تقویم
امروز  21آبان است.
 3روز دیگر تولد مریم است؛
یعنی  24 :آبان

جاهای خالی را کامل کنید.
امروز  17بهمن است.
 5روز دیگر ،سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است؛
یعنی .…………………..............…… :
امروز  9فروردین است.
 4روز بعد ،روز طبیعت است؛
یعنی . …………………..............…… :
امروز  24شهریور است.
 7روز دیگر ،آخرین روز تابستان است؛
یعنی . …………………..............…… :

2

تقویم

تاریخ ........................

رضا و خانواده اش در چهارم تیرماه(4تیر) به مسافرت میروند.
آنها  10روز دیگر برمیگردند.
یعنی . …………………..............…… :

خانم سلیمی مانتو خود را  15مرداد به خشکشویی داد و  2روز بعد تحویل گرفت.
یعنی . …………………..............…… :
سارا در روز  24اردیبهشت آزمایش داد.
جواب آزمایش او  7روز بعد آماده شد.
یعنی . …………………..............…… :
جدول زیر برنامه تورهای یک آژانس مسافرتی را نشان میدهد.
مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید.
تاریخ رفت

برگشت

تاریخ برگشت

مشهد – شیراز

96 / 12 / 25

 3روز بعد

96 /12 / 28

مشهد – اصفهان

97 / 1 / 5

 2روز بعد

مشهد – تبریز

97 / 2 / 11

 3روز بعد

مشهد  -کیش

97 /2 / 22

 7روز بعد
3

تقویم
همانطور که میدانیم:یک هفته  7روز است.
امروز  6آبان است.
یک هفتهی دیگر روز دانشآموز است.
یعنی 13 :آبان

تمـریـن

امروز اول دی است.
یک هفتهی بعد ،امتحانات نوبت اول شروع میشود.
یعنی . ....................... :
امروز  12مرداد است.
یک هفتهی دیگر مسابقات والیبال شروع میشود.
یعنی . ....................... :

امروز  20خرداد است.
امین یک هفتهی دیگر نوبت چشم پزشکی دارد.
یعنی . ....................... :
4

عـدد نویسـی

آیـا می دانیـد

؟

برای انجام هرگونه عملیات بانکی باید کارت ملی خود

را به همراه داشته باشیم.

عدد نویسی ـ

یادآوری

به برخی فعالیتهایی که روزانه در بانکها انجام میشود توجه کنید
و مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.
علی دیروز یک حساب بانکی(پس انداز) باز کرد.

مبلغ موجودی :

به رقم  20500000 :ریال
به حروف :بیست میلیون و پانصد هزار ریال

هزار

0

0

0

0

5

0

هزار

آقای خسروی برای خرید مسکن وام گرفت.

مبلغ وام:

0

میلیون

0

0

0

0

0

2

میلیون

0

0

5

به رقم  ....................... :ريال
به حروف....................................... :ريال

هزار

خانم افشاری قسط وام خود را پرداخت کرد.

مبلغ قسط:

0

0

به رقم  ....................... :ريال
به حروف....................................... :ريال

6

5

7

1

میلیون

8

6

3

عدد نویسی ـ

تاریخ ........................

یادآوری

خانم عسگری این مبلغ را از حساب خود برداشت کرد.

مبلغ برداشت :

هزار

0

0

0

0

5

میلیون

7

4

2

به رقم  ....................... :ريال
به حروف....................................... :ريال

این مبلغ بابت حقوق مهر ماه به حساب آقای زاهدی واریز شد.

حقوق مهرماه :

5

7

هزار

0

2

6

میلیون

8

6

1

به رقم ....................... :ريال
به حروف....................................... :ريال

این مبلغ بابت سود سپرده ی بانکی سهیال به حسابش واریز شد.

سود سپرده :
به رقم ....................... :ريال

0

0

هزار

0

7

5

میلیون

4

3

1

به حروف....................................... :ريال
7

عدد نویسی ـ

یادآوری

جدولهای زیر جمعیت برخی از استانهای کشور را در سرشماری سال  1395نشان میدهد.
جمعیت هر استان را به رقم و حروف بنویسید.

