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ساعت 2

ساعت 7 صبح است.
خانم حسینی 20 دقیقه بعد سوار سرویس اداره می شود. 

یعنی ساعت 7:20 صبح

ساعت ................... بعد از ظهر است. 

45 دقیقه دیگر آزمون شروع می شود. 

با کشیدن عقربه های ساعت، زمان شروع آزمون را نشان دهید و در جای خالی بنویسید. 

یعنی ساعت ................ 

ساعت 8 شب است.

نادر 25 دقیقه دیگر به خانه می رسد. 

یعنی ساعت ................

ساعت 5 بعد از ظهر است.

30 دقیقه دیگر می شود ................ 

ساعت 9 صبح است.

15 دقیقه دیگر می شود ................
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تاریخ ........................ ساعت 2

ساعت 11:25 است.
20 دقیقه دیگر زنگ تفریح شروع  می شود. 

یعنی ساعت .................... .

با کشیدن عقربه های ساعت، زمان آماده شدن کیک را 

نشان دهید و در جای خالی بنویسید. 

مریم در ساعت 10:15 مایع کیک را در فر گذاشت.  

25دقیقه دیگر کیک آماده است. 

یعنی ساعت ................................... . 
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ساعت 2 

مانند نمونه، با کشیدن عقربه های ساعت. زمان پایان هر فعالیت را نشان دهید. 
سپس جاهای خالی را کامل کنید. 

شروع پخت تخم مرغ 
ساعت 3:10

شروع نرمش صبحگاهی
ساعت 6:30

شروع پخش پیام های
 بازرگانی

ساعت ........

شروع  مسابقه فوتبال
ساعت ........

پایان پخت تخم مرغ 
ساعت 3:20

پایان نرمش صبحگاهی
ساعت ........

پایان بخش پیام های
 بازرگانی

ساعت ........

پایان نیمه اول فوتبال
ساعت ........

10 دقیقه بعد

15 دقیقه بعد

5 دقیقه بعد

45 دقیقه بعد
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ساعت 2

ساعت یک  و نیم است                              ساعت یازده و ربع است.

10 دقیقه دیگر می شود:               20 دقیقه دیگر می شود:

ساعت .............................     ساعت ............................. 

مجید ساعت 4:20 شروع به پیاده روی کرد. 

پیاده روی او 30 دقیقه طول کشید. 

یعنی تا ساعت ............................. . 

زنگ تفریح ساعت 9:15 شروع می شود. 

مدت زمان آن 20 دقیقه است. 

یعنی تا ساعت ............................. . 

ساعت 7:35 بعداز ظهر است. 

میدان میوه و تره بار 10 دقیقه دیگر تعطیل می شود.

یعنی ساعت ............................. . 

ساعت 2:20 است. 

پروین باید تا 35 دقیقه دیگر، کار خود را به کارفرما تحویل دهد. 

یعنی ساعت ............................. .
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56790  ×  3142  = 

128307  ×  294  = 

93680  × 1567  = 

 37945  × 4351  = 

214588752 ÷ 72816 =

250250427 ÷ 5283  =

43711500 ÷ 1725  =

892756 ÷ 2418  =

تاریخ ........................ماشین حساب2                  

ضرب های زیر را با ماشین حساب انجام دهید. 

تقسیم های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

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

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

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

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

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

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

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

.............................
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ماشین حساب 2

قیمت 35 بخاری گازی چه قدر است؟

............................. تومان 

قیمت 40 ماشین لباسشویی چه قدر است؟

............................. تومان 

520000 تومان

4500000 تومان

1350000 تومان

2750000 تومان

با 16500000 تومان، چند چرخ خیاطی می توان خرید؟

.............. چرخ خیاطی

 با 22950000 تومان، چند کولر گازی می  توان خرید؟ 

.............. کولر گازی

مسئله
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ماشین حساب2                  

یک  برای  شده  خریداری  اجناس  زیر،  جدول 

فروشگاه را نشان می دهد.

