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تقویم

همانطور كه می دانیم، یک هفته 7 روز است.
آیا می توانید بگویید:

2 هفته چند روز است؟ ........…………
3 هفته چند روز است؟ ........…………

امروز اول اسفند ماه است.
2 هفته ی دیگر روز درختكاری است.

یعنی: 15 اسفند
توضیح دهید چگونه جواب را به دست آورده ایم ؟

اگر امروز 10 مرداد باشد:

ـ یک هفته دیگر می شود؛ ........………… مرداد

ـ دو هفته دیگر می شود؛ ........………… مرداد

ـ سه هفته دیگر می شود؛ ........………… مرداد

تمـریـن

تاریخ ........................
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تقویم

امروز 18 خرداد ماه است. 

دانش آموزان یک هفته ی دیگر در سازمان فنی و حرفه ای آزمون استاندارد مهارت دارند. 

یعنی: .....… خرداد

امروز 6 آبان است.

2 هفته ی دیگر مسابقات قرآن شروع می شود.

یعنی: .....… آبان

علی 8 آذر كتابی را از كتابخانه امانت گرفت. 

او باید 3 هفته ی دیگر كتاب را به كتابخانه برگرداند. 

یعنی: .....…  آذر

5 دی ماه دست سحر را به علت شكستگی گچ گرفتند.

او باید 3 هفته ی دیگر برای باز كردن گچ دست خود به 

بیمارستان مراجعه كند.

یعنی: .....… دی
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تقویم

به تقویم زیر توجه كنید و جاهای خالی را كامل كنید. 

اگر امروز 26 مهرماه باشد:
ـ 3 روز دیگر می شود ......…......… مهرماه

ـ 7 روز دیگر می شود ......…......… آبان

اگر امروز 23 اردیبهشت باشد:

ـ 5 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 10 روز دیگر می شود ......…  ......…

تاریخ ........................
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تقویم

اگر امروز 14 مرداد ماه باشد: 

ـ 4 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 8 روز دیگر می شود ......…  ......…

اگر امروز 26 بهمن ماه باشد: 

ـ 3 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 6 روز دیگر می شود ......…  ......…



6

مسعود به دلیل بیماری به دکتر رفت.

دکتر از تاریخ 18 آذر ماه به او گواهی 3 روز استراحت در منزل را داد.

او در چه تاریخی باید به مدرسه بازگردد؟

…......  …......

کارمندی از تاریخ 16 اردیبهشت برای دو روز به مرخصی رفت.

او در چه تاریخی باید به اداره بیاید؟

…......  …......

دکتر حسن کمالی متخصص داخلی

به این وسیله گواهی می شود مسعود کریمی 

به علت سرماخوردگی 3 روز استراحت نیاز دارد

نظام پزشکی: 20958
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تقویم

نّقاشی در 27 بهمن ماه، كار رنگ آمیزی ساختمانی را شروع كرد.

او باید 5 روز دیگر كارش را تمام كند.

یعنی: ........………..     ........………..

مدرسه ای در 20 مرداد ماه، دوخت روپوش دانش آموزان را 

به یک تولیدی سفارش داد. 

این تولیدی 2 هفته ی دیگر، روپوش ها را تحویل می دهد. 

یعنی: ........………..     ........………..

1- در تقویم خود، 29 خرداد را مشخص كنید؛

8  روز دیگر چه تاریخی است؟ .................................... 

2- به تقویم دیواری كالس خود نگاه كنید:

تاریخ امروز را بنویسید .....................................

7 روز دیگر چه تاریخی است؟ .....................................
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تقویم

در بعضی از تقویم ها ، اطالعاتی مانند شماره تلفن های ضروری ، كد تلفن استان های كشور، كد تلفن های 

خارج از كشور نوشته شده است.

با توجه به اطالعات خود و یا با استفاده از تقویم ، جاهای خالی را كامل كنید:

شماره تلفن های ضروری 
آتش نشانی

اورژانس

پلیس

هالل احمر

اطالعات و خدمات تلفنی

اطالعات داروخانه های
 شبانه روزی

كد استان ها
تهران

بوشهر

ایالم

قزوین

یزد

استان شما



عدد نویسی

آیـا می دانیـد ؟

بر اساس سرشماری سال 1395:
و  شهری  مناطق  در  ایران  جمعیت  از  نفر   591۴۶۸۴۷

۲۰۷3۰۶۲5 نفر در مناطق روستایی زندگی می كنند.
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عدد نویسی ـ یادآوری

حقوق ماهانه ی یک كارمند مخابرات

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

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

حقوق ماهانه ی یک كارگر تأسیسات

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

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

میلیونهزار

00000531

میلیونهزار

00167482

میلیونهزار

00005791

به حقوق ماهانه كاركنان برخی از مشاغل توجه كنید و مانند نمونه جاهای خالی را كامل كنید. 

