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در گذشته های دور در کنار رودخانه ی نیل در مصر، زمین های کشاورزی زیادی بود. 
وقتی آب رود خیلی زیاد می شد و باال می آمد، همه ی زمین ها به زیر آب می رفتند.

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

فصل5 : محیط و مساحت
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حّل مسئله

1ــ رضا 4 بسته ی 6 تایی شکالت قهوه ای و3 بسته ی 4تایی شکالت شیری دارد.
 رضا چند شکالت دارد؟

1ــ تعداد شکالت های قهوه ای را پیدا کنید.
2ــ تعداد شکالت های شیری را پیدا کنید.

3ــ تعداد شکالت های رضا را پیدا کنید.

2ــ سپیده 2 دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته ی آن 3 شاخه گل داشت. او 3 دسته گل رز سفید 
هم خرید که در هر دسته ی آن 4 شاخه گل بود. سپیده چند شاخه گل خریده است؟

مانند مسئله ی باال، ابتدا مسئله های کوچک را بنویسید.
1ــ

2ــ

٣ــ

با تبدیل مسئله به چند مسئله ی کوچک تر و حل کردن آن در چند مرحله پیچیدگی بعضی از مسئله ها 
کمتر می شود. با حّل مسئله های کوچک، مرحله به مرحله به پاسخ مسئله ی اصلی نزدیک می شویم.

3ــ حسن 15 عکس ماشین دارد. برادرش 5 عکس ماشین کمتر از او دارد.
این دو برادر روی هم چند عکس ماشین دارند؟
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2ــ این شکل ها نیز از قطعه های مختلفی درست شده اند. مانند نمونه، این قطعه ها را جدا کنید.

1ــ شکل های زیر از خط های مختلفی درست شده اند. مانند نمونه، این خط ها را جدا کنید.

3ــ مربّع زیر از کدام شکل های هندسی درست شده است؟ آن ها را مشّخص کنید.

انجام  »زیرمسئله«  و مرحله ای  به مسئله های کوچک  تبدیل مسئله  با  نیز  در شکل های هندسی 
می شود.با توّجه به موضوع مسئله می توانیم مسئله های هندسی ساده تر را تشخیص دهیم.

زیر مسئله
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1ــ خّط راست روبه رو را با دو حرف نام گذاری کنید. 
روی خّط راست روبه رو  نقطه ای به نام »م« بگذارید. 

با گذاشتن این نقطه دو نیم خط به وجود می آید. آن ها را 
هم نام گذاری کنید. 

عالمت پیکان چه چیزی را نشان می دهد؟ توضیح دهید. 

فّعالیت

2ــ  خّط راست »م ن« را با خط کش بکشید. روی آن دو نقطه ی »س« و »د« را انتخاب کنید. پاره خّط »س د« را با خط کش 
اندازه بگیرید و پاره خّطی به همان اندازه رسم کنید. چرا در دو سر پاره خط نقطه می گذاریم؟ 

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

چند نقطه می توان پیدا کرد؟
اگر این نقطه ها خیلی به هم نزدیک شوند، چه شکلی درست می شود؟ 

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

خط، نیم خط و پاره خط

کشف کن

م ب

الف

س د

2 سانتی متر
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3ــ در شکل زیر سه خّط راست دو به دو همدیگر را قطع کرده اند. نقطه های روی شکل را نام گذاری کنید.
 از برخورد این سه خط یک مثّلث به وجود آمده است.

دور این مثّلث را رنگ کنید. 
دور این مثّلث از چند پاره خط درست شده است؟  آن ها را نام ببرید. 

فاصله ی هریک از نقطه های روی دایره تا نقطه ی »م«  را با خط کش 
اندازه بگیرید و خط بکشید.

آیا اندازه ی این پاره خط ها برابر است؟ 
نام این پاره خط ها چیست؟

نام این پاره خط ها چیست؟
پاره خّط »ب م« ……
پاره خّط »ب ن« ……
پاره خّط »م ن« …… 

کار در کالس

1ــ آیا می توان یک خّط راست را اندازه گیری کرد؟  چرا؟ 
2ــ با خط کش پاره خط های زیر را اندازه بگیرید. این اندازه ها را با واحدهای سانتی متر و میلی متر بنویسید.

میلی متر = س د                                              د     س
سانتی متر = س د  

                                                                                                                                    م

= م ن میلی متر 
= م ن سانتی متر 

                                                                       ن

م

 ب
م

ن

اندازه گیری کن
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4ــ با توّجه به اندازه های نوشته شده، طول پاره خّط قرمز را پیدا کنید.

1ــ در شکل روبه رو چهار خّط راست یکدیگر را قطع کرده اند.
 نقطه های روی شکل را نام گذاری کنید.

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

2ــ پنج ضلعی روبه رو را » آ ب ج د ه« می نامیم. 
شما هم این شکل ها را نام گذاری کنید و نام هر شکل را زیر آن بنویسید.

تمرین

3ــ با خط کش یک چهار ضلعی، یک پنج ضلعی و یک شش ضلعی بکشید و آن ها را نام گذاری کنید.

این  به  کرده ایم.  وصل  هم  به  را  روبه رو  گوشه های  زیر،  مستطیل  در  دارد.  گوشه   4 مستطیل 
پاره خط های قرمزرنگ قطرهای مستطیل می گوییم. حاال شما هم قطرهای هریک از این شکل ها را 

رسم کنید و تعداد آن ها را زیر هر شکل بنویسید.
انجام بده

 آ

 ب

 د ج

 ه
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2ــ رنگ کردن دور هر شکل را از نقطه ی مشّخص شده شروع کنید و مانند نمونه بنویسید که آن شکل از چه قسمت هایی 
تشکیل شده است. این کار را ادامه دهید تا دوباره به نقطه ی شروع برسید.

فّعالیت

 +  +  +  + پاره خّط م د : دور شکل 1

  +  +  +  +  +  : دور شکل 2

3ــ اندازه ی دور هر شکل را محیط آن شکل می گویند. با خط کش ضلع ها )پاره خط ها( را اندازه بگیرید و محیط هر شکل 
را با نوشتن یک جمع پیدا کنید.

     =  +  +  : محیط               =  +  +  +  : محیط  

4ــ با توّجه به اندازه های نوشته شده، طول پاره خّط قرمز را پیدا کنید.

1ــ دور شکل های زیر را با مداد رنگی، رنگ کنید.

٣

1

1

2

2

222

4

محیط

 ج ب

 د

 م س

 ب

 آ

 ج

 د

 ه

و

)2()1(



86868686

1ــ با خط کش اندازه ی ضلع ها را پیدا کنید و محیط شکل ها را به دست آورید.

کار در کالس

ابتدا اندازه ی ضلع هایی را که داده نشده است، پیدا کنید. سپس با نوشتن یک جمع، محیط شکل را به دست آورید. 2ــ 

3ــ به کمک ضرب، محیط شکل ها را پیدا کنید.

  =  *  = محیط   = *  = محیط  =  *  = محیط

4ــ اگر می خواهید دور دهانه ی یک لیوان را اندازه بگیرید، ابتدا تّکه ای نخ بردارید. آن را دور دهانه ی لیوان بگردانید تا به 
نقطه ی شروع برسید.حاال نخ را بردارید و روی یک خط کش بگذارید. دور دهانه ی لیوان شما چند سانتی متر است؟
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1ــ نام هر شکل را بنویسید و محیط آن را به کمک ضرب پیدا کنید. تمرین

3ــ یک مزرعه ی مستطیل شکل 24 متر طول )درازا( و 10 متر عرض )پهنا( دارد.
اگر بخواهیم دور این مزرعه را نرده بکشیم، به چند متر نرده نیاز داریم؟

می خواهیم طول یک خّط خمیده را پیدا کنیم.برای این کار، ابتدا چند نقطه را روی این خط انتخاب می کنیم. سپس آن ها را 
به هم وصل می کنیم. بعد هم طول پاره خط ها را اندازه می گیریم و با هم جمع می کنیم.

آیا مجموع طول پاره خط ها به طور تقریبی با طول خطّ خمیده برابر است؟
چگونه می توانیم دّقت این اندازه گیری را باال ببریم؟

تقریب بزن

شکل سمت چپ چند قطر دارد؟

در کدام شکل محیط را به دست آورده اید؟ چرا؟

2ــ طول خط های شکسته را پیدا کنید.
4
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1ــ به سطح نیمکت خود دست بکشید.

به سطح کتاب ریاضی تان دست بکشید.
سطح میز روبه رو را رنگ کنید.

فّعالیت

2ــ اندازه ی سطح کدام مرّبع بیشتر است؟ آن را رنگ کنید. به کمک کاغذ شّفاف، اندازه ی این دو سطح را مقایسه کنید.

3ــ دو شکل زیر را روی کاغذ شّفاف بکشید و دور آن ها را با قیچی ببرید. سپس شکل سمت راست را تّکه تّکه کنید و روی شکل 
سمت چپ قرار دهید. آیا شکل سمت چپ را به طور کامل می پوشاند؟

اندازه ی سطح کدام شکل بزرگ تر است؟ چرا؟

4ــ از هر کدام از شکل های زیر ده عدد روی کاغذ شّفاف بکشید و دور آن ها را ببرید.
 سطح سه مستطیل زیر را با کنار هم قرار دادن شکل موردنظر بپوشانید.
تعداد شکل هایی را که برای پوشاندن مستطیل ها به کار برده اید، بنویسید.

