
كار در 
كالس

با رسم دسته هاى صدتايى و ده تايى و يكى، مانند نمونه جمع ها را انجام دهيد. در صورت 
لزوم 10 تا يكى را به يك دسته ى ده    تايى و يا 10 تا ده  تايى را به يك دسته ى صدتايى 

تبديل كنيد.

درست كردن يك دسته ى 
ده تايى با 10 تا يكى
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1- جمع هاى زير را انجام دهيد.

2- سينا 180 صفحه از يك كتاب داستان را خوانده است. در اين هفته او 59 صفحه ى 
ديگر را خواند. او چند صفحه از كتاب را خوانده است؟

3 - طرف دوم تساوى را بنويسيد.

4 - احمد 537 ريال داشت. اگر 380 ريال ديگر از پدرش بگيرد، چقدر پول خواهد 
داشت؟

5 – ارزش هر رديف از سّكه هاى شكل زير چند ريال مى شود؟
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 تفريق در جدول ارزش مكانى

فّعالّيت

1- يكتا 56 ريال داشت.

اگر 32 ريال را صدقه دهد، چقدر پول برايش باقى مانده است؟ 
چند سّكه از هر كدام برايش باقى مانده است؟

  10 ريالى و  1 ريالى
همين محاسبه را در جدول ارزش مكانى انجام دهيد.

يك بار هم بدون جدول اين تفريق را انجام دهيد. 

2- يگانه 84 ريال داشت. اگر 37 ريال را صدقه دهد، چند ريال برايش باقى مى ماند؟

3- سارا 524 ريال داشت.
اگر 150 ريال را صدقه دهد، چقدر پول برايش باقى مى ماند؟

چند سّكه از هر كدام برايش باقى مانده است؟
آيا او مى تواند 5 تا 10 ريالى از پول هايش را بردارد؟ چرا؟

سارا براى اين كه بتواند سّكه هاى 10 ريالى را بردارد، مجبور شد يك سّكه ى 100 ريالى 
بدهد و به جاى آن 10 تا سّكه ى 10 ريالى بگيرد. حاال مشّخص كنيد از هر سّكه چند تا 

برايش مانده است؟
 100 ريالى  10 ريالى و  1 ريالى

همين محاسبات را در جدول ارزش مكانى انجام دهيد.
اين تفريق را بدون جدول و به صورت زير مى نويسيم. 

عددهاى 4 و 12 كه به رنگ قرمز هستند، نشان دهنده ى چيست؟
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كار در 
كالس

با رسم دسته هاى صدتايى، ده تايى و يكى مانند نمونه، تفريق ها را انجام دهيد. در صورت 
يك  يا  و  دهيد  قرار  ده تايى  تا  آن 10  جاى  به  برداشته  را  صدتايى  دسته ى  يك  لزوم 

دسته ى ده تايى را برداشته به جاى آن 10 تا يكى بگذاريد.
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ينتمرين ت

1- تفريق هاى زير را انجام دهيد.

2- قّد پدر سمّيه 186 سانتى متر است. اگر سمّيه 29 سانتى متر از پدرش كوتاه  تر باشد، 
اندازه ى قّد سمّيه چقدر است؟

3 - كريم 250 صفحه از يك كتاب را خوانده است. اگر كتاب 430 صفحه داشته باشد، 
چند صفحه از آن باقى مانده است؟

4 - يك كتاب داستان 276 صفحه دارد. اكرم 139 صفحه را تا شنبه خوانده بود. روز 
شنبه 58 صفحه ى ديگر را خواند. چند صفحه از كتاب باقى مانده است؟
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  فرهنگ نوشتن

 توضيح دهيد چگونه 2 عدد 3 رقمى را با هم مقايسه مى كنيم.

 مرور فصل

 تمرين
1- جواب را بنويسيد. توضيح دهيد كه جواب را چگونه و از چه راهى به دست آورديد.

108-9= 295+8=

702-6=

205-7= 692+9=
899+7=
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2- جواب جمع و تفريق ها را پيدا كنيد. با استفاده از جدول رنگ، آن ها را رنگ كنيد.

3- عددها را به صورت باز شده بنويسيد.

347 = 300 +40 +7   
821 = 

4 - حاصل جمع ها را به دست آوريد.

20 +100 +30+400+7+10+2 =   
8 +2 +300+20+9+100 =  

رنگ عددها
سبز عددهاى كم تر از 200
آبى عددهاى بين 201 تا 500
قرمز عددهاى بين 501 تا 700
زرد عددهاى بين 701 تا 900
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استاد شفيعى َكدَكنى خاطره ى خود را ادامه داد:
بعد از تعطيالت بود كه رفتم مدرسه. بعد از اين كه زنگ پايان كار مدرسه خورد، آقاى مدير گفت: «صبر 
كن با شما كار دارم.» پاكتى از كشوى ميزش درآورد و به من داد. گفتم: «اين چيست؟» گفت: «بازكن 
خودت مى فهمى» پاكت را باز كردم. 9 تا صد تومانى بود. گفتم: «اين پول بابت چه كارى است؟» مدير 
مدرسه گفت: «چون از كار تو راضى بوده اند، اين پول را به تو پاداش داده اند.» بدون فكر كردن و با 
صداى آهسته گفتم: «ولى من فكر مى كنم اين پول بايد 10 تا 100 تومانى باشد.» مدير با تعّجب گفت: 
«از كجا مى دانى؟ »گفتم:« من فقط حدس مى زنم.» چند روز بعد مدير دوباره من را صدا كرد و گفت: 
«من كار تو را دنبال كردم. حق با تو بود. فردى كه اين پول را به مدرسه آورده بود، يك صدتومانى را 
از داخل پاكت برداشته بود. من با يك شرط اين صدتومانى را به تو مى دهم. به شرط آن كه بگويى آن 
روز چطور حدس زدى كه يك صدتومانى كم است.» به آقاى مدير گفتم: «هيچ شنيده اى كه خداوند 10 

برابر عمل نيكوكاران به آن ها پاداش مى دهد؟»

با همان 12 قطعه اى كه از 5 مربّع درست شده اند، مستطيل زير را كامل كنيد.

