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سخنی با معلّم

تغییر	کتاب	درسی	 ادامه	ی	 ملّی	و	در	 برنامه	ی	درسی	 پایه	ی	چهارم	در	راستای	 کتاب	ریاضی	
پایه	های	اّول	تا	سوم	تألیف	شده	است.	یکی	از	اهداف	مهم	و	اصلی	این	کتاب	درگیرشدن	دانش	آموزان	
در	فرایند	حّل	مسئله	است.	فّعالیت	های	کتاب	به	طور	عمده	به	این	منظور	طّراحی	شده	اند.	به	طور	معمول	
تنها	 نه	 این	موضوع	 با	دشواری	و	چالش	مواجه	خواهند	شد	و	 فّعالیت	ها	 این	 انجام	 دانش	آموزان	در	
به	دنبال	 نتیجه	ای	مناسب	 باشد،	 با	کمک	و	راهنمایی	معلّم	همراه	 بلکه	هنگامی	که	 نگران	کننده	نیست	
به	شمار	می	رود.	 این	کتاب	 امر	هدفمند	و	آگاهانه	در	 با	مسئله	یک	 دارد.	مواجه	کردن	دانش	آموزان	
تلقی	شود.	کمک	ها	و	راهنمایی	ها	 با	دراختیارگذاشتن	حّل	مسئله	یکسان	 نباید	 به	دانش	آموز	 کمک	
این	مسیر	 نگیرد.	در	طّی	 دانش	آموز	 از	 را	 لّذت	حل	کردن	 و	 باشد	که	شوق	کشف	 اندازه	ای	 به	 باید	
گفت	وگوی	دانش	آموزان	با	معلّم	و	نیز	با	یکدیگر،	توضیح	افکار	و	دفاع	از	ایده	ها،	قضاوت	در	مورد	
از	 راه	حل	ها	جزئی	 نقد	 و	 آزمایش	حدس	ها	 و	 بررسی	 دانش	آموزان،	 دیگر	 ریاضی	 ایده	های	 و	 افکار	
کند.	 ایفا	 بی	بدیل	 نقشی	 می	تواند	 یقین	 به	 ریاضی	 معلّم	 راستا	 این	 در	 است.	 ریاضی	 یادگیری	 فرایند	
معلّم	در	گفت	وگوی	ریاضی	وار	در	کالس	درس	که	از	آن	به	عنوان	گفتمان	ریاضی	نیز	یاد	می	شود،	با	
بسیاری	از	دیدگاه	ها،	افکار،	ایده	ها	و	مشکالت	و	بدفهمی	های	دانش	آموزان	درباره	ی	مفاهیم	درسی	
آشنا	می	شود	و	امکان	برطرف	کردن	آن	ها	را	در	کالس	و	احتماالً	با	مشارکت	دیگر	دانش	آموزان	پیدا	
طرف	 از	 پاسخ	 ارائه	ی	 از	 پس	 ویژه	 به	 و	 مسئله	 حّل	 فرایند	 بر	 بازتاب	 و	 تمرکز	 مستلزم	 این	 می	کند.	
دانش	آموزان	است.	به	همین	دلیل	حجم	زیاد	و	کثرت	مسائل	خود	یک	مانع	به	حساب	می	آید.	تعداد	



مسائلی	که	در	بیشتر	کتاب	های	کمک	آموزشی	مطرح	است،	به	طور	معمول	بیشتر	از	نیاز	دانش	آموزان	
است.	اگر	تعداد	کمتری	مسئله	ولی	با	عمق	بیشتر	در	کالس	درس	و	با	مشارکت	دانش	آموزان	حل	و	
بررسی	شود	نسبت	به	حالتی	که	تعداد	زیادی	مسئله	و	به	شیوه	ی	تکرار	و	تمرین	حل	شود،	نتیجه	ی	به	
مراتب	بهتری	به	دست	می	آید.	در	ادبیات	پژوهشی	این	ایده	با	عنوان	»کم		بیشتر	است!«	ذکر	می	شود.