کار پوشاندن سطح مستطیل با کدام یک از شکل ها ساده تر بود؟

اندازه ی سطح
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= اندازه ی سطح

1ــ یک مستطیل را روی سه نوع سطح شطرنجی کشیده ایم. با شمردن تعداد شکل هایی که داخل مستطیل 
قرار گرفته اند، اندازه ی سطح را با هریک از واحدهای داده شده بنویسید.

کار در کالس

شمردن کدام شکل راحت تر است؟
چرا اندازه ی سطح یک مستطیل سه مقدار متفاوت است؟

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

را  رنگی  سطح  هر  اندازه ی  شده،   مشّخص  واحد  به  توّجه  با  2ــ  
بنویسید.

 واحد سطح

 واحد سطح

به اندازه ی سطح هر شکل مساحت آن شکل می گویند.
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1ــ مساحت قسمت رنگ شده در کدام شکل بیشتر است؟ از عالمت > یا = یا < استفاده کنید.
برای پاسخ خود دلیل بیاورید. در این باره با هم کالسی هایتان گفت  وگو کنید.

تمرین

2ــ مساحت شکل زیر را با واحد رنگ شده بنویسید.
 مساحت=                                                             مساحت=  

3ــ شکل تانگرام را از انتهای کتاب ببرید. مساحت 7 قطعه ی آن را از بیشترین به کمترین بنویسید.
کمترین مساحت: بیشترین  مساحت:  

اگر با این 7 قطعه شکل های متفاوتی بسازیم، آیا مساحت همه ی آن ها برابر است؟ چرا؟  
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1ــ با توّجه به شکل مرّبع و واحد مشّخص شده، مساحت مرّبع را زیر آن بنویسید.
چرا مساحت مرّبع )اندازه ی سطح( سه مقدار متفاوت است؟

فّعالیت

2ــ با توّجه به شکل و واحد داده شده، مشّخص کنید که مساحت شکل بین کدام دو عدد قرار می گیرد.

3ــ شکل زیر را روی کاغذ شّفاف بکشید. دور آن را قیچی کنید و آن را هر بار روی یکی از دو سطح شطرنجی زیر قراردهید. 
با شمردن مرّبع های واحد، مساحت شکل را بین دو عدد بنویسید.

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

واحد اندازه گیری سطح

 مساحت =  مساحت =  مساحت = 

مساحت برگ بین   و  واحد است. مساحت شکل بین   و   واحد است.

مساحت بین   و   است. مساحت بین   و   است.
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1ــ مرّبع روبه رو به ضلع یک سانتی متر است. کار در کالس
برای اینکه اندازه ی سطح و مساحت شکل ها متفاوت نباشد، مرّبعی به ضلع یک سانتی متر رسم 
به  می گوییم.با    توّجه  مرّبع  آن یک سانتی متر  به  و  می گیریم  نظر  در  واحد سطح  را  آن  می کنیم. 

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

2ــ با شمردن مرّبع های واحد، مساحت مستطیل ها و مرّبع ها را بنویسید.

   واحد

برای پیدا کردن تعداد مرّبع های واحد، می توانید آن ها را بشمرید. آیا راهی بهتر از این می شناسید؟

3ــ با استفاده از راه حّل خود، مساحت مرّبع و مستطیل زیر را به دست آورید.

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

   واحد   واحد   واحد   واحد

2 سانتی متر

4 سانتی متر 2 سانتی متر
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تمرین

2ــ مساحت مستطیلی 48 سانتی متر مربّع است.اگر یک ضلع آن 6 سانتی متر باشد،ضلع دیگرش چند سانتی متر است؟

٣ــ مساحت مستطیل ها را پیدا کنید؛ چه نتیجه ای می گیرید؟

4ــ مساحت شکل های زیر را پیدا کنید. )خط چین ها برای راهنمایی شما رسم شده اند.(

=3*2= مساحت مستطیل سانتی متر مربّع 

1ــ مساحت شکل های زیر را مانند نمونه پیدا کنید.

3 سانتی متر

2سانتی متر

6 سانتی متر

4 سانتی متر

4 سانتی متر

7 سانتی متر

5 سانتی متر

= مساحت مستطیل  سانتی متر مربّع 

= مساحت مستطیل  سانتی متر مربّع 

= مساحت مربّع  سانتی متر مربّع 
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از شما خواسته شده است که اندازه ی خّط روبه رو را به کمک یک 
تّکه نخ پیدا کنید.

روش کار خود را توضیح دهید.

2ــ مساحت و محیط مستطیل ها را به دست آورید.
همان طور که می بینید، مساحت ها برابرند. محیط کدام شکل از همه کمتر است؟

تمرین

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

1ــ محیط مثّلث ها را پیدا کنید.چه نتیجه ای می گیرید؟
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= محیط                
= مساحت

= محیط                
= مساحت

= محیط                
= مساحت
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4ــ پدر علی یک فرش 4*6 متر خریده  است. مساحت این فرش چند متر مرّبع است؟

به طول و عرض 9و6  5ــ روی یک مقوای زرد 
سانتی متر یک عکس 4*3 چسبانده ایم.
چه سطحی از مقوای زرد دیده می شود؟

6ــ به کمک هشت ضلعی رسم شده، محیط دایره را به طورتقریبی پیدا کنید.
آیا اگر به جای ٨ ضلعی از یک 16 ضلعی استفاده کنیم، پاسخ دقیق می شود؟ چرا؟

7ــ مساحت شکل های زیر را به دست آورید.

به  توّجه  با  است.  کرده  توردوزی  را  آن ها  دور  و  دوخته  زیر  به شکل  را  او  تکلیف  و جانماز جشن  مادر سمّیه سّجاده  3ــ 
اندازه های داده شده، او چند سانتی متر تور به سجاده و جانماز دوخته است؟

عکس
٣*4

2

2

4

4

4

2

2

2
2

4

40 سانتی متر

80 سانتی متر

20

20
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قطعات  دو شکل  در  بسازید.  را  این شکل ها  کنید  تانگرام درست شده اند. سعی  قطعه ی  با ٧  زیر  شکل های 
مشّخص اند و شما فقط باید آن ها را کنار هم قرار دهید اّما در سه شکل دیگر محّل ٧ قطعه را هم باید تشخیص 

دهید.

علی، پدر امین و اکبر است.او می خواهد یک قطعه زمین کشاورزی خود را به طور مساوی 
بین دو پسرش تقسیم کند. برای این کار، او ابتدا باید مساحت این زمین را محاسبه کند اّما زمین 
صاف نیست و پستی و بلندی هایی دارد. امین که در دبیرستان درس می خواند، برای حّل این مشکل 
اگر  کنید.  تقسیم  مختلف  مثّلث های  به  را  زمین  »ابتدا  می گوید:  او  می دهد.  پیشنهادی  پدرش  به 
مساحت مثّلث ها را با هم جمع کنید، مساحت کّل زمین به دست می آید.« پدر می پرسد: »مساحت 

مثّلث را چگونه باید پیدا کنیم؟«
امین می گوید: »محاسبه ی مساحت مثّلث را سال آینده یاد می گیرم اّما می دانم که به روش 
تبدیل یک زمین به مثّلث مّساحی می گویند. در گذشته نیز از همین روش برای پیدا کردن مساحت 

زمین ها استفاده می کرده اند«.

سرگرمی و معّما

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

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

فصل6 : جمع و تفریق
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حّل مسئله

در مسئله های زیر فقط نوع عمل را تشخیص دهید. )به دست آوردن جواب الزم نیست.(
1ــ هر سال 365روز دارد.هر روز 24 ساعت است.هر سال چند ساعت است؟

2ــ فاصله ی شهر تهران تا قم 123کیلومتر است.از قم تا کاشان نیز 123کیلومتر است.
فاصله ی تهران تا کاشان چند کیلومتر است؟

و  دارد  نام  »اورست«  زمین  قلّه ی روی  بلندترین  است.  متر  و 5671  دارد  نام  »دماوند«  ایران  قلّه ی  بلندترین  3ــ 
8848   متر است. قلّه ی اورست چند متر از قلّه ی دماوند بلندتر است؟

4ــ روز 12 فروردین ماه  1358مردم ایران به جمهوری اسالمی  رأی دادند. تعداد رأی های سه صندوق به ترتیب 
7895 ،4834 و 6539 بوده است. چند رأی به این سه صندوق ریخته شده است؟

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

+        -       ×       ÷

گاهی استفاده از عددهای تقریبی به شما کمک می کند که راه حّل یک مسئله را تشخیص دهید.  
پس از اینکه راه حّل مسئله را تشخیص دادید، می توانید عددهای اصلی مسئله را به کار ببرید.