  فرهنگ خواندن

 معما
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آيا می دانيد؟ 3 قسمت از 4 قسمت سطح كره زمين را آب فرا گرفته است؟
2 قسمت از 3 قسمت بدن يك انسان نيز از آب تشكيل شده است؟

فصل ٧

كسر و احتمال

ست؟



فّعالّيت

قسمتى از يك واحد
1- در شكل مقابل يك مورچه را مى بينيد 

كه روى لبه ى خط كش ايستاده است. 

اندازه ى اين مورچه را با كامل كردن جمله مشّخص كنيد.

اندازه ى مورچه كم تر از  سانتى متر است 
يا اندازه ى مورچه بين  و  سانتى متر است.

اندازه ى مورچه  ميلى متر است 
يا 6 قسمت از 10 قسمت كوچك است. 

2- حاال براى شكل مقابل جمله ها را كامل كنيد.
 

اندازه ى پاك كن از سانتى متر بيش تر و از  سانتى متر كم تر است.
اندازه ى پاك كن  سانتى متر و  ميلى متر است.

اندازه ى پاك كن سانتى متر و  قسمت از 10 قسمت كوچك است.

يك سانتى متر به 10 قسمت مساوى تقسيم شده و 6 ميلى متر همان 6 قسمت از 10 قسمت كوچك 
مساوى است. به همين ترتيب مثال هاى ديگرى وجود دارد كه مى توانيم قسمتى از يك واحد را به 
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كار در 
كالس

يكى

ده تايى

الگويابى كن

1- هر يكى را مى توان به صورت يك قسمت از 10 قسمت نيز نشان داد. 

عدد 13 را مى توان به صورت  ده تايى و  قسمت از10 قسمت بيان كرد.
عدد 27 را مى توان به صورت ده تايى و  قسمت از قسمت بيان كرد.

عدد 45 را مى توان به صورت  ده تايى و  قسمت از قسمت بيان كرد.
عدد9 را مى توان به صورت  ده تايى و  قسمت از قسمت بيان كرد.

2- جمله ها را كامل كنيد.
4 ريال  قسمت از يك 10 ريالى است.

7 ريال  قسمت از يك  ريالى است.
25 ريال  10 ريالى و  قسمت از 10 قسمت مساوى است.
78 ريال  10 ريالى و  قسمت از 10 قسمت مساوى است.

3- يك ده تايى به 10 تا قسمت مساوى (يكى) تقسيم شده است.
10 ريالى را مى توان به 10 تا قسمت مساوى (يك ريالى) تقسيم كرد.

كدام  زير  شكل هاى  در  مى شوند.  تقسيم  مساوى  قسمت هاى  به  نيز  شكل ها  از  بعضى 
شكل به قسمت هاى مساوى تقسيم نشده است؟
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ينتمرين ت

 قسمت مساوى

6 قسمت از 10 قسمت قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت

 قسمت مساوى قسمت مساوى قسمت مساوى

كردن  كامل  با  را  كدام  هر  ى  اندازه  و  بگيريد  اندازه  خط كش  با  را  زير  شكل هاى   -1
جمله ها بيان كنيد.

   اندازه ى خط سانتى متر و  قسمت از 10 قسمت كوچك است.

اندازه ى سنجاق  سانتى متر و  قسمت از 10 قسمت كوچك است.

اندازه ى خودكار سانتى متر و  قسمت از 10 قسمت كوچك است.

قسمت هاى  تعداد  آن ها  زير  شده اند؟  تقسيم  مساوى  قسمت هاى  به  شكل ها  كدام   -2
مساوى را بنويسيد.

3- به تصوير صفحه ى اّول اين فصل نگاه كنيد. 
پرچم جمهورى اسالمى ايران به چند قسمت مساوى تقسيم شده است؟ 

چند قسمت آن به رنگ سبز است؟ 
چند قسمت آن به رنگ قرمز است؟ 

4- مانند نمونه جمله ها را با نوشتن عدد مناسب كامل كنيد و نشان دهيد چه بخشى از 
شكل رنگ شده است.

ت ق از ت تق ق از ت
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نمايش كسرها 

فّعالّيت

خّالق باش

1- يك كاغذ مربّع شكل برداريد. 
آن را از وسط تا كنيد. كاغذ چند قسمت شد؟ 

يك قسمت را رنگ كنيد. 
كاغذ ر ا دوباره تا كنيد و يك بار ديگر از وسط تا كنيد.

حاال كاغذ به چند قسمت مساوى تقسيم شده است؟ 
چند قسمت آن رنگ شده است؟

2- وسط 3 ضلع ديگر مربّع را بدون استفاده از خط كش پيدا كنيد. 

حاال با خط كش وسط ضلع هاى رو به رو را به يكديگر وصل كنيد. 

شكل مربّع به چند قسمت مساوى تقسيم شده است؟

گوشه هاى مربّع را به هم وصل كنيد. حاال شكل به چند قسمت مساوى تقسيم شده است؟

 3 قسمت از مربّع را رنگ كنيد و جمله ى زير را كامل كنيد.
  قسمت از  قسمت هاى مساوى رنگ شده است.