درحالی	که	امروزه	بر	یادگیری	مفهومی	به	ظاهر	تأکید	زیادی	می	شود،	با	این	حال	پژوهش	ها	بر	
رعایت	تعادل	و	توازن	بین	آموزش	مفهومی	و	آموزش	رویه	ها	و	قواعد	تکیه	دارند.	در	این	کتاب	نیز	سعی	

شده	است	این	تناسب	و	هماهنگی	رعایت	شود.	
به	 پرداختن	 امکان	 است،	 کرده	 تغییر	 ابتدایی	 دوره	ی	 در	 ارزشیابی	 شیوه	ی	 اینکه	 	 به توّجه	 با	
آموزش	های	کیفی	و	مفهومی	بیش	از	پیش	فراهم	شده	است.	جهت	کسب	اطاّلع	بیشتر	از	شیوه	ی	
ارزشیابی	توصیفی	و	آشنایی	با	معیارها	و	مالک	های	آن	به	کتاب	راهنمای	معلّم	در	ارزشیابی	توصیفی	

)ویژه	ی	معلّمان(	مراجعه	فرمایید.	
برآورده	 کتاب	 اهداف	 عزیز	 همکاران	 هّمت	 و	 اراده	 تالش،	 بدون	 که	 دارند	 ینان	 اطم مؤلّفان	
نخواهند	شد	و	صد	البته،	پشتیبانی	و	آموزش	معلّمان	برای	ما	یک	وظیفه	و	برای	آنان	یک	حق	است.	
در	این	راستا	مؤلّفان	از	طریق	گروه	ریاضی	دفتر	تألیف	و	نیز	ارائه	ی	بسته	های	آموزشی	پشتیبان	کالس	

درس،	آمادگی	همکاری	با	جامعه	ی	محترم	معلّمان	ریاضی	کشور	را	دارند.
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فصل 1
اعداد و الگوها

انسان بسیاری از ساخته هایش را با دیدن الگوهای طبیعی طّراحی می کند. برای مثال، برج 
تایپه در کشور تایوان براساس الگوی ظاهری درخت بامبو، که در آن کشور رشد می کند، طّراحی 

شده است.



حّل مسئله
از	 و	 کرد	 انتخاب	 را	 سوم	 کالس	 مسئله	های	 از	 یکی	 ریاضی،	 درس	 شروع	 برای	 دبستان	 چهارم	 کالس	 معّلم	
دانش	آموزان	خواست	پس	از	کشف	الگویی	که	در	شکل	ها	وجود	دارد،	بگویند		شکل	هفتم	با	چند	دایره	درست	می	شود.

        شکل هفتم                                                    شکل چهارم                                       شکل سوم                            شکل دوم                        شکل اّول

	علی	به	ترتیب	شکل	های	پنجم،	ششم	و	هفتم	را	رسم	کرد	تا	پاسخ	را	به	دست	آورد.	شما	هم	مانند	علی	به	مسئله	
جواب	دهید	و	کار	او	را	کامل	کنید.	

		

	حمید،	مانند	شکل	زیر،	در	شکل	چهارم،	شکل	سوم	را	پیدا	کرد.	شما	هم	مانند	حمید	در	شکل	پنجم	شکل	
چهارم	را	پیدا	کنید.

توضیح	دهید	چه	الگویی	در	کشیدن	شکل	ها	وجود	دارد.

محسن	همین	مسئله	را	با	روشی	دیگر	انجام	داد.	او	ابتدا	الگوی	هندسی	را	به	الگوی	عددی	تبدیل	کرد.	سپس	
تالش	کرد		بین	عددها	رابطه	ای	پیدا	کند.	

____		و					____					و				____					و						10						و						6							و						3						و						1 	
+2															+3														+4													___														___										___																																																																																									

آیا	شما	راه	دیگری	برای	پیدا	کردن	تعداد	دایره	ها	در	شکل	هفتم	می	شناسید؟

 شکل سوم

 شکل چهارم

?