1ـ جدول باال را با توجه به سوال های زیر کامل کنید: 

ـ چند کیلوگرم خشکبار خریداری شده است؟ 

ـ برای خرید هر نوع خشکبار چقدر پرداخت شده است؟ 

ـ قیمت کل اجناس خریداری شده چقدر است؟ 

2ـ خریدار می خواهد این مبلغ را در 3 قسط مساوی پرداخت کند، مبلغ هر قسط چه قدر است؟ 

وزنخشکبار 
)کیلو گرم(

قیمت هر کیلو 
)تومان(

قیمت کل

16041000پسته

14549500بادام

25022700تخمه کدو

12535200انجیر خشک

جمع



تخفیف

آیـا می دانیـد ؟

گاهی فروشنده ها برای فروش بیشتر، برخی از اجناس 
خود را ارزان تر از قبل می فروشند. یعنی به آن اجناس 

»تخفیف« می دهند. 
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تخفیف

20000 تومان

25000 تومان

تاریخ ........................

20 ٪ تخفیف

زهرا با پدر خود به خرید رفت. 
او در غرفه پوشاک تابلوی 20٪ تخفیف را دید و از پدرش پرسید: 

20٪ تخفیف یعنی چه؟ 

پدر گفت: یعنی این فروشگاه اجناس این غرفه را 20  درصد ارزان تر از قبل می فروشد.
این )٪( عالمت درصد است. 

سپس به او گفت: قیمت این بلوز 25000 تومان بوده است؛ 

که پس ازتخفیف قیمت آن 20000 تومان شده است. 
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تخفیف

برای محاسبه مبلغ 20٪ تخفیف، 

مراحل زیر را با ماشین حساب انجام می دهیم: 

ـ قیمت قبلی بلوز را روی ماشین حساب نشان می دهیم.

ـ عالمت ضرب  و سپس عدد 20 را می زنیم. 

ـ در پایان عالمت درصد   را می زنیم. 

عدد 5000 یعنی مبلغ تخفیف را روی ماشین حساب می بینیم.

پس این بلوز 5000 تومان ارزان شده است. 

25000 تومان

25000 تومان 500020
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تخفیف

مانند نمونه، مبلغ تخفیف هر جنس را با استفاده 
از ماشین حساب به دست آورید. 

میزان تخفیف: ٪5

مبلغ تخفیف: 250 تومان

میزان تخفیف: ٪15

مبلغ تخفیف: ...................تومان

میزان تخفیف: ٪10

مبلغ تخفیف: ...................تومان

میزان تخفیف: ٪30

مبلغ تخفیف: ...................تومان

تاریخ ........................

تومان  5000

تومان  15000

تومان  47000

تومان  60000

5000 × 5 ٪   250
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تخفیف 

مانند نمونه، با توجه به قیمت هر جنس و میزان تخفیف 
جاهای خالی را کامل کنید. 

میزان تخفیف:  ٪25

مبلغ تخفیف: 9500 تومان

قیمت این کیف پس از تخفیف چقدر است؟ 

تومان  285000=3۸000-9500

میزان تخفیف: ٪15

مبلغ تخفیف: ................... تومان

قیمت این بسته لوبیا پس از تخفیف چقدر است؟

میزان تخفیف: ٪50

مبلغ تخفیف: ................... تومان

قیمت روغن زیتون پس از تخفیف چقدر است؟ 

تومان  38000

تومان  12000

تومان  40000
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تخفیف

یک فروشگاه پوشاک اجناس زیر را با 20٪ تخفیف می فروشد.

با توجه به میزان تخفیف جاهای خالی را مانند نمونه کامل کنید.

مبلغ تخفیف:24000 تومان

قیمت پس از تخفیف: 96000 تومان 

مبلغ تخفیف: .................... تومان

قیمت پس از تخفیف: .................... تومان 

مبلغ تخفیف: .................... تومان

قیمت پس از تخفیف: .................... تومان 

گفت و گو کنید:
آیا شما تاکنون در خرید خود از تخفیف استفاده کرده اید؟ 

توضیح دهید.

