پول ()2

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

آموزگار از نیکا خواست تا مقدار پول های مقابل
را حساب کند.

نیکا گفت ٢ :هزار با  ٢هزار می شود ٤ :هزار
سپس آموزگار یک اسکناس  ٥هزارتومانی به پول ها اضافه کرد و از نیکا پرسید:

حاال مقدار پول ها چه قدر است؟
نیکا گفت٢ :هزار با ٢هزار می شود ٤هزار
٤هزار هم با ٥هزار می شود٩ :هزار

این بار آموزگار از او خواست تا  ٣پول باال را حساب کند.
نیکا گفت٥ :هزار و ٢هزار می شود  ٧هزار
٧هزار هم با ١هزار می شود  ٨هزار.
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مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان
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ــ مقدار پولی که برای خرید هر جنس الزم است را جدا کنید.

 80تومان

00

 40تومان

00
ــ مشخص کنید با پول های داده شده کدام کاال را می توان خرید؟

 8000تومان

 9500تومان

 7000تومان

 5000تومان

123

امیر از مادرش  ٢اسکناس  ٢٠٠٠تومانی و یک اسکناس
 ٥٠٠٠تومانی گرفت و به فروشگاه رفت تا خرید کند.
به نظر شما امیر با آن پول ها چه چیزهایی می تواند بخرد؟

قیمت کدام یک از این جنس ها به مقدار پول داده شده نزدیک تر است؟ عالمت بزنید.

با توجه به خط تقارن ،نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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ضرب عدد در ١٠٠

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

سه بسته  ١٠٠تایی می شود ٣٠٠

٣ × ١٠٠ = ٣٠٠
کامل کنید.

0
 10عددپونز

 ٥صدتایی می شود ................

 100عددپونز

00
 1عددپونز

 100عددپونز
 100عددپونز

100عدد
CD

100عدد
CD

100عدد
CD

100عدد
CD

 ٨صدتایی می شود ................

100عدد
CD

100عدد
CD

100عدد
CD

100عدد
CD

از ضرب هر عدد در  ١٠٠چه نتیجه ای گرفتید؟
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حاصل ضرب های زیر را حساب کنید.

9 × ١٠٠ = .....

2 × ١٠٠ = .....

6 × ١٠٠ = .....

50 × ١٠٠ = .....

66 × ١٠٠ = .....

12 × ١٠٠ = .....

حاال با ماشین حساب درستی پاسخ های خود را امتحان کنید.

ــ رضا  ٣اسکناس  ١٠٠تومانی دارد .رضا چند تومان دارد؟
ــ در مغازه ی آقای اکبری  ٢٥کیسه برنج  ١٠٠کیلویی است .در این مغازه چند کیلوگرم برنج است؟

دانش آموزان را به صورت گروه های ٢نفری در مقابل صفحه ی دارت
قرار دهید ،هر نفر یک پرتاب انجام دهد عدد خانه ای که دارت روی آن
خورده است در  ١٠٠ضرب شود .امتیاز هر گروه محاسبه شود .گروهی
که امتیاز بیشتری دارد برنده است (برای این بازی می توانید از دارت،
توپ کوچک و … استفاده کنید.).
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99

8

25
9

46
10

75

امروز معاون مدرسه از دو نفر از دانش آموزان کمک خواست تا موجودی انبار مدرسه را بنویسند .شما هم به آن ها
در به دست آوردن موجودی انبار کمک کنید.

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﭘﺎﻛﻦ

 100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ
 100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ  100ﻋﺪﺩ ﮔﻴﺮﻩ

 100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ  100ﻋﺪﺩ

 100ﻋﺪﺩ

 100ﻋﺪﺩ

 100ﻋﺪﺩ

 100ﻋﺪﺩ

 100ﻋﺪﺩ

تعداد گیره ی کاغذ = ................

تعداد پاکن ها = ................

تعداد خودکار = ................

تعداد مداد = ................

به محیط اطراف خود دقت کنید.
چه چیزهایی را در بسته بندی های صدتایی می بینید ،بنویسید.
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ساعت ()2

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

ساعت  ٧و  ١٥دقیقه است .یعنی  ١٥دقیقه از ساعت  ٧گذشته است.