																	                                      شکل هفتم                                                              شکل ششم                                                                شکل پنجم 																															 	
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الگویابی، رسم شکل 
1ــ	الگوی	زیر	را	ادامه	دهید.

100									200								300							_____						_____						_____
+100											+100															___														___										___																																																																																										

بین	عددها	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟
در	الگوی	عددی	باال،	شمارش	چندتا	چندتاست؟

2ــ	می	خواهیم	الگوی	زیر	را	ادامه	دهیم	:
120							240						360						_____						_____

فاطمه	با	رسم	شکل	تالش	کرد	الگوی	عددی	را	به	هندسی	تبدیل	و	عددهای	بعدی	را	پیدا	کند.	شما	هم	مثل	او	با	
	یعنی	10	(. 	یعنی	100	و	 رسم	شکل	مناسب	عددهای	بعدی	را	پیدا	کنید	)	

زهرا	از	شکل	استفاده	نکرد.	او	تالش	کرد	بین	عددها	رابطه	پیدا	کند.

120							240								360						_____					_____

+120																																																																																								

با	استفاده	از	تجربه	ی	زهرا	عددهای	بعدی	الگو	را	پیدا	کنید.
ــ	برای	پیدا	کردن	عدد	بعد	از	360،	چه	محاسبه	ای	را	انجام	می	دهید؟

ــ	عدد	پنجم	را	چگونه	پیدا	می	کنید؟
ــ	عدد	ششم	را	چطور؟

360240120
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فّعالیت

عددنویسی

1ــ	الگوی	شمردن	1000	تا	1000	تا	را	ادامه	دهید.

_____	و	_____	و	_____	و	_____	و	_____	و	_____	و	_____	و	2000		و	1000	

2ــ	هر	مکعب	نشان	دهنده	ی	عدد	1000	است.	عددی	را	که	هر	شکل	نشان	می	دهد،	بنویسید.

						10000	)یک	ده	هزارتایی(																																																											_______										_______													_______
اگر	10	مکعب	1000	تایی	را	کنار	هم	قرار	دهیم،	چه	عددی	درست	می	شود؟

با	حروف:	_____________________															با	رقم:	10000

3ــ	شکل	مقابل	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟

با	حروف	:	___________________________________
با	رقم:	________

4ــ	هر	یک	از	شکل	های	زیر	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟

___________																																														___________																																											___________
یکی        ده تایی         صدتایی       هزارتایی       ده هزارتایی     
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فّعالیت

کار در کالس

1ــ	عددی	را	که	در	جدول	مشّخص	شده	است،	بنویسید.

ده	هزارتاییهزارتاییصدتاییده	تایییکیده	هزارتاییهزارتاییصدتاییده	تایییکی
0004700074

___________																																																														___________																																																													
2ــ	ده	هزار،	چندتا	هزارتاست؟	___________

ــ	بیست	هزار،	چندتا	هزارتاست؟	___________
ــ	سی	و	پنج	هزار،	چندتا	هزارتاست؟	___________

3ــ	با	توّجه	به	سؤال	های	باال،	عددی	را	که	در	جدول	مشّخص	شده	است	با	عدد	و	حروف	بنویسید.

هزار

	دهگانیکان

74

4ــ	بین	این	دو	عدد	چه	تفاوتی	وجود	دارد؟
هزارهزار

	دهگانیکان	دهگانیکان

5335

1ــ	الگوی	عددی	را	بخوانید	و	ادامه	دهید.
_______	و			000‚70				و	_______	و	_______	و	_______	و			000‚30			و			000‚20			و			000‚10

2ــ	عددی	را	که	هر	شکل	نشان	می	دهد،	بخوانید	و	بنویسید.