حقوق ماهانه یک سرایدار ساختمان

به رقم: 13500000 ریال

به حروف: سیزده میلیون و پانصد هزار ریال
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عدد نویسی ـ یادآوری

به درآمد ساالنه ی كاركنان برخی از مشاغل توجه كنید و جاهای خالی را كامل كنید. 

در آمد ساالنه ی یک كمك آشپز

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

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

در آمد ساالنه ی یک كفاش

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

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

000006732

میلیونهزار

000004071

میلیونهزار

000089462

در آمد ساالنه ی یک كشاورز

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

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

تاریخ ........................
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تومان  2375900

تومان  1826500

عدد نویسی ـ یادآوری

به قیمت برخی اجناس این فروشگاه توجه كنید و جاهای خالی را مانند نمونه كامل كنید. 

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

و ................ تومان

................ هزار و ................ تومان 

سی و پنج هزار و هفتصد تومان

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

 و ................ تومان

تومان  458300

تومان  35700
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عدد نویسی ـ یادآوری

خیاطی  كارگاه  این  های  فعالیت  از  یک  هر  انجام  دستمزد  به 
توجه كنید و مانند نمونه، جاهای خالی را كامل كنید. 

دوخت شلوار: شصت و هفت هزار و پانصد تومان

دوخت كت و شلوار: ....................................... تومان

تعویض زیپ : ............................................. تومان

دوخت كت: .............................................. تومان

دستمزدنوع
۲۸۵۰۰۰ توماندوخت كت و شلوار

۱۲۵۰۰۰ توماندوخت كت

۶۷۵۰۰ توماندوخت شلوار

۵۰۰۰۰ توماندوخت پیراهن

۱۰۰۰۰ تومانتعویض زیپ



14

عدد نویسی ـ یادآوری

آقای كمالی پس از خرید یک خودرو، رسید زیر را دریافت كرد. 

قیمت خودرو را به حروف بنویسید.

.......................................... ریال

سعید هزینه خرید خود را با كارت پرداخت كرد. 

مبلغ پرداختی او را به حروف بنویسید. 

.......................................... ریال

مبلغ قسط خانم توكلی را به حروف بنویسید. 

.......................................... ریال

تمـریـن

فاکتور مشتری
شماره فاکتور 31

تاریخ : 28 /11 / 1396          

مبلغ کل : 26000000 ریال

 ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال
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عدد نویسی ـ یادآوری

مانند نمونه، عددی را كه هر ماشین حساب نشان می دهد، به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.

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

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

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

سیصدوپنجاه و شش میلیون و صدو بیست و شش هزار و پانصد 
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ساعت 1 ـ یادآوری

مانند نمونه با كشیدن عقربه های ساعت، زمان خواسته شده را نشان دهید، سپس جاهای خالی را 
كامل كنید.

شروع پخت غذا 
ساعت 11:10 

شروع كار

ساعت ...........

حركت قطار

ساعت ...........

آماده شدن غذا
 ساعت 1:10 بعد از ظهر

وقت ناهار و نماز

ساعت ...........

رسیدن به مقصد

ساعت ...........

۲ ساعت بعد

5 ساعت بعد

۷  ساعت بعد

به ساعت كالس نگاه كنید:
ساعت چند است؟ 

ـ یک ساعت بعد، ساعت .................. است. 

ـ 6 ساعت دیگر، ساعت .................. می شود.
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ساعت 1 ـ یادآوری

ساعت 9:45 صبح، خانم نوروزی اتومبیل خود را به تعمیرگاه برد. 

تعمیركار به او گفت: اتومبیل شما 4 ساعت دیگر آماده می شود.

یعنی ساعت ..................

منصور ساعت 2:25 بعد از ظهر ماشین لباسشویی را روشن كرد. 

2 ساعت بعد، شستن لباس ها تمام می شود. 

یعنی ساعت ..................

خانم غفاری  ساعت 8:30 به درمانگاه رفت. 