 5671 متر

 8848 متر

می توانیم به طور ساده بگوییم: ٣00 تا 20 تا چقدر می شود؟

فاصله ی شهرها را به طور تقریبی بیان کنید؛ برای مثال، 100 کیلومتر.
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1ــ تعداد قطر های یک 20 ضلعی بیشتر است یا یک 19 ضلعی؟
برای پاسخ دادن به این سؤال بهتر است قطر های سه ضلعی، چهارضلعی، پنج ضلعی و شش ضلعی را رسم کنید.

 سپس برای مسئله ی اصلی پاسخ پیدا کنید.

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 بتوانیم پاسخ مسئله ی اصلی را پیدا کنیم.

2ــ شکل های زیر با ترتیب و الگوی مشّخص ساخته می شوند.

اگر شکل دهم با 28 چوب کبریت ساخته شود، شکل یازدهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟
آیا الزم است شکل دهم و یازدهم را بکشید؟

1 2 ٣ 4

حّل مسئله ی ساده تر
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فّعالیت

مقایسه ی عددها

1ــ به کمک شکل، دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنید.
توضیح دهید که چگونه دوعدد را مقایسه کردید.

2ــ برای مقایسه ی دو عدد 3425 و 3431، ابتدا آن ها را با حذف رقم های یکان، دهگان و صدگان )و قرار دادن صفر 
به جای آن ها( بنویسید و مقایسه کنید.

دو عدد را با حذف رقم های یکان و دهگان بنویسید و مقایسه کنید.

دو عدد را با حذف رقم های یکان بنویسید و مقایسه کنید.

کدام یک از حالت ها مناسب تر است؟ چرا؟

3ــ برای مقایسه ی دو عدد 3044 و 2857، آن ها را با حذف رقم های یکان، دهگان و صدگان بنویسید.

                                                       

آیا با همین اّولین تقریب می توانید دو عدد را مقایسه و عبارت » 3044    2857« را کامل کنید؟ چرا؟
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انجام بده

کار در کالس

هصدی
105٧

هصدی
٨94٧

2ــ عددهای هر سطر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.
4010      4000      4020      4008
1318       1315        1313        1316       1319

1000 10001000

100 10 1 1100 100

1000 1000

100

100 100

10 1

ضلع های مثلّث های زیر را اندازه بگیرید.
مثلّثی که سه ضلع آن برابرند، متساوی االضالع نام دارد. ضلع های آن را به رنگ سبز 
کنید. مثلّثی که دو ضلع )ساق( برابر دارد، متساوی الّساقین نام دارد. ضلع های آن را به 

رنگ آبی کنید.

1ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد، در کنار آن بنویسید. سپس عددها را با هم مقایسه کنید. 
روش مقایسه ی خود را برای هم کالسی تان توضیح دهید.
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2ــ عالمت > یا < یا =  بگذارید.

2000  987                90 + 47    137                 450+230  690
4970  5020            850-150  610 +50       1100+200  1400 -1300      

   1437                                    2439                                    8451
 +3256         +                      +7385         +                     - 7349         -______         ______        _______       ______         _______       ______

تمرین

کامل کن

1ــ محیط مرّبع را به صورت زیر به دست آورید.
× = اندازه ی یک ضلع × 4 =محیط مربّع                                                         =       

محیط مرّبع چند برابر اندازه ی یک ضلع آن است؟

2ــ محیط مثّلث متساوی االضالع را به همان ترتیب به دست آورید.                                               
× = اندازه ی یک ضلع × 3=محیط مثّلث متساوی االضالع          =       

محیط مثّلث متساوی االضالع چند برابر اندازه ی یک ضلع آن است؟

7

5  

1ــ جاهای خالی را با کلمه ی »کوچک تر« یا »بزرگ تر« پر کنید. برای هر کدام یک مثال بزنید.
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: 

3ــ با قرار دادن عدد صفر به جای رقم یکان ،دهگان حاصل جمع و تفریق ها را به صورت تقریبی به دست آورید.

3000

4ــ الف ــ با حذف رقم یکان و دهگان و قراردادن صفر به جای آن ها، عددها را به صورت تقریبی بنویسید.
ب ــ حاصل هر عبارت را با عددهای تقریبی به دست  آورید.

ج ــ حاصل هر عبارت بین کدام دو عدد قرار می گیرد؟ در دایره ها، عددهای هزارتایی بنویسید.

7625 - 4322 

3423 + 2120

2345  + 4217 
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اضافه کردن یکی ها

1ــ حاصل جمع دو عدد را با توّجه به نمونه به دست آورید.فّعالیت

کامل کن

1ــ محیط پنج ضلعی را با نوشتن رابطه ی آن به دست آورید.
                                                                                                 = محیط پنج ضلعی       

2ــ به همین ترتیب، محیط شش ضلعی را به دست آورید.

                                                                                               = محیط شش ضلعی  

6

8

   ٣241                 54٣1     6024     4200
+ 112٧                        + 120٨  + 1٣12  + ٣0٧0_______         _______         ______ ______
اضافه کردن 1000 تایی ها           4241    
  +  12٧   _______
اضافه کردن 100 تایی ها             4٣41    
   +    27_______
اضافه کردن 10 تایی ها                 4٣61     
   +       7_______
      4368                    

   ٧4٨                                         ٣٨94٨     ٧645     945٣
- 6125                                      - 56٣4   - ٧02٨ - ٣202_______          _______         ______ _______
  کم کردن 1000 تایی ها               14٣٨    
  -  125_______
کم کردن 100 تایی ها                 1٣٣٨    
   -   25_______
کم کردن 10 تایی ها                 1٣1٨    
 -        5________
کم کردن یکی ها                   1٣1٣       

   7200 
+      70 ______   
      7270

2ــ حاصل تفریق دو عدد را با توّجه به نمونه به دست آورید.

جمع و تفریق



104104104104104

1ــ به کمک جدول های اعداد، حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.کار در کالس
10090٨0٧0605040٣02010

2001901٨01٧01601501401٣0120110

٣002902٨02٧02602502402٣0220210

400٣90٣٨0٣٧0٣60٣50٣40٣٣0٣20٣10

5004904٨04٧04604504404٣0420410

6005905٨05٧05605505405٣0520510

٧006906٨06٧06606506406٣0620610

٨00٧90٧٨0٧٧0٧60٧50٧40٧٣0٧20٧10

900٨90٨٨0٨٧0٨60٨50٨40٨٣0٨20٨10

9909٨09٧09609509409٣0920910

109٨٧654٣21
20191٨1٧1615141٣1211
٣0292٨2٧2625242٣2221
40٣9٣٨٣٧٣6٣5٣4٣٣٣2٣1
50494٨4٧4645444٣4241
60595٨5٧5655545٣5251
٧0696٨6٧6665646٣6261
٨0٧9٧٨٧٧٧6٧5٧4٧٣٧2٧1
90٨9٨٨٨٧٨6٨5٨4٨٣٨2٨1

100999٨9٧9695949٣9291

1000٨00٧00400200100
1٨001٣001100

٣00026002200
4000٣500٣٣00٣100

49004٧004400
60005600550052005100

6٧0065006٣006100
٨000٧٧00٧400٧200٧100
9000٨900٨600٨٣00

100009٨00950094009100

               4٣5٧                   6541                   ٧52٨٧                    ٣41                       9٧25                          12٧9
+ 2٣٧٨ - 229٣ + 1904 - 422٣ - ٣451  + 25٣٧_______ _______ _______ _______ _______                     ______

2ــ حاصل جمع و تفریق ها را به طور ذهنی یا به کمک جدول های باال به دست آورید.

9000-4000=  7000+2000=  6000-300 =  

5000-500 =  4500+500 =  3800+200 =  

6000-800=  7400+600 =  2100+1900=  
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تمرین

2ــ ساسان داخل کیف پول خود را نگاه کرد؛ 2 اسکناس 1000 تومانی،یک اسکناس 2000 تومانی و 2 اسکناس 500 تومانی 
داشت.ساسان چقدر پول داشت؟

3ــ ستاره در کیف پولش یک اسکناس 5000 تومانی، یک اسکناس 2000 تومانی، 2 اسکناس 1000 تومانی، یک اسکناس 
500 تومانی و 2 اسکناس 100 تومانی دارد. او چقدر پول دارد؟

ستاره چقدر بیشتر از ساسان پول دارد؟

4ــ حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.
2040 8070 4200 8600 7800 

+ 3050 - 1050 + 3700 - 1400 - 2900  _______ _______ _______ _______ _______

1ــ مقدار پول های زیر را حساب کنید.

کامل کن محیط شکل های زیر را به دست آورید.)همه ی ضلع های هر شکل با هم مساوی اند.(

89
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فّعالیت

1ــ حمید 4735 ریال در قلّکش داشت. او 2231 ریال دیگر هم در قلّک ریخت. حاال چقدر پول دارد؟ 
اگر پول هایش به صورت سّکه های 1 و 10 و 100 و 1000 ریالی باشند،

 
2ــ حمید 6966 ریال در قلّکش دارد. او در این هفته 1221 ریال در قلّک خود پس انداز کرده است. 

