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باسمه تعالی
فرایند تولید برنامه ی درسی مجموعه فعالیت های نظام مند وطرح ریزی شده ای است ، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوین ، اجرا وارزشیابی( رادر 

یک بافت منسجم وهماهنگ با غایت واهداف نظام تعلیم وتربیت رسمی سامان دهی نماید.
در تدوین محتوای كتب دانش آموزان با نیاز های ویژه كه بخشی از فرایند برنامه ریزی 
تا مالحظات  ساحت های تربیتی حاكم برفلسفه تعلیم وتربیت  درسی است ، سعی شده 
كه ناظربر رشد وتوان مندی دانش آموزان برای درک وفهم دانش پایه وعمومی ، كسب 
انتقادی  به كارگیری شیوه تفكرعلمی ومنطقی ، توان تفكر  مهارت های دانش افزایی ، 
آمادگی جهت بروز خالقیت ونوآوری ونیز كسب دانش ، بینش و تفكر فناورانه برای بهبود 
كیفیت زندگی است ، مورد توجه قرارگیرد. این محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب 
برنامه درسی ضمن تاكید بر  انعطاف در عین ثبات وهمه جانبه نگری وتوجه به هویت ویژه 
متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دست یابی دانش آموزان به كسب شایستگی های الزم 

) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشدومعلمان عزیز وگرامی با بهره گیری از 
این كتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی واجتماعی یاری نمایند.

این كار بزرگ حاصل همكاری صمیمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان 
استثنایی و گروه های تالیف كتاب های درسی می باشد، شایسته است ازتالش ومساعی 
تمامی این عزیزان وهمكاران سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع كه در 

مراحل چاپ وآماده سازی مارایاری داده اند، تقدیر وتشكر نماییم.
دراینجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات وپیشنهادهای 

خودرا در خصوص این محتوا به این سازمان منعكس نمایند.                                

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با معلم
هدف از آموزش ریاضی انتقال مفاهیم، مهار ت ها و دانشی است که مبنا و پایه ی سازگاری شناختی و اجتماعی دانش آموزان 
شود. لذا در تدوین اهداف و محتوای این کتاب به ارائه مفاهیمی تاکید شده است که دانش آموزان بتوانند در زندگی شغلی و روزمره 

خود، برای بهتر زیستن از آن بهره جویند.
برای اجرای بهتر آموزش، توجه دبیران محترم را به نکات ذیل جلب می کنیم:

الف(ساختار کتاب
ساختار کتاب ریاضی براساس موارد زیر طراحی شده است:

1 ـ تصویر عنوانی: هر درس )مفهوم( با تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن درس آغاز می شود. همکاران
گرامی قبل از آموزش مفاهیم درس جدید ،می توانند از این تصاویر برای جلب توجه دانش آموزان و ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی 

آنان به منظور ورود به درس جدید استفاده کنند.
2ـ  آیا می دانید: در صفحه عنوانی مطالبی جهت افزایش و تقویت اطالعات عمومی دانش آموزان ارائه گردیده است ، ازاین 

بخش ارزشیابی به عمل نمی آید
3ـ تاریخ: در ابتدای آموزش مفاهیم و برخی از تمرین ها ، » واژه تاریخ « نوشته شده است که ضروری است دانش آموزان تاریخ 

آن روز را در جای خالی بنویسند.
4ـ یادآوری: هدف از تمرینات یادآوری، توجه به مطالب پیش نیازی است که الزم است دانش آموز برای آموزش موضوع جدید 

آنها را فرا گرفته باشد، برخی از این تمرین ها نیز به منظور توسعه تجربیات دانش آموزان در مفهوم مورد نظر می باشد.
5ـ مطالب جدید: پس از یادآوری و ارزشیابی از پیش دانسته های دانش آموزان، مفاهیم جدید مطرح گردیده است و تا حد امکان 
تالش در این بوده است که دانش آموز با هدایت مربی به طور فعال در فرآیند یاددهی  یادگیری مشارکت داشته باشد. در این بخش 

تمرین هایی نیز جهت تسلط و تثبیت یادگیری دانش آموزان ارایه گردیده است.
6ـ تمرین: هدف از تمرین های ارائه شده ،تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی دانش آموزان در فضای کالس درس است.