مسئول پذیرش به او گفت: »حدود 2 ساعت دیگر نوبت شما می شود.« 

یعنی ساعت ..................

محمد باید هر 8 ساعت یک بار، قرص بخورد. 

جدول را كامل كنید.

زمانخوردن دارو
7 صبحنوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم
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رسم 1

با استفاده از پرگار یک دایره رسم كنید و مركز آن را مشخص كنید.

دو قطر عمود بر هم این دایره را بكشید. 

شكل را مانند نمونه كامل كنید. 

خط های اضافی را پاک كرده و شكل به دست آمده را 

به دلخواه رنگ كنید. 

تاریخ ........................



پول

آیـا می دانیـد ؟

چاپ اسكناس هزینه زیادی دارد. پس باید در حفظ 
و نگهداری آن بكوشیم.
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پول 1 

مبلغ پول های هر ردیف را بنویسید.

........................ تومان

........................ تومان

........................ تومان
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تومان  ۲۶۰۰۰۰

تومان  .....................

تومان  .....................

تومان  .....................

پول 1

مانند نمونه، قیمت هر جنس را بنویسید.

26 اسكناس   

70 اسكناس   

73 اسكناس   

85 اسكناس   
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پول1

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

تومان  350000

تومان  520000

تومان  720000

تومان  940000

35 اسكناس   

............ اسكناس   

............ اسكناس   

............ اسكناس   
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پول1

برای خرید این تابلو معرق، مبلغ زیر پرداخت شد.

قیمت این تابلو چقدر بوده است؟

با مقدار پولی كه داریم، كدام دستبند را می توان خرید؟

آقای پارسا  برای نقاشی دفتركار خود 100 اسكناس ده هزار تومانی به نقاش داد. 

او چند تومان پرداخت كرده است؟ 

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

1000000  تومان1500000  تومان

................  تومان

100 اسكناس 10000 تومانی می شود 1000000 تومان. 
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پول 1

مانند نمونه، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  2000000 تومان

................  تومان

................  تومان

................  تومان

تاریخ ........................



پول 1

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

قیمت این ماشین ظرفشویی ........................ تومان است. 

قیمت این یخچال  ....................... تومان است.  

قیمت این گبه  ....................... تومان است.  
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پول1

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

قیمت این موتورسیکلت  ....................... تومان است.  

قیمت این سرویس مبل  ....................... تومان است.  
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فرض كنید شما یک حساب بانكی دارید و می خواهید مبلغ 2845000 تومان
 یعنی : .................................................................................. ریال 

از حساب خود برداشت كنید.
جاهایی كه عالمت  دارد را كامل كنید. 

سند برداشت / واریز
806979

تاریخ .... / .... / .......

 )به حروف( ...................................... ریالمبلغ: )به عدد( ........................... ریال

نام و نام خانوادگی متقاضی:  .........................       شماره ملی : ......................

نشانی: .......................................... .       شماره تماس: ................      کد پستی: ...............

امضا: 

مهر و امضای شعبه: 

واریز: به حساب / کارت شماره  برداشت: از حساب / کارت شماره  

به نام ......................... واریز نمودم.به نام ......................... برداشت نمودم.
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امروز 25 آذر ماه است.
آقای ناظمی 2 هفته دیگر به جشن عروسی دعوت شده است. 

یعنی ................    ................ ماه

او ....................................... تومان داشت.

آقای ناظمی این كت و شلوار را برای عروسی خرید.

و .............................. اسكناس از بسته ی پول خود را به فروشنده داد.
و ............................... اسكناس برایش ماند. یعنی .............................. تومان.

قد شلوار او باید 5 .............................. كوتاه می شد. فروشنده به او گفت:
االن ساعت 4:20 بعد از ظهر است، شلوار شما 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 

........................... آماده می شود.

تومان  600 /000



مقایسه اعداد

آیـا می دانیـد ؟

برای مقایسه اطالعاتی مختلفی مانند: میزان جمعیت، 
میزان بارندگی و ... از نمودار استفاده می شود.

نمودار آمار دانش آموزان دبیرستان توانا

هفتم

نفر

0

10

20

30

40

50

هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم پایه
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مقایسه اعداد ـ یادآوری

به فیش حقوقی خانم زهره سرمدی، در سال های 1395 و 1396 توجه كنید و جاهای خالی را كامل كنید. 

