
٧٩٧٩٧٩

در گذشته های دور در کنار رودخانه ی نيل در مصر، زمين های کشاورزی زيادی بود. 
وقتی آب رود خيلی زياد می شد و باال می آمد، همه ی زمين ها به زير آب می رفتند.

از  رودخانه  اين  اطراف  کشاورزی  زمين های  حدود  کردن  مشّخص  برای  مصری ها 
روش های گوناگونی استفاده می کردند و به اين ترتيب، کم کم علم هندسه را به وجود آوردند.

️︀︧﹞ و ︳﹫﹞ : 5فصل



٨٠٨٠٨٠٨٠

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

۱ــ رضا ۴ بسته ی ۶ تايی شکالت قهوه ای و۳ بسته ی ۴تايی شکالت شيری دارد.
 رضا چند شکالت دارد؟

۱ــ تعداد شکالت های قهوه ای را پيدا کنيد.
۲ــ تعداد شکالت های شيری را پيدا کنيد.

۳ــ تعداد شکالت های رضا را پيدا کنيد.

۲ــ سپيده ۲ دسته گل رز قرمز خريد که هر دسته ی آن ۳ شاخه گل داشت. او ۳ دسته گل رز سفيد 
هم خريد که در هر دسته ی آن ۴ شاخه گل بود. سپيده چند شاخه گل خريده است؟

مانند مسئله ی باال، ابتدا مسئله های کوچک را بنويسيد.
۱ــ

۲ــ

٣ــ

با تبديل مسئله به چند مسئله ی کوچک تر و حل کردن آن در چند مرحله پيچيدگی بعضی از مسئله ها 
کمتر می شود. با حّل مسئله های کوچک، مرحله به مرحله به پاسخ مسئله ی اصلی نزديک می شويم.

۳ــ حسن ۱۵ عکس ماشين دارد. برادرش ۵ عکس ماشين کمتر از او دارد.
اين دو برادر روی هم چند عکس ماشين دارند؟



٨١٨١٨١٨١

۲ــ اين شکل ها نيز از قطعه های مختلفی درست شده اند. مانند نمونه، اين قطعه ها را جدا کنيد.

۱ــ شکل های زير از خط های مختلفی درست شده اند. مانند نمونه، اين خط ها را جدا کنيد.

۳ــ مربّع زير از کدام شکل های هندسی درست شده است؟ آن ها را مشّخص کنيد.

انجام  «زيرمسئله»  مرحله ای  و  کوچک  مسئله های  به  مسئله  تبديل  نيز  هندسی  شکل های  در 
می شود.با توّجه به موضوع مسئله می توانيم مسئله های هندسی ساده تر را تشخيص دهيم.

﹤﹚︧﹞ ︣ز



٨٢٨٢٨٢٨٢

۱ــ خّط راست روبه رو را با دو حرف نام گذاری کنيد. 
روی خّط راست روبه رو  نقطه ای به نام «م» بگذاريد. 

با گذاشتن اين نقطه دو نيم خط به وجود می آيد. آن ها را 
هم نام گذاری کنيد. 

عالمت پيکان چه چيزی را نشان می دهد؟ توضيح دهيد. 

️﹫﹛︀︺ّ﹁

٢ــ  خّط راست «م ن» را با خط کش بکشيد. روی آن دو نقطه ی «س» و «د» را انتخاب کنيد. پاره خّط «س د» را با خط کش 
اندازه بگيريد و پاره خّطی به همان اندازه رسم کنيد. چرا در دو سر پاره خط نقطه می گذاريم؟ 

فاصله  سانتی متر  دو  «م»  نقطه ی  با  که  کنيد  پيدا  نقطه هايی  «م»،  نقطه ی  دور  تا  دور  در  مثال،  مانند  و  خط کش  کمک  به 
داشته باشند.

چند نقطه می توان پيدا کرد؟
اگر اين نقطه ها خيلی به هم نزديک شوند، چه شکلی درست می شود؟ 

در اين صورت، نقطه ی «م» چه نقطه ای است؟

︠︳، ﹡﹫﹛ ︠︳ و ︎︀ره ︠︳

﹟﹋ ︿︪﹋

م ب

الف

س د

٢ سانتی متر



٨٣٨٣٨٣٨٣

۳ــ در شکل زير سه خّط راست دو به دو همديگر را قطع کرده اند. نقطه های روی شکل را نام گذاری کنيد.
 از برخورد اين سه خط يک مثّلث به وجود آمده است.

دور اين مثّلث را رنگ کنيد. 
دور اين مثّلث از چند پاره خط درست شده است؟  آن ها را نام ببريد. 

فاصله ی هريک از نقطه های روی دايره تا نقطه ی «م»  را با خط کش 
اندازه بگيريد و خط بکشيد.

آيا اندازه ی اين پاره خط ها برابر است؟ 
نام اين پاره خط ها چيست؟

نام اين پاره خط ها چيست؟
پاره خّط «ب م» ……
پاره خّط «ب ن» ……
پاره خّط «م ن» …… 

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
۱ــ آيا می توان يک خّط راست را اندازه گيری کرد؟  چرا؟ 

۲ــ با خط کش پاره خط های زير را اندازه بگيريد. اين اندازه ها را با واحدهای سانتی متر و ميلی متر بنويسيد.
ميلی متر = س د                                              د     س

سانتی متر = س د  
                                                                                                                                    م

= م ن ميلی متر 
= م ن سانتی متر 

                                                                       ن

م

 ب
م

ن

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹟



٨٤٨٤٨٤٨٤

۱ــ در شکل روبه رو چهار خّط راست يکديگر را قطع کرده اند.
 نقطه های روی شکل را نام گذاری کنيد.

از برخورد اين چهار خط چه شکلی به وجود آمده است؟ 

۲ــ پنج ضلعی روبه رو را « آ ب ج د ه» می ناميم. 
شما هم اين شکل ها را نام گذاری کنيد و نام هر شکل را زير آن بنويسيد.

﹟︣﹝︑

۳ــ با خط کش يک چهار ضلعی، يک پنج ضلعی و يک شش ضلعی بکشيد و آن ها را نام گذاری کنيد.

اين  به  کرده ايم.  وصل  هم  به  را  روبه رو  گوشه های  زير،  مستطيل  در  دارد.  گوشه   ۴ مستطيل 
پاره خط های قرمزرنگ قطرهای مستطيل می گوييم. حاال شما هم قطرهای هريک از اين شکل ها را 

رسم کنيد و تعداد آن ها را زير هر شکل بنويسيد.
ا﹡︖︀م ︋︡ه

 آ

 ب

 د ج

 ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٨٥٨٥٨٥٨٥

۲ــ رنگ کردن دور هر شکل را از نقطه ی مشّخص شده شروع کنيد و مانند نمونه بنويسيد که آن شکل از چه قسمت هايی 
تشکيل شده است. اين کار را ادامه دهيد تا دوباره به نقطه ی شروع برسيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁

 +  +  +  + پاره خّط م د : دور شکل ١

  +  +  +  +  +  : دور شکل ٢

۳ــ اندازه ی دور هر شکل را محيط آن شکل می گويند. با خط کش ضلع ها (پاره خط ها) را اندازه بگيريد و محيط هر شکل 
را با نوشتن يک جمع پيدا کنيد.

     =  +  +  : محيط               =  +  +  +  : محيط  

۴ــ با توّجه به اندازه های نوشته شده، طول پاره خّط قرمز را پيدا کنيد.

۱ــ دور شکل های زير را با مداد رنگی، رنگ کنيد.

٣
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٨٦٨٦٨٦٨٦

۱ــ با خط کش اندازه ی ضلع ها را پيدا کنيد و محيط شکل ها را به دست آوريد.
﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

ابتدا اندازه ی ضلع هايی را که داده نشده است، پيدا کنيد. سپس با نوشتن يک جمع، محيط شکل را به دست آوريد. ۲ــ 

۳ــ به کمک ضرب، محيط شکل ها را پيدا کنيد.

  =  *  = محيط   = *  = محيط  =  *  = محيط

۴ــ اگر می خواهيد دور دهانه ی يک ليوان را اندازه بگيريد، ابتدا تّکه ای نخ برداريد. آن را دور دهانه ی ليوان بگردانيد تا به 
نقطه ی شروع برسيد.حاال نخ را برداريد و روی يک خط کش بگذاريد. دور دهانه ی ليوان شما چند سانتی متر است؟
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٨٧٨٧٨٧٨٧

۱ــ نام هر شکل را بنويسيد و محيط آن را به کمک ضرب پيدا کنيد. ﹟︣﹝︑

۳ــ يک مزرعه ی مستطيل شکل ۲۴ متر طول و ۱۰ متر عرض دارد.
اگر بخواهيم دور اين مزرعه را نرده بکشيم، به چند متر نرده نياز داريم؟

می خواهيم طول يک خّط خميده را پيدا کنيم.برای اين کار، ابتدا چند نقطه را روی اين خط انتخاب می کنيم. سپس آن ها را 
به هم وصل می کنيم. بعد هم طول پاره خط ها را اندازه می گيريم و با هم جمع می کنيم.

آيا مجموع طول پاره خط ها به طور تقريبی با طول خطّ خميده برابر است؟
چگونه می توانيم دّقت اين اندازه گيری را باال ببريم؟

︑﹆︣︉ ︋︤ن

شکل سمت چپ چند قطر دارد؟

در کدام شکل محيط را به دست آورده ايد؟ چرا؟

۲ــ طول خط های شکسته را پيدا کنيد.
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٨٨٨٨٨٨٨٨

۱ــ به سطح نيمکت خود دست بکشيد.

به سطح کتاب رياضی تان دست بکشيد.
سطح ميز روبه رو را رنگ کنيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۲ــ اندازه ی سطح کدام مرّبع بيشتر است؟ آن را رنگ کنيد. به کمک کاغذ شّفاف، اندازه ی اين دو سطح را مقايسه کنيد.

۳ــ دو شکل زير را روی کاغذ شّفاف بکشيد و دور آن ها را با قيچی ببريد. سپس شکل سمت راست را تّکه تّکه کنيد و روی شکل 
سمت چپ قرار دهيد. آيا شکل سمت چپ را به طور کامل می پوشاند؟

اندازه ی سطح کدام شکل بزرگ تر است؟ چرا؟

۴ــ از هر کدام از شکل های زير ده عدد روی کاغذ شّفاف بکشيد و دور آن ها را ببريد.
 سطح سه مستطيل زير را با کنار هم قرار دادن شکل موردنظر بپوشانيد.
تعداد شکل هايی را که برای پوشاندن مستطيل ها به کار برده ايد، بنويسيد.

کار پوشاندن سطح مستطيل با کدام يک از شکل ها ساده تر بود؟

︴︨ ا﹡︡ازه ی



٨٩٨٩٨٩٨٩

= اندازه ی سطح

۱ــ يک مستطيل را روی سه نوع سطح شطرنجی کشيده ايم. با شمردن تعداد شکل هايی که داخل مستطيل 
قرار گرفته اند، اندازه ی سطح را با هريک از واحدهای داده شده بنويسيد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

شمردن کدام شکل راحت تر است؟
چرا اندازه ی سطح يک مستطيل سه مقدار متفاوت است؟

شما کدام واحد را برای اندازه گرفتن سطح انتخاب می کنيد؟
چرا؟

را  رنگی  سطح  هر  اندازه ی  شده،   مشّخص  واحد  به  توّجه  با  ۲ــ  
بنويسيد.

