...... ÷ ...... = ......

٧ × ٨ = ......

٨ × ٥ = ......

٦ × ٩ = ......

...... ÷ ...... = ......

...... ÷ ...... = ......

...... ÷ ...... = ......
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٣ × ٧ = ٢١
٢١ ÷ ٧ = ٣

با توجه به شکل یک ضرب و یک تقسیم بنویسید.

...... × ...... = ......
...... ÷ ...... = ......

برای شکل زیر ،یک ضرب و یک تقسیم بنویسید.

...... × ...... = ......
...... ÷ ...... = ......

تقسیم کنید.

= 14 ÷ 7

= 18 ÷ 9

= 10 ÷ 2

= 25 ÷ 5

= 24 ÷ 4

= 72 ÷ 9

= 42 ÷ 6

= 21 ÷ 3

= 12 ÷ 2
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١ــ در هر جعبه  ٦مداد است ٣٦ .مداد را در چند جعبه می توانیم بگذاریم؟

٢ــ اگر  ٥٦نفر در  ٧صف بایستند در هر صف چند نفر ایستاده اند؟

٣ــ اگر  ٣٠نان را در  ٥کیسه قرار دهیم .در هر کیسه چند نان قرار می گیرد؟

٤ــ  ٣٥روز چند هفته است؟

ابتدا دو سری کارت اعداد مربوط به ضرب  1تا  9را به همراه کارت عالمت های  :ضرب ،تقسیم و مساوی تهیه و در
اختیار دو گروه از دانش آموزان قرار دهید .از گروه اول بخواهید با کارت هایی که در اختیار دارند یک عبارت ضرب

٥

×

 ) ٣سپس از گروه دوم بخواهید با کارت ها برای همان ضرب ،یک

تقسیم درست کنند (مانند = 3

٥

÷ .) 15

درست کنند (مانند = ١٥

این بازی با اعداد مختلف تکرار شود .گروهی که بیشترین پاسخ صحیح را بدهند ،برنده اعالم می شود.
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وزن هر کیسه چه قدر است؟
درستی حدس خود را با انجام یک تقسیم نشان دهید.

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

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

...................................
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١ــ تعداد  ٣٠لوبیا را در دسته های ٣تایی٥ ،تایی و ٦تایی قرار دهید و برای هرکدام یک تقسیم بنویسید.

٭

کامل کنید
١ــ آقای امینی  ...........بسته  ...........تایی دفتر خرید.
او . .................................

٨ × ٦ = ......

٢ــ پوریا  ...........شکالت دارد.

٢٠ ÷ ٥ = ......

او می خواهد این شکالت ها را به  ...........نفر از دوستانش بدهد.
به هر . .................................

٭ توصیه می شود اشیایی را که می توان برای آن تقسیم نوشت در اختیار دانش آموز بگذارید.
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