7ـ مسئله:در حال حاضر آموزش ریاضیات به دانش آموزان با نیازهای ویژه از انتقال مفاهیم ساده و عمومی به سمت حل مسائل 
کاربردی تغییر کرده است .حل مسئله از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است . لذا این فعالیت به منظور کاربردی نمودن 

آموزش های ریاضی در زندگی روزمره می باشد.
8ـ فعالیت و ریاضی در زندگی: محیط پیرامون دانش آموز فرصت های مناسبی را برای تلفیق ریاضیات با زندگی دانش آموز فراهم 

می آورد.این تمرینات موجب می شود وی به طور منسجم مفاهیم را به زندگی شخصی و شغلی خود تعمیم دهد.
9ـ بازی و ریاضی: به منظور ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی فعالیت هایی در 

قالب بازی و سرگرمی طراحی شده است.



ب(روش های تدریس
با توجه به رویکردهای نوین آموزشی،در فعالیت های یاد دهی  یادگیری از رو شهایی استفاده می شود که دانش آموز نقش فعالی در این 
فرایند ایفا نماید. همچنین باید بر رو ش هایی تاکید شود که دانش آموز بتواند مطلب آموخته شده را تعمیم داده و در موقعیت های مختلف 
به کار گیرد. بنابراین تاکید بر آموزش عینی و ملموس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، به کارگیری مفاهیم و روابط عددی در سایر 
دروس، حرفه ها و به طور کلی در زندگی روزمره می باشد. برای تحقق این امر ابتکار و خالقیت معلم نقش به سزایی دارد. رو ش هایی 
مانند ایفای نقش استفاده از تجربه ها و مشاهدات عینی، بحث گروهی، روش نمایشی و... از جمله رو ش هایی هستند که در آموزش 
ریاضی می توان استفاده کرد. البته باید توجه داشت که جدا کردن رو شها از یکدیگر فقط برای مطالعه آ نهاست و معمواًل هنگام تدریس 

از مجموعه ای از رو ش ها استفاده می شود.

ج( ارزشیابی
با توجه به ساختار کتاب ریاضی عالوه بر آزمون کتبی، ارزشیابی از مهار ت ها و به عبارتی ارزشیابی عملی مورد تاکید می باشد.بارم 

ارزش یابی پایانی درس ریاضی 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی است.
در ارزشیابی مستمر درس ریاضی باید به فعالیت های کالسی دانش آموز، تکالیف درسی، فعالیت های خارج از کالس و امتحانات 
کالسی توجه شود.نمونه فعالیت های هر دانش آموز، مانند تمرینات رسم، ساخت اشکال هندسی و ... تا پایان سال تحصیلی در کالس 

نگهداری شود.

آرزومندیم تدوین و تالیف این کتاب برای دانش آموزان مفید واقع گردد. از همکاران گرامی و صاحبنظران تقاضا داریم، با نظرات 
سازند ه ی خود ما را از کاستی های کتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی مورد لحاظ قرار گیرد.



۱۱ اُرديبهشت هر سال، روز جهاني كارگر است.

در اين روز از كارگران نمونه قدرداني مي شود. 

تقویم

آیـا می دانیـد ؟



2

تقویم

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

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

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

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

اگر امروز 10 مرداد باشد:

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

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

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

تمـریـن

تاریخ ........................
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تقویم

امروز 18 خرداد ماه است. 

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

یعنی: .....… خرداد

امروز 6 آبان است.

2 هفته ی دیگر مسابقات قرآن شروع می شود.

یعنی: .....… آبان

علی 8 آذر كتابی را از كتابخانه امانت گرفت. 

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

یعنی: .....…  آذر

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

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

بیمارستان مراجعه كند.

یعنی: .....… دی



4

تقویم

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

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

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

اگر امروز 23 اردیبهشت باشد:

ـ 5 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 10 روز دیگر می شود ......…  ......…

تاریخ ........................



