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تفکر انتقادی ،آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت
توجه قرار گیرد .این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر
زندگی است ،مورد ّ
توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دست یابی
انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و ّ
دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم (توانمندی ها ،مهارت ها) می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند
فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های
تألیف کتاب های درسی می باشد ،شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند ،تقدیر و تشکر نماییم.
در این جا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم ،تا نظرات و پیشنهادهای خود را در
خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نمایند.
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«ساختار کتاب ریاضی پایه ششم»
سخنی با همکاران
توجه به تحول در نظام آموزشی و تدوین ابالغ سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و استقرار ساختار جدید آموزشی،
با ّ
سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز همگام با سایر بخش های وزارت آموزش و پرورش اقدام به برنامه ریزی و تمهید مقدمات،
از جمله تألیف کتب درسی جدید نموده است .تا بتواند گامی دیگر در جهت برابرسازی فرصت های یادگیری و بهبود بخشیدن
به محتوا و روش های آموزش این گروه از دانش آموزان فراهم نماید.
با سپاس از خدای مهربان که به ما امکان داد تا در جهت بهبود و بهسازی روش های آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و همچنین
توجه به نیازهای دانش آموزان به تألیف کتاب جدید ریاضی پایه ششم
دست یابی به اهداف پیش بینی شده ی برنامه درس ملی ،با ّ
همت گماریم.
در این کتاب تالش شده است با روش های آموزش جدید ،دانش آموزان به فکر کرن ترغیب شوند و در یادگیری ،نقش فعال ایفا
نموده و با فراگیری مهارت های مختلف ،توانایی ایشان در حل مسئله تقویت شود.
دانش آموزان با توجه به ویژگی ها و تفاوت هایی که دارند .می توانند در کنار هم و با حس مسئولیت پذیری و کمک به یکدیگر،
برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری نمایند.
برای تدریس اثربخش کتاب ،مراجعه به راهنمای معلم مربوطه الزامی است و برای پیشبرد بهتر فرآیند یاددهی ــ یادگیری ،آگاهی
از ساختار کتاب جزء الینفک آن محسوب می شود.
کتاب شامل  6فصل و هر فصل شامل  2بخش است.بخش اول که با رنگ سبز نشان داده شده  ،مربوط به موضوعاتی است که
دانش آموز در سال پیش فراگرفته و اکنون در قالب تمرین و مهارت یا بی به کسب تجربه از محیط پیرامون خود می پردازد .بخش
دوم که به رنگ گل بهی نشان داده شده است ،شامل آموزش و مهارت یابی است که با ارائه پیش نیازها به آموزش موضوعات جدید
می پردازد.
ـ هر درس با توجه به محتوای ارائه شده شامل عناوین زیر است:
1ــ تصویر عنوانی
تصویر عنوانی برگرفته از برخی محتواهای جدید هر فصل است .هدف از تصویر عنوانی ارائه محتوای اصلی برخی دروس
جدید در هر فصل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است و شامل مفاهیم کلی آن درس ها و به منظور ایجاد انگیزه برای ورود
توجه دانش آموزان را به آن جلب
دانش آموزان به فصل جدید در نظر گرفته شده است که آموزگار قبل از تدریس فصل جدیدّ ،
می نماید.
2ــ متن درس
شامل فعالیت هایی جهت آموزش مفاهیم و اهداف اصلی درس و تکمیل یادگیری در فضای کالس درس است .معمو ًال هر
درس به منظور ایجاد انگیزه با یک داستان و با طرح یک سؤال شروع می شود .سپس آموزگار با استفاده از ابزار و اشیا ملموس
توجه به رویکرد یادگیرنده محور ومحتوا محور با تاکید بر درک مفاهیم ،زمینه مشارکت دانش
به آموزش موضوع می پردازد و با ّ
آموزان را در امر تدریس ،با طرح سؤاالتی فراهم نموده تا آن ها با پاسخ های خود ،در امر یادگیری سهیم باشند.در هر درس
مطالب جدید با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

3ــ کار در کالس
نوعی فعالیت انفرادی در جهت تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی در کالس که زیر نظر معلم انجام می پذیرد.
4ــ تمرین و کاربرد
با توجه به سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان ،تالش شده که فعالیت های مختلفی در نظر گرفته شود.این فعالیت ها از
تمرین آغاز و به کاربرد ریاضی در زندگی خاتمه می یابد و شامل موارد زیر است:
ـ تمرین
نوعی فعالیت در جهت توسعه و تثبیت یادگیری است که برکاربرد مفاهیم و موضوعات تأکید دارد .این قسمت می تواند هم در
کالس و هم در منزل زیر نظر معلم و اولیا انجام پذیرد.
ـ مسئله حل کنید
این فعالیت به منظور کاربردی نمودن آموزش های ریاضی در زندگی روزمره ارائه شده است.
ـ درک و ساخت مسئله
در درک مسئله دانش آموز مسئله کامل را از ناقص تشخیص داده و در ساخت مسئله ،که گامی فراتر از درک مسئله است دانش آموز
طی مراحل ارائه شده اقدام به ساخت و تکمیل مسئله می نماید.
ـ ریاضی و زندگی
به منظور کاربرد سواد ریاضی دانش آموزان در زندگی و ارتباط آموخته های ریاضی از کالس درس با محیط پیرامون خود که
شامل :منزل ،فروشگاه ،خیابان و … است ،در پایان بعضی از درس ها تمرین هایی ارائه شده است.
ـ تقارن
تقارن در قالب تصاویری ارائه شده که دانش آموز بر اساس دستور ،اقدام به تکمیل آن می نماید.