___________																																									___________																																															___________							

با	رقم:	________
با	حروف	:	___________________________________

10‚000	
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کار در کالس

تمرین

یکی                     هزار         یکی                     هزار         یکی                     هزار        

20000بيست

_____ _______________700‚000 400

١ــ مانند نمونه، جاهای خالی را پرکنید.
ــ دوتا ده هزارتا برابر است با: ______________                   هزار یعنی عدد:_______
ــ دویست تا هزارتا برابر است با:_____________                 هزار یعنی عدد:_______
ــ سیصد و بیست تا هزارتا برابر است با:________                هزار یعنی عدد:_______
ــ چهارصد و هفتاد و دوتا هزارتا برابر است با:________        هزار یعنی عدد:_______

٢ــ هر جدول چه عددی را نشان می دهد؟

هزارهزار
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

٣54984127

با توّجه به جدول های باال، عددی را که هر کدام از جدول ها نشان می دهد، بنویسید و جاهای خالی را مانند نمونه پرکنید.
هزارهزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

٣54984354127

  
 

١ــ عدد دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و یک را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

٢ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد بنویسید.

                                   ___________                                              ___________                                         ___________ 
ی        د       ص      ی        د       ص        ی        د       ص      ی        د       ص        ی        د       ص      ی        د       ص        
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3ــ	پول	های	زیر	در	کیف	حمید	است.	حمید	چند	ریال	پول	دارد؟

4ـ	عددی	را	که	هر	عبارت	نشان	می	دهد	در	جدول	ارزش	مکانی	قرار	دهید.
هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

5		ــ	عدد	124000	را	درنظر	بگیرید.	این	عدد	چند	رقمی	است؟
رقم	یکان	هزار	آن	چند	است؟		___________	رقم	صدگان	آن	چند	است	؟	___________

6		ــ	عددهای	مورد	نظر	را	بنویسید.
کوچک	ترین	عدد	شش	رقمی: 	 	 	 بزرگ	ترین	عدد	پنج	رقمی:

کوچک	ترین	عدد	پنج	رقمی	بدون	تکرار	رقم	ها: 	 	 بزرگ	ترین	عدد	چهار	رقمی	بدون	تکرار	رقم	ها:	
کوچک	ترین	عدد	چهار	رقمی	با	رقم	های	4،	7،	0،	6: 	 	 بزرگ	ترین	عدد	سه	رقمی	با	رقم	های	5،	3،	7:	

7ــ	جمعیت	یک	شهر	در	سرشماری	سال	476000،1390	نفر	بوده	است.	این	عدد	را	با	حروف	بنویسید.	___________

8		ــ	به	نظر	شما،	عدد	47000	چه	چیزهایی	را	می	تواند	نشان	دهد؟	پاسخ	خود	را	با	پاسخ	های	دوستانتان	مقایسه	کنید.

9ــ	تعداد	افراد	را	به	مکان	های	مناسب	وصل	کنید.	یعنی	حدس	بزنید	که	در	هر	مکان	به	طور	تقریبی	چند	نفر	جا	می	گیرند.
100000	نفر											10000	نفر																1000	نفر																			100	نفر																						10	نفر

	500	نفر																			50	نفر																									5	نفر

300000	+	50000	+	4000	+	700	+	80	+	9=
800000	+	2000	+	900	+	7=

                        = ٣ تا ١٠٠٠٠تایی + ٥ تا ١٠٠٠تایی + ٦ تا یکی

=4 تا 100 هزارتایی + 7 تا 10000 تایی + 9 تا 10 تایی 

خانه خیابان استادیوم

اتوبوس

اتاق

قطار

کوچه

ماشین سواری
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فّعالیت

الگوها

1ــ	الگوها	را	مانند	نمونه	ها	ادامه	دهید.	رابطه	ی	بین	عددهای	هر	الگو	را	توضیح	دهید.
1											4										7							10								____						____

+3											+3																																																																																																			

0										5											10								15				____						____ 	

				×2																			×2																		×2					
					

1											2									4											8									16								____						____
×2										×2											×2

1											3									9											27								____						____
×3										×3					

2ــ	الگوهای	عددی	را	ادامه	دهید.	رابطه	ی	بین	عددها	را	توضیح	دهید.
45							40								35											30					_____						_____
																																		-5																																																																																																																																																																																																																									
1											4								16								_____	
																																		×4																																																																																																																																																																																																																									
					32									16								8								_____			_____ 	
												÷2											÷2																																																																																																																																																																																																							