حقوق ماهانه ی خانم سرمدی در چه سالی بیشتر بوده است؟ .......................

حقوق ماهانه سال 1395حقوق ماهانه سال 1396

تاریخ ........................

                 ....................... ریال                                    ....................... ریال

با افزایش سابقه كار هر فرد، میزان حقوق 
او هم بیشتر می شود.
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مقایسه اعداد ـ یادآوری

مبلغ پول های هر قسمت را بنویسید و مقایسه كنید. 

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

تمـریـن

خانم اسدی 290578126 ریال پس انداز دارد. 

خانم رحمانی 280578263 ریال پس انداز دارد. 

پس انداز چه كسی بیشتر است؟ 

كشاورزی محصول برنج خود را 15000000 تومان فروخته است. 

او محصول گندم خود را 10500000 تومان فروخته است. 

این كشاورز از فروش كدام محصول، پول بیش تری به دست آورده است؟ 
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تاریخ ........................مقایسه اعداد ـ یادآوری

با توجه  به قیمت شیرینی ها، جاهای خالی را كامل كنید.

قیمت شیرینی دانماركی از شیرینی رولت ............. 

است. 

ارزان ترین شیرینی كدام است؟ ............. 

قیمت شیرینی ............. و .............

  با هم برابر است. 

ارزان ترین تابلو معرق را مشخص کنید.

گران ترین گوشت را مشخص کنید.

۵۲۰۰۰۰ تومان   

کیلویی7500تومان   

۴۸۵۰۰۰ تومان   

كیلویی11200 تومان

۷۰۰۰۰۰ تومان   

كیلویی39500 تومان

دانماركی كیلویی   18500 تومان

نارگیلی  كیلویی    21500 تومان

كیک یزدی  كیلویی   12000 تومان

رولت  كیلویی  21500 تومان
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مقایسه اعداد ـ یادآوری

به قیمت برخی از تولیدات یک كارگاه چوب توجه كنید: 

ارزان ترین كاال كدام است؟ ..........................

گران ترین كاال كدام است؟ ..........................

فرشاد در بخش برشكاری چوب این کارگاه كار می كند و ماهانه ۱۴۵۰۰۰۰ تومان حقوق می گیرد. 

مهدی در بخش رنگ كاری چوب، كار می كند و حقوق ماهانه ی او ۱۷۰۰۰۰۰ تومان است. 

حقوق كدام یک بیشتر است؟ ..........................

چه قدر بیشتر است؟ .......................... تومان

1490000 تومان

3650000 تومان   

2140000 تومان   
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تمـریـن
به  بعضی از هزینه های ماهانه ی خانواده عباسی توجه كنید و آن ها را به حروف بنویسید. 

هزینه اجاره خانه:  

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

هزینه قبض آب، برق و تلفن: 

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

هزینه مواد خوراكی: ....................... تومان

هزینه رفت و آمد: ......................... تومان 

خانواده عباسی برای كدام یک از هزینه های ماهانه خود مبلغ بیشتری پرداخت می كند؟ 

.........................................
اجاره خانه:                       ۸۵۰۰۰۰ تومان

هزینه قبض آب و برق و تلفن:  97۰۰۰ تومان

هزینه مواد خوراكی:        ۴۸۵۰۰۰ تومان 

هزینه رفت و آمد:                ۶۵۰۰۰ تومان

3 مورد از هزینه های ماهانه ی خانواده خود را بنویسید.

هزینه .................................. حدود ....................................... تومان

هزینه .................................. حدود ....................................... تومان

هزینه .................................. حدود ....................................... تومان

هزینه خانواده شما در كدام مورد كمتر است؟ 



اندازه گیری

آیـا می دانیـد ؟

برای اندازه گیر ی مساحت زمین های كشاورزی، باغ و ... 
معموال از واحد هكتار استفاده می شود. 

یک هكتار برابر با  10000 متر مربع است. 
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تاریخ ........................اندازه گیری طول1ـ یادآوری

به همراه مربی خود به حیاط مدرسه بروید. 

با دستور مربی از خط شروع به صورت جفت پا بپرید.

میزان پرش خود را با متر اندازه گیری كنید. 

طول پرش شما چقدر است؟ ..................... سانتی متر. 

طول پرش یکی از دوستانتان را بنویسید ..................... سانتی متر. 

طول پرش شما از دوستتان ........................ است. 