5ــ مرور فصل

در پایان هر فصل عالوه بر تمرین های تکمیلی و ترکیبی که مورد ارزیابی قرار می گیرند ،بر مهارت هایی مانند :خواندن و نوشتن،
جدول و سرگرمی ،الگویابی ،حدس بزن و … اشاره شده است که برای تقویت فکری دانش آموزان است و نیاز به ارزشیابی ندارد.
الف)ــ فرهنگ نوشتن :برای تبدیل آموخته های ریاضی به زبان ادبیات ،طبقه بندی و مرور اطالعات و به منظور ارتقای دانش
ریاضی ،پیش بینی شده است.
ب) ــ فرهنگ خواندن :به منظور تقویت مهارت خواندن و افزایش درک و فهم تمرین ها و مسایل ریاضی ،اطالعاتی ساده در
عین حال کاربردی ،ارائه شده است.
توجه به موضوع برخی از دروس ،فعالیتی با ایجاد یک سؤال در
ج) ــ حدس بزن :به منظور تقویت فکری دانش آموزان و با ّ
نظر گرفته شده که با ارائه پاسخ های گوناگون از سوی دانش آموزان ،آموزگار اقدام به هدایت دانش آموز برای رسیدن به پاسخ
صحیح می نماید.
د) ــ الگویابی :به منظور درک روابط عددی ،بخشی به عنوان الگویابی طراحی شده که دانش آموز با حل آن به کشف روابط
اعداد دست یابد.
هـ) ــ جدول و سرگرمی :به منظور ایجاد انگیزه لذت بیشتر دانش آموزان در حل مسایل ریاضی ،پیش بینی شده است.
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دهگان هزار …............…...… :

صدگان….................…...… :

یکان هزار …..............…...… :

دهگان هزار …............…...… :

دهگان…..................…...… :

یکان…....................…...… :

0

8

هزارها

0

5

3

8

0

7

9

1

4

عدد هر جدول را به رقم و حروف بنویسید.
به رقم …............…...… :
به حروف …........................................…...… :

به رقم …............…...… :
به حروف …........................................…...… :

هزارها
یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان

9

4

7

6

هزارها
یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان

8

1

0

3

375

یکان دهگان

3

2

هزارها

به رقم …............…...… :
به حروف …........................................…...… :

9

هزارها

به رقم …............…...… :
به حروف …........................................…...… :

5

462

یکان دهگان

0

8

9

ارزش مکانی رقم های خواسته شده را بنویسید.
75921

41506

24803

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

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

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

علی و محیا عدد هفتاد و سه هزار و پانزده را به رقم نوشته اند.
محیا

علی

73150

73 015

کدام یک درست نوشته است؟
اشتباه نفر دیگر را توضیح دهید.

یک عدد پنج رقمی بنویسید که عددهای  8 ، 2،0در آن باشد.
عدد خود را به حروف بنویسید.
در هر عدد ،رقم نوشته نشده را به دلخواه بنویسید و مرتبه ی آن را مشخص کنید.
مرتبه…............…...… :
مرتبه…............…...… :

10

4

0

8

1

3

0

6
7

قیمت گوشت ،ماهی و جمع کل صورت حساب را به حروف بنویسید.

قیمت گوشت …............…...… :
قیمت ماهی …............…...… :
جمع کل…............…...… :

صورت حساب

تاریخ95/7/10:

جنس

قیمت

گوشت
ماهی

 25780تومان
 17500تومان

جمع کل

 43280تومان

جمع پول های زیر را به حروف بنویسید.

 …...................................ریال
به محیط پیرامون خود نگاه کنید 3 .عدد چهار یا پنج رقمی پیدا کنید و بنویسید.
……....................…...

……....................…...

……....................…...

این اعداد را در کجا دیده اید؟
11

مرور اعداد التین

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

1ــ اعداد التین را به فارسی بنویسید.

 50ــ .......ــ  .......ــ  .......ــ .......ــ  .......ــ  .......ــ  .......ــ  .......ــ  .......ــ  .......ــ 39
99
…......

8

63

…......

…......

5
…......

2ــ با توجه به عدد التین داده شده ،دور عدد فارسی آن خط بکشید.

36

63

35

542

425

524

36
524

3ــ مبلغ این پول را بنویسید.

… …............…...تومان
4ــ اعداد التین روی هر یک از اجناس را به فارسی بنویسید.

کد 279

12

……............…...

……............…...

اعداد التین()1

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

توجه کنید.
به شماره هر یک از بازیکنان ّ

1
علی
4
آرش
8
احمد

3
سعید
7
سینا

2
امیر
6
حمید

5
نیما

9
رضا
توجه به شماره هر بازیکن نقطه چین ها را کامل کنید.
ــ با ّ

13

ــ اعداد التین را بخوانید و بنویسید.

2

1

0

......

......

......

5

4

3

......

......

......

9

8

7

6

......

......

......

......

ــ اعداد التین را به ترتیب بنویسید.
 9ــ  8ــ  7ــ  6ــ  5ــ  4ــ  3ــ  2ــ  1ــ

0

…....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ … ....ــ …....

14

ــ با توجه به صفحه کیبورد ،جاهای خالی را با اعداد التین کامل کنید.

ــ اعداد روی خط کش را کامل کنید.

ــ با استفاده از خط کش طول هر شکل را اندازه گرفته و به التین بنویسید.

……............…...
……............…...

یک ساعت دیواری درست کرده و آن را به کالس بیاورید.
15

صورت مسئله های زیر را بخوانید و مانند نمونه مشخص کنید کدام یک کامل است و کدام یک کامل نیست.
1ــ مدرسه ی امید  250دانش آموز دارد.
مدرسه امید و مدرسه ی البرز روی هم چند دانش آموز دارند؟
کامل است

کامل نیست

2ــ علی  950تومان پول داشت .برادرش هم به او پول داد .حاال علی چقدر پول دارد؟
کامل است

کامل نیست

3ــ در یک کیسه  150گردو و بادام است .اگر  45تای آن بادام باشد چند گردو در این کیسه است؟
کامل است

کامل نیست

4ــ هر مسلمانی در هر روز  5نوبت نماز می خواند .در  3روز چند نوبت نماز می خواند؟
کامل است

٭ هدف تشخیص یک مسئله با اطالعات کامل است.

16

کامل نیست

٭

مرور ضرب

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

با استفاده از ضرب به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1ــ این جعبه چند پرتقال دارد؟

2ــ این جعبه چند پاک کن دارد؟

3ــ این جعبه چند بطری آب دارد؟

4ــ این جعبه چند شکالت دارد؟

5ــ این شانه تخم مرغ چند تخم مرغ دارد؟
17

مرور ضرب
با استفاده از ضرب به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1ــ تعداد دانش آموزان در صف مدرسه چند نفرند؟

2ــ تعداد شرکت کنندگان در سالن اجتماعات چندتاست؟

18

مرور ضرب
ضرب های زیر را انجام دهید.