5

تقویم

اگر امروز 14 مرداد ماه باشد: 

ـ 4 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 8 روز دیگر می شود ......…  ......…

اگر امروز 26 بهمن ماه باشد: 

ـ 3 روز دیگر می شود ......…  ......…

ـ 6 روز دیگر می شود ......…  ......…
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مسعود به دلیل بیماری دکتر رفت.

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

او در چه تاریخی باید به مدرسه بازگردد؟

…......  …......

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

او در چه تاریخی باید به اداره بیاید؟

…......  …......

دکتر حسن کمالی متخصص داخلی

به این وسیله گواهی می شود مسعود کریمی 

به علت سرماخوردگی 3 روز استراحت نیاز دارد

نظام پزشکی: 20958

تاریخ: 97/2/18
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تقویم

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

او باید 5 روز دیگر كارش را تمام كند.

یعنی: ........………..     ........………..

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

به یک تولیدی سفارش داد. 

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

یعنی: ........………..     ........………..

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

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

2- به تقویم دیواری كالس خود نگاه كنید:

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

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

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

خارج از كشور نوشته شده است.

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

شماره تلفن های ضروری 
آتش نشانی

اورژانس

پلیس

هالل احمر

اطالعات و خدمات تلفنی

اطالعات داروخانه های
 شبانه روزی

كد استان ها
تهران

بوشهر

ایالم

قزوین

یزد

استان شما



عدد نویسی

آیـا می دانیـد ؟

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

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

حقوق ماهانه ی یک كارمند مخابرات

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

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

حقوق ماهانه ی یک كارگر تأسیسات

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

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

میلیونهزار

00000531

میلیونهزار

00167482

میلیونهزار

00005791

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

حقوق ماهانه ی یک سرایدار ساختمان

به رقم: 13500000 ریال

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

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

در آمد ساالنه ی یک كمك آشپز

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

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

در آمد ساالنه ی یک كفاش

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

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

000006732

میلیونهزار

000004071

میلیونهزار

000089462

در آمد ساالنه ی یک كشاورز

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

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

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

تومان  1826500

عدد نویسی ـ یادآوری

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

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

و ................ تومان

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

سی و پنج هزار و هفتصد تومان

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

 و ................ تومان

تومان  458300

تومان  35700
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عدد نویسی ـ یادآوری

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

دوخت شلوار: شصت و هفت هزار و پانصد تومان

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

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

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

دستمزدنوع
۲۸۵۰۰۰ توماندوخت كت و شلوار

۱۲۵۰۰۰ توماندوخت كت

۶۷۵۰۰ توماندوخت شلوار

۵۰۰۰۰ توماندوخت پیراهن

۱۰۰۰۰ تومانتعویض زیپ
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عدد نویسی ـ یادآوری

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

قیمت خودرو را به حروف بنویسید.

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

سعید هزینه خرید خود را با كارت پرداخت كرد. 

مبلغ پرداختی او را به حروف بنویسید. 

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

مبلغ قسط خانم توكلی را به حروف بنویسید. 

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

تمـریـن

فاکتور مشتری
شماره فاکتور 31

تاریخ : 28 /11 / 1396          

مبلغ کل : 26000000 ریال

 ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال
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عدد نویسی ـ یادآوری

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

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

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

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

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

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

شروع پخت غذا 
ساعت 11:10 

شروع كار

ساعت ...........

حركت قطار

ساعت ...........

آماده شدن غذا
 ساعت 1:10 بعد از ظهر

وقت ناهار و نماز

ساعت ...........

رسیدن به مقصد

ساعت ...........

۲ ساعت بعد

5 ساعت بعد

۷  ساعت بعد

به ساعت كالس نگاه كنید:
ساعت چند است؟ 

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

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

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

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

یعنی ساعت ..................

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

2 ساعت بعد، شستن لباس ها تمام می شود. 

یعنی ساعت ..................

خانم غفاری  ساعت 8:30 به درمانگاه رفت. 

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

یعنی ساعت ..................

محمد باید هر 8 ساعت یک بار، قرص بخورد. 

جدول را كامل كنید.