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

هر عدد 3 واحد بيشتر از عدد قبلی است.
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فّعالیت

هر	کدام	از	شکل	های	زیر	از	تعدادی	دایره	درست	شده	است.	اگر	شکل	ها	را	به	همین	ترتیب	ادامه	دهیم،	
تعداد	دایره	های	شکل	هفتم	چقدر	است؟

?
                                                          شکل)7(                                        شکل )3(                                       شکل )2(                            شکل )1( 

تعداد	 کنند،	 را	رسم	 پنجم	و	ششم	 آنکه	شکل	های	 بدون	 این	دانش	آموزان	 این	مسئله	را	حل	کرده	اند.	 چهار	دانش	آموز	
دایره	های	شکل	هفتم	را	به	دست	آورده	اند.	راه	حل	های	آن	ها	را	بررسی	کنید	و	توضیح	دهید.	کار	آن	ها	را	کامل	کنید.

1(	راه	حّل	سعید: 	
								=	1	+	)2×7(	=	تعداد	دایره	های	شکل	هفتم

2(	راه	حّل	امید	:	 	
=			7	+	8	=	تعداد	دایره	های	شکل	هفتم

3(	راه	حّل	فرید:	
=			)2×6(	+	3	=	تعداد	دایره	های	شکل	هفتم

4(	راه	حّل	نوید:
=	1-	)2	×	8(	=	تعداد	دایره	های	شکل	هفتم

آیا	شما	می	توانید	روش	دیگری	پیدا	کنید؟
آیا	امکان	دارد	که	تعداد	دایره	ها	در	یکی	از	شکل	ها	12	تا	شود؟	چرا؟

آیا	می	توانید	تعداد	دایره	های	شکل		چهلم	را	به	دست	آورید؟

)2×2	(	-	1													)3×2(	-1																							)4×2(	-1
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1ــ	الگوها	را	با	رسم	شکل	مناسب	ادامه	دهید.	زیر	شکل	ها	تعداد	مرّبع	ها	نشان	داده	شده	است.	آن	را	
کامل	کنید.

																																		

																																																											

1×4																																	2	×4																																			3×4																												_____
2ــ	به	الگوی	زیر	توّجه	کنید.	تعداد	مرّبع	های	شکل	چهارم	را	پیدا	کنید.	

)٤(                                               )٣(                                                      )٢(                                                      )١(																																							
راه	حّل	سه	دانش	آموز	را	در	زیر	مشاهده	کنید.	هرکدام	را	توضیح	دهید	و	یک	مرحله	آن	را	پیش	ببرید.

راه	حّل	فاطمه	:

1	+	)1×3(																							1	+	)2×3(																							1	+	)3×3(
راه	حّل		زهرا	:

)2×3(	–	2																								)3×3(	–	2																								)4×3(	–		2
راه	حّل	سارا	:

2	+)1×2(																												3	+	)2×2(																						4	+	)3×2(	

با	توّجه	به	شکل	ها	و	راه	حل	های	باال	جدول	زیر	را	کامل	کنید.

شماره ی شکل654321
تعداد مرّبع1074

_____کار در کالس _____

?

×2	
1 2 4
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1ــ	الگوی	شکل	های	زیر	را	پیدا	کنید.	راه	حّل	خود	را	با	دوستانتان	مقایسه	کنید.	در	کالس	شما	چند	راه	حّل	
									مختلف	پیشنهاد	شد؟

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

2ــ	شکل	ششم	با	چند	چوب	کبریت	درست	می	شود؟

		

شکل )٦(                                                   شکل )3(                                                     شکل )2(                                  شکل )1(

3ــ	در	شکل	روبه	رو	برای	اتصال	سه	حلقه	در	یک	ردیف،	از	دو	گیره	استفاده	کرده	ایم.	برای	اتصال	12	حلقه	در	یک	ردیف	
به	چند	گیره	نیاز	داریم	؟	راه	حّل	خود	را	توضیح	دهید.