=6*9

=
5*2

=
3*3

=4*4

=
8*5

=
4*7

=5*0

=1*9

=6*3

=0*5

=9*1

=3*6

=10 * 1

= 7 * 10

= 9 * 10

.... * 7 = 70

8 * .... = 80

6 * .... = 60

ــ یک کشاورز محصول ذرت خود را در کیسه های  10کیلوگرمی جمع آوری کرده است .اگر تعداد کیسه ها 8
عدد باشد .محصول امسال کشاورز چند کیلوگرم است؟

19

ضرب عددهای دو رقمی در دسته های ده تایی

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

آموزگار از مریم خواست تا تعداد برچسب های روی میز را حساب کند.
مریم گفت 3 :برگه که روی هر برگه  20ستاره وجود دارد.
سپس این ضرب را نوشت 3×20 = 60
و گفت  60 :ستاره داریم.

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

..... × ..... = .....

آقای امیری برای مغازه خود  7بسته  50تایی خودکار خرید او چند خودکار خریده است؟
هر توپ پارچه  30متر است 9 .توپ پارچه چند متر است؟
20

ضرب عددهای دو رقمی در یک رقمی

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

آموزگار به پریسا گفت :در یک بسته  24بطری شیر است.

در  2بسته چند بطری شیر وجود دارد؟

*2

?=

برای به دست آوردن پاسخ  ،آموزگار ضرب عدد  24در  2را در جدول نوشت و توضیح داد در ضرب اعداد دو
رقمی در یک رقمی ،ابتدا عدد دو رقمی را باال و عدد یک رقمی را در زیر آن می نویسیم و حاال ابتدا  2را در  4یکی
ضرب می کنیم که می شود  8و سپس  2را در  2ده تایی ضرب می کنیم که می شود .4پس در  2بسته  48بطری شیر
وجود دارد.

24
2
…......

یکی ده تایی

4
2
8

2
4

*

ضرب های زیر را انجام دهید.

12
3
…......

یکی ده تایی

2
3

....

1

*

....

21

مانند نمونه حاصل هر ضرب را به دست آورید.

43
2
…......

یکی ده تایی

3
2

....

4

*

....

یکی ده تایی
…....
…....
…......

3
3

....

3

*

....

یکی ده تایی

11
6
66

1
6
6

1
6

*

یکی ده تایی

…....

0
2

…....
…......

....

4

*

....

ضرب های زیر را انجام دهید .سپس با ماشین حساب کنترل کنید که پاسخ ها درست است یا خیر؟

80
5

41
6

32
3

12
4

…......

…......

…......

…......

1ــ مدرسه ی مریم  3کالس پنجم دارد .هر کالس  23دانشآموز دارد .مدرسهی مریم چند دانشآموز کالس پنجمی دارد؟

2ــ در هر کارتن  40جعبه ی دستمال کاغذی است .در  8کارتن چند دستمال کاغذی وجود دارد؟
22

پدر ناصر یک مغازه اسباب بازی فروشی دارد .ناصر می خواهد تعداد اسباب بازی های مغازه را به دست بیاورد .شما
هم به ناصر کمک کنید که تعداد هر کدام از اسباب بازی ها را به دست بیاورد.

…..................

…..................

…..................

23

جدول ضرب زیر را کامل کنید.

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

باید جدول ضرب را حفظ باشیم و به خاطر داشته باشیم ،چون همیشه به آن احتیاج داریم.
24

تقسیم ()1

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

محسن  18گردو داشت .او می خواست که گردو ها را به دسته های
 6تایی قسمت کند ،تا ببیند به چند کیسه نیاز دارد.
محسن ابتدا با گردو ها دسته های  6تایی درست کرد و گفت:
با  18گردو  3دسته درست کردم.
یعنی:

 18گردو به  3دستهی 6تایی تقسیم میشود.
پس :به  3کیسه نیاز دارم.

25

مانند نمونه دسته بندی کنید و در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

 24به … ......دسته ی  8تایی تقسیم می شود.

 10به  2دسته ی  5تایی تقسیم می شود.

 18به … ......دسته ی  3تایی تقسیم می شود.

 25به … ......دسته ی  5تایی تقسیم می شود.

 14به … ......دسته ی  2تایی تقسیم می شود.

 15به … ......دسته ی  3تایی تقسیم می شود.

26

تعداد هر شکل را بشمارید ،مانند نمونه دسته بندی کرده و در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

… ....سیب به … ....دسته  4تایی تقسیم می شود.

… ....خیار به … ....دسته  8تایی تقسیم می شود.

… ....موز به … ....دسته  6تایی تقسیم می شود.

 15گالبی به  5دسته  3تایی تقسیم می شود.

… ....گردو به … ....دسته  5تایی تقسیم می شود.

… ....پرتقال به … ....دسته  7تایی تقسیم می شود.

27

ابتدا تعداد هر شکل را بشمارید و با توجه به عدد کنار هر شکل مانند نمونه آن را دسته بندی و جاهای خالی را کامل
کنید.
5

3

… ....به … ....دسته ی … ....تایی تقسیم می شود.
7

 12به  4دسته ی  3تایی تقسیم می شود.
2

… ....به … ....دسته ی … ....تایی تقسیم می شود.
6

… ....به … ....دسته ی … ....تایی تقسیم می شود.
28

… ....به … ....دسته ی … ....تایی تقسیم می شود.
9

… ....به … ....دسته ی … ....تایی تقسیم می شود.

مرور فصل

توضیح دهید بین اعداد باال چه رابطه ای وجود دارد؟

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

20000 ، 40000 ، 60000 ، ........

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

حاال شما عدد بعد را بنویسید................ :

1ــ از روی تقویم تاریخ والدت امام رضا (ع) را بنویسید.

…....… / ....… / ....

2ــ جمعیت شهر گلپایگان حدود  54 ,762نفر است.
این عدد را بخوانید و در جدول ارزش مکانی بنویسید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
ــ چه رقمی در کوچک ترین مرتبه قرار دارد؟ ….........
ــ رقم  7در چه مرتبه ای است؟ ….........
یکان دهگان صدگان
ــ چه رقمی در بزرگ ترین مرتبه قرار گرفته است؟ ….........