در رياضى 3 قسمت از 8 قسمت مساوى را يك كسر مى گويند.
به همين ترتيب 2 قسمت از 7 قسمت مساوى نيز يك كسر است.

يك نوار كاغذى باريك را با تا كردن به دو نيم تقسيم كنيد.
چندتّكه  به  حاال  كاغذى  نوار  كنيد.  تقسيم  نيم  دو  به  دوباره  را  كدام  هر  حاال 

تقسيم شده است؟ 
دوباره هر قسمت را به دو نيمه تقسيم كنيد. نوار كاغذى به چند قسمت تقسيم 

شده است؟
3 تا از قسمت هاى كوچك را رنگ كنيد. چند تا رنگ نشده، باقى مانده است؟

ا كنيد.
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كار در 
كالس

 1- جاهاى خالى را كامل كنيد.

 قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است

 قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است

 قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است

2- جمله ها را مانند نمونه كامل كنيد.

قسمت از 10 قسمت مساوى است. سانتى متر و اندازه ى خط

سانتى متر و قسمت از  قسمت مساوى است. اندازه ى پاك كن

قسمت مساوى تقسيم شده است.  3- هر واحد محور به
قسمت از 2 قسمت مساوى است. واحد و  يعنى نقطه ى مشّخص شده

قسمت مساوى تقسيم شده است.  هر واحد محور به
قسمت از  قسمت مساوى است.  واحد و يعنى نقطه ى مشّخص شده

ت ا اوى ت ق 1

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1

0 1

0 1
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ينتمرين ت

1- براى شكل هايى كه قسمت هاى مساوى دارند، مانند نمونه جمالت را كامل كنيد.

2- با توّجه به پرچم جمهورى اسالمى ايران جمله ها را كامل كنيد.
 قسمت از  قسمت مساوى پرچم سبز است.

 قسمت از  قسمت مساوى پرچم قرمز است.

3- عدد 27 در شكل زير نشان داده شده است. 

27 يعنى 2 ده تايى و 7 قسمت از 10 قسمت مساوى. به همين ترتيب جاهاى خالى را 
براى عددهاى ديگر كامل كنيد.

قسمت از 10 قسمت مساوى.  ده تايى و 49 يعنى
قسمت از 10 قسمت مساوى. ده تايى و 74 يعنى

4- در مورد هر شكل جمالت را كامل كنيد. 

 قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است  قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است  قسمت از قسمت مساوى رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوى 
رنگ شده است 

1 قسمت از4 قسمت مساوى 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوى 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوى 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوى 
رنگ شده است 

و ى

ن

ق ا ق ا ق ا ق ا ق ا
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گاهى براى رسيدن به راه حّل مسئله مى توانيد عددهاى مسئله را كوچك تر يا 
به صورت تقريبى (شكل ساده تر عدد) در نظر بگيريد.

+

خّالق باش

 حّل مسئله

1. قّد رضا 147 سانتى متر است. حميد 11 سانتى متر از او كوتاه تر است. قّد حميد چند سانتى متر است؟
و  عدد 150  به جاى 147  بگيريد.  درنظر  را  تقريبى  عددهاى  است  بهتر  مسئله  حّل  راه  فهميدن  براى 
به جاى 11 عدد 10 عدد را درنظر بگيريد. يك بار ديگر مسئله را با اين عددها بخوانيد. براى پيدا كردن 

اندازه ى قّد حميد بايد عمل جمع را انجام دهيد يا تفريق؟

2. قّد مهران 153 سانتى متر است. خواهرش 13 سانتى متر از او بلندتر است. قّد اين دو نفر روى هم چند 
سانتى متر است؟

با كمك نوار كاغذى يا تا كردن و رنگ كردن آن 3 قسمت از 4 قسمت مساوى را بسازيد و نشان دهيد.
به همين ترتيب با يك نوار كاغذى 7 قسمت از 8 قسمت مساوى را نشان دهيد.

در كدام شكل مقدار رنگ شده بيش تر است؟

و نفر روى هم چند
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 حّل مسئله ساده تر

1. آيا تعداد گوشه هاى يك 100 ضلعى بيش تر از تعداد گوشه هاى يك 99 ضلعى است؟
به جاى پاسخ دادن به اين سؤال مى توانيد سه ضلعى، 4 ضلعى و 5 ضلعى را بررسى كنيد.

           

        تعداد گوشه:                                          تعداد گوشه:                                           تعداد گوشه:   

با توّجه به شكل هاى باال آيا مى توان گفت هر چه تعداد ضلع ها بيش تر شود، تعداد گوشه ها هم بيش تر 
مى شود؟

با توّجه به سؤال باال آيا الزم است يك100 ضلعى يا 99 ضلعى رسم كنيد؟

مى توانيم  مسئله  يك  به  دادن  پاسخ  براى  اوقات  گاهى 
مسئله اى ساده شده و مرتبط با آن را جواب دهيم و به كمك آن 

پاسخ مسئله ى اصلى را نيز پيدا كنيم.

 ساعت چند است؟
اگر عقربه ى بزرگ 15 دقيقه حركت كند، مقدار چرخش عقربه ى بزرگ 

چند قسمت از صفحه ى ساعت است؟ 
با رنگ كردن نشان دهيد. 

ساعت چند است؟
اگر عقربه ى بزرگ 15 دقيقه بچرخد، مقدار چرخش آن چند قسمت از 

صفحه است؟ رنگ كنيد.

كامل كن
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فّعالّيت

مفهوم احتمال
1- يك كيسه برداريد. داخل آن 5 مهره ى قرمز و يك مهره ى سفيد قرار دهيد. 