استان خراسان شمالی
به رقم:

هزار

092

میلیون

863

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

استان کرمانشاه
به رقم:

434

هزار

میلیون

952

1

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

استان بوشهر
به رقم:
به حروف ....................................... :

400

هزار

میلیون

163

1

شما در کدام استان زندگی میکنید؟
جمعیت این استان ،در سرشماری سال  1395چند نفر بوده است؟

8

عدد نویسی ـ

تاریخ ........................

یادآوری

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

419005800

800

هزار

میلیون

005

419

به حروف  :چهارصد و نوزده میلیون و پنج هزار و هشتصد
هزار

میلیون

820926300
به حروف ....................................... :
هزار

میلیون

25400000
به حروف ....................................... :
هزار

میلیون

18056220
به حروف ....................................... :
9

عدد نویسی ـ

یادآوری

مانند نمونه ،با توجه به هر عدد ،جاهای خالی را کامل کنید.
256 300 920
دویست و پنجاه و شش میلیون و سیصد هزار و نهصد و بیست

40735086
 ..........میلیون و  ....................هزار و .................

842 212 700
 ..........میلیون و  ....................هزار و ....................
 ..........میلیون و  ....................هزار و .............ریال

 7856500ریال
آقای انصاری برای هزینه ی عمل جراحی چشم خود،
مبلغ  2560000 :تومان پرداخت کرد.

به حروف  .......... :میلیون و  ................................هزار تومان
10

عدد نویسی ـ

تاریخ ........................

یادآوری

قیمت اجناس زیر را به حروف بنویسید.

 ۱۰۵۰۰۰۰۰۰تومان
..........................................تومان

 ۲۲۰۰۰۰۰تومان
..........................................تومان

 ۱۸۰۰۰۰۰۰تومان
..........................................تومان

خانم باقری برای سفر به کربالی معلی مبلغ  3200000تومان
هزینه کرد.این مبلغ را به حروف بنویسید.
..........................................تومان

11

پول  1ـ

یادآوری

مقدار پولهای هر ردیف را بنویسید.

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

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

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

12

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

پول  1ـ

تاریخ ........................

یادآوری

مقدار پول های زیر را بنویسید.

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

 100000تومان

احسان با مقدار پولی که دارد ،کدام جنس را میتواند بخرد؟

 170000تومان
 100000تومان

با چک پول  50000تومانی و اسکناس های  10000تومانی که معلم در اختیار شما میگذارد،
مجموعههای زیر را بسازید.
 70000تومان

 90000تومان

 100000تومان
13

اعداد التین ـ

یادآوری

مانند نمونه عددی را که هر ماشینحساب نشان میدهد ،به فارسی بنویسید.

36852000

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

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

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

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

پنجاه و دو میلیون و هفتصد و چهار هزار و صد و سی 52704130                           .
		..................................

..................................
14

80206915
9760420

اعداد التین ـ

تاریخ ........................

یادآوری

تمـریـن

عددهای زیر را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.
 34580000تومان
 ..................................تومان

 12746500تومان
 ..................................تومان

 2960000ریال
 ..................................ریال

آقای وکیلی ماهیانه مبلغ  167ˋ000تومان قسط پرداخت میکند.
او مبلغ پرداختی  7ماه قسط خود را با ماشینحساب تلفن همراه ،محاسبه کرد

=167000×7

1169000

این مبلغ را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.
 ..................................تومان
15

نمایش اعداد با ماشینحساب
هر یک از عددهای زیر را با ماشینحساب نشان دهید
سپس عددی را که ماشینحساب نشان می دهد به فارسی بخوانید.
21589430

49867000

12649070

7250639

6437512

30847201

مانند نمونه ،عددی را که هر ماشینحساب نشان میدهد به حروف بنویسید.
هشتاد و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و هفتاد و دو

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

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

16

تاریخ ........................

امروز  11تیر است.
آقای پاکدل باید یک هفتهی دیگر ،قسط وام خود را پرداخت کند.
یعنی . ..................................
مبلغ قسط او  1357000تومان است.
این مبلغ را به حروف بنویسید.
. ..............................................................................................................................................