هزار
یکان دهگان صدگان

3ــ اعداد التین  0تا  9را روی محور زیر بنویسید.

4ــ از جعبه ی اعداد ،عددهای داخل مثلث را انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید و ضرب را انجام دهید.

1

2

5

3

4
29

ــ کدام شکل  15دکمه را به  3دسته ی مساوی تقسیم کرده است؟ عالمت بزنید.

ــ حاصل ضرب 1 * 1
ــ شماره ماه دی
ــ حاصل جمع دو عدد  50و 50
ــ  2اسکناس  500تومانی
ــ کوچک ترین عدد  5رقمی
متوجه ارزش صفر در هر ردیف می شوید.
اگر به جدول حل شده نگاه کنید ّ

خانم حمیدی برای جشن نامزدی دخترش  70نفر مهمان دعوت کرده است .او به قنادی رفت و سفارش شیرینی خامه ای
داد .آقای قناد  3جعبه شیرینی خامه ای به خانم حمیدی داد .خانم حمیدی شیرینی های یکی از جعبه ها را شمرد .در
آن جعبه  25تا شیرینی بود.
به نظر شما این تعداد شیرینی برای مهمان ها کافی است؟
30

فصل 2

قیمت0:
تاریخ  3800ریال
تولی
تاریخ ان د95/7/20:
قض
ا95/8/20:

قیمت 89000:ریال
تاریخ تولید95/8/10:
تاریخ انقضا95/8/25:

هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای کاالها توجه کنیم.

مقایسه اعداد ()1

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

عالمت مناسب (< = >) بگذارید.

یكی

دهتايی

صدتايی

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

................
54160

هزارتايی

ده هزارتايی

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

یكی

دهتايی

................
53206

یكی

دهتايی

700

هزارها

007

هزارها

429
32

75

صدتايی

هزارتايی

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

هزارها

26

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

26
هزارها

592

74

ده هزارتايی

اعداد را مقایسه کنید و عالمت مناسب (< = >) بگذارید.

 89500تومان

00
7
5
9ت

520
2
5
ت
ومان

و
مان

520
7
2
ت
ومان

ــ پول قبض های زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب را بنویسید.
رستوران پارسیان

رستوران پارسیان

نام غذا

تعداد

نام غذا

تعداد

چلوکباب

 4تا

چلوقورمه سبزی

 5تا

مبلغ قابل پرداخت  32500 :تومان

مبلغ قابل پرداخت  27500 :تومان
33

اعداد را مقایسه کنید و عالمت مناسب (< = >) بگذارید.

1

7

4

5

0

1

6

5

3

8

1

4

0

8

3

84930

8561

47081

93927

66851

66751

12802

12802

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید و عالمت (< = >) بگذارید.

34

4

 ................ریال

 ................ریال

 ................ریال

 ................ریال

1

0

4

1ــ یک کارخانه در ماه دی  62000بسته و در ماه بهمن  67000بسته پودر ماشین لباسشویی
تولید کرده است.
تولید این کارخانه در کدام ماه کمتر بوده است؟

2ــ در یک کامیون  26570کیلوگرم گندم و در کامیون دیگر  32150کیلوگرم
برنج است .کدام کامیون بار سنگین تری را می برد؟

با آموزگار خود به اتاق بهداشت بروید و با استفاده از ترازو خود را وزن کنید.
وزن شما ................

کیلوگرم است.

حاال از یکی از دوستان خود بخواهید که روی ترازو بایستد.
وزن او ................

کیلوگرم است.

چه کسی وزن کمتری دارد؟ ................

ارزش کدام پول بیشتر است؟
 15000ریال

 2500ریال
35

مرور پول

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

جاهای خالی را کامل کنید.

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان
36

پول 1

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

 ................تومان
2500

جاهای خالی را کامل کنید.

 ................تومان

 ................تومان

37

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

 550تومان
0

250
0
ــ امیر  6500تومان دارد .آیا او می تواند این ماشین حساب را بخرد؟

تومان
8000
ــ لیال یک اسکناس  5000تومانی و یک اسکناس  1000تومانی دارد.
آیا او با این مقدار پول می تواند این جنس را بخرد؟

تومان
5500
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ومان
ت

تمرین
با پول هایی که آموزگار در اختیار شما می گذارد ،مقادیر زیر را جدا کنید.
 7000تومان،

 4000تومان،

 2500تومان،

 6000تومان

1ــ علی برای خرید این بسته شکالت یک اسکناس  5000تومانی
و یک اسکناس  2000تومانی پرداخت کرده است.
اوچه قدر پول به فروشنده داده است؟

2ــ پدر هادی یک اسکناس  1000تومانی و یک اسکناس  2000تومانی به او داده است .هادی چند تومان پول دارد؟

با یک اسکناس  5000تومانی و یک اسکناس  1000تومانی چه چیزهایی می توانید بخرید؟ بنویسید.
................
................
................
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تقسیم ()2

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

آموزگار می خواست  12گردو را به دسته های  4تایی تقسیم کند.

آموزگار گفت 12 :گردو  3دسته ی  4تایی شد.سپس تقسیم را روی محور نشان داد.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

6

5

4

و عبارت تقسیم آن را نوشت:
آموزگار گفت :این

÷

0

1 2 3

12 ÷ 4 = 3

عالمت تقسیم است.

و آن را به این صورت خواند  12تقسیم بر  ،4می شود 3
این بار آموزگار از علی خواست  15عدد گردو را به دسته های  5تایی تقسیم کند و روی محور نشان دهد و عبارت
آن را بنویسد.
علی گردوها را دسته بندی کرد.

او تقسیم را روی محور نشان داد و عبارت تقسیم را نوشت.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

6

5

4

1 2 3

0

15 ÷ 5 =3
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مانند نمونه برای هر محور یک تقسیم بنویسید.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

6

5

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

6

5

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

7

1 2 3

0

8÷2=4

1 2 3

0

12 ÷ ......... = .........

6

5

4

1 2 3

0

......... ÷ ......... = .........

6

5

4

1 2 3

0

......... ÷ ......... = .........
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مانند نمونه تعداد گردوها را بشمارید ،به تعداد عدد داده شده ،گردوها را دسته بندی کنید و تقسیم آن را بنویسید.