 واحد سطح

 واحد سطح

به اندازه ی سطح هر شکل مساحت آن شکل می گويند.



٩٠٩٠٩٠٩٠

۱ــ مساحت قسمت رنگ شده در کدام شکل بيشتر است؟ از عالمت < يا = يا > استفاده کنيد.
برای پاسخ خود دليل بياوريد. در اين باره با هم کالسی هايتان گفت  وگو کنيد.

﹟︣﹝︑

۲ــ مساحت شکل زير را با واحد رنگ شده بنويسيد.
 مساحت=                                                             مساحت=  

۳ــ شکل تانگرام را از انتهای کتاب ببريد. مساحت ۷ قطعه ی آن را از بيشترين به کمترين بنويسيد.
کمترين مساحت: بيشترين  مساحت:  

اگر با اين ۷ قطعه شکل های متفاوتی بسازيم، آيا مساحت همه ی آن ها برابر است؟ چرا؟  
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٩١٩١٩١٩١

۱ــ با توّجه به شکل مرّبع و واحد مشّخص شده، مساحت مرّبع را زير آن بنويسيد.
چرا مساحت مرّبع (اندازه ی سطح) سه مقدار متفاوت است؟

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۲ــ با توّجه به شکل و واحد داده شده، مشّخص کنيد که مساحت شکل بين کدام دو عدد قرار می گيرد.

۳ــ شکل زير را روی کاغذ شّفاف بکشيد. دور آن را قيچی کنيد و آن را هر بار روی يکی از دو سطح شطرنجی زير قراردهيد. 
با شمردن مرّبع های واحد، مساحت شکل را بين دو عدد بنويسيد.

شمردن کدام واحد راحت تر است؟
کدام واحد عدد دقيق تری به شما می دهد؟

︴︨ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︡وا

 مساحت =  مساحت =  مساحت = 

مساحت برگ بين   و  واحد است. مساحت شکل بين   و   واحد است.

مساحت بين   و   است. مساحت بين   و   است.



٩٢٩٢٩٢٩٢

۱ــ مرّبع روبه رو به ضلع يک سانتی متر است. ﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
برای اينکه اندازه ی سطح و مساحت شکل ها متفاوت نباشد، مرّبعی به ضلع يک سانتی متر رسم 
به  می گوييم.با    توّجه  مرّبع  سانتی متر  يک  آن  به  و  می گيريم  نظر  در  سطح  واحد  را  آن  می کنيم. 

شکل، مشّخص کنيد که مساحت هر شکل چند سانتی متر مرّبع است.

۲ــ با شمردن مرّبع های واحد، مساحت مستطيل ها و مرّبع ها را بنويسيد.

   واحد

برای پيدا کردن تعداد مرّبع های واحد، می توانيد آن ها را بشمريد. آيا راهی بهتر از اين می شناسيد؟

۳ــ با استفاده از راه حّل خود، مساحت مرّبع و مستطيل زير را به دست آوريد.

 سانتی متر مربّع سانتی متر مربّع سانتی متر مربّع سانتی متر مربّع

   واحد   واحد   واحد   واحد

۲ سانتی متر

۴ سانتی متر ۲ سانتی متر



٩٣٩٣٩٣٩٣

﹟︣﹝︑

۲ــ مساحت مستطيلی ۴۸ سانتی متر مربّع است.اگر يک ضلع آن ۶ سانتی متر باشد،ضلع ديگرش چند سانتی متر است؟

٣ــ مساحت مستطيل ها را پيدا کنيد؛ چه نتيجه ای می گيريد؟

۴ــ مساحت شکل های زير را پيدا کنيد. (خط چين ها برای راهنمايی شما رسم شده اند.)

=۳*۲= مساحت مستطيل سانتی متر مربّع 

۱ــ مساحت شکل های زير را مانند نمونه پيدا کنيد.

۳ سانتی متر

۲سانتی متر

۶ سانتی متر

٤ سانتی متر

۴ سانتی متر

۷ سانتی متر

۵ سانتی متر

= مساحت مستطيل  سانتی متر مربّع 

= مساحت مستطيل  سانتی متر مربّع 

= مساحت مربّع  سانتی متر مربّع 

۲
۴

۲

۴
۲

۴

۲
۲
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۲

۲

۲
۲
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۲



٩٤٩٤٩٤٩٤

از شما خواسته شده است که اندازه ی خّط روبه رو را به کمک يک 
تّکه نخ پيدا کنيد.

روش کار خود را توضيح دهيد.

۲ــ مساحت و محيط مستطيل ها را به دست آوريد.
همان طور که می بينيد، مساحت ها برابرند. محيط کدام شکل از همه کمتر است؟

﹟︣﹝︑

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏
﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

۱ــ محيط مثّلث ها را پيدا کنيد.چه نتيجه ای می گيريد؟

۱۲
۱۲

۶ ۴

۳

= محيط                
= مساحت

= محيط                
= مساحت

= محيط                
= مساحت

۳۴

۵

۳

۴

۵
۳۴

۵



٩٥٩٥٩٥٩٥

۴ــ پدر علی يک فرش ۴*٦ متر خريده  است. مساحت اين فرش چند متر مرّبع است؟

۹و۶  عرض  و  طول  به  زرد  مقوای  يک  روی  ۵ــ 
سانتی متر يک عکس ۴*۳ چسبانده ايم.
چه سطحی از مقوای زرد ديده می شود؟

۶ــ به کمک هشت ضلعی رسم شده، محيط دايره را به طورتقريبی پيدا کنيد.
آيا اگر به جای ٨ ضلعی از يک ۱۶ ضلعی استفاده کنيم، پاسخ دقيق می شود؟ چرا؟

۷ــ مساحت شکل های زير را به دست آوريد.

به  توّجه  با  است.  کرده  توردوزی  را  آن ها  دور  و  دوخته  زير  شکل  به  را  او  تکليف  جشن  جانماز  و  سّجاده  سمّيه  مادر  ۳ــ 
اندازه های داده شده، او چند سانتی متر تور به سجاده و جانماز دوخته است؟

عکس
٤*٣

٢

٢

٤

٤

٤

٢

٢

٢
٢

٤

۴۰ سانتی متر

۸۰ سانتی متر

۲۰

۲۰

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤**************************************************************************************************٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣



٩٦٩٦٩٦٩٦

قطعات  شکل  دو  در  بسازيد.  را  شکل ها  اين  کنيد  سعی  شده اند.  درست  تانگرام  قطعه ی   ٧ با  زير  شکل های 
مشّخص اند و شما فقط بايد آن ها را کنار هم قرار دهيد اّما در سه شکل ديگر محّل ٧ قطعه را هم بايد تشخيص 

دهيد.

علی، پدر امين و اکبر است.او می خواهد يک قطعه زمين کشاورزی خود را به طور مساوی 
بين دو پسرش تقسيم کند. برای اين کار، او ابتدا بايد مساحت اين زمين را محاسبه کند اّما زمين 
صاف نيست و پستی و بلندی هايی دارد. امين که در دبيرستان درس می خواند، برای حّل اين مشکل 
اگر  کنيد.  تقسيم  مختلف  مثّلث های  به  را  زمين  «ابتدا  می گويد:  او  می دهد.  پيشنهادی  پدرش  به 
مساحت مثّلث ها را با هم جمع کنيد، مساحت کّل زمين به دست می آيد.» پدر می پرسد: «مساحت 

مثّلث را چگونه بايد پيدا کنيم؟»
امين می گويد: «محاسبه ی مساحت مثّلث را سال آينده ياد می گيرم اّما می دانم که به روش 
تبديل يک زمين به مثّلث مّساحی می گويند. در گذشته نيز از همين روش برای پيدا کردن مساحت 

زمين ها استفاده می کرده اند».

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن



٩٧٩٧٩٧٩٧

بعضی از روش های محاسبه، که شما در مدرسه می خوانيد، با شيوه هايی که مغازه دارها در هنگام 
خريد و فروش از آن ها استفاده می کنند، متفاوت اند.آن ها از روش های محاسبه ی ذهنی به خوبی 
و  خواندن  سواد  حّتٰی  است  ممکن  اّما  می رسند.  خود  نظر  مورد  جواب  به  و  می کنند  استفاده 

نوشتن نداشته باشند يا نتوانند به بعضی از مسئله های کتاب درسی شما جواب بدهند.

﹅︣﹀︑ فصل6 : ︗﹞︹ و



٩٨٩٨٩٨٩٨٩٨

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

در مسئله های زير فقط نوع عمل را تشخيص دهيد. (به دست آوردن جواب الزم نيست.)
۱ــ هر سال ۳۶۵روز دارد.هر روز ۲۴ ساعت است.هر سال چند ساعت است؟

۲ــ فاصله ی شهر تهران تا قم ۱۲۳کيلومتر است.از قم تا کاشان نيز ۱۲۳کيلومتر است.
فاصله ی تهران تا کاشان چند کيلومتر است؟

و  دارد  نام  «اورست»  زمين  روی  قلّه ی  بلندترين  است.  متر   ۵۶۷۱ و  دارد  نام  «دماوند»  ايران  قلّه ی  بلندترين  ۳ــ 
۸۸۴۸   متر است. قلّه ی اورست چند متر از قلّه ی دماوند بلندتر است؟

۴ــ روز ۱۲ فروردين ماه  ۱۳۵۸مردم ايران به جمهوری اسالمی  رأی دادند. تعداد رأی های سه صندوق به ترتيب 
۷۸۹۵ ،۴۸۳۴ و ۶۵۳۹ بوده است. چند رأی به اين سه صندوق ريخته شده است؟

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

گاهی استفاده از عددهای تقريبی به شما کمک می کند که راه حّل يک مسئله را تشخيص دهيد.  
پس از اينکه راه حّل مسئله را تشخيص داديد، می توانيد عددهای اصلی مسئله را به کار ببريد.

 ۵۶۷۱ متر

 ۸۸۴۸ متر

می توانيم به طور ساده بگوييم: ٣٠٠ تا ٢٠ تا چقدر می شود؟

فاصله ی شهرها را به طور تقريبی بيان کنيد؛ برای مثال، ۱۰۰ کيلومتر.



٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩

۱ــ تعداد قطر های يک ۲۰ ضلعی بيشتر است يا يک ۱۹ ضلعی؟
برای پاسخ دادن به اين سؤال بهتر است قطر های سه ضلعی، چهارضلعی، پنج ضلعی و شش ضلعی را رسم کنيد.

 سپس برای مسئله ی اصلی پاسخ پيدا کنيد.

ساده کردن مسئله و «حّل مسئله ی ساده تر» کمک می کند که الگو ها و نظم های مسئله 
آشکار شوند تا به کمک آن ها بتوانيم پاسخ مسئله ی اصلی را پيدا کنيم.

۲ــ شکل های زير با ترتيب و الگوی مشّخص ساخته می شوند.