جمع پولهای زیر چه قدر است؟

 ..................................تومان
اگر شما این مبلغ را داشته باشید ،با آن چه میکنید؟

17

نام برخی ابزار و تجهیزات کارگاهی خود را بنویسید.
و با راهنمایی هنرآموز ،قیمت آنها را بنویسید.
رشته مهارتی من ............................................. :

18

نام ابزار و تجهیزات

قیمت

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

 ................تومان

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

 ................تومان

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

 ................تومان

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

 ................تومان

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

 ................تومان

سـاعـت

آیـا می دانیـد

؟

ساعت کار قانونی کارگران در یک شبانه روز 8 ،ساعت
میباشد.

ساعت  1ـ

یادآوری

زمانی را که هر ساعت نشان میدهد بنویسید.

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

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

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

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

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

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

20

ساعت 1

تاریخ ........................

آقای امینی ساعت  7صبح برای رفتن به محل کار خود از خانه خارج میشود.
او یک ساعت بعد به محل کار خود میرسد؛

یعنی ساعت  ...............صبح.

ساعت  5بعداز ظهر است.
یک ساعت بعد مسابقهی شنا شروع میشود؛

با کشیدن عقربههای ساعت ،زمان شروع مسابقهی شنا را نشان دهید و در
جای خالی بنویسید.
یعنی ساعت  ...............بعد ازظهر.
21

ساعت ()1
مانند نمونه ،زمانی را که هر ساعت نشان میدهد بنویسید.
سپس با کشیدن عقربهها ،یک ساعت بعد از آن زمان را مشخص کنید.

یک ساعت بعد

7 : 15

8 : 15

یک ساعت بعد

...........

...........

یک ساعت بعد

...........

...........

یک ساعت بعد

22

...........

...........

ساعت ()1

تاریخ ........................

تمـریـن
ساعت  6:30صبح است.
یک ساعت بعد بانک باز میشود؛
یعنی ساعت 7:30
ساعت  7:15بعد از ظهر است.
یک ساعت بعد وقت افطار است؛
یعنی ساعت . ................

ساعت  4:30بعداز ظهر است.
یک ساعت دیگر جشن شروع میشود؛
یعنی ساعت . ................
ساعت  11:45صبح است.
یک ساعت دیگر غذا آماده میشود؛
یعنی ساعت . ................
به ساعت خود نگاه کنید و زمان آن را بنویسید........................... .
یک ساعت بعد چه ساعتی است؟ ...........................
23

اندازهگیری طول (میلیمتر)
در کارگاه خیاطی ،پروین میخواست طول یک نوار را اندازه بگیرد.

او به مربی گفت « :طول این نوار کمی از  8سانتیمتر بیشتر است».
مربی گفت « :بله ،طول این نوار  8 ،سانتیمتر و  3میلیمتر است» .
پروین پرسید« :میلیمتر یعنی چه؟»
مربی گفت« :برای اندازهگیری دقیق طول ،از میلیمتر استفاده میکنیم».
به خطکش خود با دقت نگاه کنید.

24

اندازهگیری طول (میلیمتر)

تاریخ ........................

همانطور که میبينيد هر سانتیمتر به ده قسمت مساوی تقسیم شده است.
که به اندازه هر قسمت ،یک میلیمتر میگوییم.

بنابراین میتوان گفت؛

یک سانتیمتر برابر با  10میلیمتر است.

استفاده از واحد میلی متر ،در برخی حرفه ها کاربرد دارد.

در شکل روبه رو فاصلهی دوخت سر دوزی تا درز  3میلیمتر است.

25

اندازهگیری طول (میلیمتر)
مانند نمونه ،اندازهی هر یک از پارهخطهای زیر را بنویسید.

 5سانتیمتر

 50میلیمتر

 .........سانتیمتر
 .........میلیمتر
.........
.........
.........
.........

جاهای خالی را کامل کنید.
		
 ...............میلیمتر است.
 3سانتیمتر 30

 7سانتیمتر  ...............میلیمتر است.

		
 9سانتیمتر  ...............میلیمتر است.

 12سانتیمتر  ...............میلیمتر است.

پارهخطهایی به طول  60میلیمتر 30 ،میلیمتر و  80میلیمتر بکشید.

26

اندازهگیری طول (میلیمتر)

تاریخ ........................

اندازه این پارهخط  5سانتیمتر و
 4میلیمتر است؛ یعنی  54میلیمتر .
جاهای خالی را کامل کنید.
طول این پارهخط  5سانتیمتر و  7میلیمتر
است؛ یعنی  .........میلیمتر
طول این پارهخط  4سانتیمتر و  3میلیمتر
است؛ یعنی  .........میلیمتر.
 8سانتیمتر و  9میلیمتر یعنی  .........میلیمتر.