اگر بدون نگاه كردن به داخل كيسه يك مهره دربياوريم، فكر مى كنيد چه رنگى باشد؟ چرا؟

2- همين كار را 5 بار  انجام دهيد و 
جدول زير را كامل كنيد. 

هر بار يك مهره درآوريد و رنگ آن را با 
عالمت × مشّخص كنيد 

و دوباره مهره را داخل كيسه قرار دهيد.

3- جدول خود را با جدول دوست خود مقايسه كنيد. آيا جدول ها مثل هم هستند؟

4- اگر يك بار ديگر آزمايش را انجام دهيد، آيا جدولى مثل جدول باال به دست مى آيد؟

 اين آزمايش را دوباره تكرار و جدول را كامل كنيد.

پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ى 
قرمز

مهره ى 
سفيد

پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ى 
قرمز

مهره ى 
سفيد
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كار در 
كالس

دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ى 
قرمز

مهره ى 
سفيد

مهره ى 
آبى

خّالق باش

1- در داخل كيسه 10 مهره ى قرمز و 5 مهره ى  سفيد و 1 مهره ى آبى قرار دهيد. اگر 
بدون نگاه كردن در داخل كيسه يك مهره دربياوريد، فكر مى كنيد چه رنگى باشد؟

اگر 10 دفعه اين آزمايش را انجام دهيم و جدول را كامل كنيم، فكر مى كنيد كدام رنگ 
بيش تر عالمت مى خورد؟

آزمايش را 10 بار انجام دهيد و جدول زير را كامل كنيد. آيا پاسخ هاى شما درست بود؟

2- در داخل كيسه 5 مهره ى قرمز و 5 مهره ى آبى انداخته ايم. اگر از داخل كيسه بدون 
نگاه كردن يك مهره بيرون بياوريم شانس كدام رنگ بيش تر است؟ چرا؟

كدام يك از پرچم هاى زير به قسمت هاى مساوى تقسيم شده است؟

    

عراق پاكستانمالزىسوريه
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ينتمرين ت

به  كردن  نگاه  بدون  اگر  است.  مختلف  رنگ هاى  به  تيله  تعدادى  جعبه  هر  داخل   -1
داخل جعبه ها يك تيله دربياوريم، شانس كدام رنگ بيش تر است؟ 

با × مشّخص كنيد.

2- در داخل يك كيسه 6 تا لوبياى قرمز و 4 تا لوبياى سفيد است. جمالت زير را در 
موردآن ها كامل كنيد.

 لوبيا از  لوبيا سفيد است.
 لوبيا از  لوبيا قرمز است.

اگر يك لوبيا از كيسه در آوريم، شانس اين كه قرمز باشد بيش تر است يا سفيد؟ 
چرا؟
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احتمال و كسر

فّعالّيت

1- يك صفحه ى چرخنده مثل شكل زير رنگ شده است. وقتى صفحه را مى چرخانيم، 
پس از مّدتى مى ايستد. عقربه ى آن روى يك رنگ قرار مى گيرد.

چند قسمت از كّل صفحه به رنگ آبى است؟
چند قسمت از كّل صفحه به رنگ سبز است؟

اگر صفحه را بچرخانيم، بعد از اين كه از چرخش ايستاد، عقربه به احتمال بيش تر روى 
كدام رنگ مى ايستد؟ 

با احتمال كم تر روى كدام رنگ مى ايستد؟

2- يك صفحه ى چرخنده مثل شكل باال با مقوا و سوزن درست كنيد. آن را 10 مرتبه 
بچرخانيد و جدول زير را كامل كنيد.

دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

آبى

سبز

قرمز
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1- يك صفحه ى چرخنده به صورت مقابل رنگ شده است. 

چند قسمت از كّل شكل آبى است؟ 
چند قسمت از كّل شكل قرمز است؟

باشد  آبى  قسمت  روى  عقربه  آن،  ايستادن  و  صفحه  چرخش  از  پس  اين كه  احتمال 
بيش تر است يا قرمز؟

الف) صفحه ى چرخنده به صورت مقابل است. جمله ها را كامل كنيد.
 قسمت از  قسمت شكل آبى است.
 قسمت از  قسمت شكل سبز است.

احتمال ايستادن عقربه روى كدام رنگ بيش تر است؟ چرا؟

ب) صفحه ى چرخنده به صورت مقابل رنگ شده است. جمله ها را كامل كنيد.

 قسمت از  قسمت شكل آبى است.
 قسمت از  قسمت شكل سبز است.

 احتمال ايستادن عقربه روى كدام رنگ بيش تر است؟ چرا؟

1

چن كار در 
كالس

كامل كن
مانند نمونه كامل كنيد.

2 دسته 5 تايى تايى      دسته 

دسته  تايى  دسته  تايى     
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ينتمرين ت

تايى دسته  تايى      دسته 

دسته  تايى  دسته  تايى     

كامل كن

1- يك هدف تير انداز ى مثل شكل هاى زير درست شده است.

الف) چند قسمت از هدف سبز است؟  
چند قسمت از هدف قرمز است؟ 

ب) در كدام حالت احتمال اين كه تيرى به قسمت قرمز بخورد بيش تر است؟ چرا؟

2- در داخل كيسه يك مهره ى سياه وجود دارد و بقيه ى مهره ها سفيد است. اگر بدون  
نگاه كردن به داخل كيسه ها يك مهره از داخل آن بيرون بياوريم، در كدام يك شانس 

بيرون آمدن مهره سياه بيش تر است؟ چرا؟

 با توّجه به شكل كامل كنيد.