کامل کنید.

: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.

: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.

: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.
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: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.

: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.

: ..........

..........

 .....دقیقه از ساعت  .....گذشته است.

ساعت کالس شنای بنفشه  ١١صبح است.
او ساعت  ..........به استخر رسید.
یعنی  ..........از ساعت  ..........گذشته بود.

ساعت آموزش فوتبال نیما  ٨صبح است
او ساعت  ..........به باشگاه رسید

یعنی  ..........از ساعت  ..........گذشته بود.

ساعت کالس نقاشی بهاره  ٩صبح است
او ساعت  ..........به کالس رفت.
یعنی  ..........از ساعت  ..........گذشته بود.

برنامه ریزی درست به انجام به موقع کارها کمک
می کند و این یعنی وقت شناسی.
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١ــ حمید باید ساعت  ٨صبح در مدرسه حاضر باشد.
اما او ساعت  ٨ :١٥به مدرسه رسید.
یعنی  ..........دقیقه از  ..........گذشته بود.
او  ..........دقیقه دیر به مدرسه رسیده بود.

٢ــ آقای کریمی می خواست به شیراز سفر کند.
ساعت پرواز هواپیما  ٩صبح بود.
او ساعت  ٩ :٢٥دقیقه به فرودگاه رسید.
آقای کریمی از پرواز جاماند.
چون  ..........دقیقه از ساعت  ..........گذشته بود.

٣ــ خانم احمدی ساعت  ١١صبح وقت چشم پزشکی داشت.
او ساعت  ١١ :٣٠به مطب رسیده بود.
خانم پرستار به او گفت .......... :دقیقه از وقت شما گذشته
و پزشک در حال معاینه بیمار دیگری است.
پس باید کمی منتظر بمانید.
130

مرور فصل

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

احمد می گوید :من دو عدد داشتم که آن ها را در هم ضرب کردم و حاصل این ضرب  ٥٢٠٠شده است .یکی از این
عددها  ٥٢است .به نظر شما عدد دیگر چند است؟ .................................................................

١ــ با استفاده از این رقم ها  ٤ ، ٢و  ٧یک عدد  ٥رقمی بنویسید.
رقم صدگان این عدد چیست؟ .................
رقم دهگان هزار این عدد چیست؟ .................
عدد را به حروف بنویسید................. .

٢ــ عدد ده هزار چند صفر دارد؟
٣صفر

٤صفر

 ٥صفر

٣ــ چند دقیقه از ساعت  ١١گذشته است؟
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مرور فصل
٤ــ با  ٢٠پایه چند صندلی می توان درست کرد؟

  ٥ــ خانم وحیدی یک تولیدی مانتو دارد .او برای مانتوها  ٦٥بسته دگمه صدتایی خریده است.
او چند دگمه خریده است؟
٦ــ قیمت کدام یک از این جنس ها به مقدار پول داده شده نزدیک است؟ عالمت بزنید.

 52تومان

00

0

5
92

نوشتن اعداد روی محور را ادامه دهید.
90000

ت

و
مان

+10000 +10000
10000 20000 30000

۰

آیا می دانید که در بانک ها همه ی پول ها در دسته های صدتایی بسته بندی می شوند.تاکنون شما اسکناس های ١٠٠٠
تومانی 2000 ،تومانی 5000 ،تومانی و …… را در بسته های صدتایی دیده اید؟
به نظر شما یک بسته صدتایی اسکناس  ٥٠تومانی چه قدر می شود؟
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فصل 6

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

اعداد زوج و فرد

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

اعدادی که یکان آن ها  ....و  ....و  ....و  ....و  ٠باشد زوج هستند.
اعدادی که یکان آن ها  ....و  ....و  ....و  ....و  ....باشد فرد هستند.

٢١٧ ٠ ٤

عدد  21704زوج است.

٥٣٦٧
عدد  5367فرد است.

اعداد زوج و فرد را در جدول بنویسید.

 ٨٨٩ــ  ٢٠٤١٨ــ  ٦١٩٧٠ــ  ٣٢٦ــ ٤٤٥٣
اعداد زوج
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اعداد فرد

با اعداد داده شده  ٢عدد زوج و  ٣عدد فرد درست کنید و در جدول بنویسید.