4

2

8÷4=2

10 ÷ 2 = .........
5

3

10 ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

4

6

......... ÷ ......... = .........
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......... ÷ ......... = .........

تعداد مربع ها را بشمارید و مانند نمونه بنویسید.آنگاه با توجه به عدد داده شده ،هر شکل را دسته بندی کنید ،و تقسیم
آن را بنویسید.

3

2

......... ÷ ......... = .........

4

12 ÷ 3 = 4
5

......... ÷ ......... = .........

7

......... ÷ ......... = .........

6

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........
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شکل ها را بشمارید ،مانند نمونه دسته بندی کنید و تقسیم آن را بنویسید.

10 ÷ 2 = .........
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18 ÷ 6 = 3

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

مانند نمونه شکل های زیر را دسته بندی کنید و برای هر شکل یک تقسیم بنویسید.

.

12 ÷ ......... = ........

16 ÷ 8 = 2

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........

......... ÷ ......... = .........
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تاریخ تولید و انقضاء

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

آموزگار از دانش آموزان خواست تا به تاریخ روی هریک از اجناس توجه کنند.
سپس تاریخ روی پاکت شیر را نشان داد و گفت :این شیر یک تاریخ تولید و یک
تاریخ مصرف یا انقضاء دارد.

شیـر

تاریخ مصرف یعنی ما تا پایان روز نوشته شده می توانیم از آن استفاده کنیم.
تاریختولید95/2/20:
تاریخ مصرف95/2/25 :

تاریخ تولید95/3/12:
تاریخ انقضا95/10/12:

تاریخ تولید95/8/10:
تاریخ انقضا95/8/25:

کامل کنید
تاریخ تولید......................... :
تاریخ مصرف......................... :
تاریختولید95/2/15:
تاریخ مصرف95/2/20 :

تاریخ تولید......................... :
تاریخ انقضاء......................... :
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تاریخ تولید95/10/12:
تاریخ انقضا96/10/25:

ــ تاریخ تولید و مصرف هر کاال را بنویسید.

1394 /11 /10
1396 /05 /23

/15
8
0
/
94 3/10
3
1
5/0
9
13
تاریخ تولید......................... :

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

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

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

1394 /02 /11
1395 /07 /18

رب

139
4
139 /10/1
4
5/1
1/2
1

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

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

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

تاریخ انقضاء......................... :
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به فروشگاه نزدیک منزل خود رفته و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء (مصرف) هریک از کاالهای زیر را بنویسید.

نام کاال

تاریخ تولید

تاریخ انقضاء (مصرف)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آیا می توانید از این پنیر استفاده کنید؟ چرا؟
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مرور جمع

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

١ــ حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

356
29

467
260

554
141

…......

…......

…......

2ــ اعداد را زیر هم نوشته و با هم جمع کنید .درستی پاسخ ها را با ماشین حساب امتحان کنید.

 119و 77

 418و 304

 275و 561

١ــ یک فروشگاه  156جعبه کفش زنانه و  183جعبه کفش مردانه دارد .این فروشگاه چند جعبه کفش دارد؟

٢ــ قیمت جنس های زیر را حساب کنید.
… ......تومان

 550تومان

 250تومان
49

جمع اعداد سه رقمی با انتقال

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

آموزگار از پارسا خواست تا تعدادهمه ی مدادهای قرمز و آبی را بگوید.

پارسا جمع مدادها را روی شکل این گونه نشان داد.او با مدادهای یکی ،یک بسته ده تایی و با مدادهای ده تایی هم
یک بسته صدتایی ساخت.وبا توجه به شکل گفت :مجموع مدادها  425می شود.

سپس تعداد مدادهای قرمز و آبی را در جدول گذاشت و آن ها را جمع کرد.

پارسا جمع مدادها را بدون جدول هم این گونه انجام داد.
و گفت :مجموع مدادها  425می شود.
50

یکی ده تایی صد تایی

1

1

9
6

7
4

3

5

2

4

1 1

379
46
425

+

مانند نمونه حاصل جمع های زیر را به دست آورید.
یکی ده تایی صد تایی

یکی ده تایی

+

8
6

5
7

2

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

4

3

3

یکی ده تایی صد تایی

یکی ده تایی صد تایی

3
9

766
58
.......

6
8

6
4

6
5

4

7

+

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

289
135
.......

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

5
5

7
8

4
+2

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

9
5

8
3

+

2
+1

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

یکی ده تایی صد تایی

یکی ده تایی صد تایی
.......

1

1

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

4
6

7
3

3

+

..... ..... .....
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ــ حاصل جمع ها را به دست آورید.

289
135

729
187

132
98

.......

.......

.......

ــ اعداد را زیر هم نوشته و حاصل را به دست آورید.

 ٧٩٦و 565

 199و 642

با ماشین حساب درست بودن حاصل جمع ها را امتحان کنید.

52

 86و 415

١ــ در یک کارخانه تولید المپ کارگرها روز اول  ١٣٥المپ و روز دوم  286المپ را بسته بندی کردند .تعداد
المپ های بسته بندی شده چقدر است؟

بهرام برای صبحانه اش کره و پنیر خریده است .او چقدر باید به فروشنده بپردازد؟

 35تومان
5

 45تومان
7

اکبر آقا معمار است به او کمک کنید تا مصرف
دو روز کاشی های خود را به دست آورد.
زمان

تعداد مواد مصرف شده

روز اول

 284کاشی

روز دوم

 256کاشی
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اعداد را در جای مناسب خود قرار دهید و مسئله بسازید.
١ــ نازنین

تومان پول داشت .پدرش به او

تومان داد .حاال نازنین چند تومان پول دارد؟

= 600  + 350
٢ــ اگر در هر کیسه

کیلوگرم پیاز باشد.

کیسه پیاز چند کیلوگرم است؟

=4  *  10

ــ با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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مرور اشکال هندسی

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

با توجه به هر شکل جدول آن را کامل کنید.