تومان  120000

تومان  240000

تومان  750000
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رسم 2

1ـ یک مربع به ضلع 16 سانتی متر رسم کنید.برای رسم مربع:
ـ پاره خط "الف،ب" را به طول 16 سانتی متر رسم کنید.

ـ یک بار از نقطه "الف" و بار دیگر از نقطه "ب" عمودی به طول 16 سانتی متر رسم کنید.
ـ نقطه "ج" را به نقطه"د" وصل کنید

2ـ هر ضلع این مربع را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
3ـ وسط ضلع ها را به هم وصل کنید.

بالف

د ج



68

شربت آبلیمو درست کنید:
مواد الزم 

پیمانه ۱
4 پیمانه       آب: 5 برابر شکر     گالب:  ۱

2 شکر: 2 پیمانه  آبلیمو: 
         

           طرز تهیه: مواد باال را به میزان مشخص شده تهیه کنید.
           سپس آنها را با یکدیگر مخلوط کنید و هم بزنید. 

          شربت آبلیمو آماده است. همراه دوستانتان نوش جان کنید. 

به همراه دبیرخود به َآشپزخانه بروید و فعالیت های زیر را انجام دهید: 

ـ نام یکی از مواد غذایی و تاریخ انقضای آن را بنویسید. 

نام ماده غذایی:  ..............................   تاریخ انقضاء: ...............................

با توجه به تاریخ مصرف، آیا می توان آن را استفاده کرد؟ 

ـ نام، وزن و قیمت یکی از مواد غذایی را بنویسد. 

قیمت: ....................... نام ماده غذایی: .......................   وزن:  ....................... 

ـ با استفاده از ترازوی آشپزخانه مقادیر زیر را اندازه گیری کنید. 
برنج: یک کیلوگرم نخود: 500 گرم )نیم کیلو(    

زرشک: ۱00 گرم عدس: 250 گرم   



اشکال هندسی

آیـا می دانیـد ؟
خانه خدا )کعبه( به شکل مکعب است.
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مکعب مستطیل                                        

 هر یک از جعبه های باال به شکل یک مکعب مستطیل است. 

در شکل های زیر، آن هایی را که به شکل مکعب مستطیل هستند، مشخص کنید. 

یک مکعب مستطیل از 6 مستطیل درست شده است. 

تاریخ ........................

در محیط زندگی خود چه چیزهای دیگری می بینید که به شکل مکعب مستطیل است؟ 
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مکعب

هر یک از جعبه های باال به شکل یک مکعب است. 

کدام یک از تصاویر زیر، به شکل مکعب است؟

در شکل روبه رو، باز شده یک مکعب را می بینیم.

این شکل از چند مربع هم اندازه، تشکیل شده است؟ 

شکل روبه رو را از محّل خط چین ها تا می زنیم 

و لبه ها را به هم می چسبانیم.

شکل به دست آمده یک مکعب است.

با استفاده از الگوی صفحه 101 و 102 یک مکعب و یک مکعب مستطیل درست کنید. 
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استوانه                                  

به شکل های زیر نگاه کنید. همه ی آن ها استوانه ای شکل هستند. 

کدام یک از تصاویر زیر به شکل استوانه است؟ عالمت بزنید

به اطراف خود نگاه کنید. چه چیزهای دیگری به شکل استوانه می بینید؟ 

در زیر، روش درست کردن استوانه نشان داده شده است. 

شما هم با یک برگ مقوا یا کاغذ، استوانه بسازید. 



کارت بانکی

آیـا می دانیـد ؟

در صورت داشتن پول کافی در حساب، با استفاده از  
کارت بانکی  فعالیت هایی مانند برداشت پول، انتقال 

وجه، پرداخت قبض ها و ... را می توان انجام داد.
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تاریخ ........................کارت بانکی                

مهران 2500000 ریال در حساب خود پول داشت .او می خواست با کارت بانکی خود، مبلغ 400000 ریال 

برداشت کند.