اگر شکل دهم با ۲۸ چوب کبريت ساخته شود، شکل يازدهم با چند چوب کبريت ساخته می شود؟
آيا الزم است شکل دهم و يازدهم را بکشيد؟

١ ٢ ٣ ٤

︧﹞ ﹏ّ﹙﹥ ی ︨︀ده ︑︣



١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠

️﹫﹛︀︺ّ﹁
﹝﹆︀︧﹥ ی ︻︡د﹨︀

۱ــ به کمک شکل، دو عدد داده شده را با هم مقايسه کنيد.
توضيح دهيد که چگونه دوعدد را مقايسه کرديد.

۲ــ برای مقايسه ی دو عدد ۳۴۲۵ و ۳۴۳۱، ابتدا آن ها را با حذف رقم های يکان، دهگان و صدگان (و قرار دادن صفر 
به جای آن ها) بنويسيد و مقايسه کنيد.

دو عدد را با حذف رقم های يکان و دهگان بنويسيد و مقايسه کنيد.
دو عدد را با حذف رقم های يکان بنويسيد و مقايسه کنيد.

کدام يک از حالت ها مناسب تر است؟ چرا؟

۳ــ برای مقايسه ی دو عدد ۳۰۴۴ و ۲۸۵۷، آن ها را با حذف رقم های يکان، دهگان و صدگان بنويسيد.

                                                       

آيا با همين اّولين تقريب می توانيد دو عدد را مقايسه و عبارت « ۳۰۴۴    ۲۸۵۷» را کامل کنيد؟ چرا؟



١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١

ا﹡︖︀م ︋︡ه

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

هصدی
١٠٥٧

هصدی
٨٩٤٧

۲ــ عددهای هر سطر را به ترتيب از کوچک به بزرگ بنويسيد.
۴۰۱۰      ۴۰۰۰      ۴۰۲۰      ۴۰۰۸
۱۳۱۸       ۱۳۱۵        ۱۳۱۳        ۱۳۱۶       ۱۳۱۹

١٠٠٠ ١٠٠٠١٠٠٠

١٠٠ ١٠ ١ ١١٠٠ ١٠٠

١٠٠٠ ١٠٠٠

١٠٠

١٠٠ ١٠٠

١٠ ١

ضلع های مثلّث های زير را اندازه بگيريد.
مثلّثی که سه ضلع آن برابرند، متساوی االضالع نام دارد. ضلع های آن را به رنگ سبز 
کنيد. مثلّثی که دو ضلع (ساق) برابر دارد، متساوی الّساقين نام دارد. ضلع های آن را به 

رنگ آبی کنيد.

۱ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد، در کنار آن بنويسيد. سپس عددها را با هم مقايسه کنيد. 
روش مقايسه ی خود را برای هم کالسی تان توضيح دهيد.



١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢

۲ــ عالمت < يا > يا =  بگذاريد.

۲۰۰۰  ۹۸۷                ۹۰ + ۴۷    ۱۳۷                 ۴۵۰+۲۳۰  ۶۹۰
۴۹۷۰  ۵۰۲۰            ۸۵۰-۱۵۰  ۶۱۰ +۵۰       ۱۱۰۰+۲۰۰  ۱۴۰۰ -۱۳۰۰      

   ۱۴۳۷                                    ۲۴۳۹                                    ۸۴۵۱
 +۳۲۵۶         +                      +۷۳۸۵         +                     - ۷۳۴۹         -______         ______        _______       ______         _______       ______

۷۶۲۵ - ۴۳۲۲ 
  

۲۳۴۵  + ۴۲۱۷  
         

۳۴۲۳ + ۲۱۲۰

﹟︣﹝︑

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋
۱ــ محيط مرّبع را به صورت زير به دست آوريد.

× = اندازه ی يک ضلع × ۴ =محيط مرّبع                                                         =       
محيط مرّبع چند برابر اندازه ی يک ضلع آن است؟

۲ــ محيط مثّلث متساوی االضالع را به همان ترتيب به دست آوريد.                                               
× = اندازه ی يک ضلع × ۳=محيط مثّلث متساوی االضالع          =       

محيط مثّلث متساوی االضالع چند برابر اندازه ی يک ضلع آن است؟

۷

۵  

۱ــ جاهای خالی را با کلمه ی «کوچک تر» يا «بزرگ تر» پر کنيد. برای هر کدام يک مثال بزنيد.
عددهای دو رقمی از عددهای سه رقمی هستند؛ مثل: 

عددهای چهار رقمی از عددهای سه رقمی هستند؛ مثل: 
عددهای دو رقمی از عددهای چهار رقمی هستند؛ مثل: 

۴ــ مقدار تقريبی حاصل هر عبارت بين کدام دو عدد قرار می گيرد؟ در دايره ها، عددهای هزارتايی بنويسيد.

۳ــ با حذف رقم يکان ،دهگان حاصل جمع و تفريق ها را به صورت تقريبی به دست آوريد.

۳۰۰۰



١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣

اضافه کردن يکی ها

۱ــ حاصل جمع دو عدد را با توّجه به نمونه به دست آوريد.﹁ّ︺︀﹜﹫️

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋
۱ــ محيط پنج ضلعی را با نوشتن رابطه ی آن به دست آوريد.

                                                                                                 = محيط پنج ضلعی       

۲ــ به همين ترتيب، محيط شش ضلعی را به دست آوريد.

                                                                                               = محيط شش ضلعی  

۶

۸

   ٤٢٠٠     ٦٠٢٤     ٥٤٣١                 ٣٢٤١
+ ٣٠٧٠ +  ١٣١٢ +  ١٢٠٨ +                        ١١٢٧_______         _______         ______ ______
اضافه کردن ١٠۰٠ تايی ها           ٤٢٤١    
  +  ١٢٧   _______
اضافه کردن ۱۰۰ تايی ها             ٤٣۴١    
   +    ۲۷_______
اضافه کردن ١٠ تايی ها                 ٤٣۶١     
   +       ۷_______
      ۴۳۶۸                    

   ٩٤٥٣     ٨٦٤٥     ٨٩٤٧                                         ٧٤٣٨
- ٨ - ٧٠٢٣ -   ٥٦٣٤ -                                      ٦١٢٥۲٠٢_______          _______         ______ _______
  کم کردن ١٠٠٠ تايی ها               ١٤٣٨    
  -  ١٢٥_______
کم کردن ١٠٠ تايی ها                 ١٣٣٨    
   -   ٢٥_______
کم کردن ١٠ تايی ها                 ١٣١٨    
 -        ٥________
کم کردن يکی ها                   ١٣١٣       

۲ــ حاصل تفريق دو عدد را با توّجه به نمونه به دست آوريد.

﹅︣﹀︑ و ︹﹝︗



١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤

۱ــ به کمک جدول های اعداد، حاصل جمع و تفريق ها را به دست آوريد.﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
١٠٠٩٠٨٠٧٠٦٠٥٠٤٠٣٠٢٠١٠
٢٠٠١٩٠١٨٠١٧٠١٦٠١٥٠١٤٠١٣٠١٢٠١١٠
٣٠٠٢٩٠٢٨٠٢٧٠٢٦٠٢٥٠٢٤٠٢٣٠٢٢٠٢١٠
٤٠٠٣٩٠٣٨٠٣٧٠٣٦٠٣٥٠٣٤٠٣٣٠٣٢٠٣١٠
٥٠٠٤٩٠٤٨٠٤٧٠٤٦٠٤٥٠٤٤٠٤٣٠٤٢٠٤١٠
٦٠٠٥٩٠٥٨٠٥٧٠٥٦٠٥٥٠٥٤٠٥٣٠٥٢٠٥١٠
٧٠٠٦٩٠٦٨٠٦٧٠٦٦٠٦٥٠٦٤٠٦٣٠٦٢٠٦١٠
٨٠٠٧٩٠٧٨٠٧٧٠٧٦٠٧٥٠٧٤٠٧٣٠٧٢٠٧١٠

٩٠٠٨٩٠٨٨٠٨٧٠٨٦٠٨٥٠٨٤٠٨٣٠٨٢٠٨١٠
٩٩٠٩٨٠٩٧٠٩٦٠٩٥٠٩٤٠٩٣٠٩٢٠٩١٠

١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١
٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١
٣٠٢٩٢٨٢٧٢٦٢٥٢٤٢٣٢٢٢١
٤٠٣٩٣٨٣٧٣٦٣٥٣٤٣٣٣٢٣١
٥٠٤٩٤٨٤٧٤٦٤٥٤٤٤٣٤٢٤١
٦٠٥٩٥٨٥٧٥٦٥٥٥٤٥٣٥٢٥١
٧٠٦٩٦٨٦٧٦٦٦٥٦٤٦٣٦٢٦١
٨٠٧٩٧٨٧٧٧٦٧٥٧٤٧٣٧٢٧١
٩٠٨٩٨٨٨٧٨٦٨٥٨٤٨٣٨٢٨١
١٠٠٩٩٩٨٩٧٩٦٩٥٩٤٩٣٩٢٩١

١٠٠٠٨٠٠٧٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠
١٨٠٠١٣٠٠١١٠٠

٣٠٠٠٢٦٠٠٢٢٠٠
٤٠٠٠٣٥٠٠٣٣٠٠٣١٠٠

٤٩٠٠٤٧٠٠٤٤٠٠
٦٠٠٠٥٦٠٠٥٥٠٠٥٢٠٠٥١٠٠

٦٧٠٠٦٥٠٠٦٣٠٠٦١٠٠
٨٠٠٠٧٧٠٠٧٤٠٠٧٢٠٠٧١٠٠
٩٠٠٠٨٩٠٠٨٦٠٠٨٣٠٠
١٠٠٠٠٩٨٠٠٩٥٠٠٩٤٠٠٩١٠٠

               ٩٧٢٥                       ٨٧٤١                    ٧٥٢٣                   ٦٥٤١                   ٤٣٥٧                          ۱٢٧٩
+ ٢٥٣٧ +  ٣٤٥١ - ٤٢٢٣ - ١٩٠٤ + ٢٢٩٣ - ٢٣٧٨_______ _______ _______ _______ _______                     ______

۲ــ حاصل جمع و تفريق ها را به طور ذهنی يا به کمک جدول های باال به دست آوريد.

۹۰۰۰-۴۰۰۰=  ۷۰۰۰+۲۰۰۰=  ۶۰۰۰-۳۰۰ =  

۵۰۰۰-۵۰۰ =  ۴۵۰۰+۵۰۰ =  ۳۸۰۰+۲۰۰ =  

۶۰۰۰-۸۰۰=  ۷۴۰۰+۶۰۰ =  ۲۱۰۰+۱۹۰۰=  



١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥

﹟︣﹝︑

۲ــ ساسان داخل کيف پول خود را نگاه کرد؛ ۲ اسکناس ۱۰۰۰ تومانی،يک اسکناس ۲۰۰۰ تومانی و ۲ اسکناس ۵۰۰ تومانی 
داشت.ساسان چقدر پول داشت؟

۳ــ ستاره در کيف پولش يک اسکناس ۵۰۰۰ تومانی، يک اسکناس ۲۰۰۰ تومانی، ۲ اسکناس ۱۰۰۰ تومانی، يک اسکناس 
۵۰۰ تومانی و ۲ اسکناس ۱۰۰ تومانی دارد. او چقدر پول دارد؟

ستاره چقدر بيشتر از ساسان پول دارد؟

۴ــ حاصل جمع و تفريق ها را به دست آوريد.
۲۰۴۰ ۸۰۷۰ ۴۲۰۰ ۸۶۰۰ ۷۸۰۰ 

+ ۳۰۵۰ - ۱۰۵۰ + ۳۷۰۰ - ۱۴۰۰ - ۲۹۰۰  _______ _______ _______ _______ _______

۱ــ مقدار پول های زير را حساب کنيد.