حاال چقدر پول دارد؟
چند سّکه ی 1 ریالی دارد؟ 

چند سّکه ی 10 ریالی دارد؟ 
چند سّکه ی 100 ریالی دارد؟ 

اگر حمید 10 سّکه ی 100 ریالی را با یک سّکه ی 1000 ریالی عوض کند، چند سّکه ی 100 ریالی برایش باقی می ماند؟
او با یک سّکه ی 1000 ریالی که در مقابل سّکه های 100 ریالی اش گرفته است، روی هم چند سّکه ی 1000 ریالی دارد؟ 

 3ــ جمعی را که شکل زیر نشان می دهد، در جدول ارزش مکانی بنویسید.
این ده سّکه ی 10 ریالی را با چه سّکه ای عوض می کنید؟

10 10

10 10101000 100 100

10

1

1

100 101000

10 10

10 1010

10

1

1

جمع در جدول ارزش مکانی

چند سّکه ی 1 ریالی دارد؟ 
چند سّکه ی 10 ریالی دارد؟ 

چند سّکه ی 100 ریالی دارد؟ 
چند سّکه ی 1000 ریالی دارد؟ 

هـصدی
5
1

3
3

7
2

4
2

هـصدی
6696
122+  1
٧٨11٧

٧٨1٨

هـصدی
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کار در کالس

با توّجه به شکل ها، جمع ها را انجام دهید یا برای جمع های داده شده شکل بکشید.

    1357                                                       2013                        
 + 1391                                                + 1020______                                      _______  

          2٣٣٣
+ 2244 _______

کامل کن محیط مستطیل را به دو صورت به دست آورید.

= محیط مستطیل             = 3 + 4 + ٣ + 4 = محیط مستطیل 
= محیط مستطیل              =)٣*2(+)4*2(= محیط مستطیل

6

4
4

3
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تمرین

ـ هاجر 1700 تومان و سارا 4350 تومان پول دارند. پول این دو نفر روی هم چقدر است؟ 2ـ

3ــ در یک شهر 3845 دانش آموز پسر و 3751 دانش آموز دختر درس می خوانند. این شهر چند دانش آموز دارد؟

4ــ حاصل جمع ها را به دست آورید.
 4030  4789  7025  6002  

+ 2107  + 1351  + 1801  + 1899   _______  _______  _______  _______  

محیط مستطیل ها را با نوشتن رابطه ی آن ها به دست آورید.                                                           کامل کن

    =)   ×  ( + )  ×   ( = عرض × 2 + طول × 2 = محیط مستطیل         
                                         = )   ×  ( + )   ×  ( = محیط مستطیل     

5

3

9

7

 185 و  پرتقال  درخت   1143 باغ  یک  در  1ــ 
درخت نارنگی کاشته شده است.

 این باغ چند درخت دارد؟
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فّعالیت

 1ــ حمید 6647 ریال در قلّک خود پول داشت. او 2325 ریال از پول هایش برداشت. 
حاال چقدر پول دارد؟

هـصدی
7
5

4
2

6
3

6
-2

چند سّکه ی 1 ریالی دارد؟ 
چند سّکه ی 10 ریالی دارد؟ 

چند سّکه ی 100 ریالی دارد؟ 
چند سّکه ی 1000 ریالی دارد؟ 

 2ــ حمید 4322 ریال در قلّکش داشت. این هفته 1150 ریال از آن برداشت و خرج کرد. 
حاال چقدر پول دارد؟

هـصدی
2
0

2
5

3
1

4
-1

حمید چند سّکه ی 1 ریالی دارد؟ 
آیا می تواند از سّکه های 10 ریالی خود 5 تا بردارد؟ 

داشت؟  خواهد  ریالی   10 سّکه ی  چند  کند،  عوض  ریالی   10 سّکه ی   10 با  را  ریالی   100 سّکه ی   1 اگر 

حاال 5 تا از سّکه های 10 ریالی را برمی دارد؛ چند سّکه ی 10 ریالی می ماند؟ 
با توّجه به اینکه یک سّکه ی 100 ریالی را برای تعویض با سّکه های 10 ریالی داده است، چند سّکه ی 100 ریالی 

برایش می ماند؟
چند سّکه ی 1000 ریالی دارد؟ 

 3ــ با توّجه به شکل، تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
هـصدی

1000 100 100

1 1

100

10

1000

10 1010 1 1

1000

تفریق در جدول ارزش مکانی
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        2512                                                                                        3459         
 -1351                                                                                               -2356           

کار در کالس

1ــ تعداد کّل مرّبع ها را با نوشتن ضرب و جمع به دست آورید.

)  ×  ( + )  ×  ( =   +    =   
2ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید.

4 × )7+2( =   ×    =                           ) 3+ 5(× 8 =  ×   =   
        )7-5(× )8 - 3( =   ×    =                )8 ÷ 4( + )7 × 5( =   +   =   

کامل کن

یک دسته ی 1000 تایی که
 به 10 تا 100 تایی تبدیل شده است

با توّجه به شکل، حاصل تفریق ها را به دست آورید یا برای تفریق های داده شده، شکل بکشید.

٣4٣5
- 112٣______
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تمرین

2ــ قیمت پیراهنی که آرش می خواهد بخرد، 8900 تومان است. اگر  او 9 اسکناس 1000 تومانی به فروشنده بدهد، 
چقدر باید پس بگیرد؟

3ــ کوچک ترین عدد سه رقمی را از بزرگ ترین عدد 4 رقمی کم کرده ایم؛ حاصل چند شده است؟

4ــ با رقم های 2،7،1،5 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 4 رقمی را بسازید.
اختالف این دو عدد را پیدا کنید.

5ــ ارتفاع قلّه ی توچال 3933 متر و قلّه ی دنا 5200 متر است. قلّه ی توچال چند متر از دنا کوتاه تر است؟

6ــ حاصل تفریق ها را به دست آورید.
3000  8050  8040  7300  

- 1234  - 3027  - 5205  - 2170  _______  _______  _______  _______   

پدرم  از  تومان  »اگر 1750  داری؟« سمّیه گفت:  پول  پرسید: »چقدر  از سمّیه  فهیمه  1ــ 
بگیرم، پول ها یم 4000 تومان می شود.« سمّیه چقدر پول داشت؟
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تمرین

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

در نمودار روبه رو به ترتیب چه اّتفاقی می افتد؟ توضیح دهید.
اگر دو عدد 500 و 600 خوانده شوند، عددی که نوشته می شود چیست؟

1ــ قطار تهران ــ مشهد در ایستگاه تهران 412 نفر را سوار کرد. در ایستگاه گرمسار 21 نفر و در 
ایستگاه سبزوار هم 78 نفر را سوار کرد. این قطار در این سه ایستگاه چند نفر را سوار کرده است؟

600  نفر  مطهری  شهید  دبستان  از  و  نفر   450 ایثار  دبستان  از  نفر،   750 فلسطین  آزادی  دبستان  از  قدس،  روز  در  2ــ 
دانش آموز در راه پیمایی شرکت کردند. از این سه مدرسه روی هم چند نفر در این راه پیمایی شرکت کرده اند؟

دو عدد را بخوان.

دو عدد را مقایسه کن.

عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم کن.

حاصل را بنویس.
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4ــ حمیده خانم به میوه فروشی رفت. او از سه میوه ی سیب، گالبی و هلو هر کدام یک کیلوگرم خرید. با توّجه به قیمت میوه ها 
حمیده خانم چقدر پول داده است؟

5ــ در نقشه ی زیر فاصله ی شهر ها به کیلومتر نوشته شده است. مسافری می خواهد از شهر کرمانشاه و از مسیر تهران و ساری 
برای زیارت به مشهد مقّدس برود. او چند کیلومتر راه را باید طی کند؟

6ــ پادگانی مستطیل شکل به طول 550 متر و عرض 150 متر داریم. می خواهیم دور این پادگان را سیم خاردار بکشیم. برای 
این کار به چند متر سیم خاردار نیاز داریم؟ 

3ــ کتابی که مینا از کتابخانه گرفته است، 1160 صفحه دارد. او هفته ی اّول 235 صفحه، هفته ی دوم 
471 صفحه و هفته ی سوم 150 صفحه از آن را خوانده است.

 مینا چند صفحه از این کتاب را هنوز نخوانده است؟

2٧00 تومان

٣100 تومان 2٧50 تومان
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سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

قیمت های  به  شابلون  یک  و  مداد  یک  دفتر،  یک  بودند.آن ها  رفته  فروشگاهی  به  خرید  برای  پدرش  و  کیارش 
تومانی  اسکناس 2000  و یک  تومانی  اسکناس 5000  کیارش یک  تومان خریدند.پدر  1800،1600 و2800 
به فروشنده داد. فروشنده حاصل جمع قیمت ها را به طور ذهنی به دست آورد.سپس، یک اسکناس 500 تومانی 
پس   داد و گفت: »6700«. بعد یک اسکناس 200 تومانی داد و گفت: »6900« و در آخر یک سّکه ی 100 
تومانی داد و گفت: »این هم 7000 تومان«. کیارش 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، کیارش در مدرسه برای جمع کردن قیمت ها و محاسبه ی باقی مانده ی پول چه روشی را یاد گرفته بود؟

درست کردن مکّعب
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گندم ذّرت

کیلوگرم

4000

2000

٣000

1000

جو

5000

گندم جوذّرت

فصل7 : آمار و احتمال

آمار و احتمال بخش هایی از علم ریاضّیات اند که در زندگی ما کاربردهای زیادی 
دارند.پیش بینی وضع هوا یکی از کاربردهای آمار و احتمال در زندگی روزمره 
است و در بسیاری از کارها از جمله پرواز هواپیماها و ساختمان سازی کاربرد 

دارد.