مهران مراحل زیر را برای دریافت پول انجام داد. 

ــ ابتدا کارت بانکی را وارد دستگاه خود پرداز کرد. 

ــ گزینه زبان فارسی را انتخاب کرد.
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کارت بانکی                

شماره رمز خود را وارد کرده و کلید ثبت )تایید( را 

فشار داد )شماره رمز، چهار رقمی است(.

کلید دریافت وجه را انتخاب کرد.

در پایان کارت، پول و برگه رسید خود را دریافت کرد.

به همراه یکی از اعضای خانواده خود، مبلغی را از دستگاه خودپرداز دریافت کنید. 

کلید 400000 ریال را فشار داد.

شماره رمز خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
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کارت بانکی  

تمـریـن

تاریخ ........................

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

خانم جمالی می خواهد مبلغ 120000 تومان 

یعنی 1200000 ریال بگیرد. 

او کدام گزینه را انتخاب کند؟

آقای جوادی می خواهد مبلغ 10000 تومان 

یعنی ...................... ریال بگیرد. 

او کدام گزینه را انتخاب کند؟ 

خانم محمدی می خواهد مبلغ 200000 تومان 

یعنی ...................... ریال بگیرد. 

او کدام گزینه را انتخاب کند؟ 
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کارت بانکی 

جاهای خالی را کامل کنید: 

از  پول  مقداری  خود  بانکی  کارت  با  زهرا 

خودپرداز گرفت.

برداشت: ...................... ریال

یعنی: ...................... تومان

آقای حسینی با کارت بانکی، قبض تلفن منزل 

را پرداخت کرد.

شناسه قبض:...............

مبلغ: ......................ریال

یعنی:......................تومان 

ماهان مقداری پول به حساب دوستش واریز 

کرد.

تاریخ...............

مبلغ انتقال: ...................... ریال

یعنی: ...................... تومان
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جدول زیر را کامل کنید.
۱ـ شکل این قوطی چای

2ـ وسیله رسم دایره
3ـ واحد پول کشورما

4ـ یکی از واحدهای اندازه گیری طول
5ـ شکل این قوطی رب گوجه

6ـ وسیله اندازه گیری زاویه راست
7ـ رمز اول کارت های بانکی، یک عدد ........ رقمی است.

۱

2

3

4

5

6

7



اندازه گیری

آیـا می دانیـد ؟
واحد متر را با عالمت m و سانتی متر را با عالمت cm نشان 

می دهند. 

90 cm

2 m
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اندازه گیری طول2 ـ یادآوری

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

طول این تابلو 2 متر است. 

2 متر برابر است با  200 سانتی متر

5 متر برابر است با ............. سانتی متر

7متر برابر است با ............. سانتی متر

300 سانتی متر برابر است با....3....متر

900 سانتی متر برابر است با .........متر

600 سانتی متر برابر است با .........متر

360 سانتی متر برابر است با ...3... متر و ....60.... سانتی متر

587 سانتی متر برابر است با ......... متر و ......... سانتی متر

815 سانتی متر برابر است با ......... متر و ......... سانتی متر

450 سانتی متر برابر است با ......... متر و ......... سانتی متر

تاریخ ........................
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145

اندازه گیری طول2

مانند نمونه باال، جاهای خالی را کامل کنید. 

طول این قطعه چوب 145 سانتی متر است. 

145 سانتی متر برابر است با ......... متر و ......... سانتی متر.

می نویسیم: ......... متر و می خوانیم: .............. . 

طول این پارچه 115 سانتی متر است. 

 115 سانتی متر برابر است با ....... متر و ....... سانتی متر. 

می نویسیم: ......... متر و می خوانیم: .............. . 

قد عباس 168سانتی متر است .

168 سانتی متر برابر است با ..... متر و ..... سانتی متر.

که آن را به این صورت هم می نویسیم: ....... متر 

و می خوانیم: یک مترو 68 سانتی متر

168

1/68
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اندازه گیری طول2

طول این میز 230 سانتی متر است. 