زمانخوردن دارو
7 صبحنوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم
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رسم 1

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

با گونیا دو قطر عمود بر هم این دایره را بكشید. 

شكل را مانند نمونه كامل كنید. 

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

به دلخواه رنگ كنید. 

تاریخ ........................



پول

آیـا می دانیـد ؟

هر خانواده، در سال برای اتومبیل، مسکن، جمع آوری زباله 
و ..... مقداری پول به شهرداری شهر خود می دهد كه به 

آن عوارض می گویند. 
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پول 1 

مبلغ پول های هر ردیف را بنویسید.

........................ تومان

........................ تومان

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

تومان  .....................

تومان  .....................

تومان  .....................

پول 1

مانند نمونه، قیمت هر جنس را بنویسید.

26 اسكناس   

70 اسكناس   

73 اسكناس   

85 اسكناس   
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پول1

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

تومان  350000

تومان  520000

تومان  720000

تومان  940000

35 اسكناس   

............ اسكناس   

............ اسكناس   

............ اسكناس   
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پول1

برای خرید این تابلو معرق، مبلغ زیر پرداخت شد.

قیمت این تابلو چقدر بوده است؟

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

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

او چند تومان پرداخت كرده است؟ 

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

1000000  تومان1500000  تومان

................  تومان

100 اسكناس 10000 تومانی می شود 1000000 تومان. 
یعنی یک میلیون تومان
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پول 1

مانند نمونه، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  2000000 تومان

................  تومان

................  تومان

................  تومان

تاریخ ........................



پول 1

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

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

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

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

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

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

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

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

سند برداشت / واریز
806979

تاریخ .... / .... / .......

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

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

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

امضا: 

مهر و امضای شعبه: 

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

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

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

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

آقای ناظمی این كت و شلوار را برای عروسی خرید.

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

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

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

تومان  600 /000



مقایسه اعداد

آیـا می دانیـد ؟

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

نمودار آمار دانش آموزان دبیرستان توانا

هفتم

نفر

0

10

20

30

40

50

هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم پایه
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مقایسه اعداد ـ یادآوری

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

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

حقوق ماهانه سال 1395حقوق ماهانه سال 1396

تاریخ ........................

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

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

مبلغ پول های هر قسمت را بنویسید و مقایسه كنید. 

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

تمـریـن

خانم اسدی 290578126 ریال پس انداز دارد. 

خانم رحمانی 280578263 ریال پس انداز دارد. 

پس انداز چه كسی بیشتر است؟ 

كشاورزی محصول برنج خود را 15000000 تومان فروخته است. 

او محصول گندم خود را 10500000 تومان فروخته است. 

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

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

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

است. 

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

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

  با هم برابر است. 

ارزان ترین تابلو معرق را مشخص کنید.

گران ترین گوشت را مشخص کنید.

۵۲۰۰۰۰ تومان   

کیلویی7500تومان   

۴۸۵۰۰۰ تومان   

كیلویی11200 تومان

۷۰۰۰۰۰ تومان   

كیلویی39500 تومان

دانماركی كیلویی   18500 تومان

نارگیلی  كیلویی    21500 تومان

كیک یزدی  كیلویی   12000 تومان

رولت  كیلویی  21500 تومان
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مقایسه اعداد ـ یادآوری

به قیمت برخی از تولیدات یک كارگاه چوب توجه كنید: 

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

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

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

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

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

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

1490000 تومان

3650000 تومان   

2140000 تومان   
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تمـریـن

به  بعضی از هزینه های ماهانه ی خانواده عباسی توجه كنید و 

آن ها را به حروف بنویسید. 

هزینه اجاره خانه:  

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

هزینه قبض آب، برق و تلفن: 

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

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

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

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

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

اجاره خانه:                       ۸۵۰۰۰۰ تومان

هزینه قبض آب و برق و تلفن:  97۰۰۰ تومان

هزینه مواد خوراكی:        ۴۸۵۰۰۰ تومان 

هزینه رفت و آمد:                ۶۵۰۰۰ تومان

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

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

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

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

هزینه خانواده شما در كدام مورد كمتر است؟ 



اندازه گیری

آیـا می دانیـد ؟

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

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

به همراه مربی خود به حیاط مدرسه بروید. 