8

9

0

3

زوج

فرد

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

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

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

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

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

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

6

ــ دور اعداد زوج را خط بکشید.

18976

ــ

8627

ــ

62650

ــ

4572

ــ

325
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به پالک مغازه های این خیابان دقت کنید.
آیا پالک ها به ترتیب است؟
ترتیب آن چگونه است؟

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

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

شما در چه جاهای دیگری پالک ها را به این ترتیب دیده اید؟
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مرور کیلوگرم و گرم

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

با توجه به هر ترازو وزن کاالهای زیر را بنویسید.

این قارچ ها  .................گرم است.

این موزها  .................کیلوگرم است.

این کیسه برنج  .................کیلوگرم است.

این بسته فلفل  .................گرم است.

این ظرف ماست  .................گرم است.

این هندوانه  .................کیلوگرم است.

 ١کیلوگرم چند گرم است؟ .................
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کیلوگرم و گرم

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

وزن این بسته ی گوشت  ١٥٠٠گرم است.

وزن این ماهی  .................گرم است.

وزن این طالبی ها  .................گرم است.

به سنگینی هر جسم جرم آن جسم می گویند .اما در زندگی
روزمره به جای کلمه ی جرم از کلمه ی وزن استفاده می کنیم.

عددی را که هر ترازو نشان می دهد را بنویسید.

138

وزن این نوزاد  .................گرم است.

وزن این نوزاد  .................گرم است.

وزن هریک از کاالهای زیر را بخوانید و بنویسید.

وزن این بسته ماهی  .................گرم است.

وزن شیشه ی ُسس  .................گرم است.

وزن این قوطی روغن نباتی  .................گرم است.

وزن بسته ی نخودفرنگی  .................است.
139

در هر ردیف ،کدام جنس نشان دهنده ی وزن داده شده است؟ آن را عالمت بزنید.

 1کیلو گر م

 ٣کیلو گر م

 5 0 0گر م

140

وزن مناسب هر کاال چقدر است؟ آن را عالمت بزنید.

 ٥٠٠گرم

 ٥کیلوگرم

 450گرم

 2کیلوگرم

چند ماده غذایی را که در منزل دارید به دلخواه انتخاب کرده و بعد از اندازه گیری ،وزن آن ها را به کیلوگرم یا گرم
بنویسید.
مواد

وزن
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زمان

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

یک روز مدرسه  ٤ساعت طول می کشد.

شنا کردن آرش  ٢ساعت طول کشید.

 ٥دقیقه طول کشید تا سعید مسواک بزند.

142

مانند نمونه بهترین مدت زمان هر کار را عالمت بزنید.

 ٢ساعت

 ٢٠دقیقه

 2دقیقه

 1ساعت

 ٢ساعت

 ٢٠دقیقه

 ١ساعت

 ٣ساعت

 3دقیقه

 ١ساعت

 5دقیقه

 ١ساعت
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مدت زمان هریک از فعالیت های زیر را بنویسید.

144

فعالیت

مدت زمان

انجام تکالیف

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

تماشای تلویزیون

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

حمام کردن

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

خواب بعدازظهر

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

جمع چهار عدد یک رقمی

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

مژگان از رضا پرسید :اگر گفتی چگونه می توان این اعداد را با هم جمع کرد؟
رضا گفت :ابتدا عدد  ٣و  ٤را با هم جمع می کنیم که ( )٣+ ٤می شود ٧
سپس  ٧را با عدد  ٥جمع می کنیم که
( )٧ + ٥می شود .١٢
بعد  ١٢را با  ١جمع می کنیم .پاسخ می شود .١٣
مژگان گفت :من این گونه آن ها را جمع می کنم ٣ .و  ٤می شود ٧
 ١و  ٥هم می شود ٦
پس ٧ + ٦ :می شود ١٣

7
12

7 + 6
٣ + ٤ + ٥ + ١ = ١٣

جمع های زیر را از هر راهی که می توانید انجام دهید.

٤ + ٥ + ٤ + ٥ = .......