230 سانتی متر برابر است با ........ متر و ........ سانتی متر. 

می نویسیم: ........ متر و می خوانیم: ........ . 

خانم احمدی 325 سانتی متر پارچه خرید.

 325 سانتی متر برابر است با ........ متر و ........ سانتی متر. 

می نویسیم: ........ متر و می خوانیم: ........ . 

طول اتاقی 480 سانتی متر است. 

480 سانتی متر برابر است با ........ متر و ........ سانتی متر. 

می نویسیم: ........ متر و می خوانیم: ........ . 

طول یک قالی 250 سانتی متر است. 

250 سانتی متر برابر است با ........ متر و ........ سانتی متر. 

می نویسیم: ........ متر و می خوانیم: ........ . 
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تاریخ ........................ اندازه گیری طول2

مریم برای دوختن کت و دامن 2 متر و 75 سانتی متر پارچه خرید؛

یعنی 2/75 متر. 

جاهای خالی را کامل کنید. 

3 متر و 45 سانتی متر یعنی....3/45....متر

1 متر و 25 سانتی متر یعنی ............ متر

2 متر و 50 سانتی متر یعنی ............ متر

4 متر و 60 سانتی متر یعنی ............ متر

علیرضا قد خود را اندازه گرفت. 

قد او 170 سانتی متر یعنی 1/70 متر است. 

شما هم قد خود و یکی از دوستانتان را اندازه بگیرید و مانند نمونه باال بنویسید.

قد من ................... سانتی متر،  یعنی ................... متر است. 

قد دوستم ................... سانتی متر،  یعنی ................... متر است. 

2 متر و 75 سانتی متر 

یعنی  2/75 متر
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اندازه گیری طول2

خیاطی برای خرید پارچه اندازه های زیر را به مشتری داد:

پارچه کت و شلوار: 

3/70 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر. 

پارچه آستری:

1/15 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

پارچه پیراهن: 

1/50 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

جاهای خالی را کامل کنید: 

12/25 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

7/50 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

10/75 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

6/5 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

4/30 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.

15/40 متر یعنی .............. متر و .............. سانتی متر.
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تاریخ ........................ اندازه گیری طول2

همان طور که می دانید: 
100 سانتی متر برابر است با یک متر.

پس 50 سانتی متر برابر است با نیم متر.

خانم عبدی 3/50 متر پارچه خرید. یعنی؛ 3 متر و نیم. 
3/50 متر را به این صورت هم می نویسند: 3/5 متر.

جاهای خالی را کامل کنید. 

2/50 متر یعنی .......................... . 

 7/5 متر یعنی ........................... . 

 13/5 متر یعنی ......................... .

9/50 متر یعنی ......................... .

تمـریـن

ــ در حیاط مدرسه، یک خط 1/5 متری بکشید. 

ــ نواری به طول نیم متر را ببرید.

50 سانتی متر

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
نیم متر

110 120 130 140

2 متر و نیم
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جدول زیر فاکتور خرید مواد مصرفی یک کارگاه شیرینی پزی را نشان می دهد: 

جمع کل فاکتور چه قدر می شود؟

شما هم با راهنمایی هنرآموز خود ،فاکتور مواد مصرفی خریداری شده برای کارگاه مهارتی 

خود را کامل کنید.

مبلغ کلقیمت واحدتعدادشرح کاال

4500 تومان1500تومان3کیلوآرد

9400 تومان4700 تومان2کیلوشکر

2300 تومان2300 تومان1لیترشیر

                     تومان                    جمع کل

مبلغ کلقیمت واحدتعدادشرح کاال

                    جمع کل

تاریخ ........................
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خانم شریعت )مدیر مدرسه ی متوسطه حرفه ای تالش( می خواست چند وسیله 

برای آشپزخانه مدرسه بخرد. 

او ساعت 9:20 از مدرسه به طرف فروشگاه حرکت کرد و 20 دقیقه بعد، یعنی در 

ساعت ........................... به آن جا رسید. 