4ــ	با	چوب	کبریت	ها	شکلی	شبیه	یک	نرده	درست	کرده	ایم.	طول	نرده	ی	روبه	رو	به	اندازه	ی	3	واحد	است.	
نرده	ای	با	طول	6	واحد	با	چند	چوب	کبریت	درست	می	شود؟	

راه	حّل	خود	را	توضیح	دهید.

	
5		ــ	به	الگوی	زیر	توّجه	کنید.	شکل	های	پنجم	و	هفتم	از	چند	دایره	درست	شده	اند؟	الگوی	شکل	را	توضیح	دهید.

	

				
)7(                                  )5(                                   شکل )4(                                   شکل )3(                شکل )2(               شکل )1(           

1ــ	جمع	و	تفریق	های	زیر	را	ذهنی	حساب	کنید.

4200	+	3700	=400‚000	+	300‚000	=22‚000	+	45‚000	=
70‚000	-	50‚000	=720‚000	+	209‚000	=8‚000	-	3‚000	=	

2ــ	ضرب	های	زیر	را	ذهنی	حساب	کنید.

700×80=700×200=4	×3000	=
400×500=500×800=800×200	=

ذهنی حساب کن

تمرین

طول یک واحد
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ماشین ورودی ــ خروجی

به	دست	می	آید.	 یاد	گرفتید	که	محیط	یک	مثلث	متساوی	االضالع	چگونه	 1ــ	در	کالس	سوم	دبستان	
محیط	مثلث	های	متساوی	االضالع	زیر	را	پیدا	کنید.

          1

                                    
2

                                                 3                                  

طول	ضلع	×	3	=	محیط	مثلث	متساوی	االضالع

2ــ	ماشین	ورودی	ــ	خروجی	زیر	را	کامل	کنید.

1

2

3

1ــ	با	توّجه	به	کاری	که	هر	ماشین	انجام	می	دهد،	عددهای	خارج		شده	را	پیدا	کنید.

2ــ	جاهای	خالی	را	پر	کنید.

کار در کالس

ماشین محیط یاب
مثلث متساوی االضالع

2 10

4 15

6 25

*2

÷٣

*2

÷٣

*2

÷٣

*2 ÷5

فّعالیت

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5

6 12 9

6 9 _____

_____
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1ــ	محیط	مرّبع	چگونه	به	دست	می	آید؟
=	محیط	مرّبع

2ــ	جدول	زیر	را	کامل	کنید.

طول	ضلع	مرّبع2510973

محیط	مرّبع2812

حاال	جدول	باال	را	با	ماشین	ورودی	و	خروجی	زیر	مقایسه	کنید.	چه	ارتباطی	با	هم	دارند؟	توضیح	دهید.

زیر	ستون	سمت	چپ	چه	کلمه	ای	می	نویسید؟
زیر	ستون	سمت	راست	چه	کلمه	ای	می	نویسید؟

1ــ	معّلم	از	دانش	آموزان	خواسته	است	جدول	زیر	را	کامل	کنند.	شما	هم	در	جاهای	خالی	عدد	مناسب	
بنویسید.

طول	ضلع	مرّبع964

محیط	مرّبع322036

2ــ	دو	نفر	از	دانش	آموزان،	جدول	های	زیر	را	پرکرده	اند.	جواب	کدام	یک	درست	و	جواب	کدام	نادرست		است؟	چرا؟

طول	ضلع	مرّبع	32طول	ضلع	مرّبع2

محیط	مرّبع8محیط	مرّبع8

																																		جواب	امیر																																																														جواب	مهدی																																																

فّعالیت

کار در کالس

×4

3

7

9

10

*4

_____ _____
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________________________________________________________________

1ــ	با	توّجه	به	کاری	که	هر	ماشین	انجام	می	دهد،	عددهای	خروجی	را	پیدا	کنید.

اگر	این	دو	ماشین	را	پشت	سر	هم	ببندیم	و	همان	عددهای	2	و	4	را	وارد	کنیم،	چه	عددهایی	خارج	می	شوند؟

ماشین	باال	با	عددهای	ورودی	چه	کاری	انجام	می	دهد؟	توضیح	دهید.