 .........سانتیمتر و 9
 89میلی متر یعنی 8
 .........میلیمتر.
47میلیمتر یعنی  .........سانتیمتر و  .........میلیمتر.
 63میلیمتر یعنی  .........سانتیمتر و  .........میلیمتر.
هر یک از این چوبها را اندازه بگیرید و اندازهی آن را به میلیمتر در جدول زیر بنویسید.
الف
الف

ب

ج

ب
ج
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اندازهگیری طول ـ اینچ

1ـ تاریخ امسال ..............

1

2ـ معموال هر سال  ..............روز است.

2

3ـ شش ماه اول سال  ..............روز است.

3

4ـ معموال اسفند  ..............روز است.

4

5ـ  ..............فروردین روز طبیعت است.

5

6ـ  ..............بهمن ،روز پیروزی انقالب اسالمی است.

6

7ـ سال کبیسه  ..............روز است.

7

8ـ سال تاریخ تولد شما

8

28

مقایسه اعداد

آیـا می دانیـد

؟

جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال  ، 1395نسبت به
سرشماری قبلی  4776000نفر بیشتر شده است.

مقایسه اعداد ـ

یادآوری

مانند نمونه بین هر دو عدد عالمت مناسب بگذارید.
109500720

19500720

40806317

40856317

345628790

345628700

240900000

240900000

کدام موتور سیکلت گرانتر است؟

 65800000ریال

 60950000ریال
مبلغ کدام فیش حقوقی کم تر است؟

30

مقایسه اعداد ـ

تاریخ ........................

یادآوری

به جمعیت استان آذربایجان غربی ،بر اساس سرشماری سال های  1390و  1395توجه کنید.

سرشماری سال 1390
		
 3080576نفر

سرشماری سال 1395
 3265219نفر

 جمعیت این استان در چه سالی بیشتر بوده است؟ ....................

اگر یک باشگاه سوارکاری بخواهد اسب ارزانتر را بخرد؛ کدام یک را انتخاب میکند؟

 25600000تومان

 18250000تومان
31

مقایسه اعداد ـ

یادآوری

دامداری میخواهد یک گاو شیرده بخرد.
کدام گاو گرانتر است؟

 39500000ریال

 54600000ریال

قیمت کدام ویال ارزانتر است؟

 286000000تومان

 192500000تومان

دو عدد  9رقمی بنویسید و آنها را با هم مقایسه کنید.

............................
32

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

مقایسه اعداد

تاریخ ........................

قیمت کدام یک ارزانتر است؟

 25000تومان

 29000تومان

 27000تومان

کدام غذا گرانتر است؟
. ............................

منوی غذا
چلوکباب 7000تومان
جوجهکباب 8000تومان
خورشتقیمه 6000تومان

قیمت کدام نوع پرتقال ،بیشتر است؟
پرتقال تامسون :کیلویی  ۵۰۰۰تومان
پرتقال بم :کیلویی  ۶۵۰۰تومان
پرتقال شهسواری :کیلویی  ۳۸۰۰تومان
قیمت پرتقال  .................بیشتر است.
33

مقایسه اعداد
درآمد روزانهی کدام یک از کارگران زیر بیشتر است؟
کارگر ساده ساختمانی  60000 :تومان
کارگر قنادی 90000 :تومان
کارگر تولیدی پوشاک  70000 :تومان
کارگر . .............................
شهریه ثبت نام در کدام رشتهی ورزشی ،کمتر است؟

آموزش والیبال:
 215000تومان

آموزش فوتبال :
 240000تومان

آموزش شنا:
 245000تومان

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

قیمت یک جاروبرقی ،یک ماکروفر و یک پلوپز را بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه کنید.
قیمت جارو برقی ........... :تومان
قیمت پلوپز............ :تومان

کدام یک گران تر است؟ ..............
34

قیمت ماکروفر........... :تومان

پول

آیـا می دانیـد

؟

بستههای پول در بانک به صورت صدتایی بستهبندی

میشوند.

پول  2ـ

یادآوری

مبلغ پولهای هر ردیف را بنویسید.

 ....................تومان

 ....................تومان
36

پول  2ـ

تاریخ ........................