نن

1-- يك هدف تير انداز ى مثل شكل

الف) چند قسمت از هدف سبز است

ل هاى زيير درست شده است.

 ت؟ 

مهره5 مهره50 مهره500
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  فرهنگ نوشتن
 توضيح دهيد كه چگونه مى توانيم يك كاغذ را با تا كردن به 1 قسمت از 4 قسمت مساوى تقسيم كنيم. 

مراحل كار را بنويسيد.

حاال متن خود را براى يك نفر بخوانيد. او فقط تمام كارهايى را كه شما نوشته ايد، انجام دهد. آيا يك 
قسمت از 4 قسمت مساوى درست شد؟

 مرور فصل

م دهد. آيا يك

 تمرين
1- با خط كش اندازه گيرى و جمالت را كامل كنيد.

اندازه ى خودكار:   سانتى متر و  قسمت از 10 قسمت مساوى است.

اندازه ى خط:  سانتى متر  قسمت از 10 قسمت مساوى است. 

راى هر شكل جمالت را كامل كنيد.     2- براى هر شكل جمالت را كامل كنيد.     

 قسمت از قسمت دايره رنگ شده است قسمت از قسمت دايره رنگ شده است قسمت از قسمت دايره رنگ شده است
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3- به اندازه اى كه در هر جمله نوشته شده، از شكل ها رنگ كنيد.

1 قسمت از 4 قسمت مساوى                           5 قسمت از 11 قسمت مساوى                                                  

4- در هر جعبه 6 گوى مثل هم به رنگ هاى مختلف وجود دارد. اگر بدون نگاه كردن به آن يك گوى 
برداريم، شانس كدام رنگ بيش تر است؟ با × مشّخص كنيد.

5  - در كدام هدف تير با شانس بيش تر به رنگ آبى برخورد مى كند؟ چرا؟
هدف اّول     هدف دوم                      
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  فرهنگ خواندن

 معما

او  داشت.  راهنمايى  و  كمك  به  احتياج  مسائل  حّل  براى  و  بود  ضعيف  رياضى  درس  در  فرهاد 
نمى خواست در زنگ هاى تفريح مزاحم استراحت معلّم خود شود. براى همين تصميم گرفت از يكى از 
هم كالسى هايش كه در درس رياضى توانايى خوبى داشت بخواهد تا او را در درس رياضى كمك كند. 
او حميد را براى اين كار انتخاب كرد. چون حميد پسر با ادبى بود و با خوشرويى درس رياضى را خوب 
توضيح مى داد. فرهاد و حميد تصميم گرفتند بعد از هر زنگ رياضى در زنگ تفريح با هم درس آن 
روز را مرور كنند. فرهاد از اين كه توانسته بود به كمك حميد رياضى خود را بهتر كند، بسيار خوش حال 

بود و به خاطر همين از حميد متشّكر بود.

قطعاتى را كه در زير هر شكل كشيده شده است، در آن شكل پيدا و با استفاده 
از رنگ هاى مختلف مشّخص كنيد.

حركت  راست  و  چپ  به  يا  پايين  و  باال  فقط  بچرخانيد.  نمى توانيد  را  قطعه ها 
دهيد.
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آيا می دانيد؟  به كمك آمار و اّطالعات مربوط به آب و هوا كه از سال هاى 
مختلف جمع آورى شده است، كارشناسان مى توانند وضعيت هوا را پيش بينى كنند.

فصل ٨

آمار و نمودار

اى 
 كنند.

انواع كتاب

عر
ش

مى
عل

بى
ذه

م

سى
در

مى
گر

سر

تان
داس

تلويزيون خواب
و شام

صبحانهمدرسهنهاراستراحتتكاليف



فّعالّيت

سرشمارى

فصل سرشمارى تعداد

بهار
تابستان
پاييز

زمستان
مجموع

رنگ چوب خط تعداد

مجموع

و  پاييز  تابستان،  بهار،  فصل هاى  از  يكى  در  شما  كالس  دانش آموزان  از  كدام  هر   -1
زمستان به دنيا آمده است. آموزگار از هر دانش آموز سؤال مى كند كه در چه فصلى به 
دنيا آمده است، شما با رسم چوب خط در محّل مناسب سرشمارى و جدول را كامل كنيد.

در چه فصلى از سال تعداد بيش ترى از دانش آموزان به دنيا آمده اند؟
در چه فصلى كم ترين تعداد دانش آموزان به دنيا آمده اند؟

2- يك چرخنده مثل شكل مقابل درست كنيد.
آن را بچرخانيد و پس از ايستادن عقربه روى كدام رنگ 

قرار دارد. در محّل مربوطه به آن رنگ يك چوب خط بكشيد.
اين آزمايش را 10 مرتبه انجام دهيد و جدول را كامل كنيد.

عدد مجموع بايد چند باشد؟ چرا؟
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كار در 
كالس

1- ستاره در هر روز براى هر كار خوبى كه مى كرد، يك چوب خط جلوى آن روز رسم 
مى كرد. كارهاى خوب ستاره در يك هفته به صورت جدول زير درآمده است. جدول را 

كامل كنيد.

2- رضا مقدار زمان انجام تكاليف و مطالعه ى خود را در يك هفته نوشته است. مقدار 
انجام تكاليف بيش تر از نيم ساعت را يك ساعت كامل در نظر مى گرفت و اگر زمان 
كم تر از نيم ساعت مى شد، آن مقدار را حذف مى كرد. جدول او به صورت زير درآمده 

است.