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋ محيط شکل های زير را به دست آوريد.(همه ی ضلع های هر شکل با هم مساوی اند.)

۸۹



١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦

️﹫﹛︀︺ّ﹁
۱ــ حميد ۴۷۳۵ ريال در قلّکش داشت. او ۲۲۳۱ ريال ديگر هم در قلّک ريخت. حاال چقدر پول دارد؟ 

اگر پول هايش به صورت سّکه های ۱ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ريالی باشند،

 
۲ــ حميد ۶۹۶۶ ريال در قلّکش دارد. او در اين هفته ۱۲۲۱ ريال در قلّک خود پس انداز کرده است. 

حاال چقدر پول دارد؟
چند سّکه ی ۱ ريالی دارد؟ 

چند سّکه ی ۱۰ ريالی دارد؟ 
چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی دارد؟ 

اگر حميد ۱۰ سّکه ی ۱۰۰ ريالی را با يک سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی عوض کند، چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی برايش باقی می ماند؟
او با يک سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی که در مقابل سّکه های ۱۰۰ ريالی اش گرفته است، روی هم چند سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی دارد؟ 

 ۳ــ جمعی را که شکل زير نشان می دهد، در جدول ارزش مکانی بنويسيد.
اين ده سّکه ی ۱۰ ريالی را با چه سّکه ای عوض می کنيد؟

١٠ ١٠

١٠ ١٠١٠١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠
١٠

١
١

١٠٠ ١٠١٠٠٠
١٠ ١٠

١٠ ١٠١٠

١٠

١
١

︗﹞︹ در ︗︡ول ارزش ﹝﹊︀﹡﹩

چند سّکه ی ۱ ريالی دارد؟ 
چند سّکه ی ۱۰ ريالی دارد؟ 

چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی دارد؟ 
چند سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی دارد؟ 

هـصدی
۵
۱

۳
۳

۷
۲

۴
۲

هـصدی
۶۶۹۶
۱۲۲+  ۱
٧٨١١٧
٧٨١٨

هـصدی



١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

با توّجه به شکل ها، جمع ها را انجام دهيد يا برای جمع های داده شده شکل بکشيد.

    ۱۳۵۷                                                       ۲۰۱۳                        
 + ۱۳۹۱                                                + ۱۰۲۰______                                      _______  

          ٢٣٣٣
+ ٢٢٤٤ _______

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋ محيط مستطيل را به دو صورت به دست آوريد.

= محيط مستطيل             = ۳ + ۴ + ٣ + ۴ = محيط مستطيل 
= محيط مستطيل              =(٣*۲)+(۴*۲)= محيط مستطيل

۶

۴
۴

۳



١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨

﹟︣﹝︑

ـ هاجر ۱۷۰۰ تومان و سارا ۴۳۵۰ تومان پول دارند. پول اين دو نفر روی هم چقدر است؟ ۲ـ

۳ــ در يک شهر ۳۸۴۵ دانش آموز پسر و ۳۷۵۱ دانش آموز دختر درس می خوانند. اين شهر چند دانش آموز دارد؟

۴ــ حاصل جمع ها را به دست آوريد.
 ۴۰۳۰  ۴۷۸۹  ۷۰۲۵  ۶۰۰۲  

+ ۲۱۰۷  + ۱۳۵۱  + ۱۸۰۱  + ۱۸۹۹   _______  _______  _______  _______  

محيط مستطيل ها را با نوشتن رابطه ی آن ها به دست آوريد.                                                           ﹋︀﹝﹏ ﹋﹟

    =(   ×  ) + (  ×   ) = عرض × ۲ + طول × ۲ = محيط مستطيل         
                                         = (   ×  ) + (   ×  ) = محيط مستطيل     

۵

۳

۹

۷

 ۱۸۵ و  پرتقال  درخت   ۱۱۴۳ باغ  يک  در  ۱ــ 
درخت نارنگی کاشته شده است.

 اين باغ چند درخت دارد؟



١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩

️﹫﹛︀︺ّ﹁
 ۱ــ حميد ۶۶۴۷ ريال در قلّک خود پول داشت. او ۲۳۲۵ ريال از پول هايش برداشت. 

حاال چقدر پول دارد؟
هـصدی
۷
۵

۴
۲

۶
۳

۶
-۲

چند سّکه ی ۱ ريالی دارد؟ 
چند سّکه ی ۱۰ ريالی دارد؟ 

چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی دارد؟ 
چند سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی دارد؟ 

 ۲ــ حميد ۴۳۲۲ ريال در قلّکش داشت. اين هفته ۱۱۵۰ ريال از آن برداشت و خرج کرد. 
حاال چقدر پول دارد؟

هـصدی
۲
۰

۲
۵

۳
۱

۴
-۱

حميد چند سّکه ی ۱ ريالی دارد؟ 
آيا می تواند از سّکه های ۱۰ ريالی خود ۵ تا بردارد؟ 

داشت؟  خواهد  ريالی   ۱۰ سّکه ی  چند  کند،  عوض  ريالی   ۱۰ سّکه ی   ۱۰ با  را  ريالی   ۱۰۰ سّکه ی   ۱ اگر 

حاال ۵ تا از سّکه های ۱۰ ريالی را برمی دارد؛ چند سّکه ی ۱۰ ريالی می ماند؟ 
با توّجه به اينکه يک سّکه ی ۱۰۰ ريالی را برای تعويض با سّکه های ۱۰ ريالی داده است، چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی 

برايش می ماند؟
چند سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی دارد؟ 

 ۳ــ با توّجه به شکل، تفريق را در جدول ارزش مکانی انجام دهيد.
هـصدی

١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١ ١

١٠٠

١٠

١٠٠٠

١٠ ١٠١٠ ١ ١

١٠٠٠

︑﹀︣﹅ در ︗︡ول ارزش ﹝﹊︀﹡﹩



١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠

        ۲۵۱۲                                                                                        ۳۴۵۹         
 -۱۳۵۱                                                                                               -۲۳۵۶           

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱ــ تعداد کّل مرّبع ها را با نوشتن ضرب و جمع به دست آوريد.

(  ×  ) + (  ×  ) =   +    =   
۲ــ حاصل عبارت ها را به دست آوريد.

۴ × (۷+۲) =   ×    =                           ( ۳+ ۵)× ۸ =  ×   =   
        (۷-۵)× (۸ - ۳) =   ×    =                (۸ ÷ ۴) + (۷ × ۵) =   +   =   

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋

يک دسته ی ١٠٠٠ تايی که
 به ١٠ تا ١٠٠ تايی تبديل شده است

با توّجه به شکل، حاصل تفريق ها را به دست آوريد يا برای تفريق های داده شده، شکل بکشيد.

٣٤٣٥
- ١١٢٣______



١١١١١١١١١١١١١١١

﹟︣﹝︑

۲ــ قيمت پيراهنی که آرش می خواهد بخرد، ۸۹۰۰ تومان است. اگر  او ٩ اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به فروشنده بدهد، 
چقدر بايد پس بگيرد؟

۳ــ کوچک ترين عدد سه رقمی را از بزرگ ترين عدد ۴ رقمی کم کرده ايم؛ حاصل چند شده است؟

۴ــ با رقم های ۲،۷،۱،۵ بزرگ ترين و کوچک ترين عدد ۴ رقمی را بسازيد.
اختالف اين دو عدد را پيدا کنيد.

۵ــ ارتفاع قلّه ی توچال ۳۹۳۳ متر و قلّه ی دنا ۵۲۰۰ متر است. قلّه ی توچال چند متر از دنا کوتاه تر است؟

۶ــ حاصل تفريق ها را به دست آوريد.
۳۰۰۰  ۸۰۵۰  ۸۰۴۰  ۷۳۰۰  

- ۱۲۳۴  - ۳۰۲۷  - ۵۲۰۵  - ۲۱۷۰  _______  _______  _______  _______   

پدرم  از  تومان   ۱۷۵۰ «اگر  گفت:  سمّيه  داری؟»  پول  «چقدر  پرسيد:  سمّيه  از  فهيمه  ۱ــ 
بگيرم، پول ها يم ۴۰۰۰ تومان می شود.» سمّيه چقدر پول داشت؟



١١٢١١٢١١٢١١٢١١٢

﹟︣﹝︑

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏
﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

در نمودار روبه رو به ترتيب چه اّتفاقی می افتد؟ توضيح دهيد.
اگر دو عدد ۵۰۰ و ۶۰۰ خوانده شوند، عددی که نوشته می شود چيست؟

در  و  نفر   ۲۱ گرمسار  ايستگاه  در  کرد.  سوار  را  نفر   ۴۱۲ تهران  ايستگاه  در  مشهد  ــ  تهران  قطار  ۱ــ 
ايستگاه سبزوار هم ۷۸ نفر را سوار کرد. اين قطار در اين سه ايستگاه چند نفر را سوار کرده است؟

۶۰۰  نفر  مطهری  شهيد  دبستان  از  و  نفر   ۴۵۰ ايثار  دبستان  از  نفر،   ۷۵۰ فلسطين  آزادی  دبستان  از  قدس،  روز  در  ۲ــ 
دانش آموز در راه پيمايی شرکت کردند. از اين سه مدرسه روی هم چند نفر در اين راه پيمايی شرکت کرده اند؟

دو عدد را بخوان.

دو عدد را مقايسه کن.

عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم کن.

حاصل را بنويس.



١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣

۴ــ حميده خانم به ميوه فروشی رفت. او از سه ميوه ی سيب، گالبی و هلو هر کدام يک کيلوگرم خريد. با توّجه به قيمت ميوه ها 
حميده خانم چقدر پول داده است؟

۵ــ در نقشه ی زير فاصله ی شهر ها به کيلومتر نوشته شده است. مسافری می خواهد از شهر کرمانشاه و از مسير تهران و ساری 
برای زيارت به مشهد مقّدس برود. او چند کيلومتر راه را بايد طی کند؟

۶ــ پادگانی مستطيل شکل به طول ۵۵۰ متر و عرض ۱۵۰ متر داريم. می خواهيم دور اين پادگان را سيم خاردار بکشيم. برای 
اين کار به چند متر سيم خاردار نياز داريم؟ 

۳ــ کتابی که مينا از کتابخانه گرفته است، ۱۱۶۰ صفحه دارد. او هفته ی اّول ۲۳۵ صفحه، هفته ی دوم 
۴۷۱ صفحه و هفته ی سوم ۱۵۰ صفحه از آن را خوانده است.