یادآوری

مانند نمونه ،قیمت هر جنس را بنویسید.
 47اسکناس

 47000تومان

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

 83اسکناس

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

 95اسکناس

 56اسکناس

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

37

پول  2ـ

یادآوری

مانند نمونه با توجه به قیمت هر جنس در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
34
 .......اسکناس

 34000تومان

 70000تومان

 .......اسکناس

 26000تومان

 93000تومان
38

 .......اسکناس

 .......اسکناس

پول 2

تاریخ ........................

 100اسکناس  1000تومانی میشود  100000تومان

با توجه به مقدار پولهای هر ردیف ،قیمت هر جنس را مشخص کنید.

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

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

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

اگر شما

داشته باشید ،چه چیزی میخرید؟

39

پول 2
مانند نمونه ،در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 200000تومان

 ................تومان

 ................تومان

 ................تومان

40

پول 2

تاریخ ........................

با توجه به مقدار پول های هر ردیف ،قیمت هر کاال را بنویسید.

قیمت این تبلت  .............تومان است.

قیمت این حوله پالتویی  .............تومان است.
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پول 2

قیمت این جارو شارژی  .............تومان است.

قیمت این میز و صندلی ها  .............تومان است.
42

با توجه به قبض باال به پرسشها پاسخ دهید:
 -1این قبض مربوط به چیست؟
 -2این قبض مربوط به چه کسی است؟
 -3مهلت پرداخت آن چه تاریخی است؟
 -4مبلغ قابل پرداخت آن را به حروف بنویسید:

. ........................................................................
 -5اگر امروز  96/05/14باشد ،چند روز به پایان مهلت پرداخت این قبض مانده است؟

. ........................................................................
 -6با پولهایی که مربی در اختیار شما قرار میدهد ،مبلغ قابل پرداخت این قبض را جدا کنید.

43

یکی از قبضهای منزل خود را به کالس بیاورید و در جای خالی بچسبانید.

با توجه به این قبض ،به پرسشها پاسخ دهید:
 -1این قبض مربوط به چیست؟
 -2این قبض مربوط به چه کسی است؟
 -3مهلت پرداخت آن چه تاریخی است؟
 -4مبلغ قابل پرداخت آن را به حروف بنویسید:

. ...............................................
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زاویه

آیـا می دانیـد

؟

در محیط اطراف ما ،زاویه های (گوشه های) مختلفی

وجود دارد.

نیم خط
خط (الف ج ) رسم شده است.

ج

الف

همانطور که میدانید خط میتواند از دو طرف ادامه پیدا کند.
نقطهی "م" را روی خط (الف ج) به دلخواه انتخاب میکنیم.
الف

"م الف" یک نیم خط است.

الف

م

ج

م
م

"م ج" هم یک نیم خط است.

ج

نیم خط قسمتی از یک خط راست است که یک سر آن بسته باشد و تنها میتوانیم
آن را از یک طرف ادامه دهیم.

تمـریـن
 -1نام هر یک از شکل های زیر را بنویسید.

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

.............................
 -2از نقطه "ن" دو نیم خط رسم کنید.
ن
46

زاویه

تاریخ ........................

دو نوار باریک از مقوا ببرید.

ر

مانند شکل مقابل ،آنها را با سنجاق به هم وصل کنید.
این دو نوار یک زاویه تشکیل میدهند.
هر چه این دو نوار را از هم باز کنید ،زاویهای که تشکیل داده شده

س

م

بزرگتر میشود.
به شکل روبه رو نگاه کنید.

ر

این شکل ،یک زاویه را نشان میدهد ،این زاویه

س

"م س ر" یا "ر س م" خوانده میشود.

م

این زاویه را میتوانیم با حرفی که در وسط آمده،
یعنی "س" هم بخوانیم.
نیمخطهای "س م" و "س ر" دو ضلع زاویه هستند.
نقطهی "س" رأس زاویه است.

ب

نام این زاویه را به سه صورت بخوانید و بنویسید.
......................

ن

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

ج

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

تمـریـن
 -1زاویهی روبرو را نامگذاری کنید و نام آن را بخوانید و بنویسید.
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زاویه

ر

 -2هر زاویه را با نام رأس آن بخوانید و بنویسید.
الف

ز

د
...................