جو

ذّرت

گندم
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حّل مسئله

2ــ عددی را با خودش جمع کردیم و از حاصل جمع یکی کم کردیم، جواب 39 شد. آن عدد را پیدا کنید.
با اّولین حدس شروع کنید. برای مثال عدد را 15 در نظر بگیرید و آزمایش کنید.

حاال حدس بعدی شما باید بیشتر از 15 باشد یا کمتر از آن؟ چرا؟

3ــ عددی را دو برابر کردیم. سپس حاصل را با 20 جمع کردیم؛ جواب 68 شد. آن عدد را پیدا کنید.

4ــ یک سّکه را انداختیم، رو آمد. دوباره انداختیم، باز هم رو آمد. آیا می توانید حدس بزنید که اگر سّکه را دوباره 
بیندازیم، رو می آید یا پشت؟ چرا؟

زدن های  حدس  از  می شود.  انجام  مسئله  موضوع  براساس  مسئله  پاسخ  زدن  حدس 
بدون دلیل پرهیز کنید. در مسائل باال ابتدا با روش های نمادین یک تساوی بنویسید. سپس، 

از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کنید.

 ×  =  

1ــ کدام عددهای یک رقمی هستند که اگر در خودشان ضرب شوند، حاصل آن ها بیشتر 
از 30 می شود؟ 

به جای مربّع عددهای یک رقمی قرار دهید و حاصل را پیدا کنید.

!

 +  - 1 = ٣9   
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1ــ به شکل زیر چهار چوب کبریت اضافه می کنیم تا بیشترین تعداد مربّع ها دیده شود.چوب کبریت ها را کجا قرار می دهید؟

2ــ مساحت یک مستطیل 18سانتی متر مربّع شده است. اندازه ی ضلع ها را طوری قرار دهید که محیط آن 22 شود.
 اندازه ی ضلع های مستطیل را حدس بزنید. محیط شکل ها را پیدا کنید تا پاسخ مسئله مشّخص شود.

٣ــ محیط یک مستطیل 18 سانتی متر است. طول این مستطیل یک سانتی متر بیشتر از عرض آن است. 
طول و عرض آن را پیدا کنید.

برای اینکه دیگران، از جمله آموزگار، بتوانند روش حدس زدن و آزمایش کردن شما را تا 
رسیدن به پاسخ مسئله درک کنند، الزم است برای نوشتن حدس ها راه حّلی پیدا کنید.

حدس و آزمایش
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فّعالیت

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهساعت              روز
اّول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

روز یکشنبه زنگ سوم چه برنامه ای دارید؟
زنگ ورزش در چه روز و چه ساعتی است؟

2ــ بهرام ساعت های انجام دادن تکالیف خود را در روزهای مختلف هفته نوشته است: شنبه 2 ساعت، یکشنبه  
2 ساعت، دوشنبه  یک ساعت و ربع، سه شنبه 3 ساعت، چهارشنبه  2 ساعت و 45 دقیقه، پنجشنبه یک ساعت 

و جمعه یک ساعت و 45 دقیقه. با کامل کردن جدول زیر، آمار درس خواندن بهرام را نشان دهید.

روز
مّدت مطالعه

3ــ یک چرخنده را 12 بار چرخانده ایم و رنگ ها را یادداشت کرده ایم: زرد، سبز، زرد، قرمز، زرد، سبز، قرمز، 
سبز، زرد، قرمز، سبز و زرد. جدول مربوط به این آزمایش را رسم کنید.

جدول داده ها

1ــ  به کمک آموزگار خود برنامه ی هفتگی را کامل کنید.
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کار در کالس

12 شب8 بعدازظهر4 بعدازظهر12 ظهر8 صبح4 صبحروز          ساعت
241216105شنبه

0210884یکشنبه
1281064دوشنبه
241412108سه شنبه

341815127چهارشنبه
4518171510پنجشنبه

461715129جمعه

بیشترین دما در چه روز و چه ساعتی بوده است؟
کمترین دما در چه روز و چه ساعتی بوده است؟

بیشترین تغییرات دما در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در چه زمانی اتّفاق افتاده است؟

بگرد و پیدا کن

به شکل های مقابل استوانه می گویند.

 در تصویر روبه رو شکل های استوانه ای را با عالمت × مشّخص کنید.

دمای هوای یک شهر در روزها و ساعت های مختلف یک هفته در جدول زیر نشان داده شده است.
 هرچه هوا گرم تر باشد، عددی که دمای هوا را نشان می دهد، بیشتر است.
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تمرین

1ــ مدیر دبستانی تعداد دانش آموزان عالقه مند به ورزش های فوتبال، والیبال و بسکتبال را در پایه های چهارم، 
پنجم و ششم پیدا کرد و در جدول زیر نوشت. با توّجه به این اطاّلعات، به سؤال ها پاسخ دهید.

              ششم              پنجم                                 چهارم                                 
    ب    و   ف   ب  و  ف  ب  و  ف
1412  8   12    10     14    10   12  10    

 بازیکنکیوانبهرام

دور1001251

دور1001252

دور1001503

دور1501004

جمع

با توّجه به شکل های زیر یک استوانه بسازید.

2ــ کیوان و بهرام با هم بازی می کنند.هر کس که جمع امتیازاتش بیشتر باشد، برنده است.
این جدول نشان می دهد که هر یک از آن دو چند امتیاز گرفته است. چه کسی و با چه 

مقدار اختالِف امتیاز برنده می شود؟

ــ تعداد دانش آموزان عالقه مند به این 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 بقّیه بیشتر است؟
ــ در کدام کالس بیشترین تعداد عالقه مند به فوتبال وجود دارد؟

کاردستی بساز

استوانه ی خود را روی کاغذ بگذارید و دور دهانه ی آن خط بکشید. دو دایره به همان اندازه ببرید و باال و پایین استوانه ی 
خود را با آن ها بپوشانید.

دور
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فّعالیت

احتمال

خّلاق باش استوانه های زیر با مقواهای هم اندازه ساخته شده اند.
توضیح دهید چگونه این اّتفاق افتاده است.

1ــ چرخنده ی روبه رو را می چرخانیم تا عقربه ی آن روی یک رنگ بایستد؛ رنگ را یادداشت می کنیم.
چند حالت ممکن است برای ایستادن عقربه روی یک رنگ اّتفاق بیفتد؟           

این آزمایش را10 بار انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آزمایش

رنگ

چه کسری از آزمایش ها رنگ قرمز است؟      چه کسری آبی؟      چه کسری سبز؟     

2ــ یک تاس را می اندازیم. چند حالت ممکن است اّتفاق بیفتد؟ چرا؟  
   

                                
3ــ یک سّکه را باال می اندازیم. چند حالت برای آن اّتفاق می افتد؟
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کار در کالس

1ــ یک تاس را بیست بار بیندازید و هر بار عددی را که می آید در جدول زیر یادداشت کنید.

321

در مقابل هر عدد، یک کسر بنویسید که نشان دهد از 20 آزمایش چند مرتبه آن عدد آمده است. 
___       4 را بنویسید.

20   
برای مثال اگر از 20 آزمایش 4 بار عدد یک آمده است در مقابل عدد یک، کسر 

   :عدد 4         :عدد 5       :عدد 6
: عدد2        :عدد 3 :  عدد 1          

2ــ در یک کیسه دو گوی آبی و قرمز بگذارید. هر بار بدون نگاه کردن، یک گوی را در آورید، رنگش را یادداشت 
کنید و    دوباره آن را داخل کیسه بگذارید. این آزمایش را ده بار انجام دهید و جدول را کامل کنید.

آزمایش

رنگ

چه کسری از گوی ها ی داخل کیسه آبی است؟            چه کسری از گوی ها ی داخل کیسه قرمز است؟
چه کسری از آزمایش ها به رنگ آبی است؟                 چه کسری از آزمایش ها به رنگ قرمز است؟

به شکل های زیر مخروط می گویند. 

در تصویر روبه رو شکل های مخروطی را با × مشّخص کنید.

بگرد و پیدا کن
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تمرین

2ــ در یک کیسه 12 مهره به رنگ های مختلف وجود دارد: 4 مهره ی آبی، 3 مهره ی قرمز و 5 مهره ی سبز. بدون نگاه کردن به 
داخل کیسه، یک مهره بردارید. پس از یادداشت کردن رنگ مهره، آن را دوباره داخل کیسه قرار دهید. این آزمایش را 12 بار 

انجام دهید. 
جدول را کامل کنید.

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

1ــ برای هر جمله یکی از حالت ها را انتخاب کنید. 