هر عددی که وارد این ماشين می شود ابتدا

2ــ	توضیح	دهید	که	ماشین	زیر	چه	کاری	انجام	می	دهد.	عددهای	خروجی	را	بنویسید.

جاهای	خالی	را	پر	کنید.

فّعالیت

کار در کالس

*2
1
2
4

*2
2

4
+3

*4
2

5
-2

+3
2
4
8

1

2

3

4

*2

*5

-1

÷5

8

4

12

16

÷4

+4

+2

-4
2

3

7

9

15

24
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کامل کن

1ــ	اگر	پول	طاهره	دو	برابر	پول	غزل	باشد،	جدول	را	کامل	کنید.	سپس	با	توّجه	به	اّطالعات	جدول،	ماشین	
ورودی	ــ	خروجی	مشابه	آن	را	کامل	کنید.	

پول غزلپول طاهره

200100

200

300

800

2ــ	جاهای	خالی	را	پر	کنید.	

3ــ	با	توّجه	به	کاری	که	ماشین	انجام	می	دهد	شکل	بعد	را	رسم	کنید.	به	نمونه	توّجه	کنید.	

تساوی	ها	را	کامل	کنید.	
700000	+	20000	+	5000	+	600	+	80	+	9	=
800000	+	3000	+	700	+	8	=
605030	=
720027	=
100000	+	70	+	200000	+	8000	+	10	+	4000	+	9	=

تمرین
*2

100 200

800

*4 *3

*3

*2

*2

÷2

2 30 4

4 20 5

1030

50

8

10 13

*5 -5 *3 -2

×2
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معّرفی میلیون 

1ــ	در	درس	گذشته	شبیه	شکل	های	زیر	را	دیدید.	مشّخص	کنید	هر	شکل	چه	عددی	را	نشان	می	دهد.

										
2ــ	با	توّجه	به	شکل	های	باال،	مشّخص	کنید	هرکدام	از	شکل	های	زیر	چه	عددی	را	نشان	می	دهد.

10	تا	100هزارتا	می	شود	یک	میلیون	و	آن	را	می	نویسیم:	1000000
3ــ	ارزش	پول	ها	را	به	ریال	بنویسید.

4ــ	الگوهای	عددی	را	ادامه	دهید.	
_________	و	000‚900				و			_________			و				_________		و				000‚600				و				000‚500				و				000‚400
000‚000‚1				و			_________			و			_________		و				000‚970				و				000‚960				و				000‚950
_________				و				000‚999				و			_________		و				000‚997				و				000‚996				و				000‚995

فّعالیت
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5ــ	هر	چرتکه	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟	با	توّجه	به	آن،	جدول	ارزش	مکانی	را	کامل	کنید.	

هزار		هزارهزار
صدیصدیصدیصدیصدیصدی

6ــ	عدد	یک	میلیون	را	در	جدول	ارزش	مکانی	بنویسید	و	جدول	را	کامل	کنید.	

میلیونهزار
صدیصدیصدی

1ــ	با	توّجه	به	جدول	روبه	رو،	عدد	نوشته	شده	را	بخوانید.	
_______	میلیون	و	_______	هزار	و	_______

2ــ	در	سال	1390	جمعیت	ایران	75،149،669	نفر	بوده	است.	
این	عدد	را	بخوانید،	بنویسید	و	در	جدول	ارزش	مکانی	نشان	دهید.	

3ــ	در	شکل	روبه	رو	یک	چک	پول	500،000	ریالی	را	می	بینید.500،000	ریال	یعنی	چند	تومان؟	
دو	تا	از	این	چک	پول	ها	می	شود	_____________	ریال	یا	_____________	تومان.	

4ــ	رقم	های	طبقه	ی	یکی	)یکان،	دهگان،	صدگان(	عددهای	زیر	را	حذف	کنید	و	به	جای	آن	ها	صفر	بگذارید.	سپس	آن	ها	را	
به	رقم	و	حروف	بنویسید.	