ابتدا به قسمت لوازم برقی رفت، اجناس این غرفه با ۱5٪ تخفیف فروخته می شد. 

او اجناس زیر را خرید: 

مبلغ تخفیف: ........................... تومان

قیمت پس از تخفیف: ........................... تومان

مبلغ تخفیف: ........................... تومان

قیمت پس از تخفیف: ........................... تومان 

برای خرید این دو جنس ......................................... تومان  پرداخت کرد.

تومان  250000

تومان  150000
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زمان انجام برخی فعالیت های من: 

ساعت بیدار شدن از خواب: ...........................

ساعت خروج از خانه: ...........................

ساعت رسیدن به مدرسه: ........................... 

ساعت تعطیل شدن مدرسه: ........................... 

ساعت رسیدن به خانه: ........................... 

ساعت خوردن شام: ...........................

ساعت خوابیدن: ...........................

خانم شریعت برای خرید سرویس قابلمه پول های زیر یعنی: ................................. تومان 

پرداخت کرد.

او دو ساعت پس از خارج شدن از مدرسه یعنی ساعت ...................... خرید خود را تمام کرد.

 و به محل کار خود بازگشت.

مدرسـه



ساعت

آیـا می دانیـد ؟
برای اطالع از ساعت دقیق، می توانید با شماره ی ساعت 

گویای شهر خود تماس بگیرید.

ساعت:11:20
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تاریخ ........................ساعت 3

ساعت 2 و 50 دقیقه است. 
یعنی، 10 دقیقه ی دیگر ساعت 3 می شود. پس 

می توانیم بگوییم: 
ساعت 10 دقیقه به 3 است.

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

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

20 دقیقه به 3.................



9۱

ساعت 3

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

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

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

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

5 دقیقه به 1 .................

مانند نمونه، زمانی را که هر یک از ساعت های زیر نشان می دهد، بنویسید. 
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تاریخ ........................ساعت 3

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

مدرسه ساعت 25 دقیقه به 2 تعطیل می شود. 

زنگ تفریح ساعت .............................. است. 

زمان افطار ساعت .............................. است. 

زمان حرکت هواپیما .............................. است. 

به ساعت 15 دقیقه به 7، یک ربع به 7 هم می گویند.
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یک کلمه انگلیسی هستم که در کار با رایانه از من زیاد استفاده میشود. 

خانه های زوج را رنگ کنید تا مرا پیدا کنید. ..............................

معنی من به فارسی چیست؟ ..............................

701422615591273121336782

71394841237508162729710

9654206533853215901918524

253172934729893449351330

3816885366107475861165194

با توجه به اشکال ۱ تا 3 شکل 4 را کامل کنید.   

100

)1( )2( )3( )4(

200

300
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تاریخ ........................اندازه گیری3

همان طور که می دانید 10 میلی متر برابر است با یک سانتی متر 

پس 5 میلی متر  برابر است با نیم سانتی متر

اندازه این پاره خط 3 سانتی متر و 5 میلی متر است. 

به 3 سانتی متر و 5 میلی متر ، "سه ونیم سانتی متر" هم می گویند و 

می نویسند: 3/5 سانتی متر

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

به 5 سانتی متر و 5 میلی متر، پنج و نیم سانتی متر هم می گویند و می نویسند: 5/5 سانتی متر.

به 8 سانتی متر و 5 میلی متر، .................... هم می گویند و می نویسند:.................. .

به 12 سانتی متر و 5 میلی متر، .................... هم می گویند و می نویسند:.................. .

تمـریـن
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اندازه گیری3

7/5 سانتی متر یعنی 7 سانتی متر و 5 میلی متر

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

 2/5 سانتی متر یعنی .....2...... سانتی متر و .....5...... میلی متر.

13/5 سانتی متر یعنی ............ سانتی متر و ............ میلی متر.

1/5 سانتی متر یعنی ............ سانتی متر و ............ میلی متر.

طول کدام یک از لوله ها 12/5 سانتی متر است؟ 

آرش، سهراب و حسن در کارگاه درودگری کار می کنند. 