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

میزان پرش خود را با متر اندازه گیری كنید. 

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

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

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

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

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

می خواهیم روی آن را شیشه بیاندازیم. 

مساحت آن را حساب كنید

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

مساحت این اتاق چه قدر است؟ 

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

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

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

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

حساب كنید.

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

طول 415متر دیوار بكشد.  

محیط این باغ چه قدر است؟

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

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

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

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

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

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



جمع

آیـا می دانیـد ؟

ها،  پرداخت  دانید در فیش های حقوقی جمع  آیا می 
شده  مشخص  دریافتی  خالص  مبلغ  و  كسورات  جمع 

است.
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3700  تومان

تاریخ ........................جمع 1

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

به قیمت 4600 تومان خرید. 

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

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

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

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

5800
 + 2400

8300
 + 1700

1200
 + 3900

1500
 + 6800

4900  تومان

3700
 + 4600

8300

1
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6500   تومان

7800   تومان

جمع 1

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

شکر ۵۷۰۰ تومان

هویج ۳۸۰۰ تومان

او چند تومان خرج كرده است؟ 

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

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

9800   تومان

5400   تومان

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

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

50000 تومان

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

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

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

300000 تومان100000 تومان

50000 تومان
100000 تومان

700000 تومان

400000 تومان100000 تومان 300000 تومان
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جمع 2

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید. 

قنادی یاس اجناس زیر را خریده است: 

آرد:              100 هزار تومان 

شكر:            100 هزار تومان 

وانیل:          50 هزار تومان 

پودركاكائو:  50 هزار تومان

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

100 هزار
50   هزار +
10   هزار +
2      هزار +

162 هزار

100 هزار
100 هزار +
50   هزار +
5      هزار +

50    هزار
10    هزار +
5      هزار +
2      هزار +

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

مقدار پول های هر ردیف را حساب كنید.

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

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

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

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

ارزش آن ها را بیان كنید.
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پول 2

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

قیمت هر جنس را بنویسید.

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

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

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

1

2

3

4

5

6

5

2
3

1
4

6



ماشین حساب

آیـا می دانیـد ؟

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

می توان از آن ها استفاده كرد. 
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تاریخ ........................ماشین حساب1                                   

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

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

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

74692518

3659628

64582473

293561740

325407891

1574 2375

9657401640937200

109728356

49826 60196

846537021

97827500

185742690

756320841
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ماشین حساب1                                  

احمد این لیست را برای خرید، تهیه كرده است.  

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

ماست 9700 تومان   پنیر 5200 تومان    

       کشک 6300 تومان

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

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

اگر او این چک پول را به صندوقدار بدهد، 

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

پنیر، ماست ، كشك، شامپو

برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده كنید.

قیمت این جالباسی 180000 تومان است.

سارا این پول ها را به فروشنده داد. 

او چقدر باید پس بگیرد؟ 

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

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

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

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

قیمت دارو 86900 تومان قیمت ترازو 75000 تومان

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

 او مواد مصرفی زیر را خریده است:

رنگ پالستیک:             125000تومان

رنگ روغنی:                 210000تومان

روغن جال:                     35000تومان

تینر:                              17000تومان

محسن چه قدر باید پرداخت كند؟

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

125000 تومان

خانواده ساالری برای تعطیالت نوروزی به استان كردستان سفر كردند. 

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

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

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

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

كه مركز این استان است بمانیم. 

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

تومان بابت هزینه اقامت پرداخت كرد. 

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

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

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

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

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

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

پدر پول های زیر را به فروشنده داد: 

یعنی ..................................... تومان

 او ....................................... تومان پس گرفت.

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

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

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

به شهر خود بازگشتند. 

450000 ریال



ساعت 

آیـا می دانیـد ؟

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

ساعت به عقب كشیده می شود. 

زمان اذان :  ۴۲ : 5 صبحزمان اذان :  ۴۴ : ۴ صبح

دوم فروردیناول فروردین
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ساعت 2

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

یعنی ساعت 7:20 صبح

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

45 دقیقه دیگر آزمون شروع می شود. 