 مينا چند صفحه از اين کتاب را هنوز نخوانده است؟

٢٧٠٠ تومان

٣١٠٠ تومان ٢٧٥٠ تومان



١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن

قيمت های  به  شابلون  يک  و  مداد  يک  دفتر،  يک  بودند.آن ها  رفته  فروشگاهی  به  خريد  برای  پدرش  و  کيارش 
تومانی   ۲۰۰۰ اسکناس  يک  و  تومانی   ۵۰۰۰ اسکناس  يک  کيارش  خريدند.پدر  تومان  و۲۸۰۰   ۱۸۰۰،۱۶۰۰
به فروشنده داد. فروشنده حاصل جمع قيمت ها را به طور ذهنی به دست آورد.سپس، يک اسکناس ۵۰۰ تومانی 
آخر يک سّکه ی ۱۰۰  پس   داد و گفت: «۶۷۰۰». بعد يک اسکناس ۲۰۰ تومانی داد و گفت: «۶۹۰۰» و در 
تومانی داد و گفت: «اين هم ۷۰۰۰ تومان». کيارش با تعّجب به حرف های فروشنده و روش محاسبه ی او گوش 

می کرد. فروشنده چگونه محاسبه کرد و باقی مانده ی پول را برگرداند؟
به نظر شما، کيارش در مدرسه برای جمع کردن قيمت ها و محاسبه ی باقی مانده ی پول چه روشی را ياد گرفته بود؟

درست کردن مکّعب



١١٥١١٥١١٥١١٥١١٥

گندم ذّرت

کيلوگرم

٤٠٠٠

٢٠٠٠
٣٠٠٠

١٠٠٠

جو

٥٠٠٠

گندم جوذّرت

فصل7 : آ﹝︀ر و ا︐﹞︀ل

آمار و احتمال بخش هايی از علم رياضّيات اند که در زندگی ما کاربردهای زيادی 
دارند.پيش بينی وضع هوا يکی از کاربردهای آمار و احتمال در زندگی روزمره 
است و در بسياری از کارها از جمله پرواز هواپيماها و ساختمان سازی کاربرد 

دارد.

جو

ذّرت

گندم



١١٦١١٦١١٦١١٦١١٦١١٦

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

۲ــ عددی را با خودش جمع کرديم و از حاصل جمع يکی کم کرديم، جواب ۳۹ شد. آن عدد را پيدا کنيد.
با اّولين حدس شروع کنيد. عدد را ۱۵ در نظر بگيريد و آزمايش کنيد.

حاال حدس بعدی شما بايد بيشتر از ۱۵ باشد يا کمتر از آن؟ چرا؟

۳ــ عددی را دو برابر کرديم. سپس حاصل را با ۲۰ جمع کرديم؛ جواب ۶۸ شد. آن عدد را پيدا کنيد.

٤ــ يک سّکه را انداختيم، رو آمد. دوباره انداختيم، باز هم رو آمد. آيا می توانيد حدس بزنيد که اگر سّکه را دوباره 
بيندازيم، رو می آيد يا پشت؟ چرا؟

زدن های  حدس  از  می شود.  انجام  مسئله  موضوع  براساس  مسئله  پاسخ  زدن  حدس 
بدون دليل پرهيز کنيد. در مسائل باال ابتدا با روش های نمادين يک تساوی بنويسيد. سپس، 

از راهبرد حدس و آزمايش استفاده کنيد.

 ×  =  

۱ــ کدام عددهای يک رقمی هستند که اگر در خودشان ضرب شوند، حاصل آن ها بيشتر 
از ۳۰ می شود؟ 

به جای مربّع عددهای يک رقمی قرار دهيد و حاصل را پيدا کنيد.

!

 +  - ٣٩ = ١   



١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧١١٧

١ــ به شکل زير چهار چوب کبريت اضافه می کنيم تا بيشترين تعداد مربّع ها ديده شود.چوب کبريت ها را کجا قرار می دهيد؟

٢ــ مساحت يک مستطيل ۱۸سانتی متر مربّع شده است. اندازه ی ضلع ها را طوری قرار دهيد که محيط آن ۲۲ شود.
 اندازه ی ضلع های مستطيل را حدس بزنيد. محيط شکل ها را پيدا کنيد تا پاسخ مسئله مشّخص شود.

٣ــ محيط يک مستطيل ۱۸ سانتی متر است. طول اين مستطيل يک سانتی متر بيشتر از عرض آن است. 
طول و عرض آن را پيدا کنيد.

برای اينکه ديگران، از جمله آموزگار، بتوانند روش حدس زدن و آزمايش کردن شما را تا 
رسيدن به پاسخ مسئله درک کنند، الزم است برای نوشتن حدس ها راه حّلی پيدا کنيد.

︩︀﹞︡س و آز

ط آن ۲۲ شود.



١١٨١١٨١١٨١١٨١١٨١١٨

️﹫﹛︀︺ّ﹁

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبهساعت              روز
اّول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

روز يکشنبه زنگ سوم چه برنامه ای داريد؟
زنگ ورزش در چه روز و چه ساعتی است؟

۲ــ بهرام ساعت های انجام دادن تکاليف خود را در روزهای مختلف هفته نوشته است: شنبه ۲ ساعت، يکشنبه  
۲ ساعت، دوشنبه  يک ساعت و ربع، سه شنبه ۳ ساعت، چهارشنبه  ۲ ساعت و ۴۵ دقيقه، پنجشنبه يک ساعت 

و جمعه يک ساعت و ٤٥ دقيقه. با کامل کردن جدول زير، آمار درس خواندن بهرام را نشان دهيد.

روز
مّدت مطالعه

۳ــ يک چرخنده را ۱۲ بار چرخانده ايم و رنگ ها را يادداشت کرده ايم: زرد، سبز، زرد، قرمز، زرد، سبز، قرمز، 
سبز، زرد، قرمز، سبز و زرد. جدول مربوط به اين آزمايش را رسم کنيد.

︗︡ول داده ﹨︀

۱ــ  به کمک آموزگار خود برنامه ی هفتگی را کامل کنيد.



١١٩١١٩١١٩١١٩١١٩١١٩

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱۲ شب۸ بعدازظهر۴ بعدازظهر۱۲ ظهر۸ صبح۴ صبحروز          ساعت
۲۴۱۲۱۶۱۰۵شنبه
۰۲۱۰۸۸۴يکشنبه
۱۲۸۱۰۶۴دوشنبه
۲۴۱۴۱۲۱۰۸سه شنبه
۳۴۱۸۱۵۱۲۷چهارشنبه
۴۵۱۸۱۷۱۵۱۰پنجشنبه
۴۶۱۷۱۵۱۲۹جمعه

بيشترين دما در چه روز و چه ساعتی بوده است؟
کمترين دما در چه روز و چه ساعتی بوده است؟

بيشترين تغييرات دما در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در چه زمانی اتّفاق افتاده است؟

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟

به شکل های مقابل استوانه می گويند.

 در تصوير روبه رو شکل های استوانه ای را با عالمت × مشّخص کنيد.

دمای هوای يک شهر در روزها و ساعت های مختلف يک هفته در جدول زير نشان داده شده است.
 هرچه هوا گرم تر باشد، عددی که دمای هوا را نشان می دهد، بيشتر است.



١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠

﹟︣﹝︑
۱ــ مدير دبستانی تعداد دانش آموزان عالقه مند به ورزش های فوتبال، واليبال و بسکتبال را در پايه های چهارم، 

پنجم و ششم پيدا کرد و در جدول زير نوشت. با توّجه به اين اطّالعات، به سؤال ها پاسخ دهيد.

              ششم              پنجم                                 چهارم                                 
    ب    و   ف   ب  و  ف  ب  و  ف
۱۴۱۲  ۸   ۱۲    ۱۰     ۱۴    ۱۰   ۱۲  ۱۰    

 بازيکنکيوانبهرام

دور۱۰۰۱۲۵۱
دور۱۰۰۱۲۵۲
دور۱۰۰۱۵۰۳
دور۱۵۰۵۰۴

جمع

با توّجه به شکل های زير يک استوانه بسازيد.

۲ــ کيوان و بهرام با هم بازی می کنند.هر کس که جمع امتيازاتش بيشتر باشد، برنده است.
اين جدول نشان می دهد که هر يک از آن دو چند امتياز گرفته است. چه کسی و با چه 

مقدار اختالِف امتياز برنده می شود؟

ــ تعداد دانش آموزان عالقه مند به اين سه ورزش در کالس پنجم چند نفر است؟
ــ تعداد عالقه مندان به فوتبال چند نفر است؟

ــ تعداد عالقه مندان به بسکتبال در کدام کالس از بقّيه بيشتر است؟
ــ در کدام کالس بيشترين تعداد عالقه مند به فوتبال وجود دارد؟

﹋︀رد︨︐﹩ ︋︧︀ز

استوانه ی خود را روی کاغذ بگذاريد و دور دهانه ی آن خط بکشيد. دو دايره به همان اندازه ببريد و باال و پايين استوانه ی 
خود را با آن ها بپوشانيد.

دور



١٢١١٢١١٢١١٢١١٢١١٢١

️﹫﹛︀︺ّ﹁
ا︐﹞︀ل

ّ︠﹙︀ق ︋︀ش استوانه های زير با مقواهای هم اندازه ساخته شده اند.
توضيح دهيد چگونه اين اّتفاق افتاده است.

۱ــ چرخنده ی روبه رو را می چرخانيم تا عقربه ی آن روی يک رنگ بايستد؛ رنگ را يادداشت می کنيم.
چند حالت ممکن است برای ايستادن عقربه روی يک رنگ اّتفاق بيفتد؟           

اين آزمايش را۱۰ بار انجام دهيد و جدول زير را کامل کنيد.

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ آزمايش
رنگ

چه کسری از آزمايش ها رنگ قرمز است؟      چه کسری آبی؟      چه کسری سبز؟     
۲ــ يک تاس را می اندازيم. چند حالت ممکن است اّتفاق بيفتد؟ چرا؟  

   
                                

۳ــ يک سّکه را باال می اندازيم. چند حالت برای آن اّتفاق می افتد؟



١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
۱ــ يک تاس را بيست بار بيندازيد و هر بار عددی را که می آيد در جدول زير يادداشت کنيد.
۳۲۱

در مقابل هر عدد، يک کسر بنويسيد که نشان دهد از ٢٠ آزمايش چند مرتبه آن عدد آمده است. 
___       ۴ را بنويسيد.

برای مثال اگر از ٢٠ آزمايش ٤ بار عدد يک آمده است در مقابل عدد يک، کسر    ۲۰
   :عدد ۴         :عدد ۵       :عدد ۶
: عدد۲        :عدد ۳ :  عدد ۱          

۲ــ در يک کيسه دو گوی آبی و قرمز بگذاريد. هر بار بدون نگاه کردن، يک گوی را در آوريد، رنگش را يادداشت 
کنيد و    دوباره آن را داخل کيسه بگذاريد. اين آزمايش را ده بار انجام دهيد و جدول را کامل کنيد.