کاردستی بساز یک کاغذ دایره ای شکل بردارید. مطابق شکِل زیر بخشی از آن را ببرید و با بقّیه ی آن یک مخروط 
به دست  بکشید. چه شکلی  را خط  آن  دور  و  بگذارید  کاغذ  روی  را  مخروط خود  کنید.  درست 

می آید؟ دور شکلی را که رسم کرده اید، ببرید و آن را به مخروط خود بچسبانید تا کامل شود.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آزمایش

رنگ

ــ درخت حرکت کند و راه برود.
ــ بعد از فصل پاییز فصل زمستان بیاید.

ــ در تابستان باران بیاید.
ــ اگر سیب را رها کنی، روی زمین بیفتد.

به طور حتم اتّفاق نمی افتداحتمال دارد اتّفاق بیفتدبه طور حتم اتّفاق می افتد
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فّعالیت

2ــ تعداد کتاب های فرید و موضوع آن ها در جدول زیر مشّخص شده است.

کمک درسیسرگرمیعلمیدرسینوع کتاب

10102515تعداد کتاب

نمودار دایره ای

غذا خوردن، نماز کار
خواندن و استراحت

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

2253زمان )ساعت(
دایره ی زیر 12 قسمت دارد. کارهای روزانه ی این دانش آموز را با رنگ کردن این قسمت ها نشان دهید. 

1ــ کارهایی که یک دانش آموز از ساعت 6 صبح تا 6 بعدازظهر  انجام می دهد، در جدول زیر نشان 
داده شده است.

ــ هر قسمت از دایره ی روبه رو، نشان دهنده ی 5 کتاب است. با رنگ کردن 
این نمودار دایره ای، اّطالعات مربوط به کتاب های فرید را نشان دهید.

بزنید. حدس بزن برش  شده  مشّخص  محل های  از  را  استوانه ها  زیر،  شکل  مثل  کنید.  درست  کاغذی  استوانه ی  یک 
قسمت های بریده شده را روی کاغذ بگذارید و دور آن ها خط بکشید. در کدام برش، شکل به دست آمده دایره 

است؟
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کار در کالس

10 9 ٨ ٧ 6 5 4 3 2 1 آزمایش

رنگ

با توّجه به جدول، دایره ی روبه رو رابا رنگ های قرمز و سبز رنگ آمیزی کنید.
اگر چرخنده را 10 بار دیگر بچرخانیم، پیش بینی می کنید که

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

بار رنگی را که عقربه روی آن می ایستاد،  بار چرخاند. او هر  آبی بود، 100  به دو رنگ قرمز و  2ــ معصومه چرخنده ای را که 
یادداشت می کرد. در آخر هم جدول زیر را کشید.

شما با توّجه به اطاّلعاتی که در جدول آمده است، دایره را رنگ آمیزی کنید. ابتدا عددهای تقریبی را بنویسید.

عدد تقریبیتعدادرنگ

49قرمز

51آبی

1ــ چرخنده ی روبه رو را ده بار بچرخانید. هر بار عقربه روی 
چه رنگی می ایستد؟ جواب هایتان را در جدول زیر بنویسید. 

حدس بزن با کاغذ دو مخروط درست کنید. با توّجه به شکل های زیر، مخروط ها را از محّل مشّخص شده، برش 
بزنید. قسمت های بریده شده را روی کاغذ بگذارید و دور آن ها خط بکشید. 

در کدام برش، شکل به دست آمده دایره است؟
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تعدادنوع درخت

200کاج

100توت

50بلوط

50چنار

تمرین

با توّجه به نمودار به سؤال ها پاسخ دهید.کامل کن
ــ درمجموع، علی چند کتاب دارد؟ ــ تعداد پسرها چند نفر بیشتر از دختر هاست؟          

1ــ در جدول زیر تعداد و نوع درخت های یک پارک نشان داده شده است.
نموداردایره ای مربوط به اّطالعات جدول زیر را کامل کنید.

3ــ اّطالعات نمودار ستونی را با رنگ کردن، در نمودار دایره ای نشان دهید.

2ــ 40 کودک در »مهد کودک شادی« آموزش می بینند.
نمودار دایره ای روبه رو تعداد دخترها و پسر ها را در این مهدکودک نشان می دهد.

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

چنار

پسر دختر

تعداد

200

100
150

50

علمی داستان

تعداد

60

20
40

٨0

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

پسرهادخترها

دختر پسر

تعداد

٣00

100
200

400
500



فّعالیت

سرگرمیمذهبیعلمیداستاننوع
20203010تعداد

انتخاب نمودار

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

با توّجه به این جدول، نمودارهای مختلف را کامل کنید.    

داستان: سبز
علمی: آبی

مذهبی: زرد
سرگرمی: قرمز  

به نظر شما کدام نمودار برای این موضوع مناسب تر است؟
در این باره در کالس با آموزگار و هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.

هر  یعنی10 کتاب   

داستانعلمی

تعداد

15

5
10

20

مذهبی سرگرمی

25
٣0

داستان علمی مذهبی سرگرمی

127127127127127
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کار در کالس

2ــ خانم حسنی از 30 دانش آموز پرسید که کدام نوع بستنی را بیشتر 
دوست دارند. بعد هم جدول زیر را کشید و پاسخ های آن ها را در آن 
ثبت کرد. شما چه نموداری را برای چنین موضوعی مناسب می دانید؟ 

آن را رسم کنید.

اگر بخواهید این اّطالعات را در نمودار نشان دهید، چه نوع نموداری را انتخاب می کنید؟ پس از انتخاب نمودار، آن را رسم کنید.
 کار خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

1ــ تعداد گوسفندان چند روستا به صورت تقریبی در جدول زیر مشّخص شده است.

محمود آبادوکیل آبادحسن آبادعلی آبادنام روستا

2000400080006000    تعداد گوسفندان 

تعدادبستنی
موزی

شکالتی
توت فرنگی

زعفرانی
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تمرین

تعداد دختران و پسران دو مهد کودک پویا و شبنم در جدول زیر آمده است. می خواهیم این اّطالعات را 
در دو نمودار دایره ای و ستونی نشان دهیم. نمودارهای زیر را کامل کنید.

ق باش خال ّ
آجرچینی های زیر را به صورت متقارن رنگ آمیزی کنید.

شبنمپویا

پسردخترپسردختر

30402010

به نظر شما کدام نمودار مناسب تر است؟  چرا؟

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

تعداد

15

5
10

20
25

پسردختر
پویا شبنم

٣0
٣5
40
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تمرین

چهارشنبه  پنجشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه      روز شنبه

40 30 15 35 25 30 تعداد بطری ها

اطاّلعات جدول را در یک نمودار ستونی قرار دهید.
این مغازه دار در چه روزی کمترین مقدار شیر را فروخته است؟

چرا روز پنجشنبه فروش شیر بیشتر بوده است؟
به نظر شما، بهتر است این مغازه دار هر روز چند بطری شیر 

چرا؟ برای فروش بیاورد؟ 

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

1ــ نمودار دایره ای در تمرین ٣ صفحه ی 126 را چگونه رنگ کردید؟ توضیح دهید.

2ــ دو جمله بنویسید که در آن ها کلمه ی »احتمال« یا »شانس« به کار رفته باشد.

1ــ مغازه داری تعداد بطری های شیر را که در روزهای مختلف هفته فروخته، در جدول زیر ثبت کرده است.
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2ــ مّدت زمانی که طول می کشد تا دانش آموزان مدرسه ی دانش از خانه به مدرسه بروند، در نمودار زیر مشّخص شده است. 
اکثر این دانش آموزان، بیشتر از 10 دقیقه در راه اند.

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

4ــ الدن از دوستانش درباره ی آب میوه ی مورد عالقه شان پرسید و با توّجه به پاسخ های آن ها نمودار ستونی زیر را رسم کرد.

3ــ نمودار دایره ای روبه رو نشان می دهد که مریم یک شبانه روز خود را چگونه گذرانده است.
یک نمودار ستونی رسم کنید و این اطاّلعات را در آن قرار دهید.

چگونه اطاّلعات نمودار را به عدد تبدیل می کنید؟ توضیح دهید.

5ــ0 10ــ6

تعداد

6

2
4

٨

15ــ11 20ــ16

10

زمان

سیب

تعداد

پرتقال انگور
آب میوه

تکلیف،رفت و آمد
 تلویزیون و بازی

درس خواندن در 
مدرسه

خواب و
 استراحت

سیب

انگور
پرتقال

انگور

سیب
پرتقال

انگور

سیب
پرتقال

انگور

سیب

پرتقال

کدام یک از این نمودارهای دایره ای به طور تقریبی همان اطاّلعات را نشان می دهد؟ چرا؟ 
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سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

چهار مکّعب چینه بردارید و تمام حالت هایی را که این مکّعب ها می توانند کنار هم قرار بگیرند، پیدا کنید. 
در شکل روبه رو یکی از این حالت ها نشان داده شده است. بقّیه ی حالت ها را شما پیدا کنید.

توّجه داشته باشید که شکل های زیر نیز همان حالت را نشان می دهند.چهار مکّعب فقط در هوا چرخیده اند 
اّما حالت جدیدی به وجود نیامده است.