در كدام روز بيش ترين مقدار كار را انجام داده است؟ 
در كدام روز كم ترين مقدار كار را انجام داده است؟ 

در اين هفته چند ساعت كار كرده است؟ 

روز چوب خط تعداد

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

مجموع

روز شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

ساعت 3 2 2 1 3 3 4
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ينتمرين ت

1- براى انتخاب نماينده ى دانش آموزان كالس از بين 3 دانش آموز به نام هاى زهرا، 
فاطمه و مريم يك نفر بايد انتخاب مى شد. رأى هاى دانش آموزان در زير نوشته شده 
است. با رسم چوب خط تعداد رأى هركس را پيدا كنيد. (بهتر است يك نفر نام ها را 

بخواند و نفرديگر چوب خط رسم كند.)
مريم- فاطمه- فاطمه- فاطمه - زهرا- فاطمه - مريم- زهرا - زهرا- فاطمه- مريم- مريم - فاطمه- زهرا- مريم- مريم 

فاطمه- فاطمه- مريم - زهرا- زهرا- زهرا -فاطمه -فاطمه - فاطمه- مريم- مريم- فاطمه- فاطمه- زهرا

نام چوب خط تعداد رأى

زهرا

فاطمه

مريم

چه كسى بيش ترين رأى را آورده است؟
چند نفر در اين كالس رأى داده اند؟

2- كتاب هاى يك كتاب خانه در شكل زير نشان داده شده است. رنگ زرد نشان دهنده ى 
است.  علمى  كتاب هاى  آبى  رنگ  و  مذهبى  كتاب هاى  سبز  رنگ  داستانى،  كتاب هاى 

تعداد كتاب هاى هر موضوع را سرشمارى كنيد.

نوع كتاب چوب خط تعداد

داستانى

مذهبى

علمى

ــ تعداد كتاب هاى چه موضوعى بيش تر از بقّيه است؟
ــ كدام موضوع كتاب هاى كم ترى دارد؟

ــ تعداد كتاب هاى داستانى و مذهبى روى هم چند تا است؟
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نمودار ستونى

فّعالّيت

نخود       لوبيا سفيد    لوبيا قرمز 

الگوهاى عدد را ادامه دهيد.
,1,3,5,7 :عددهاى فرد , , , , , , , ,
,2,4,6,8 :عددى هاى زوج , , , , , , ,

الگويابى كن

1- در داخل كيسه 5 تا لوبيا قرمز و 4 تا لوبيا سفيد و 3 تا نخود قرار دهيد. هر بار بدون 
نگاه كردن به داخل آن يكى را در بياوريد و يك مربّع از نمودار زير را رنگ كنيد. دوباره 

در داخل كيسه قرار دهيد. اين آزمايش را 10 بار تكرار كنيد و نمودار را كامل كنيد. 

تعداد مربّع هاى رنگ شده را باالى ستون آن رنگ بنويسيد.
چه ارتباطى بين تعداد اشياى داخل كيسه و ستون هاى 

رنگ شده وجود دارد؟

 
2- نمودار ستونى ساعات انجام تكاليف و مطالعه ى خود را با رنگ كردن يك مربّع براى 

هر ساعت كامل كنيد.

با رسم كردن نمودارهاى ستونى نمايش بهترى از اطالعات خواهيم داشت و مقايسه كردن ساده تر 
مى شود. شما به راحتى مى توانيد بيش تر و كم ترين مقدارها را پيدا كنيد.

 جمعه         پنج شنبه       چهارشنبه      سه شنبه       دوشنبه         يك شنبه         شنبه 
دن  ك سم با
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كار در 
كالس

عددهاى  به  توّجه  با  بگيريد.  را  كالس  دانش آموزان  قّد  اندازه ى  آموزگار  كمك  به   -1
قّد  اگر  مثال  براى  كنيد.  رنگ  مربّع  يك  مربوطه  ستون  در  نفر  هر  براى  شده  نوشته 
رنگ  او  براى  مربّع  يك  ستون 90-99  در  بايد  شما  بود،  سانتى متر  دانش آموزى 93 

كنيد.

بيش تر دانش آموزان در چه قسمتى قرار گرفته اند؟

2- همين كار را براى وزن هم انجام دهيد. آموزگار وزن هر كس را اعالم كرد، شما در 
ستون مربوطه يك مربّع را رنگ كنيد.

چه شباهت هايى بين دو نمودار وجود دارد؟

60-69           70-79           80-89           90-99         100-109       110-119     120-129     130-149 

30-39           40-49           50-59             60-69           80-89        
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ينتمرين ت

علمى         دفاع مقّدس       داستانى    كمك درسى كامل كن

1- امير وضعّيت هواى روزهاى مختلف 4 هفته را يادداشت كرده است.4روز آفتابى،6 
روز ابرى، 8 روز بارانى. چند روز هوا نيمه ابرى 

بوده است؟ نمودار وضعّيت آب و هوا و جدول
 مربوط به آن را كامل كنيد.

كتاب   8 داستان،  كتاب   10 درسى،  كمك  كتاب   6 تحصيلى  سال  يك  در  ريحانه   -2
داستان دفاع مقّدس،6 كتاب علمى از 

كتاب خانه مدرسه امانت گرفت و خواند.
نمودار كتاب خوانده شده را كامل كنيد.

به نظر شما ريحانه به چه نوع كتابى 
بيش تر عالقه دارد؟چرا؟

تعداد هر قسمت را با كامل كردن جمله ها مشّخص كنيد.

4 تا 3 تايى مى شود 

 تا  تايى مى شود 

 تا  تايى مى شود 

 تا  تايى مى شود 

نيمه ابرى           بارانى            ابرى           آفتابى

رين

-2
داس
كتا
نمو
به ن

تعداد روز وضعّيت هوا

آفتابى
ابرى
بارانى

نيمه ابرى
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 حّل مسئله

1. عددى را پيدا كنيد كه اگر با 27 جمع كنيم، جواب 53 مى شود.
براى حّل اين مسئله مى توانيم جمع زير را بنويسيم و به جاى آن عدد يك مربّع درنظر بگيريم.