نام شکل.................. :

نام شکل.................. :

نام شکل.................. :

تعداد پاره خط.................. :

تعداد پاره خط.................. :

تعداد پاره خط.................. :

تعداد ضلع.................. :

تعداد ضلع.................. :

تعداد ضلع.................. :

در این مربع:
		

اندازه ی هر یک از ضلع های دیگر چند سانتی متر است؟
 ٤سانتی متر

چرا؟ ......................................

در هر شکل ضلع ها را اندازه گرفته و بنویسید.

 3سانتی متر

در این مستطیل:
اندازه ی ضلع های نوشته نشده را بنویسید.
با توجه به اندازه هایی که نوشتید چه نتیجه ای می گیرید؟

 6سانتی متر
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طول و عرض مستطیل

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

آموزگار در روی تابلو یک مستطیل کشید .و به رضا گفت :به این مستطیل نگاه کنید.
طول

......:......

 8سانتی متر

عرض
 4سانتی متر

به ضلع بلندتر مستطیل طول و به ضلع کوتاه تر عرض می گویند.

.....

.....

یعنی طول این مستطیل  ........سانتی متر و عرض آن  ........سانتی متر است .سپس از رضا خواست طول و عرض
نوشته نشده مستطیل را بنویسد.
آموزگار گفت:

هر مستطیل دارای دو طول و دو عرض می باشد.

مانند نمونه طول و عرض مستطیل های زیر رابا خط کش اندازه گرفته و بنویسید.
...........

طول  9سانتی متر

...........

...........

...........

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

مرور فصل

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

رضا در اینترنت جستجو کرد و آمار جمعیت شهرهای زیر را پیدا کرد.
رضا با خود فکر کرد شهر  ........پرجمعیت ترین و شهر ........

کم جمعیت ترین شهرها در این جدول است.

١ــ مینو
علی هم
دیروز آن ها از فروشگاه خرید کردند.
این صورت حساب خرید یکی از آن ها است.
به نظر شما این صورت حساب چه کسی است؟

آمار سرشماری جمعیت شهرهای ایران سال 90
نام شهر

تعداد جمعیت به نفر

دماوند

37315

بندر ترکمن

48736

شوش

79161

خمین

70053

تنکابن

45338

پول داشت.
پول داشت.
صورت حساب 95/9/17
بیسکویت
شیر

 40000ریال
 17000ریال
 67000ریال

٢ــ برای شکل زیر یک تقسیم بنویسید.

57

مرور فصل
٣ــ در یک فروشگاه  376شیشه مربای هویج و  89شیشه ی مربای آلبالو وجود دارد .تعداد شیشه های مربای این
فروشگاه چقدر است؟
4ــ تاریخ تولید و انقضای قوطی رب گوجه فرنگی و ماکارونی را که در خانه دارید بخوانید و بنویسید.

در شکل زیر کدام یک از اضالع طول است؟چرا؟

کامل کنید.

....

....

....

....

8

4

0

سارا سرما خورده بود .مادرش او را نزد پزشک برد .پزشک برای او دارو نوشت .داروهای سارا  15عدد قرص
و یک آمپول بود .برروی بسته قرص نوشته شده بود :روزی  3عدد.
سارا باید این قرص ها را چند روز بخورد تا حالش خوب شود؟ ……
58

فصل 3

برای تهیه ی پرده باید طول و عرض پنجره ها را اندازه گیری کنیم.

عدد نویسی ()٢

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

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

یكی

دهتايی

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

صدتايی هزارتايی ده هزارتايی

یكی

دهتايی

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

صدتايی هزارتايی ده هزارتايی

به رقم…............…...… :

به رقم…............…...… :

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

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

یكی

دهتايی

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

صدتايی هزارتايی ده هزارتايی

یكی

دهتايی

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

صدتايی هزارتايی ده هزارتايی

به رقم…............…...… :

به رقم…............…...… :

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

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

60

جاهای خالی را کامل کنید.
دهگان ….…...............…...

دهگان هزار

…............…...

یکان ….….................…...

هزارها
یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان

6

2

4

5

3

به رقم.…..............…...… :
به حروف.…......................................................................................…...… :

دهگان ….….............…...

یکان هزار

…............…...

صدگان ….…............…...

هزارها
یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان

7

1

9

0

8

به رقم...............…...… :
به حروف.…......................................................................................…...… :
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عدد هر جدول را بخوانید و به رقم و حروف بنویسید.

به رقم…............…...… :

540

هزارها

27

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

به رقم…............…...… :

193

هزارها

46

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

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

هزارها

به رقم12046 :
……............…...
به حروف…...............................................................…...… :

هزارها

به رقم41837 :
……............…...
به حروف…...............................................................…...… :
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مانند نمونه ،هر عدد را در جدول قرار دهید و به رقم بنویسید.

251

چهل و هفت هزار و دویست و پنجاه و یک

هزارها

47

47251

هزارها

بیست و شش هزار و دویست
……............…...

نود و هشت هزار و چهارصد و سیزده

هزارها

……............…...

هزارها

شصت و سه هزار و هفتاد و پنج

……............…...
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ارزش مکانی رقم های خواسته شده را بنویسید.
65410

86712

32695

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

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

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

مانند نمونه به جای هر حرف ،عدد داده شده را پیدا کنید و به حروف بنویسید.

م
٣

ه

٩

آ
٤

ن
٨

ر
٥

به حروف :نود و پنج هزار و هفتصد و یک

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

ی
٢

ت
0

س
١

د
٦

ا
٧

ستاره

95701
ماه
................

دریا
................

آسمان
................

با رقم های  ١ ،٦ ،٥ ،٩و  ٠دو عدد  ٥رقمی بسازید:

64

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

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

کامل کنید.

.........

.........

.........

.........

.........

20000

.........

10000

.........

١ــ بزرگ ترین عدد  ٣رقمی
٢ــ یک عدد سه رقمی بنویس که دهگان آن  ٩باشد.

1

٣ــ بعد از  ٤٨٩چه عددی است؟
٤ــ به  8000تا 1000،تای دیگر اضافه کنید.

2

 ٥ــ  ١٩٠٠٠ریال چند تومان می شود؟

3
4
5

رمز جدول ما بزرگ ترین عدد پنج رقمی است .آن را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید.
65

١ــ از فیش های خرید خانواده یک مورد را انتخاب کرده و قیمت آن را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.
هزارها

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

٢ــ از ویترین مغازهی روبهرو یک لباس را به سلیقهی خود انتخاب کنید و قیمت آن را در جدول قرار داده و به حروف بنویسید.