آن ها باید چوبی به طول 6/5 سانتی متر برش بزنند.

اندازه گیری کدام یک صحیح است؟ 

خطی به طول 4/5 سانتی متر رسم کنید. 

آرش

حسن

سهراب
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تاریخ ........................اندازه گیری3

در بعضی از کشورها ، برای اندازه گیری طول از واحدی 

به نام اینچ استفاده می کنند. 

هر اینچ تقریبًا 2/5 سانتی متر است.

اندازه بعضی از ابزارهای صنعتی ،مانند آچار ، 

پیچ مهره و انواع لوله ها ، برحسب اینچ است.

معموال اندازه ی صفحه تلویزیون ها نیز بر حسب اینچ است . 

مثال 32 اینچ ، 42 اینچ و .....

تلویزیون شما چند اینچ است؟
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مهتاب در رشته قالی بافی درس خوانده است .

 او در تاریخ ۱397/5/۱ به یک کارگاه قالی بافی رفت و فرم در خواست کار را تکمیل کرد.

 شما هم فرم زیر را با مشخصات خودتان تکمیل کنید.

مهتاب 2هفته ی بعد ، یعنی در تاریخ  .........................................  شروع به کار کرد

نام و نام خانوادگی : .................... 

رشته تحصیلی: ....................

تاریخ تولد: ....................                                         سن : ....................

شماره کارت ملی : ........................                     شماره تلفن: ....................

............................................................................ نشانی: 

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

شماره تلفن یکی از وابستگان) که بتوان در مواقع ضروری با او تماس گرفت(:...................
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۱ داشت، ولی بافتن از روی یک نقشه ی کامل برایش 
2 او برای بافتن یک قالیچه نقشه ی 

آسان تر بود.

 نیمه دیگر این شکل را رنگ کنید تا نقشه کامل به دست آید.

 مهتاب هر روز 35000تومان دستمزدمی گیرد. او در ماه گذشته 25 روز کارکرد و...........................

تومان حقوق گرفت.

او از مهارتی که در مدرسه یاد گرفته است، می تواند درآمدی داشته باشد؛ بسیار خوشحال 

است. 
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به اجناس این فروشگاه توجه نمایید.

اگر شما این پول ها را داشته باشید. یعنی ................................................تومان

و بخواهید 2 کاال برای خودتان بخرید ، کدام اجناس را انتخاب می کنید؟

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

قیمت آن ها چه قدر می شود؟ ................................................تومان.

چقدر برای شما می ماند؟ ................................................تومان.

پوشاک زنانهپوشاک مردانه

80000 تومان

45000 تومان

35000 تومان

90000 تومان

50000 تومان

20000 تومان



۱00

پدر نوید کارمند اداره ی پست است. او ماهانه 3250000 تومان حقوق و حدود 450000 تومان 

اضافه کار می گیرد .

پدر نوید معموال هر ماه .............................. تومان دریافت می کند.

 مادرش دبیر است و روزهای زوج یعنی ..............................و .............................. و .............................. 

به مدرسه می رود.

حقوق مادر نوید ، ماهانه 2۸60000 تومان ) به حروف..............................................تومان( است .

آن ها به تازگی یک آپارتمان 85مترمربعی خریده اند .

قیمت هر متر مربع این آپارتمان 2۸00000 تومان است .پس خانواده نوید ..............................تومان 

برای خرید این خانه پرداخت کرده اند که مبلغ ۸00000000 ریال یعنی ..............................تومان 

 ).............................................. به حروف   ( تومان   1250000 ماهانه  و  اند  وام گرفته  را  آن 

قسط پرداخت می کنند.

خانواده نوید معموال برای پرداخت قسط از دستگاه خودپرداز استفاده می کنند.

تاریخ ........................

- آیا خانواده شما تا کنون وام گرفته اند؟

- مبلغ قسط ماهانه آن چه قدر بوده است؟



۱0۱

الگوی مکعب 



۱02

الگوی مکعب مستطیل



یاداشت