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

یعنی ساعت ................ 

ساعت 8 شب است.

نادر 25 دقیقه دیگر به خانه می رسد. 

یعنی ساعت ................

ساعت 5 بعد از ظهر است.

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

ساعت 9 صبح است.

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

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

یعنی ساعت .................... .

با کشیدن عقربه های ساعت، زمان آماده شدن کیک را 

نشان دهید و در جای خالی بنویسید. 

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

25دقیقه دیگر کیک آماده است. 

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

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

شروع پخت تخم مرغ 
ساعت 3:10

شروع نرمش صبحگاهی
ساعت 6:30

شروع پخش پیام های
 بازرگانی

ساعت ........

شروع  مسابقه فوتبال
ساعت ........

پایان پخت تخم مرغ 
ساعت 3:20

پایان نرمش صبحگاهی
ساعت ........

پایان بخش پیام های
 بازرگانی

ساعت ........

پایان نیمه اول فوتبال
ساعت ........

10 دقیقه بعد

15 دقیقه بعد

5 دقیقه بعد

45 دقیقه بعد
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ساعت 2

ساعت یک  و نیم است                              ساعت یازده و ربع است.

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

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

مجید ساعت 4:20 شروع به پیاده روی کرد. 

پیاده روی او 30 دقیقه طول کشید. 

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

زنگ تفریح ساعت 9:15 شروع می شود. 

مدت زمان آن 20 دقیقه است. 

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

ساعت 7:35 بعداز ظهر است. 

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

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

ساعت 2:20 است. 

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

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

128307  ×  294  = 

93680  × 1567  = 

 37945  × 4351  = 

214588752 ÷ 72816 =

250250427 ÷ 5283  =

43711500 ÷ 1725  =

892756 ÷ 2418  =

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

ضرب های زیر را با ماشین حساب انجام دهید. 

تقسیم های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

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

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

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

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

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

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

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

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

قیمت 35 بخاری گازی چه قدر است؟

............................. تومان 

قیمت 40 ماشین لباسشویی چه قدر است؟

............................. تومان 

520000 تومان

4500000 تومان

1350000 تومان

2750000 تومان

با 16500000 تومان، چند چرخ خیاطی می توان خرید؟

.............. چرخ خیاطی

 با 22950000 تومان، چند کولر گازی می  توان خرید؟ 

.............. کولر گازی

مسئله
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ماشین حساب2                  

یک  برای  شده  خریداری  اجناس  زیر،  جدول 

فروشگاه را نشان می دهد.

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

ـ چند کیلوگرم خشکبار خریداری شده است؟ 

ـ برای خرید هر نوع خشکبار چقدر پرداخت شده است؟ 

ـ قیمت کل اجناس خریداری شده چقدر است؟ 

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

وزنخشکبار 
)کیلو گرم(

قیمت هر کیلو 
)تومان(

قیمت کل

16041000پسته

14549500بادام

25022700تخمه کدو

12535200انجیر خشک

جمع



تخفیف

آیـا می دانیـد ؟

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

»تخفیف« می دهند. 



62

تخفیف

20000 تومان

25000 تومان

تاریخ ........................

20 ٪ تخفیف

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

20٪ تخفیف یعنی چه؟ 

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

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

که پس ازتخفیف قیمت آن 20000 تومان شده است. 
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تخفیف

برای محاسبه مبلغ 20٪ تخفیف، 

مراحل زیر را با ماشین حساب انجام می دهیم: 

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

ـ عالمت ضرب  و سپس عدد 20 را می زنیم. 

ـ در پایان عالمت درصد   را می زنیم. 

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

پس این بلوز 5000 تومان ارزان شده است. 

25000 تومان

25000 تومان 500020
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تخفیف

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

میزان تخفیف: ٪5

مبلغ تخفیف: 250 تومان

میزان تخفیف: ٪15

مبلغ تخفیف: ...................تومان

میزان تخفیف: ٪10

مبلغ تخفیف: ...................تومان

میزان تخفیف: ٪30

مبلغ تخفیف: ...................تومان

تاریخ ........................