ب

ن

س

ج
...................

د
...................

 -3در هر شکل مانند نمونه ،زاویهها را نام گذاری کنید و نام آنها را بنویسید.
الف

ج
...........

...........

............
الف

...........

...........

ب
............

...........

...........

............
ج

...........

...........

د
............

به دو گروه تقسیم شوید .به اطراف خود نگاه کنید .در چه وسایلی زاویه را میبینید؟ نام
آنها را به صورت فهرست بنویسید .فهرستهایتان را با هم مقایسه کنید.

48

ب

د

زاویه

تاریخ ........................

مانند نمونه یک صفحهی کاغذ را از وسط تا کنید .یک بار دیگر آن را طوری تا کنید که لبههای تا شدهی
قبلی روی هم قرار گیرند.

حاال به کمک لبههای تا شدهی کاغذ  ،یک زاویه رسم کنید.

زاویهای که رسم کردهاید ،زاویه راست است.
برای تشخیص و رسم زاویهی راست از گونیا استفاده میکنیم .در شکل زیر چند نوع گونیا
میبینید.

در هر گونیا ،زاویهی راست را مشخص کنید.
هریک از این گونیاها معموالً در چه حرفهای به کار میرود؟
49

زاویه
تمـریـن
 -1با استفاده از گونیا ،زاویهی راست را با عالمت × مشخص کنید.
ن
س
ر

د

ز

الف

ج

ب

د

 -2مانند نمونه ،با استفاده از گونیا ،در شکل زیر ،زاویههای راست را مشخص کنید و نام ببرید.
الف

د

ب

ج
 ...........و ...........

 -3با استفاده از گونیا یک زاویهی راست بکشید.

در اطراف خود ،چند زاویهی راست را نشان دهید.
50

الف

ج

ب
...........
ب

زاویه

تاریخ ........................

به زاویههای زیر نگاه کنید.

ج

زاويهي تند

زاويهي راست

الف

زاویهی "الف ب ج" یک زاویهی تند است.

ب

ج

زاویهی تند از زاویه راست کوچکتر است.

الف

ب

با استفاده از گونیا ،زاویههای راست و تند را مشخص کنید.
ز

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

ب

ب
..............

د

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

زاویه تند
..............
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زاویه
به زاویههای زیر نگاه کنید.
زاويهي راست

س

زاويهي باز
الف

م

زاویه "الف م س" یک زاویهی باز است.

س

زاویهی باز از زاویه راست بزرگتر است.
الف

م

 -1با استفاده از گونیا ،زاویههای راست و باز را مشخص کنید.

ن

ب
...........

د
...........

 -2با استفاده از گونیا ،زاویههای راست ،تند و باز را مشخص کنید.
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...........

زاویه

پول

تاریخ ........................

ساعت  10شب

ساعت  9صبح

؟

درست مصرف کردن آب ،گاز ،برق باعث صرفهجویی در

آیـا می دانیـد

هزینههای خانواده میشود ،همچنین به حفظ محیط زیست
هم کمک میکند.

پول 3
 1000000ریال
 100000تومان

در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

یک چک پول  100/000تومانی برابر است با  ...........اسکناس  ..............تومانی

یک چک پول  100/000تومانی برابر است با  ...........چک پول  .................تومانی

یک چک پول  100/000تومانی برابر است با  ...........اسکناس  .................تومانی
54

پول 3

تاریخ ........................

با مقدار پول هر ردیف کدام جنس را میتوان خرید؟

 100000تومان

 175000تومان

 74000تومان
 130000تومان

 108000تومان

 89000تومان
55

پول 3
ارزش پولهای زیر را به حروف بنویسید.
 ................ریال

 ................ریال

 ................ریال

 ................ریال

56

تاریخ ........................

گاهی اوقات به جای پول از چک استفاده میشود.
به تصویر این چک توجه کنید و جاهای خالی را پر کنید.
1396/08 /02

چهار میلیون و پانصد هزار

خانم مژگان کریمی
51276

4/500/000

این چک در وجه چه کسی صادر شده است؟ ................
تاریخ چک . ............................................

تاریخ هر چک نشان میدهد که از چه تاریخی میتوان مبلغ آن چک را دریافت کرد.

مبلغ چک به ریال ................................... :
مبلغ چک به تومان ............................................................ :
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