    
+  27 =60   

حاال مى توانيد از هر روشى كه دوست داريد، عدد را پيدا كنيد.

2. يك نفر 2 دفتر و يك پاك كن خريد و 950 تومان پول داد. قيمت دفتر 400 تومان بود. قيمت پاك كن 
را پيدا كنيد.

جاى  به  و  بنويسيم  تساوى  يك  مى توانيم  مسئله ها  فهميدن  بهتر  براى 
عددهايى كه نمى شناسيم، از يك جاى خالى استفاده كنيم. به اين ترتيب موضوع و 

راه حّل مسئله براى ما آشكار مى شود.

 تا  تايى مى شود 
 تا  تايى مى شود 

 تا  تايى مى شود 
 تا  تايى مى شود 

+

كامل كن
جمالت را كامل كنيد. براى هر شكل 2 جمله بنويسيد.

?
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 روش نمادين

در قسمتى از رودخانه چند جزيره وجود دارد. بين تمام جزيره ها و كناره ى رودخانه پل زده شده است. 
اگر فردى بخواهد از يك طرف رودخانه به طرف ديگر برود، از چند راه مختلف مى تواند عبور كند؟

براى حّل مسئله مى توانيد به جاى جزيره ها، از نقطه و به جاى پل ها از خط استفاده كنيد.

تبديل  شكل  يك  به  را  سؤال  موضوع  مى توانيم  مسئله ها  از  بعضى  در 
كنيم؛ تا هم بهتر بفهميم و هم پاسخ مسئله را پيدا كنيم.

1 

  +4
2 

3 

4 

7

9

5

8

    جاهاى خالى را كامل كنيد.

=

=

=

=

-3

كامل كن
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فّعالّيت

نمودار تصويرى

ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول كالس

31 28 39 44 48 61 تعداد 
 دانش آموزان

تعداد تقريبى

1-عدد 23 به 20 نزديك تر است يا 30؟
عدد 47 به 40 نزديك تر است يا 50؟

عدد هاى زير را به نزديك ترين ده تايى به صورت تقريبى بنويسيد.
36  40 52   21  19 

2- در يك دبستان تعداد دانش آموزان كالس هاى اّول تا ششم به صورت زير است:

 

ابتدا تعداد تقريبى دانش آموزان در كالس را مانند سؤال اّول بنويسيد و جدول را كامل 
كنيد.

اگر هر 10 دانش آموز را با  نشان دهيم، نمودار زير را مانند نمونه كامل كنيد. 

ششم      پنجم     چهارم      سوم      دوم         اّول
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ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول كالس

تعداد 
 دانش آموزان

تعداد تقريبى

كار در 
كالس

نمودار تصويرى تعداد خانه ها نام خيابان

40 انقالب

60 آزادى

استقالل

امام رضا

را  جدول  و  بپرسيد  را  خودتان  دبستان  كالس هاى  دانش آموزان  تعداد  آموزگار  از   -1
كامل كنيد.

سپس تعداد تقريبى هر كالس را پيدا كنيد.

با در نظر گرفتن يك   براى هر 10 دانش آموز، نمودار را كامل كنيد.

2- تعداد خانه ها در چند خيابان در جدول زير مشّخص شده است.اگر هر 10 خانه را با 
 نشان دهيم، جدول را كامل كنيد.

ششم     پنجم      چهارم      سوم      دوم          اّول
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نوع كتاب تعداد

داستان

علمى

مذهبى

درسى

سرگرمى

شعر

نمودار تصويرى تعداد درخت ها نام خيابان

50 سعيدى

40 حافظ

65 مولوى

ينتمرين ت

17 1 جاهاى خالى را كامل كنيد.

19

29

15

+3 -5

كامل كن

1- تعداد درخت هاى سرو در چند خيابان شهر سروستان شمرده شده است. اين  عددها 
به صورت تقريبى نوشته شده اند. اگر هر 10 درخت را با  نشان دهيم، جدول را كامل 

كنيد.

عدد  با  مختلف  موضوعات  در  فهميده  شهيد  دبستان  كتاب خانه ى  كتاب هاى  تعداد   -2
تقريبى در جدول زير مشّخص شده است.اگر هر 100 كتاب را با  نشان دهيم، با 

توّجه به نمودار جدول را كامل كنيد.

انواع كتاب

عر
مىش
عل

بى
ذه

م

سى
در

مى
گر

سر

ان
است

د
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انتخاب نمودار

فّعالّيت

سعيد كارهاى يك روز تعطيل خود را از 8صبح تا 8 بعدازظهر يادداشت كرد.صبحانه 
خوردن و جمع آورى آن 1 ساعت طول كشيد. سپس 3 ساعت درس خواند و 1 ساعت 
براى نهار خوردن و جمع آورى آن وقت گذاشت. پس از نهار 2 ساعت تلويزيون نگاه 
كرد و 2 ساعت ديگر درس خواند و 3 ساعت رفتن و برگشتن از مهمانى طول كشيد. 
كارهاى مختلف سعيد را روى شكل زير با رنگ كردن نشان دهيد. براى هر 1 ساعت، 

يك خانه را رنگ كنيد.

همين اّطالعات را در نمودار ستونى زير با رنگ كردن مربّع ها نشان دهيد.