شما می توانید با تمرینات بیشتر، طول 
پرش خود را افزایش دهید.
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محیط ـ مساحت ـ یادآوری

میز مستطیل شكلی به طول 120 سانتی متر و عرض 90 سانتی متر ساخته ایم. 

می خواهیم روی آن را شیشه بیاندازیم. 

مساحت آن را حساب كنید

می خواهیم كف اتاق مربع شكلی به طول 3 متر را موكت كنیم. 

مساحت این اتاق چه قدر است؟ 

می خواهیم دور یک رومیزی را نوار دوزی كنیم. اگر   طول آن210  

و عرض آن 130 سانتی متر  باشد محیط آن چه قدر است؟ 
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محیط ـ مساحت ـ یادآوری

طول یک زمین فوتبال 110متر و عرض آن 55متر است .

می خواهیم آن را چمن كاری كنیم . مساحت این زمین را 

حساب كنید.

باغداری می خواهد دور باغ خود را به عرض 375 متر و 

طول 415متر دیوار بكشد.  

محیط این باغ چه قدر است؟

گفت و گو كنید:
برای كاربرد اندازه گیری محیط در زندگی ، چند مثال بزنید.

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

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

برای كاربرد اندازه گیری مساحت در زندگی ، چند مثال بزنید.

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

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



جمع

آیـا می دانیـد ؟

پرداختی،  مجموع  حقوقی  های  فیش  در  دانید  می  آیا 
مجموع كسورات و مبلغ خالص دریافتی مشخص شده 

است.
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3700  تومان

تاریخ ........................جمع 1

مریم از فروشگاه لوازم التحریر یک دفتر 
سیمی به قیمت 3700 تومان و یک پرگار 

به قیمت 4600 تومان خرید. 

جمع های زیر را انجام دهید.) بدون استفاده از ماشین حساب( 

قیمت اجناس هر ردیف را حساب كنید. )بدون استفاده از ماشین حساب( 

او ................................ تومان خرج كرده است.

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

5800
 + 2400

8300
 + 1700

1200
 + 3900

9500
 + 6200

4900  تومان

3700
 + 4600

8300

1
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6500   تومان

7800   تومان

جمع 1

خانم شمس برای درست كردن مربای هویج، مواد زیر را خریداری کرد. 

شکر ۵۷۰۰ تومان

هویج ۳۸۰۰ تومان

او چند تومان خرج كرده است؟ 

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

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

9800   تومان

5400   تومان

مسئله
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تاریخ ........................جمع  ـ یادآوری

قیمت اجناس هر ردیف را حساب كنید.) بدون استفاده از ماشین حساب( 

50000 تومان

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

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

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

300000 تومان100000 تومان

50000 تومان
100000 تومان

700000 تومان

400000 تومان100000 تومان 300000 تومان
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جمع 2

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید. 

قنادی یاس اجناس زیر را خریده است: 

آرد:              100 هزار تومان 

شكر:            100 هزار تومان 

وانیل:          50 هزار تومان 

پودركاكائو:  50 هزار تومان

این قنادی  برای خریدهای باال،چه قدر هزینه كرده است؟

100 هزار
50   هزار +
10   هزار +
2      هزار +

162 هزار

100 هزار
100 هزار +
50   هزار +
5      هزار +

50    هزار
10    هزار +
5      هزار +
2      هزار +

100 هزار
10   هزار +
10   هزار +
5      هزار +
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تاریخ ........................پول 2

مقدار پول های هر ردیف را حساب كنید.

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

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

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

از بین پول هایی كه معلم در اختیار شما قرار می دهد، چهار پول را جدا كرده و مجموع 

ارزش آن ها را بیان كنید.
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پول 2

مقدار پول های هر ردیف، قیمت هر جنس را نشان می دهد.

قیمت هر جنس را بنویسید.

  سرویس سرامیک ................................ تومان

  گالب پاش میناكاری ................................ تومان

  رومیزی ترمه ................................ تومان
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واحد اندازه گیری هر تصویر را در جدول زیر بنویسید. 

1

2

3

4

5

6

5

2
3

1
4

6



ماشین حساب

آیـا می دانیـد ؟

وسایلی مانند گوشی تلفن همراه، رایانه، تبلت و .... 
ماشین حساب دارند و در انجام محاسبات ریاضی 

می توان از آن ها استفاده كرد. 



48

تاریخ ........................ماشین حساب1                                   

هر یک از عددهای زیر را با ماشین حساب نشان دهید. 