تومان50000

هزارها

تومان35000
به حروف....................................... :

با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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تومان75000

ساعت ()١

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

زمانی را که هر ساعت نشان می دهد را بنویسید.

.......... : ..........

ساعت  ..........و  ..........دقیقه است.

.......... : ..........

ساعت  ..........و  ..........دقیقه است.

.......... : ..........

ساعت  ..........و  ..........دقیقه است.

.......... : ..........

ساعت  ..........و  ..........دقیقه است.

زمانی را که هریک از ساعت های زیر نشان می دهد با استفاده از «ربع» و «نیم» بنویسید.

ساعت  .....................است.

ساعت  .....................است.
67

ــ با توجه به زمان هر ساعت جمله ها را کامل کنید.

نرگس به همراه خانواده اش ساعت
 ..........از منزل خارج شدند.

آن ها ساعت
کتاب رسیدند.

..........

به نمایشگاه

بعد از خرید کتاب ساعت  ..........از
ایستگاه نقاشی دیدن کردند.

آن ها ساعت
ناهار به رستوران رفتند.

..........

68

برای صرف

مانند نمونه ،زمانی را که برای انجام هر فعالیت مناسب است عالمت بزنید.

69

زمانی را که هر یک از ساعت های زیر نشان می دهد بنویسید.

زمان خروج از باشگاه.......:

زمان ورزش کردن....... :

زمان ورود به باشگاه....... :

ــ فعالیت های یک روز تعطیل خود را از صبح تا ظهر با زمان آن بنویسید ٣( .فعالیت)

70

روز ………

تاریخ ……… ……… / ……… /

ساعت

فعالیت

اعداد التین ()2

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

توجه کنید.
به عددهای نوشته شده روی ترازو ّ

45

اعداد زیر را بخوانید و به التین بنویسید.

…...

…...

…...

20

١0

…..

…..

…..

20

10

0

…...

…...

…...

…...

…..

…..

…..

…..

مانند نمونه از  10تا  20را به التین بنویسید.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
10

از  25تا  35را به التین بنویسید.

...............................................................................................................ــ25
71

اعداد روی خط کش را کامل کنید.

25

اندازه ی طول کتاب ریاضی خود را به التین بنویسید.

26
27
…...
…...

حاصل جمع  ٩٠  +  ٥رابه التین بنویسید.

…...
…...
…...
…...

تعداد صفحه های کتاب دینی خود را به التین بنویسید.

…...
…...
…...

سن خود را به التین بنویسید.

…...
…...
…...

40

حاصل تفریق  ٨٠-٣٠را به التین بنویسید.

72

…...
…...

اعداد هر ردیف رابخوانید و مانند نمونه جدول را کامل کنید.
هشت

8

بیست و پنج

25
76

چهار
98
سی

شماره ی کفش و شلوار خود و اعضای خانواده ی خود را به التین در جدول زیر بنویسید.
نام

شماره کفش

شماره شلوار

………
………
………
………
………

ــ با گذاشتن شماره ،مسئله های به هم ریخته را مرتب کنید.
کتاب داستانی  ١٧٣صفحه دارد.

او چند مداد به دوستانش داده است.

چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

اگر در هر جعبه  ٦مداد باشد.

محمد در این هفته  ٦٥صفحه آن را خوانده است.

صبا به  ٥تا از دوستانش یک جعبه مداد داد.
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مرور متر و سانتی متر

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

١ــ یک متر چند سانتی متر است؟
٢ــ اندازه ی طول اشیاء داده شده را بنویسید.
 ..........سانتی متر

 ..........سانتی متر

٣ــ با استفاده از متر عرض تخته ی کالس ،عرض کمد کالس و طول نیمکت خود را بنویسید.
........................
........................
........................

٤ــ به نظر شما کدام یک از اندازه های زیر به طول یک پارچ نزدیک تر است؟
 ٢٠سانتی متر
74

 ٤٠سانتی متر

اندازه گیری با متر

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

آموزگار از کیانوش و حمید خواست که با استفاده از متر فلزی طول تخته ی کالس را اندازه بگیرند.
حمید سر متر را که عدد صفر است را در ابتدای تخته قرار داد و کیانوش متر را تا انتهای تخته کشید و عدد متر را
خواند و گفت ٢٠٠ :سانتی متر
آموزگار گفت:

 ٢٠٠سانتی متر یعنی  ٢متر

پس  ٢متر برابر با  ٢٠٠سانتی متر است.

200

ــ جاهای خالی را کامل کنید.

200
200
طول قالیچه  ...........سانتی متر است.

طول میز تلویزیون  ...........سانتی متر است.

 ١متر  ...........سانتی متر است.
 ٢٠٠سانتی متر  ...........متر است.

75

با استفاده از متر فلزی اندازه گیری کنید و اندازه ها را بنویسید.
ــ طول در کالس  ................سانتی متر است.
ــ عرض میز معلم  ................سانتی متر است.
ــ طول پنجره ی کالس  ................سانتی متر است.
ــ عرض نیمکت  ................سانتی متر است.

به محیط خانه ی خود دقت کنید و با استفاده از متر طول یا عرض چند وسیله ی خانه ی خود را اندازه گیری کرده و
اندازه ی آن را بنویسید.
مث ًال فالیچه ی اتاق
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نام وسایل

اندازه

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

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

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

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

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

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

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

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

160
ــ با توجه به تصویر اندازه ی مناسب را عالمت بزنید.
قد  ١6٠سانتی متر

قد  ١٢٠سانتی متر

ــ طول واقعی دروازه های زمین فوتبال کدام است؟
طول  ١٢٠سانتی متر

طول  ٢٥٠سانتی متر

ــ طول یک سجاده نماز حدود ًا چقدر است؟
٢متر

 ١متر

ــ مناسب ترین واحد برای اندازه گیری طول پرده کدام است؟
متر

سانتی متر
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مرور تفریق

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

تفریق های زیر را انجام دهید.

790
548

361
125

82
59

.......

.......

.......

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

129 ،484

670،356

28 ،52

درستی تفریق های باال را با ماشین حساب امتحان کنید.