توضيح دهيد از روى شكل بهتر متوّجه كارهاى سعيد مى شويد يا از روى نمودار ستونى؟ 
چرا؟

مهمانى          خوردن         تلويزيون        درس

ساعت

5

4

3

2

1
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كار در 
كالس

1-صفحه ى يك چرخنده به صورت مقابل درست شده است.
آن را 12 بار بچرخانيد. هربار پس از ايستادن صفحه، عقربه 
روى چه رنگى بوده است؟يك قسمت از شكل زير را با همان 

رنگ كامل كنيد.

چند قسمت از شكل قرمز است؟  قسمت از  قسمت مساوى

ه است.
، عقربه 
 با همان

الگوهاى عدد را ادامه دهيد.

124,126,128, , , , , , , , ,
340,350,360, , , , , , , ,
475,480,485, , , , , , , ,

الگويابى كن
                   سفيد            قرمز
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ينتمرين ت

 2  ، رياضى  ساعت   3 دانش آموزان  روز  يك  در  مدرسه  يك  هفتگى  برنامه ى  در   -1
ساعت علوم ،5 ساعت فارسى و2ساعت ورزش داشتند. شكل را با توّجه به جدول رنگ، 

كامل كنيد.

حاال جمله ها را كامل كنيد.

 قسمت از  قسمت مساوى رياضى و

  قسمت از  قسمت مساوى فارسى داشته اند.

2- نمودار كارهاى روزانه ى فاطمه (دانش آموز دبستان) و نمودار كارهاى روزانه ى على 
(دانش آموز دبيرستان)  به صورت زير رسم شده است . با توّجه به آن به سؤال ها جواب 

دهيد.
كدام يك بيش تر درس مى خواند؟

چه شخصى بيش تر در مدرسه است؟
چه شخصى بيش تر تلويزيون مى بيند؟

مجموع مدرسه رفتن و درس خواندن چه كسى بيش تر است؟دليل آن را بنويسيد.

رنگ درس

رياضى

علوم

فارسى

ورزش

      استراحت    تلويزيون   درس خواندن    مدرسه       خواب      استراحت    تلويزيون   درس خواندن    مدرسه       خواب

فاطمه 1على 4 1



رنگ چوب خط تعداد

رمز
ق

سبز آبىزرد

  فرهنگ نوشتن
توضيح دهيد كه جدول و نمودارها چه كمكى به بهتر فهميدن مسئله مى كنند. از نمودار ستونى به چه 

سؤا ل هايى مى توان پاسخ داد؟

 مرور فصل

 تمرين
بين  از  خواست  آن ها  از  كرد.  سؤال  دارند،  دوست  كه  رنگى  مورد  در  هم كالسى هايش  از  محسن   -1

رنگ هاى قرمز، آبى، سبز و زرد يكى را انتخاب كنند. پاسخ دوستانش به اين ترتيب بود:

آبى، آبى، قرمز، آبى، سبز، زرد، قرمز، آبى، آبى، قرمز، قرمز، سبز، سبز، زرد، آبى، زرد، سبز، زرد، قرمز، 
آبى، آبى، آبى، قرمز، سبز، قرمز، قرمز، با رسم چوب خط جدول را كامل و نمودار ستونى آن را رسم كنيد. 

سپس به سؤال ها پاسخ دهيد.
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- كدام رنگ را دانش آموزان اين كالس بيش تر از همه دوست دارند؟
- كدام رنگ را دانش آموزان اين كالس كم تر از همه دوست دارند؟

انتخاب  رنگى  چه  است  بهتر  شود،  تهيه  ورزشى  لباس  كالس  اين  دانش آموزان  براى  باشد  قرار  اگر   -
شود؟ چرا؟

 - اين كالس چند دانش آموز دارد؟

آموزگار  كردند.  اعالم  كالس  در  و  شمردند  را  خود  گوسفندان  تعداد  دانش آموز  روستا 5  يك  در   -2
جدول زير را درست كرد. با كامل كردن آن، نمودار تصويرى تعداد گوسفندان را رسم كنيد. براى هر 

10 گوسفند يك  بكشيد.

3- از ساعت 7 صبح تا 7 شب چه كارهايى انجام داديد؟ براى هر كار چند ساعت وقت گذاشتيد؟ جدول 
را كامل كنيد. براى هر ساعت يك قسمت از شكل را به رنگ داده شده رنگ آميزى كنيد.

محمود احمد حسن محسن على نام دانش آموز

52 12 47 19 31 تعداد گوسفندان

تعداد تقريبى

سبز آبى قرمز زرد

كارهاى 
انجام 
شده

مدرسه 
رفتن

درس و 
تكليف

تلويزيون
ديدن 

سايركارها

ساعت

سن
مح

سن
ح

مد
اح

ود
حم

م

لى
ع

و ر م س و
د گوسفندان را رسم كنيد. براى هر 

محمود احمد حسن محسن

52 12 47 19
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  فرهنگ خواندن

رنگ هاى  از  بپوشانيد.  كامل  به طور  را  آن  سطح  شكل  هر  زير  قطعه هاى  با 
مختلف استفاده كنيد. تا قطعات را نشان دهيد.

توانستيم  كه  شاكريم  را  تو  خدايا 
يك سال تحصيلى ديگر را با موّفقّيت 

به پايان برسانيم. 
خداوند  از  تشّكرآميز  جمله ى  يك 
دور  و  بنويسيد  رو   به  رو  كادر  در 
آن را با كاشى هاى 4 خانه پر كنيد، 
طورى كه كاشى هاى هم رنگ كنار 
توّجه  تقارن  خّط  (به  نباشند  هم 

كنيد).

 معما

 
1 4 4





talif@talif.sch.ir

Email