خداوند جهان را به گونه ای آفریده است که توانایی ها، استعدادها، هنرها، مهارت ها، ثروت ها و حّتٰی پدیده های طبیعی 
مثل زلزله، سیل و طوفان به طور منظّمی توزیع شده اند. برای مثال، اگر قّد آدم ها را در نظر بگیریم، می بینیم که در 
هر جامعه تعداد محدودی قد بلندند و در مقابل آن ها نیز تعدادی قّد بسیار کوتاهی دارند.بقّیه ی آدم ها هم دارای قّد 
متوّسطی هستند. پس توزیع قّد آدم ها یک نظم دارد. کوتاه قد، متوسط، بلند قد. در مورد هوش هم همین طور است. 
تعدادی از انسان ها هوش فوق العاده ای دارند. در برابر آن ها نیز تعدادی هستند که هوش پایینی دارند. اّما اغلب 
انسان ها دارای هوش متوّسط اند و با تالش و پشتکار و به خصوص داشتن نظم در کارهایشان می توانند به موّفقیت 

برسند.

با راهبرد الگوسازی می توانید همه ی حالت های ممکن را پیدا کنید.



فصل8 : ضرب عددها

بار    4200 تقریبی  به طور  ساعت  هر  در  و  بار   ٧2 دقیقه  هر  در  انسان  قلب 
می زند. در کودکان تعداد ضربان قلب، بیشتر و در ورزشکاران کمتر است.
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حّل مسئله

2ــ بزرگ ترین عدد 4 رقمی را  بنویسید.
 بزرگ ترین عدد 4 رقمی را که در آن هیچ رقمی تکرار نشده باشد، بنویسید.

کوچک ترین عدد 4 رقمی  را بنویسید.
کوچک ترین عدد  زوج 4 رقمی  را که در آن هیچ رقمی تکرار نشده باشد، بنویسید.
حاال کوچک ترین عدد 4 رقمی را که در آن هیچ رقمی تکرار نشده باشد، بنویسید.

با توّجه به اطاّلعات مسئله، از رقم های 0 تا 9 چگونه استفاده می کنید؟ توضیح دهید.

1ــ با چهار کارت که روی آن ها رقم های 2،3، 5 و8 نوشته شده است، همه ی عددهای 4 رقمی را بسازید. 
چند تا از آن ها زوج اند؟

برای نوشتن تمام عددها از راهبرد الگوسازی استفاده کنید.

برای پیدا کردن پاسخ یک مسئله تمام حالت های ممکن را در نظر بگیرید. سپس با توّجه 
به شرایِط مسئله، حالت های نامطلوب را کنار بگذارید.

٨ 5 2 ٣
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2ــ اگر عددهای 2 و ٣ نشان دهنده ی تعداد دسته ها و عددهای 4 و 5 نشان دهنده ی تعداد اشیاِء هر دسته باشند، چند عبارت ضرب 
می توانیم بنویسیم؟ به نمونه ها توّجه کنید.

 تایی    دسته ی  
       2    ×  4  =  ٨
       2    ×      =

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

1ــ با توّجه به توضیحاتی که در ادامه می خوانید، عددهای 1 تا 7 را در شکل زیر قرار دهید.
در دایره فقط عدد زوج هست. عدد 4 هم در دایره است هم در مستطیل. عددهای 1 و 7 فقط در مستطیل هستند. عددهای 3 و 

5 فقط در مثلّث هستند. عدد 6 هم در مثلّث است هم در دایره. عدد 2 فقط در دایره است.چه عددی در سه شکل قرار می گیرد؟

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

حذف حالت های نامطلوب
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 2 ×0 =                    4 ×  = 0                   30×  =                    1×7 =        
      × 12 = 12              1 ×  =            1× 1 =                                × 5 = 5             
18 ×  = 0                0×25 =                     1 ×  = 8                              1 ×17 =          

فّعالیت

   3×10=  4× 20 =  80×3=  
   20×30=  60×40=  80×200=  
    200×400=  300×20=  10×100=  

2ــ بین تعداد صفر های دو عدد و تعداد صفر های حاصل ضرب چه رابطه ای وجود دارد؟ بنویسید.

3ــ به کمک رابطه ای که کشف کردید، توضیح دهید که چگونه می توانید حاصل ضرب ها را بدون ماشین حساب به دست آورید؟

4ــ با توّجه به توضیح قسمت باال، حاصل ضرب ها را پیدا کنید.
   4×60=                                                          20×40=                                                800×30=

درستی پاسخ های خود را با ماشین حساب بررسی کنید.
اگر جواب های شما نادرست باشند، باید دوباره در مورد سؤال 2و3 فکر کنید.

ضرب در عدد10

الگوهای آجری را رنگ کنید. خّلاق باش
در صورت امکان، شکل رنگ شده متقارن باشد.

1ــ حاصل ضرب عدد های زیر را به کمک ماشین حساب پیدا کنید.
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کار در کالس

فّعالیت

حاصل ضرب هر عدد در صفر چه عددی می شود؟

 2 ×0 =                    4 ×  = 0                   30×  =                    1×7 =        
      × 12 = 12              1 ×  =            1× 1 =                                × 5 = 5             
18 ×  = 0                0×25 =                     1 ×  = 8                              1 ×17 =          

1ــ حاصل ضرب ها را بنویسید.

  30× 40 =                                                   200× 30 =                                          80× 10 =
10×100 =                                                  100 ×10 =                                         10 ×10 =  
2×3 ×10 =                                                 50×2 ×10 =                                      40×20× 30 =

1ــ برای هریک از شکل های زیر یک ضرب بنویسید.

3×1 = 

از ضرب ها و پاسخ های آن ها چه نتیجه ای می گیرید؟

2ــ برای تعداد گیالس ها در هر شکل یک تساوی ضرب بنویسید. 

2×1 = 

2ــ تساوی ها را کامل کنید.  



138138138138138138138

کار با ماشین حساب

تمرین

2ــ یک گروه کارگر در هر ماه 10 کیلومتر جاّده ی روستایی می سازد.این گروه در یک سال چند کیلومتر جاّده ی روستایی می سازد؟

3ــ احمد روزی 10 آیه ی قرآن را می خواند.در یک ماه )٣0 روز( چند آیه می خواند؟

4ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید.
2 × 2 × 4 = )2 × 2( × 4 =                 ٧ × 1 × ٣=
0 × 4 × 6 =                  2 × 5 × ٧=

5  ــ زهره در برنامه ی درسی اش هفته ای 2 بار ریاضی دارد و هر بار 2 ساعت ریاضی می خواند. 
زهره در 4 هفته چند ساعت ریاضی می خواند؟

6ــ محسن 4 بز دارد که هر کدام روزی 2 کیلو شیر می دهد.
این بزها در 3 روز چند کیلو شیر می دهند؟

1ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

10 ×14 =                            42 ×10 =                   84 × 10 = 
14 × = 140                          10 × = 750               270 = 10 ×

 به کمک ماشین حساب، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

3 + * - =

+*÷ =

4٣*٧1+129=

5 2 5 1 4

3 2 544 8
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فّعالیت

ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

1ــ با رسم شکل حاصل ضرب ها را به دست آورید.
100            10       1 

٣ × 21 =                               4 × 12 =                                  2 × 21٣ =

2ــ مانند نمونه برای شکل ها ضرب بنویسید و حاصل را پیدا کنید.

2 × 2٣ =        
23 = 20 + 3    

2 × 20 =                          2 × ٣ =

3× 34 =                  
 34=30 + 4       ٣ × ٣0 =   ×  = 

 2 × 324=  
324= 300+20+4

 ×  =                 ×  =        

3ــ به کمک وسایلی که آموزگار به گروه های دو نفره ی شما می دهد، ضرب ها را بسازید و حاصل آن ها را پیدا کنید. 
سپس شکل هر کدام را بکشید.

2 × 215 =     4 × 2٣ =

2 × 300 = 
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کار در کالس

1ــ مانند نمونه، حاصل ضرب ها را به صورت تقریبی بنویسید.
4٧ × 21 → 50 × 20 =                   ،          ٨٣ × 29 → × = 
51 × 61 →  ×  =     ،          ٨ × ٧٨9 →  ×  = 

4 × 2٣ =                               4 × 20 =                         4 × ٣ =

5 × ٣1 =                              5 × ٣0 =                        5 × 1 =

٣ × 242 =                         ٣ × 200 =     ٣ × 40 =                          ٣ × 2 =

با رسم شکل حاصل ضرب ها را به دست آورید.

تقریب بزن

2ــ کشاورزی در مزرعه اش 57 ردیف کلم کاشته است. او در هر ردیف 61 کلم کاشته است.
در مزرعه ی او به طور تقریبی چند کلم کاشته شده است؟
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صفحه ی شطرنجی روبه رو را با آجرهای رنگی به شکل  می پوشانیم.
آیا مرّبعی خالی می ماند؟ چرا؟

تمرین

٧0 × 2 =   ٣ × 50 =   40 × 6 =
٧ × 20 =   9 × ٣0 =   ٨0 × 20 =

2ــ ماهرخ هر هفته 10 ساعت ریاضی کار می کند. در 3 هفته چند ساعت ریاضی کار می کند؟

٣ــ محیط مربّعی را که هر ضلع آن 10 سانتی متر است حساب کنید.             
                                          

4ــ محیط مثلّث متساوی االضالع روبه رو چند سانتی متر است؟

5 ــ مساحت مستطیلی را که طول آن 10 و عرض آن 7 سانتی متر است حساب کنید.