آزمايش
رنگ

چه کسری از گوی ها ی داخل کيسه آبی است؟            چه کسری از گوی ها ی داخل کيسه قرمز است؟
چه کسری از آزمايش ها به رنگ آبی است؟                 چه کسری از آزمايش ها به رنگ قرمز است؟

به شکل های زير مخروط می گويند. 

در تصوير روبه رو شکل های مخروطی را با × مشّخص کنيد.

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟



١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣

﹟︣﹝︑

۲ــ در يک کيسه ۱۲ مهره به رنگ های مختلف وجود دارد: ۴ مهره ی آبی، ۳ مهره ی قرمز و ۵ مهره ی سبز. بدون نگاه کردن به 
داخل کيسه، يک مهره برداريد. پس از يادداشت کردن رنگ مهره، آن را دوباره داخل کيسه قرار دهيد. اين آزمايش را ۱۲ بار 

انجام دهيد. 
جدول را کامل کنيد.

چه کسری از مهره ها قرمز است؟
چه کسری از مهره ها آبی است؟
چه کسری از مهره ها سبز است؟

۱ــ برای هر جمله يکی از حالت ها را انتخاب کنيد. 

﹋︀رد︨︐﹩ ︋︧︀ز يک کاغذ دايره ای شکل برداريد. مطابق شکِل زير بخشی از آن را ببريد و با بقّيه ی آن يک مخروط 
به دست  شکلی  چه  بکشيد.  خط  را  آن  دور  و  بگذاريد  کاغذ  روی  را  خود  مخروط  کنيد.  درست 

می آيد؟ دور شکلی را که رسم کرده ايد، ببريد و آن را به مخروط خود بچسبانيد تا کامل شود.

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ آزمايش
رنگ

يش ر

ــ درخت حرکت کند و راه برود.
ــ بعد از فصل پاييز فصل زمستان بيايد.

ــ در تابستان باران بيايد.
ــ اگر سيب را رها کنی، روی زمين بيفتد.

به طور حتم اتّفاق نمی افتداحتمال دارد اتّفاق بيفتدبه طور حتم اتّفاق می افتد



١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۲ــ تعداد کتاب های فريد و موضوع آن ها در جدول زير مشّخص شده است.
کمک درسیسرگرمیعلمیدرسینوع کتاب

۱۰۱۰۲۵۱۵تعداد کتاب

﹡﹞﹢دار دا︣ه ای

غذا خوردن، نماز کار
خواندن و استراحت

درس خواندن و انجام حضور در مدرسهرفت و آمد به مدرسه
دادن تکليف ها در منزل

۲۲۵۳زمان (ساعت)
دايره ی زير ۱۲ قسمت دارد. کارهای روزانه ی اين دانش آموز را با رنگ کردن اين قسمت ها نشان دهيد. 

۱ــ کارهايی که يک دانش آموز از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعدازظهر  انجام می دهد، در جدول زير نشان 
داده شده است.

ــ هر قسمت از دايره ی روبه رو، نشان دهنده ی ۵ کتاب است. با رنگ کردن 
اين نمودار دايره ای، اّطالعات مربوط به کتاب های فريد را نشان دهيد.

يک استوانه ی کاغذی درست کنيد. مثل شکل زير، استوانه ها را از محل های مشّخص شده برش بزنيد. ︡س ︋︤ن
قسمت های بريده شده را روی کاغذ بگذاريد و دور آن ها خط بکشيد. هر بار چه شکلی به دست می آيد؟



١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ آزمايش
رنگ

با توّجه به جدول، دايره ی روبه رو رابا رنگ های قرمز و سبز رنگ آميزی کنيد.
اگر چرخنده را ١٠ بار ديگر بچرخانيم، پيش بينی می کنيد که

ــ چه مقدار از اين نمودار به رنگ سبز باشد؟
ــ چه کسری از نمودار قرمز باشد؟  

می ايستاد،  آن  روی  عقربه  که  را  رنگی  بار  هر  او  چرخاند.  بار   ١٠٠ بود،  آبی  و  قرمز  رنگ  دو  به  که  را  چرخنده ای  معصومه  ٢ــ 
يادداشت می کرد. در آخر هم جدول زير را کشيد.

شما با توّجه به اطّالعاتی که در جدول آمده است، دايره را رنگ آميزی کنيد. ابتدا عددهای تقريبی را بنويسيد.

عدد تقريبیتعدادرنگ
٤٩قرمز
٥١آبی

۱ــ چرخنده ی روبه رو را ده بار بچرخانيد. هر بار عقربه روی 
چه رنگی می ايستد؟ جواب هايتان را در جدول زير بنويسيد. 

︡س ︋︤ن با کاغذ دو مخروط درست کنيد. با توّجه به شکل های زير، مخروط ها را از محّل مشّخص شده، برش 
بزنيد. قسمت های بريده شده را روی کاغذ بگذاريد و دور آن ها خط بکشيد. 

هر بار چه شکلی به دست می آيد؟



١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦

تعدادنوع درخت
۲۰۰کاج
۱۰۰توت
۵۰بلوط
۵۰چنار

﹟︣﹝︑

با توّجه به نمودار به سؤال ها پاسخ دهيد.﹋︀﹝﹏ ﹋﹟
ــ درمجموع، علی چند کتاب دارد؟ ــ تعداد پسرها چند نفر بيشتر از دختر هاست؟          

۱ــ در جدول زير تعداد و نوع درخت های يک پارک نشان داده شده است.
نموداردايره ای مربوط به اّطالعات جدول زير را کامل کنيد.

۳ــ اّطالعات نمودار ستونی را با رنگ کردن، در نمودار دايره ای نشان دهيد.

۲ــ ۴۰ کودک در «مهد کودک شادی» آموزش می بينند.
نمودار دايره ای روبه رو تعداد دخترها و پسر ها را در اين مهدکودک نشان می دهد.

چند دختر و چند پسر در مهد کودک شادی مشغول آموزش هستند؟

چنار

پسر دختر

تعداد

٢٠٠

١٠٠
١٥٠

٥٠

علمی داستان

تعداد

٦٠

٢٠
٤٠

٨٠

مذهبی سرگرمی
نمودار کتاب های علی نمودار تعداد دخترها و پسرهای يک شهر

پسرهادخترها

١٢٦

دختر پسر

تعداد

٣٠٠

١٠٠
٢٠٠

٤٠٠
٥٠٠



️﹫﹛︀︺ّ﹁

سرگرمیمذهبیعلمیداستاننوع
۲۰۲۰۳۰۱۰تعداد

ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢دار

محسن در خانه تعدادی کتاب دارد. او اطّالعات مربوط به تعداد و نوع کتاب های خود را در جدول زير آورده است.

با توّجه به اين جدول، نمودارهای مختلف را کامل کنيد.    

داستان: سبز
علمی: آبی

مذهبی: زرد
سرگرمی: قرمز  

به نظر شما کدام نمودار برای اين موضوع مناسب تر است؟
در اين باره در کالس با آموزگار و هم کالسی هايتان گفت وگو کنيد.

هر  يعنی۱۰ کتاب   

داستانعلمی

تعداد

١٥

٥
١٠

٢٠

مذهبی سرگرمی

٢٥
٣٠

داستان علمی مذهبی سرگرمی

١٢٧



١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۲ــ خانم حسنی از ۳۰ دانش آموز پرسيد که کدام نوع بستنی را بيشتر 
دوست دارند. بعد هم جدول زير را کشيد و پاسخ های آن ها را در آن 
ثبت کرد. شما چه نموداری را برای چنين موضوعی مناسب می دانيد؟ 

آن را رسم کنيد.

اگر بخواهيد اين اّطالعات را در نمودار نشان دهيد، چه نوع نموداری را انتخاب می کنيد؟ پس از انتخاب نمودار، آن را رسم کنيد.
 کار خود را با دوستانتان مقايسه کنيد.

۱ــ تعداد گوسفندان چند روستا به صورت تقريبی در جدول زير مشّخص شده است.

محمود آبادوکيل آبادحسن آبادعلی آبادنام روستا
۲۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۰۶۰۰۰    تعداد گوسفندان 

تعدادبستنی
موزی

شکالتی
توت فرنگی
زعفرانی



١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩

﹟︣﹝︑
تعداد دختران و پسران دو مهد کودک پويا و شبنم در جدول زير آمده است. می خواهيم اين اّطالعات را 

در دو نمودار دايره ای و ستونی نشان دهيم. نمودارهای زير را کامل کنيد.

ق ︋︀ش ّ ﹑︠
آجرچينی های زير را به صورت متقارن رنگ آميزی کنيد.

شبنمپويا
پسردخترپسردختر
۳۰۴۰۲۰۱۰

به نظر شما کدام نمودار مناسب تر است؟  چرا؟

در مجموع، تعداد دخترها بيشتر است يا پسرها؟
پسردختربرای پاسخ به سؤال باال کدام نمودار مناسب تر است؟

تعداد

١٥
٥

١٠

٢٠
٢٥

پسردختر
پويا شبنم

٣٠
٣٥
٤٠



١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠

﹟︣﹝︑

چهارشنبه  پنجشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه      روز شنبه
۴۰ ۳۰ ۱۵ ۳۵ ۲۵ ۳۰ تعداد بطری ها

اطّالعات جدول را در يک نمودار ستونی قرار دهيد.
اين مغازه دار در چه روزی کمترين مقدار شير را فروخته است؟

چرا روز پنجشنبه فروش شير بيشتر بوده است؟
به نظر شما، بهتر است اين مغازه دار هر روز چند بطری شير 

چرا؟ برای فروش بياورد؟ 

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏

﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁
۱ــ نمودار دايره ای در تمرين ٣ صفحه ی ۱۲۶ را چگونه رنگ کرديد؟ توضيح دهيد.

۲ــ دو جمله بنويسيد که در آن ها کلمه ی «احتمال» يا «شانس» به کار رفته باشد.

۱ــ مغازه داری تعداد بطری های شير را که در روزهای مختلف هفته فروخته، در جدول زير ثبت کرده است.



١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١

۲ــ مّدت زمانی که طول می کشد تا دانش آموزان مدرسه ی دانش از خانه به مدرسه بروند، در نمودار زير مشّخص شده است. 
اکثر اين دانش آموزان، بيشتر از ۱۰ دقيقه در راه اند.

به نظر شما، چه تعدادی از اين دانش آموزان بهتر است با سرويس به خانه بروند؟ چرا؟ 

۴ــ الدن از دوستانش درباره ی آب ميوه ی مورد عالقه شان پرسيد و با توّجه به پاسخ های آن ها نمودار ستونی زير را رسم کرد.

۳ــ نمودار دايره ای روبه رو نشان می دهد که مريم يک شبانه روز خود را چگونه گذرانده است.
يک نمودار ستونی رسم کنيد و اين اطّالعات را در آن قرار دهيد.

چگونه اطّالعات نمودار را به عدد تبديل می کنيد؟ توضيح دهيد.