تومان  5000

تومان  15000

تومان  47000

تومان  60000

5000 × 5 ٪   250
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تخفیف 

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

میزان تخفیف:  ٪25

مبلغ تخفیف: 9500 تومان

قیمت این کیف پس از تخفیف چقدر است؟ 

تومان  285000=3۸000-9500

میزان تخفیف: ٪15

مبلغ تخفیف: ................... تومان

قیمت این بسته لوبیا پس از تخفیف چقدر است؟

میزان تخفیف: ٪50

مبلغ تخفیف: ................... تومان

قیمت روغن زیتون پس از تخفیف چقدر است؟ 

تومان  38000

تومان  12000

تومان  40000
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تخفیف

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

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

مبلغ تخفیف:24000 تومان

قیمت پس از تخفیف: 96000 تومان 

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

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

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

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

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

توضیح دهید.

تومان  120000

تومان  240000

تومان  750000
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رسم 2

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

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

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

بالف

د ج
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شربت آبلیمو درست کنید:
مواد الزم 

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

2 شکر: 2 پیمانه  آبلیمو: 
         

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

          شربت آبلیمو آماده است. همراه دوستانتان نوش جان کنید. 

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

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

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

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

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

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

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

زرشک: ۱00 گرم عدس: 250 گرم   



اشکال هندسی

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

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

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

یک مکعب مستطیل از 6 مستطیل درست شده است. 

تاریخ ........................

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

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

کدام یک از تصاویر زیر، به شکل مکعب است؟

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

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

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

و لبه ها را به هم می چسبانیم.

شکل به دست آمده یک مکعب است.

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

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

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

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

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

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



کارت بانکی

آیـا می دانیـد ؟

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

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

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

برداشت کند.

مهران مراحل زیر را برای دریافت پول انجام داد. 

ــ ابتدا کارت بانکی را وارد دستگاه خود پرداز کرد. 

ــ گزینه زبان فارسی را انتخاب کرد.



75

کارت بانکی                

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

فشار داد )شماره رمز، چهار رقمی است(.

کلید دریافت وجه را انتخاب کرد.

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

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

کلید 400000 ریال را فشار داد.

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

تمـریـن

تاریخ ........................

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

100000 ریال                   800000 ریال

400000 ریال               1200000 ریال

مبالغ دیگر                      2000000 ریال

خانم جمالی می خواهد مبلغ 120000 تومان 

یعنی 1200000 ریال بگیرد. 

او کدام گزینه را انتخاب کند؟

آقای جوادی می خواهد مبلغ 10000 تومان 

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

او کدام گزینه را انتخاب کند؟ 

خانم محمدی می خواهد مبلغ 200000 تومان 

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

او کدام گزینه را انتخاب کند؟ 
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کارت بانکی 

جاهای خالی را کامل کنید: 

از  پول  مقداری  خود  بانکی  کارت  با  زهرا 

خودپرداز گرفت.

برداشت: ...................... ریال

یعنی: ...................... تومان

آقای حسینی با کارت بانکی، قبض تلفن منزل 

را پرداخت کرد.

شناسه قبض:...............

مبلغ: ......................ریال

یعنی:......................تومان 

ماهان مقداری پول به حساب دوستش واریز 

کرد.

تاریخ...............

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

یعنی: ...................... تومان



78

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

2ـ وسیله رسم دایره
3ـ واحد پول کشورما

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

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

۱

2

3

4

5

6

7



اندازه گیری

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

می دهند. 

90 cm

2 m
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اندازه گیری طول2 ـ یادآوری

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

طول این تابلو 2 متر است. 

2 متر برابر است با  200 سانتی متر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تاریخ ........................
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145

اندازه گیری طول2

مانند نمونه باال، جاهای خالی را کامل کنید. 

طول این قطعه چوب 145 سانتی متر است. 

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

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

طول این پارچه 115 سانتی متر است. 

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

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

قد عباس 168سانتی متر است .

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

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

و می خوانیم: یک مترو 68 سانتی متر

168

1/68
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اندازه گیری طول2

طول این میز 230 سانتی متر است. 