4
+5
+4
+5

= .......

٢ +٣ +٢ +٣

٥ + ٥ + ٥ + ٥ = .......

2
+3
+2
+3

.......

.......

5
+5
+5
+5

3
+4
+5
+1
13

٣ + ٤ + ٤ = .......

3
+4
+4

.......

.......

حاال با استفاده از ماشین حساب جمع های باال را انجام دهید .آیا درست انجام داده اید؟
هر پاسخی که اشتباه است دوباره جمع آن را انجام دهید.
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محیط مربع و مستطیل

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

می دانیم :به اندازه ی دور هرشکل محیط آن شکل می گویند.
آموزگار از رضا خواست با خط کش طول و عرض مستطیل روبه رو
را اندازه بگیرد و محیط آن رابا نوشتن جمع همه ی ضلع ها پیدا کند.
رضا ضلع ها را اندازه گرفت و عدد هر ضلع را نوشت.

الف

5

3

3
د

5

آن گاه عدد همه ی ضلع ها را با هم جمع کرد و نوشت١٦ :
8 + 8
5 + 3 + 5 + 3 = 16
پس محیط مستطیل  ١٦سانتی متر است.

سپس از سعید خواست تا اندازه ی هر ضلع شکل مربع را با خط کش اندازه گرفته و محیط آن را حساب کند.

....... + ....... + ....... + ....... = .......

پس محیط مربع  ...........سانتی متر است.
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ب

ج

١ــ محیط هر یک از شکل های زیر را به دست آورید.
2
.....

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

6

4

..........

.....

4

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

..........

....... + ....... + ....... + ....... = .......

....... + ....... + ....... = .......

3
.....

....... + ....... + ....... + ....... = .......

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

5

..........

٢ــ در هر شکل ضلع ها را اندازه گرفته و محیط شکل را به دست آورید.
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١ــ اندازه ی ضلع های یک کاشی آشپزخانه
به شکل مربع  ٨سانتی متر است .محیط این
کاشی را به دست آورید؟

٢ــ اندازه ی طول ضلع های یک مثلث  ٥ ، ٣ ، ٤سانتی متر است .محیط این مثلث چند سانتی متر است؟

٣ــ باغچه ای به شکل مستطیل به طول  ٤و عرض  ٢متر داریم ،محیط این باغچه را به دست آورید.

٭ حاال جواب مسئله ها را با استفاده از ماشین حساب امتحان کنید.

با استفاده از متر اندازهی ضلعهای یک تابلو ،موزاییک و … را بنویسید و با ماشین حساب محیط آن را به دست آورید.
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برای هریک از عبارت های زیر یک مسئله بنویسید.
١ــ

١٥ + ١٠ = .......

٢ــ

٣٥ - ١٢ = .......

٣ــ

٢ × ٥ = .......

٤ــ

١٨ ÷ ٦ = .......
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با توجه به خط تقارن  ،نیمه ی دیگر پروانه را کامل کنید.

150

مرور فصل

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

من دانش آموز کالس  ...........هستم و در سال  ...........به دنیا آمده ام من  ...........ساله هستم .هر روز

صبح ساعت  ...........از خواب بیدار می شوم و ساعت  ...........به خانه برمی گردم.
در طول سالی که گذشت یاد گرفتم موقع خرید به  ...........و  ...........اجناس دقت کنم و قیمت اجناس را با
هم مقایسه کنم .تا جنس مناسب تر را انتخاب کنم.
من می توانم تاریخ پرداخت قبض هایی مانند قبض های آب و  ........... ، ...........و  ...........را بخوانم.
من خدا را شکر می کنم.

١ــ با اعداد  ٣و  ٨و  ٤و  ٥و  ٠دو عدد زوج و دو عدد فرد پنج رقمی بنویسید.
 ...................و ...................

 ...................و ...................