١ــ اکبر آقا در کارگاه سفال گری خود  72کوزه ساخته است 39 .عدد آن را رنگ کرده است .چند کوزه هنوز رنگ
نشده است؟

٢ــ مجتمع آموزشی انقالب اسالمی  541دانش آموز دارد .اگر  129دانش آموز در دوره ی دبیرستان باشند .چند
دانش آموز در دوره ی ابتدایی درس می خوانند؟

78

تفریق سه رقمی با انتقال

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

...........
537

یکی ده تایی صد تایی

4 13

537
294
243

7
4

13

3
9

4

3

4

2

5
-2

تفریق های زیر را انجام دهید.

853
491
.......

یکی ده تایی صد تایی

3
1

5
9

8
-4

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

79

تفریق های زیر را انجام دهید.

یکی ده تایی صد تایی

534
280

675
394

.......

.......

.......

.......

590،781

.......

9
6

1
7

4
-3

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

307 ،162

درستی تفریق های باال را با ماشین حساب امتحان کنید.

1ــ مدرسه ی سروش برای دانش آموزان خود  420روپوش به یک تولیدی سفارش داده است 270 .روپوش آماده
است .چند روپوش دیگر باید دوخته شود؟

٢ــ امید با  900تومان پولش این مداد را خرید .امید چقدر باید از فروشنده پس بگیرد؟
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 750تومان

مرور فصل

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

برای اندازه گیری هر وسیله ای از متر استفاده می کنیم .اول  ........را در ابتدای وسیله یا شکلی که می خواهیم

اندازه بگیریم می گذاریم و سپس

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

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

١ــ با استفاده از متر دور کمر خود را اندازه بگیرید و عدد آن را به التین بنویسید................

٢ــ بار این کامیون سیب زمینی و پیاز است.
اگر از  936کیلو گرم بار این ماشین  274کیلوگرم پیاز باشد.
این ماشین چند کیلوگرم بار سیب زمینی دارد؟

کدام ساعت ربع را نشان می دهد؟

81

مرور فصل

آیا این شکل متقارن است؟
علی می گوید :خیر
اگر جای خانه های  4و  7را جابه جا کنیم ،شکل متقارن می شود.
به نظر شما با جابه جایی کدام خانه های دیگر ،شکل متقارن می شود؟

کامل کنید.

6

=
÷
3

2

1

5

4

8

7

2

3

:

÷
=

=

1

÷
÷

=
=

2

3
=

÷

همه کشورهای دنیا از اعداد التین استفاده می کنند .شما در وسایلی مانند:
صفحه کلید رایانه ،گوشی تلفن و تلفن همراه ،کنترل تلویزیون و  ........اعداد التین را مشاهده می کنید.
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12

تمرین های دوره ای ()١

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

ــ مهران بلیط مسافرت خود را اینترنتی تهیه کرده است.
او در چه ماهی به مسافرت می رود؟

مبدا:تهران
مقصد:مشهد
تاریخ95/5/3:

ــ با کشیدن مهره در میله ها یک عدد پنج رقمی بسازید.
الف) عدد ساخته شده را به رقم و حروف بنویسید:
به رقم........ :
به حروف.................................. :
ب) رقم یکان هزار این عدد چیست؟ ..........

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

ج) حاال مهره های میله ده تایی و ده هزارتایی را در این چرتکه جابه جا کنید.
چه عددی درست می شود؟ ............
د) حاال این دو عدد را با هم مقایسه کنید.

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

یكی

دهتايی

صدتايی

هزارتايی

ده هزارتايی

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

83

تمرین های دوره ای ()١
ــ با توجه به کدهای داده شده،کد هر لباس را به التین بنویسید.
کد پیراهن آبی64 :
کد پیراهن چهارخانه سبز72 :
کد پیراهن راه راه بنفش85 :
کد پیراهن زرد93 :
.....

.....

.....

.....

ــ تاریخ انقضاء این بستنی کدام است؟
پاسخ صحیح را عالمت بزنید.
تاریختولید94/10/7:
تاریخانقضاء94/11/7:

		
الف) 94/10/7
84

ب) 		٩٤/٧/١١

ج) ٩٤/١١/٧

تمرین های دوره ای ()١
قبض خرید

ــ به قبض خرید صبا دقت کنید.

مداد  858تومان
کاغذ رنگی  225تومان

او چقدر پول باید به فروشنده بپردازد؟
حاال با ماشین حساب درستی پاسخ خود را امتحان کنید.

ــ درستی ضرب های زیر را با ماشین حساب بررسی کنید و پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

50
7
350

31
4
224

82
3
186

32
4
128

ــ نیما از مغازه وسایل مورد نیاز خود را خرید و  5200تومان به فروشنده داد .شما مبلغ قابل پرداخت نیما را (با
استفاده از پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد) نشان دهید.

ــ اگر شما یک سکه  200تومانی در کنار این اسکناس بگذارید
پول شما چقدر می شود؟
.......................

اگر اسکناس یا سکه ی  ٥٠٠تومانی در کنار این اسکناس بگذارید ،پول شما چقدر می شود؟ ...................
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تمرین های دوره ای ()١
ــ اندازه گیری کنید
طول میز تلویزیون منزل خود را بنویسید............ .
طول قد خواهر یا برادر خود را به وسیله ی متر فلزی اندازه گرفته و بنویسید............ .

ــ اگر بخواهیم برای این دو عدد  271 ،625تفریق بنویسیم .کدام تفریق درست نوشته شده است؟ آن را حل کنید.

625
271

271
625

.......

.......

ــ شکل زیر را دسته بندی کنید و برای آن یک تقسیم بنویسید.

86

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
89

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؟
............

90

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.

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

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

92

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

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

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

93

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.
98

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
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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......................................................... :
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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 = ......

...... ÷ ...... = ......

...... ÷ ...... = ......

...... ÷ ...... = ......

116

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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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
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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؟
136

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.
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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
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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.
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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 = .......

149

با توجه به خط تقارن  ،نیمه ی دیگر پروانه را کامل کنید.
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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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مرور فصل

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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تمرین های دوره ای ()2

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

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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تمرین های دوره ای ()2
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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تمرین های دوره ای ()2
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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تمرین های دوره ای ()2
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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