سپس عددی را كه ماشین حساب نشان می دهد به فارسی بخوانید. 

جمع و تفریق های زیر را با ماشین حساب انجام دهید: 

74692518

3659628

64582473

293561740

325407891

1574 2375

9657401640937200

109728356

49826 60196

846537021

97827500

185742690

756320841
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ماشین حساب1                                  

احمد این لیست را برای خرید، تهیه كرده است.  

او ابتدا به قسمت لبنیات فروشگاه رفت و مواد زیر را خرید كرد. 

ماست 9700 تومان   پنیر 5200 تومان    

       کشک 6300 تومان

سپس از قسمت لوازم بهداشتی یک شامپو با قیمت 12000 تومان خرید. 

صورت حساب او چه قدر شده است؟ ................................ تومان

اگر او این چک پول را به صندوقدار بدهد، 

چقدر باید پس بگیرد؟ ................................ تومان 

پنیر، ماست ، كشك، شامپو

برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده كنید.

قیمت این جالباسی 180000 تومان است.

سارا این پول ها را به فروشنده داد. 

او چقدر باید پس بگیرد؟ 

 ................................ تومان
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تاریخ ........................ماشین حساب1                                  

فیش زیر مربوط به هزینه های خرید خانم صالحی از یک  داروخانه است.

او روی هم چقدر باید پرداخت كند؟ ................................ تومان 

اگر او ۲۰۰۰۰۰ تومان به صندقدار بدهد، چقدر باید پس  بگیرد؟ ............................ تومان

قیمت دارو 86900 تومان قیمت ترازو 75000 تومان

محسن دیپلم" کمک رنگ كار ساختمان" دارد و با یک نقاش ساختمان كار می كند.

 او مواد مصرفی زیر را خریده است:

رنگ پالستیک:             125000تومان

رنگ روغنی:                 210000تومان

روغن جال:                     35000تومان

تینر:                              17000تومان

محسن چه قدر باید پرداخت كند؟

اگر او 400000 تومان بدهد ، چه قدر باید پس بگیرد؟
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170000 تومان

125000 تومان

خانواده ساالری برای تعطیالت نوروزی به استان كردستان سفر كردند. 

آن ها روز دوم ......................... ماه، ساعت 7:30 صبح حركت كردند و 7 ساعت بعد یعنی در 

ساعت ................ به شهر سنندج رسیدند. 

خانم ساالری به بچه ها گفت: این استان در غرب كشور ایران واقع شده است و بر اساس 

سرشماری سال 95 حدود ۱۶۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. ما می خواهیم دو روز در شهر سنندج 

كه مركز این استان است بمانیم. 

قیمت اقامت در هتل برای هرشب ۲۷۵۰۰۰ تومان بود و آقای ساالری ....................................... 

تومان بابت هزینه اقامت پرداخت كرد. 

آن ها از سنندج به شهر مریوان رفتند، فاصله سنندج تا مریوان حدود 130 ................. است. 

خانواده ساالری پس از بازدید از دیدنی های این شهر به بازار رفتند. 

دختر آقای ساالری از بین دو لباس محلی زیر، لباس ارزان تر را انتخاب كرد. قیمت این لباس

................................... تومان بود. 
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برادرش هم یک جفت گیوه به قیمت ) به حروف : .........................................................ریال(. 

یعنی ..................................... تومان خرید.

قیمت این دو جنس .............................. تومان شد.

پدر پول های زیر را به فروشنده داد: 

یعنی ..................................... تومان و ....................................... تومان پس گرفت.

آن ها در ادامه سفر از شهرهای بانه و سقز هم، دیدن كردند و برای سوغاتی 5 بسته شیرینی 

محلی به قیمت هر بسته 12000 تومان خریدند و ........................... تومان پرداخت كردند. 

در این سفر به آن ها خیلی خوش گذشت و با خاطرات خوبی از مهمان نوازی مردم این استان 

به شهر خود بازگشتند. 

450000 ریال



ساعت 

آیـا می دانیـد ؟

برای استفاده بهتر از انرژی، ساعت رسمی کشور در ابتدای 
فصل بهار یک ساعت به جلو و در ابتدای فصل پاییز یک 

ساعت به عقب کشیده می شود. 

زمان اذان :  4۲ : 5 صبحزمان اذان :  44 : 4 صبح

دوم فروردیناول فروردین