۵ــ۰ ۱۰ــ۶

تعداد

٦

٢
٤

٨

۱۵ــ۱۱ ۲۰ــ۱۶

١٠

زمان

سيب

تعداد

پرتقال انگور
آب ميوه

تکليف،رفت و آمد
 تلويزيون و بازی

درس خواندن در 
مدرسه

خواب و
 استراحت

سيب
انگور

پرتقال

انگور
سيب

پرتقال

انگور

سيب
پرتقال

انگور

سيب

پرتقال

کدام يک از اين نمودارهای دايره ای به طور تقريبی همان اطّالعات را نشان می دهد؟ چرا؟ 



١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن

چهار مکّعب چينه برداريد و تمام حالت هايی را که اين مکّعب ها می توانند کنار هم قرار بگيرند، پيدا کنيد. 
در شکل روبه رو يکی از اين حالت ها نشان داده شده است. بقّيه ی حالت ها را شما پيدا کنيد.

توّجه داشته باشيد که شکل های زير نيز همان حالت را نشان می دهند.چهار مکّعب فقط در هوا چرخيده اند 
اّما حالت جديدی به وجود نيامده است.

خداوند جهان را به گونه ای آفريده است که توانايی ها، استعدادها، هنرها، مهارت ها، ثروت ها و حّتٰی پديده های طبيعی 
مثل زلزله، سيل و طوفان به طور منظّمی توزيع شده اند. برای مثال، اگر قّد آدم ها را در نظر بگيريم، می بينيم که در 
هر جامعه تعداد محدودی قد بلندند و در مقابل آن ها نيز تعدادی قّد بسيار کوتاهی دارند.بقّيه ی آدم ها هم دارای قّد 
متوّسطی هستند. پس توزيع قّد آدم ها يک نظم دارد. کوتاه قد، متوسط، بلند قد. در مورد هوش هم همين طور است. 
اغلب  اّما  دارند.  پايينی  هوش  که  هستند  تعدادی  نيز  آن ها  برابر  در  دارند.  فوق العاده ای  هوش  انسان ها  از  تعدادی 
انسان ها دارای هوش متوّسط اند و با تالش و پشتکار و به خصوص داشتن نظم در کارهايشان می توانند به موّفقيت 

برسند.

با راهبرد الگوسازی می توانيد همه ی حالت های ممکن را پيدا کنيد.



فصل8 : ︲︣ب ︻︡د﹨︀

بار    ٤٢٠٠ تقريبی  به طور  ساعت  هر  در  و  بار   ٧٢ دقيقه  هر  در  انسان  قلب 
می زند. در کودکان تعداد ضربان قلب، بيشتر و در ورزشکاران کمتر است.



١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

۲ــ بزرگ ترين عدد ۴ رقمی را  بنويسيد.
 بزرگ ترين عدد ۴ رقمی را که در آن هيچ رقمی تکرار نشده باشد، بنويسيد.

کوچک ترين عدد ۴ رقمی  را بنويسيد.
کوچک ترين عدد  زوج ۴ رقمی  را که در آن هيچ رقمی تکرار نشده باشد، بنويسيد.
حاال کوچک ترين عدد ۴ رقمی را که در آن هيچ رقمی تکرار نشده باشد، بنويسيد.

با توّجه به اطّالعات مسئله، از رقم های ٠ تا ٩ چگونه استفاده می کنيد؟ توضيح دهيد.

۱ــ با چهار کارت که روی آن ها رقم های ۲،۳، ۵ و۸ نوشته شده است، همه ی عددهای ۴ رقمی را بسازيد. 
چند تا از آن ها زوج اند؟

برای نوشتن تمام عددها از راهبرد الگوسازی استفاده کنيد.

برای پيدا کردن پاسخ يک مسئله تمام حالت های ممکن را در نظر بگيريد. سپس با توّجه 
به شرايِط مسئله، حالت های نامطلوب را کنار بگذاريد.

٨ ٥ ٢ ٣



١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥

۲ــ اگر عددهای ٢ و ٣ نشان دهنده ی تعداد دسته ها و عددهای ٤ و ٥ نشان دهنده ی تعداد اشياِء هر دسته باشند، چند عبارت ضرب 
می توانيم بنويسيم؟ به نمونه ها توّجه کنيد.

 تايی    دسته ی  
       ٨  =  ٤  ×    ٢
       ٢    ×      =

الگوسازی  راهبرد  از  است  الزم  مسئله  يک  در  ممکن  حالت های  همه ی  نوشتن  برای  گاهی 
استفاده کنيد.

١ــ با توّجه به توضيحاتی که در ادامه می خوانيد، عددهای ١ تا ٨ را در شکل زير قرار دهيد.
در دايره فقط عدد زوج هست. عدد ۴ هم در دايره است هم در مستطيل. عددهای ۱ و ۷ فقط در مستطيل هستند. عددهای ۳ و 
۵ فقط در مثلّث هستند. عدد ۶ هم در مثلّث است هم در دايره. عدد ۲ فقط در دايره است.چه عددی در سه شکل قرار می گيرد؟

بزرگ ترين حاصل ضربی که می توان ساخت، چند است؟

️ ﹨︀ی ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ﹛︀ ︢ف



١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦

️﹫﹛︀︺ّ﹁

   ۳×۱۰=  ۴× ۲۰ =  ۸۰×۳=  
   ۲۰×۳۰=  ۶۰×۴۰=  ۸۰×۲۰۰=  
    ۲۰۰×۴۰۰=  ۳۰۰×۲۰=  ۱۰×۱۰۰=  

۲ــ بين تعداد صفر های دو عدد و تعداد صفر های حاصل ضرب چه رابطه ای وجود دارد؟ بنويسيد.

۳ــ به کمک رابطه ای که کشف کرديد، توضيح دهيد که چگونه می توانيد حاصل ضرب ها را بدون ماشين حساب به دست آوريد؟

۴ــ با توّجه به توضيح قسمت باال، حاصل ضرب ها را پيدا کنيد.
   ۴×۶۰=                                                          ۲۰×۴۰=                                                ۸۰۰×۳۰=

درستی پاسخ های خود را با ماشين حساب بررسی کنيد.
اگر جواب های شما نادرست باشند، بايد دوباره در مورد سؤال ۲و۳ فکر کنيد.

︲︣ب در ︻︡د١٠

الگوهای آجری را رنگ کنيد. ّ︠﹙︀ق ︋︀ش
در صورت امکان، شکل رنگ شده متقارن باشد.

۱ــ حاصل ضرب عدد های زير را به کمک ماشين حساب پيدا کنيد.



١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

️﹫﹛︀︺ّ﹁

حاصل ضرب هر عدد در صفر چه عددی می شود؟

 ۲ ×۰ =                    ۴ ×  = ۰                   ۳۰×  =                    ۱×۷ =        
      × ۱۲ = ۱۲               ۱ ×  =           ۱× ۱ =                       × ۵ = ۵             
۱۸ ×  = ۰               ۰×۲۵ =                     ۱ ×  = ۸                            ۱ ×۱۷ =          

۱ــ حاصل ضرب ها را بنويسيد.

  ۳۰× ۴۰ =                                                   ۲۰۰× ۳۰ =                                          ۸۰× ۱۰ =
۱۰×۱۰۰ =                                                  ۱۰۰ ×۱۰ =                                         ۱۰ ×۱۰ =  
۲×۳ ×۱۰ =                                                 ۵۰×۲ ×۱۰ =                                      ۴۰×۲۰× ۳۰ =

۱ــ برای هريک از شکل های زير يک ضرب بنويسيد.

۳×۱ = 
از ضرب ها و پاسخ های آن ها چه نتيجه ای می گيريد؟

۲ــ برای تعداد گيالس ها در هر شکل يک تساوی ضرب بنويسيد. 

۲×۱ = 

۲ــ تساوی ها را کامل کنيد.  



١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨

﹋︀ر ︋︀ ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب

﹟︣﹝︑

۲ــ يک گروه کارگر در هر ماه ۱۰ کيلومتر جاّده ی روستايی می سازد.اين گروه در يک سال چند کيلومتر جاّده ی روستايی می سازد؟

۳ــ احمد روزی ۱۰ آيه ی قرآن را می خواند.در يک ماه (٣٠ روز) چند آيه می خواند؟

۴ــ حاصل عبارت ها را به دست آوريد.
٣ × ١ × ٧                 = ٤ × (٢ × ٢) = ٤ × ٢ × ٢=
٧ × ٥ × ٢                  = ٦ × ٤ × ٠=

۵  ــ زهره در برنامه ی درسی اش هفته ای ۲ بار رياضی دارد و هر بار ۲ ساعت رياضی می خواند. 
زهره در ۴ هفته چند ساعت رياضی می خواند؟

۶ــ محسن ۴ بز دارد که هر کدام روزی ۲ کيلو شير می دهد.
اين بزها در ۳ روز چند کيلو شير می دهند؟

۱ــ در جای خالی عدد مناسب بنويسيد.

۱۰ ×۱۴ =                            ۴۲ ×۱۰ =                   ۸۴ × ۱۰ = 
۱۴ × = ۱۴۰                          ۱۰ × = ۷۵۰               ۲۷۰ = ۱۰ ×

 به کمک ماشين حساب، حاصل عبارت زير را به دست آوريد.

3 + * - =

+*÷ =

١٢٩+٣١*٤٧=

5 2 5 1 4

3 2 544 8



١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩

️﹫﹛︀︺ّ﹁
︲︣ب ︻︡د﹨︀ی ﹉ ر﹇﹞﹩ در ﹠︡ ر﹇﹞﹩

۱ــ با رسم شکل حاصل ضرب ها را به دست آوريد.
۱۰۰            ۱۰       ۱ 

٢١ × ٣ =                               ١٢ × ٤ =                                  ٢١٣ × ٢ =

۲ــ مانند نمونه برای شکل ها ضرب بنويسيد و حاصل را پيدا کنيد.

٢٣ × ٢ =        
۲۳ = ۲۰ + ۳    

٢٠ × ٢ =                          ٣ × ٢ =

۳× ۳۴ =                  
 ۳۴=۳۰ + ۴       ٣٠ × ٣ =   ×  = 

 ۲ × ۳۲۴=  
۳۲۴= ۳۰۰+۲۰+۴

 ×  =                 ×  =        

۳ــ به کمک وسايلی که آموزگار به گروه های دو نفره ی شما می دهد، ضرب ها را بسازيد و حاصل آن ها را پيدا کنيد. 
سپس شکل هر کدام را بکشيد.

٢٣ × ٤     = ٢١٥ × ٢ =

۲ × ۳۰۰ = 



١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱ــ مانند نمونه، حاصل ضرب ها را به صورت تقريبی بنويسيد.
٢١ × ٤٧  ٢٠ × ٥٠ =                   ،          ٢٩ × ٨٣  × = 
٦١ × ٥١   ×  =     ،          ٨٩ × ٧٨   ×  = 

٣ × ٤                         = ٢٠ × ٤                               = ٢٣ × ٤ =

١ × ٥                        = ٣٠ × ٥                              = ٣١ × ٥ =

٢ × ٣                          = ٤٠ × ٣     = ٢٠٠ × ٣                         = ٢٤٢ × ٣ =

با رسم شکل حاصل ضرب ها را به دست آوريد.