٢ــ مدت زمان مناسب برای انجام تکالیف کدام است؟
 ٢ساعت

 ٥ساعت

٣ــ خانم رضایی می خواهد دور رومیزی به طول  ٣متر و عرض  ٢متر روبان بدوزد .او به چند متر روبان احتیاج
دارد؟
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ستون
348

2000

906

100

95

9

3000

676

43200

53

907

5000

9999

276

1000

684

4000

4

321

5

ردیف

ــ پنجمین عدد ردیف اول را بنویسید.
ــ در ستون دوم عددهای زوج را پیدا کنید و بنویسید.
ــ بزرگ ترین عدد چهاررقمی ردیف سوم را بنویسید.
ــ در ستون پنجم عددی که یکان آن  ٧است را پیدا کنید.
ــ در ستون چهارم جمع  ٢اسکناس  ٢٠٠٠تومانی را پیدا کنید.
ــ در ردیف چهارم پاسخ تقسیم  ٢٠÷٤را پیدا کنید.

« وقت طالست »
مادر بزرگ می گوید :یکی از ضرب المثل های خیلی معروف ما ایرانی ها ضرب المثل « وقت طالست » می باشد.
یعنی وقت یا زمان خیلی باارزش است .اگر برای هر کاری زمان بندی داشته باشیم،می توانیم همه ی کارهای خود را
در وقت مناسب انجام دهیم و دیگر وقت کم نمی آوریم.مانند تنظیم زمان برای انجام تکالیف روزانه.
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....../....../......
......:......

ــ قد صبا  ١٥٢سانتی متر است .قد پروانه  ١٢٠سانتی متر است.
پروانه چند سانتی متر کوتاه تر از صبا است؟ ...........
صبا چند سانتی متر بلندتر از پروانه است؟ ...........

ــ مبلغ قبض زیر را با رقم بنویسید.
قبض پارکینگ
مبلغ قابل پرداخت :پنجاه و پنج هزار ریال
به رقم ................................. :

ــ هادی  900تومان دارد .او می خواهد این شکالت را بخرد .چه قدر باید از فروشنده پس بگیرد؟

 670تومان
ــ التین عدد  ٩٥٣٧٢کدام است؟ عالمت بزنید.

95732

95372

65327
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ــ جمع کنید.

 ٤ = ...........هزار  ٣ +هزار
 ١ = ...........هزار  ٥ +هزار
٢ + ...........هزار = 6000
 ٤ + ...........هزار = ٥٠٠٠

ــ در خانه های خالی رقم هایی را بنویسید که نشان دهنده عدد مقابل باشد.
هزارها

نود و سه هزار و سیصد و پنج

یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان

9

5

ــ شکل عدد مقابل را با رنگ کردن مهره ها نشان دهید.

٢٥٠٦٩
یک ها

هزارها

ــ به اندازه ی قیمت کتاب از پول های داده شده جدا کنید.

0
 600تومان
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ــ مادر برای تهیه آش نذری مواد زیر را خریده است.
مقدار وزن نخود در آش بیشتر است یا عدس؟
مقدار وزن نخود در آش بیشتر است یا لوبیا؟

مواد

وزن

نخود

 1300گرم

لوبیا

 1500گرم

عدس

 950گرم

ــ یک عدد زوج و یک عدد فرد پنج رقمی بنویسید.
عدد فرد .......................

عدد زوج .......................

ــ وزن مناسب را عالمت بزنید.
 ٢٠٠گرم

 ٢کیلوگرم

ــ نخستین رایانه در سال  ١٣٤١به ایران آمده است.
چند سال ازآن تاریخ می گذرد؟

ــ می خواهیم دورتا دور یک مزرعه ای به شکل مستطیل را که به
طول  ٣متر و عرض  ٢متر است راتوری بکشیم .چند متر توری
نیاز داریم.
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ــ فکر می کنید چه مدت زمانی برای بستن بند کفش مناسب است؟ عالمت بزنید.
 ١دقیقه

 ١ساعت

ــ خانم رضایی مهمان دارد .اگر هر پیمانه برنج برای  ٢نفر کافی باشد .او برای  ١٦نفر چند پیمانه برنج الزم دارد؟

ــ آقای طاهری کارمند بانک است.
به نظر شما آقای طاهری چقدر تأخیر دارد؟ .............

ــ فروشنده ای  ٣٢بسته مداد صدتایی برای فروشگاه خود خریده است .او چند مداد خریده است؟
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