1ــ حاصل ضرب های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

2 × ٣ × 10 =  3 ×4 × 10 =   4 × 4 × 10 =
6 × 2 × 5 =  ٣ × ٧ × 10 =   2 × ٨ × 5 =

ق باش خال ّ

20
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   21                                                                                                                           
×4                                                                                                                             

                                                                         
+                                                                                                                            

                                                                                                                    
232
× 3                                                       

                                                                          +                                                                                                                     
+      

53                                                                                                                        
×3

                                                                                                                        
+ 

241                                                                                                                    
  × 5                                                               

   
                                                                          +                                                                                                                     
+      

فّعالیت

 ضرب 10 تایی
ضرب یکی ها

 ضرب 10 تایی
ضرب یکی ها

 ضرب 100 تایی

 ضرب 100 تایی

 ضرب 10 تایی
ضرب یکی ها

 ضرب 10 تایی
ضرب یکی ها

شکل را کامل کنید. سپس حاصل ضرب هر بخش را در قسمت مربوط بنویسید.

محاسبه ی ضرب
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2٣                                   41                               42                                   ٣5
      ×٣            ٣*20             ×5           5*40          ×٧×                                   ٣     
60             ٣*٣             200           5*1                                                                      
+ 9                                  + 5                            +                                  +
69                                  205 

1ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه ها به دست آورید. کار در کالس

تقریب بزن 1ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

        21×1٨9        20× 200=               
٣41×1٧6         ٣00×200=               

    29×410         ×  =           
9×40٧         ×  =   

2ــ دبستان کوشش 12 کالس دارد. هر کالس ٣2 دانش  آموز دارد.
این دبستان به طور تقریبی چند دانش آموز دارد؟

2ــ حاصل ضرب ها را مانند نمونه به دست آورید.

            43  54  124  345                                  211  
*  7                          *  5                                     *  7                            *  8                                   *  5    _____                        _____  ______   _____            ______ 

                           
      

2٨0
+21
٣01
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4ــ تعداد دانش آموزانی را که در چرخ و فلک نشسته اند، پیدا کنید.

5ــ هر دوجین مداد 12 مداد است. 4 دوجین مداد چند مداد است؟

6ــ زمینی مرّبع شکل داریم که هر ضلع آن 42 متر است. محیط آن چند متر است؟

٧ــ در دبستان اندیشه تعداد دانش آموزان کالس ششم 2٧ نفر است،تعداد دانش آموزان کالس اّول ٣ برابر آن هاست.
چند دانش آموز در کالس اّول این دبستان درس می خوانند؟

1ــ دو جعبه داریم که در هر کدام چهار بسته ی شش تایی مداد رنگی هست. در این جعبه ها چند مداد 
رنگی وجود دارد؟

2ــ در یک کارتن 9 بسته ی 12 تایی مداد رنگی هست. این کارتن چند مداد رنگی دارد؟

تمرین

٣ــ طول یک مستطیل 1٨ سانتی متر و عرض آن 9 سانتی متر است.مساحت این مستطیل چند سانتی متر مرّبع است؟
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1ــ 1٧ شاخه گل داریم. می خواهیم با هر 4 شاخه ی آن ها یک دسته گل درست کنیم.
چند دسته گل درست می شود؟

چند شاخه گل باقی می ماند؟
با رسم شکل توضیح دهید.

فّعالیت

برای حل کردن مسئله ی باال می توانیم از نماد    استفاده کنیم و پاسخ را به صورت زیر بنویسیم: 

باقی مانده
خارج قسمت

تقسیم با باقی مانده

                         
1٧           4                                                                                            

                                                                                            4           16  ــ
1                                                                                                           

2ــ 17 شاخه گل داریم. می خواهیم آن ها را به طور مساوی در 4 گلدان 
تقسیم کنیم. شما گل ها را یکی یکی در گلدان ها بکشید. این کار را ادامه 

دهید تا همه ی گل ها به تعداد مساوی در گلدان ها قرار گیرند.
در هر گلدان چند گل قرار می گیرد؟                          

چند گل باقی می ماند؟
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1ــ خارج قسمت و باقی مانده ی هر یک از تقسیم ها را به دست آورید. از راهنمای داده شده کمک بگیرید.

46         6            5×6=٣0                       ٧5        9                  6× 9 = 54      
 6×6=٣6                                                        ٧×9 = 6٣      

                ٧×6=42                                                          ٨×9 =٧2                   
                ٨×6=4٨                                                           9×9 =٨1                                               

کار در کالس

کار با ماشین حساب

2ــ تقسیم ها را انجام دهید.
45       ٧                         50       ٨                  41      5                     22      ٣

٣ــ باقی مانده ی کدام تقسیم های زیر، صفر می شود؟

      1٨       6                           ٨       6                   1٣      2                     12      2      
  

4ــ آیا تقسیم ٧9 بر9 باقی مانده دارد؟ 
تقسیم ٣4 بر ٧ چطور؟

1ــ حاصل تقسیم های زیر را به کمک ماشین حساب پیدا کنید.
240÷ 10 =                   128 ÷ 4 =                 215 ÷ 5 =                      

          
می آوریم. چه عددی روی صفحه  به دست  ماشین حساب  با  را  بر 3  تقسیم 17  2ــ حاصل 
ظاهر  می شود؟ آیا با این عدد آشنا شده اید؟ این اّتفاق برای تقسیم هایی که باقی مانده دارند می افتد 

و حاصل تقسیم به این صورت نمایش داده می شود.

- -
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1ــ اتوبوسی که ٣٧ مسافر داشت، خراب شد.مسافران پیاده شدند و هر تاکسی 4 نفر از آن ها را سوار کرد.
برای اینکه همه ی مسافران سوار تاکسی شوند، چند تاکسی الزم است؟

2ــ طاها  ٨4 شکالت داشت.او در روز نیمه ی شعبان بسته های 9 تایی شکالت درست کرد و به 9 همسایه داد.چند شکالت برای 
خودش باقی ماند؟

٣ــ شیرینی پزی در کرمانشاه در 6 روز 42 جعبه نان برنجی درست کرد. او در هر روز چند جعبه نان برنجی درست کرده است؟

4ــ ٣٧ کیلوگرم گیالس را درجعبه هایی می ریزیم که هر کدام 5 کیلوگرم گیالس جا می گیرد.چند جعبه الزم داریم؟

خّلاق باش الگوهای آجر چینی را ادامه دهید.

تمرین
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1ــ با توّجه به ضرب و حاصل آن 161=7*23، توضیح دهید که حاصل ضرب زیر چگونه به دست می آید.     
            23000                                                                                             
 ×     70                                                                              

2ــ توضیح دهید باقی مانده ی تقسیم روبه رو چگونه به دست می آید. 
                                                                                                               

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

                            7
                            5                            37

2ــ اگر وزن هر 5 نخود به طور تقریبی یک گرم باشد، یک کیلوگرم نخود چند تا نخود است؟

3ــ در یک کارخانه ی پارچه بافی ساعتی 1235 متر پارچه بافته می شود. در این کارخانه در 8 ساعت چند متر پارچه بافته می شود؟

تمرین

1ــ می خواهیم 6 بسته ی 12 تایی مداد را بین 9 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می رسد؟
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4ــ اتومبیلی در هر ساعت 80 کیلومتر را طی می کند. اگر به همین ترتیب حرکت کند، در 3 ساعت چند کیلومتر را می پیماید؟
500 کیلومتر را در کمتر از 6 ساعت طی می کند یا بیشتر از آن؟

5ــ زمینی به شکل مرّبع داریم که هر ضلع آن 1050 متر است. می خواهیم دور این زمین را دو ردیف سیم خاردار بکشیم. 
به چند متر سیم خاردار نیاز داریم؟

6ــ یک نّقاش در اّولین روز کارش 8 متر مرّبع از ساختمانی را رنگ کرد. صاحب ساختمان از او خواست که هر روز 2  برابر 
روز قبل رنگ کند.

 روز دوم چند مترمربع را باید رنگ کند؟

روز سوم چقدر؟

روز چهارم چقدر؟

روز پنجم چقدر؟
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فرهنگ خواندن

آجرهایی به شکل و رنگ               ،                     ،                              و                                      دارید.
                      

  این آجرها را روی صفحه ی شطرنجی زیر بچینید، اگر شکل شما متقارن باشد، بهتر است.

6 حالت زیر از کنار هم قرار گرفتن 4 مکّعب به وجود آمده اند. 
ابتدا با مکّعب های چینه، این 6 حالت 4 تایی را درست کنید.

 سپس با کنار هم قرار دادن آن ها یک مکّعب ٣ × ٣ × ٣ را بسازید.

معّما و سرگرمی
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