︑﹆︣︉ ︋︤ن

۲ــ کشاورزی در مزرعه اش ۵۷ رديف کلم کاشته است. او در هر رديف ۶۱ کلم کاشته است.
در مزرعه ی او به طور تقريبی چند کلم کاشته شده است؟



١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١١٤١

صفحه ی شطرنجی روبه رو را با آجرهای رنگی به شکل  می پوشانيم.
آيا مرّبعی خالی می ماند؟ چرا؟

﹟︣﹝︑

٦ × ٤٠   = ٥٠ × ٣   = ٢ × ٧٠ =
٢٠ × ٨٠   = ٣٠ × ٩   = ٢٠ × ٧ =

٢ــ ماهرخ هر هفته ۱۰ ساعت رياضی کار می کند. در ۳ هفته چند ساعت رياضی کار می کند؟

٣ــ محيط مربّعی به ضلع ۱۰ سانتی متر، چند سانتی متر می شود؟             
                                          

٤ــ محيط مثلّث متساوی االضالع روبه رو چند سانتی متر است؟

٥ ــ مساحت مستطيلی به طول ۱۰ و عرض ۷ سانتی متر، چند سانتی متر مربّع است؟

۱ــ حاصل ضرب های زير را به صورت ذهنی به دست آوريد.

٣ × ٢ × ۱۰ =  ۳ ×٤ × ٤   = ١٠ × ٤ × ۱۰ =
٥ × ٨ × ٢   = ١٠ × ٣ × ٧  = ٥ × ٢ × ٦ =

ق ︋︀ش ّ ﹑︠

٢٠



١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢

   ۲۱                                                                                                                           
×۴                                                                                                                             

                                                                         
+                                                                                                                            

                                                                                                                    
۲۳۲
× ۳                                                       

                                                                          +                                                                                                                     
+    

۵۳                                                                                                                        
×۳

                                                                                                                        
+ 

۲۴۱                                                                                                                    
  × ۵                                                               

 
                                                                          +                                                                                                                     
+    

️﹫﹛︀︺ّ﹁

 ضرب ۱۰ تايی
ضرب يکی ها

 ضرب ۱۰ تايی
ضرب يکی ها

 ضرب ۱۰۰ تايی

 ضرب ۱۰۰ تايی

 ضرب ۱۰ تايی
ضرب يکی ها

 ضرب ۱۰ تايی
ضرب يکی ها

شکل را کامل کنيد. سپس حاصل ضرب هر بخش را در قسمت مربوط بنويسيد.

﹝︀︨︊﹥ ی ︲︣ب



١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣

٣٥                                   ٤٢                               ٤١                                   ٢٣
      ×٧×                                   ٣×          ٤٠*٥           ٥×             ٢٠*٣            ٣     
١*٥           ٢٠٠             ٣*٣             ٦٠                                                                      
+ ٥ +                                  ٩                            +                                  +
٢٠٥                                  ٦٩ 

١ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه ها به دست آوريد. ﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

︑﹆︣︉ ︋︤ن ١ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه به صورت تقريبی به دست آوريد.

        ٢٠٠ ×٢٠        ١٨٩×٢١=               
٢٠٠×٣٠٠         ١٧٦×٣٤١=               

    ٤١٠×٢٩         ×  =           
٤٠٧×٩         ×  =   

٢ــ دبستان کوشش ١٢ کالس دارد. هر کالس ٣٢ دانش  آموز دارد.
اين دبستان به طور تقريبی چند دانش آموز دارد؟

۲ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه به دست آوريد.

            ۴۳  ۵۴  ۱۲۴  ۳۴۵                                  ۲۱۱  
*  ۷                          *  ۵                                     *  ۷                            *  ۸                                   *  ۵    _____                        _____  ______   _____            ______ 

                                 
٢٨٠
+٢١
٣٠١



١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤

٤ــ تعداد دانش آموزانی را که در چرخ و فلک نشسته اند، پيدا کنيد.

٥ــ هر دوجين مداد ١٢ مداد است. ٤ دوجين مداد چند مداد است؟

٦ــ زمينی مرّبع شکل داريم که هر ضلع آن ٤٢ متر است. محيط آن چند متر است؟

٧ــ در دبستان انديشه تعداد دانش آموزان کالس ششم ٢٧ نفر است،تعداد دانش آموزان کالس اّول ٣ برابر آن هاست.
چند دانش آموز در کالس اّول اين دبستان درس می خوانند؟

١ــ دو جعبه داريم که در هر کدام چهار بسته ی شش تايی مداد رنگی هست. در اين جعبه ها چند مداد 
رنگی وجود دارد؟

٢ــ در يک کارتن ٩ بسته ی ١٢ تايی مداد رنگی هست. اين کارتن چند مداد رنگی دارد؟

﹟︣﹝︑

٣ــ طول يک مستطيل ١٨ سانتی متر و عرض آن ٩ سانتی متر است.مساحت اين مستطيل چند سانتی متر مرّبع است؟



١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥١٤٥

١ــ ١٧ شاخه گل داريم. می خواهيم با هر ٤ شاخه ی آن ها يک دسته گل درست کنيم.
چند دسته گل درست می شود؟
چند شاخه گل باقی می ماند؟
با رسم شکل توضيح دهيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁

برای حل کردن مسئله ی باال می توانيم از نماد    استفاده کنيم و پاسخ را به صورت زير بنويسيم: 

باقی مانده
خارج قسمت

︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه  ︋︀  ︋﹜﹫︧﹆︑

                         
٤           ١٧                                                                                            

                                                                                            ٤           ١٦  ــ
١                                                                                                           

٢ــ ۱۷ شاخه گل داريم. می خواهيم آن ها را به طور مساوی در ٤ گلدان 
تقسيم کنيم. شما گل ها را يکی يکی در گلدان ها بکشيد. اين کار را ادامه 

دهيد تا همه ی گل ها به تعداد مساوی در گلدان ها قرار گيرند.
در هر گلدان چند گل قرار می گيرد؟                          

چند گل باقی می ماند؟



١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦

١ــ خارج قسمت و باقی مانده ی هر يک از تقسيم ها را به دست آوريد. از راهنمای داده شده کمک بگيريد.

٥٤ = ٩ ×٦                  ٩        ٧٥                       ٣٠=٦×٥            ٦         ٤٦      
 ٦٣ = ٩×٧                                                        ٣٦=٦×٦      

                ٧٢= ٩×٨                                                          ٤٢=٦×٧                   
                ٨١= ٩×٩                                                           ٤٨=٦×٨                                               

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

﹋︀ر ︋︀ ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب

٢ــ تقسيم ها را انجام دهيد.
٣      ٢٢                     ٥      ٤١                  ٨       ٥٠                         ٧       ٤٥

٣ــ باقی مانده ی کدام تقسيم های زير، صفر می شود؟
      ٢      ١٢                     ٢      ١٣                   ٦       ٨                           ٦       ١٨      

  

٤ــ آيا تقسيم ٧٩ بر٩ باقی مانده دارد؟ 
تقسيم ٣٤ بر ٧ چطور؟

١ــ حاصل تقسيم های زير را به کمک ماشين حساب پيدا کنيد.
۲۴۰÷ ۱۰ =                   ۱۲۸ ÷ ۴ =                 ۲۱۵ ÷ ۵ =                      

          
صفحه  روی  عددی  چه  می آوريم.  دست  به  حساب  ماشين  با  را   ۳ بر   ۱۷ تقسيم  حاصل  ٢ــ 
ظاهر  می شود؟ آيا با اين عدد آشنا شده ايد؟ اين اّتفاق برای تقسيم هايی که باقی مانده دارند می افتد 

و حاصل تقسيم به اين صورت نمايش داده می شود.

- -



١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧

١ــ اتوبوسی که ٣٧ مسافر داشت، خراب شد.مسافران پياده شدند و هر تاکسی ٤ نفر از آن ها را سوار کرد.
برای اينکه همه ی مسافران سوار تاکسی شوند، چند تاکسی الزم است؟

٢ــ طاها  ٨٤ شکالت داشت.او در روز نيمه ی شعبان بسته های ٩ تايی شکالت درست کرد و به ٩ همسايه داد.چند شکالت برای 
خودش باقی ماند؟

٣ــ شيرينی پزی در کرمانشاه در ٦ روز ٤٢ جعبه نان برنجی درست کرد. او در هر روز چند جعبه نان برنجی درست کرده است؟

٤ــ ٣٧ کيلوگرم گيالس را درجعبه هايی می ريزيم که هر کدام ٥ کيلوگرم گيالس جا می گيرد.چند جعبه الزم داريم؟

ّ︠﹙︀ق ︋︀ش الگوهای آجر چينی را ادامه دهيد.

﹟︣﹝︑



١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨١٤٨

۱ــ با توّجه به ضرب و حاصل آن ۱۶۱=۷*۲۳، توضيح دهيد که حاصل ضرب زير چگونه به دست می آيد.     
          ۲۳۰۰۰                                                                                             
 × ۷۰                                                                              

۲ــ توضيح دهيد باقی مانده ی تقسيم زير چگونه به دست می آيد. 
۳۷        ۵                                                                                                            

   

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏
﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

                            ۷

۲ــ اگر وزن هر ۵ نخود به طور تقريبی يک گرم باشد، يک کيلوگرم نخود چند تا نخود است؟

۳ــ در يک کارخانه ی پارچه بافی ساعتی ۱۲۳۵ متر پارچه بافته می شود. در اين کارخانه در ۸ ساعت چند متر پارچه بافته می شود؟

﹟︣﹝︑

۱ــ می خواهيم ۶ بسته ی ۱۲ تايی مداد را بين ۹ نفر به طور مساوی تقسيم کنيم. به هر نفر چند مداد می رسد؟



١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩١٤٩

۴ــ اتومبيلی در هر ساعت ۸۰ کيلومتر را طی می کند. اگر به همين ترتيب حرکت کند، در ۳ ساعت چند کيلومتر را می پيمايد؟
۵۰۰ کيلومتر را در کمتر از ۶ ساعت طی می کند يا بيشتر از آن؟

۵ــ زمينی به شکل مرّبع داريم که هر ضلع آن ۱۰۵۰ متر است. می خواهيم دور اين زمين را دو رديف سيم خاردار بکشيم. 
به چند متر سيم خاردار نياز داريم؟

۶ــ يک نّقاش در اّولين روز کارش ۸ متر مرّبع از ساختمانی را رنگ کرد. صاحب ساختمان از او خواست که هر روز ۲  برابر 
روز قبل رنگ کند.

 روز دوم چند مترمربع را بايد رنگ کند؟

روز سوم چقدر؟

روز چهارم چقدر؟

روز پنجم چقدر؟



١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن
آجرهايی به شکل و رنگ               ،                     ،                              و                                      داريد.

                      
  اين آجرها را روی صفحه ی شطرنجی زير بچينيد، اگر شکل شما متقارن باشد، بهتر است.

۶ حالت زير از کنار هم قرار گرفتن ۴ مکّعب به وجود آمده اند. 
ابتدا با مکّعب های چينه، اين ۶ حالت ۴ تايی را درست کنيد.

 سپس با کنار هم قرار دادن آن ها يک مکّعب ٣ × ٣ × ٣ را بسازيد.

﹝︺ّ﹞︀ و ︨︣﹎︣﹝﹩



١٥١١٥١١٥١١٥١١٥١١٥١١٥١
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