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

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

خانم احمدی 325 سانتی متر پارچه خرید.

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

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

طول اتاقی 480 سانتی متر است. 

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

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

طول یک قالی 250 سانتی متر است. 

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

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

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

یعنی 2/75 متر. 

جاهای خالی را کامل کنید. 

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

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

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

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

علیرضا قد خود را اندازه گرفت. 

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

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

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

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

2 متر و 75 سانتی متر 

یعنی  2/75 متر
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اندازه گیری طول2

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

پارچه کت و شلوار: 

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

پارچه آستری:

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

پارچه پیراهن: 

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

جاهای خالی را کامل کنید: 

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

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

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

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

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

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

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

پس 50 سانتی متر برابر است با نیم متر.

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

جاهای خالی را کامل کنید. 

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

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

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

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

تمـریـن

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

ــ نواری به طول نیم متر را ببرید.

50 سانتی متر

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

110 120 130 140

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

جمع کل فاکتور چه قدر می شود؟

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

خود را کامل کنید.

مبلغ کلقیمت واحدتعدادشرح کاال

4500 تومان1500تومان3کیلوآرد

9400 تومان4700 تومان2کیلوشکر

2300 تومان2300 تومان1لیترشیر

                     تومان                    جمع کل

مبلغ کلقیمت واحدتعدادشرح کاال

                    جمع کل

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

برای آشپزخانه مدرسه بخرد. 

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

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

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

او اجناس زیر را خرید: 

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

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

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

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

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

تومان  250000

تومان  150000
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زمان انجام برخی فعالیت های من: 

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

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

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

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

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

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

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

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

پرداخت کرد.

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

 و به محل کار خود بازگشت.

مدرسـه



ساعت

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

گویای شهر خود تماس بگیرید.

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

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

می توانیم بگوییم: 
ساعت 10 دقیقه به 3 است.

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

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

20 دقیقه به 3.................
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ساعت 3

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

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

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

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

5 دقیقه به 1 .................

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

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

مدرسه ساعت 25 دقیقه به 2 تعطیل می شود. 

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

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

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

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

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

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

701422615591273121336782

71394841237508162729710

9654206533853215901918524

253172934729893449351330

3816885366107475861165194

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

100

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

200

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

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

پس 5 میلی متر  برابر است با نیم سانتی متر

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

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

می نویسند: 3/5 سانتی متر

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

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

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

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

تمـریـن
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اندازه گیری3

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

مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید. 

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

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

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

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

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

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

اندازه گیری کدام یک صحیح است؟ 

خطی به طول 4/5 سانتی متر رسم کنید. 

آرش

حسن

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

در بعضی از کشورها ، برای اندازه گیری طول از واحدی 

به نام اینچ استفاده می کنند. 

هر اینچ تقریبًا 2/5 سانتی متر است.

اندازه بعضی از ابزارهای صنعتی ،مانند آچار ، 

پیچ مهره و انواع لوله ها ، برحسب اینچ است.

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

مثال 32 اینچ ، 42 اینچ و .....

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

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

 شما هم فرم زیر را با مشخصات خودتان تکمیل کنید.

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

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

رشته تحصیلی: ....................

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

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

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

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

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

آسان تر بود.

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

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

تومان حقوق گرفت.

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

است. 
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به اجناس این فروشگاه توجه نمایید.

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

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

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

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

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

پوشاک زنانهپوشاک مردانه

80000 تومان

45000 تومان

35000 تومان

90000 تومان

50000 تومان

20000 تومان
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پدر نوید کارمند اداره ی پست است. او ماهانه 3250000 تومان حقوق و حدود 450000 تومان 

اضافه کار می گیرد .

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

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

به مدرسه می رود.

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

آن ها به تازگی یک آپارتمان 85مترمربعی خریده اند .

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

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

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

قسط پرداخت می کنند.

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

تاریخ ........................

- آیا خانواده شما تا کنون وام گرفته اند؟

- مبلغ قسط ماهانه آن چه قدر بوده است؟
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الگوی مکعب 
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الگوی مکعب مستطیل
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