423871	→ 	503971	→                                                
5		ــ	عددهای	داده	شده	به	کدام	عدد	نزدیک	تر	است؟	آن	را	رنگ	کنید.	

کار در کالس

   ی        د      ص      ی         د      ص   ی        د      ص      ی         د      ص   ی        د      ص      ی         د      ص

میلیونهزار

96274235

میلیونهزار

834000	 		834921	 		835000 847000	 		847025	 		847100
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با ماشین حساب کار کن 

فّعالیت

1ــ	با	توّجه	به	شکل،	عددهای	مربوط	را	بنویسید	و	عالمت	مناسب	بگذارید.	)>	<(

_____________			 			_____________

	_____________			 			_____________

2ــ	دو	عدد	6445710	و	5100001	را	چگونه	مقایسه	می	کنید؟	توضیح	دهید.

3ــ	دو	عدد	مقابل	چگونه	مقایسه	می	شوند؟	توضیح	دهید.
									7420001	 	7348920

1ــ	عددها	را	مقایسه	کنید.

6730042	 	6987538																											784	 	789																														9657	 	9649																			

					5187	 	5298																													21348	 	9786																												7963	 	6989																			

انسان	 و	 انسان	8400	 نوزاد	 بار،	 بار،	موش	39000	 تقریبی	در	هر	ساعت	7200	 به	طور	 2ــ	قلب	گربه	
بزرگسال	4500	بار	می	تپد.	تعداد	ضربان	قلب	کدام	موجود	از	بقیه	کمتر	است؟	کدام	یک	بیشتر	است؟	قلب	نوزاد	

انسان	در	یک	ساعت	بیشتر	می	زند	یا	قلب	یک	انسان	بزرگسال؟

1ــ	حاصل	جمع	روبه	رو	را	با	ماشین	حساب	به	دست	آورید.
849721	+	150279	=

2ــ	به	کمک	ماشین	حساب،	جاهای	خالی	را	پر	کنید.
__________		+			__________		=	1‚000‚000
__________		-			__________		=	100‚000

پاسخ	خود	را	با	دوستانتان	مقایسه	کنید.	چند	جواب	مختلف	در	کالس	شما	نوشته	شده	است؟

کار در کالس

یکی                     هزار                       میلیون         
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

یکی                     هزار                       میلیون         
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان
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جمع و تفریق کن

1ــ	10	نیمکت	در	یک	کالس،	10	کالس	در	یک	مدرسه	و	10	مدرسه	در	یک	محّله	جا	می	شود.	در	مدرسه	
چند	نیمکت	جا	می	شود؟	در	محّله	چند	نیمکت	جا	می	شود؟	

2ــ	به	طور	تقریبی،	ظرفیت	یک	اتاق	10	نفر،	یک	خانه	100نفر،	یک	مدرسه،	1000	نفر،	یک	خیابان	10000	
نفر	و	یک	استادیوم	100000	نفر	است.	

در	راه	پیمایی	22	بهمن	یکی	از	شهرها	1000000	نفر	شرکت	کردند.	
یک	میلیون	نفر	را	در	چند	استادیوم	می	توان	جا	داد؟	
یک	میلیون	نفر	را	در	چند	خیابان	می	توان	جا	داد؟	

3ــ	تعداد	تقریبی	موردنظر	را	برای	هر	شکل	بنویسید.

تعداد تماشاگران:                                                                      جمعیت اصفهان:                                                     تعداد کتاب های کتابخانه ی یک مدرسه:
_____________																																												_____________																																										_____________				

4ــ	جدول	روبه	رو	مربوط	به	سال	1370	است.						
	با	مراجعه	به	جدول،	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.

	
الف(	پرجمعیت	ترین	کشور	کدام	است؟

ب(	تعداد	دانش	آموزان	کدام	کشور	از	همه	کمتر	است	؟
ج(	تعداد	مدارس	کدام	کشور	در	بین	تعداد	مدارس	دو	کشور	دیگر	است؟

د(	با	ماشین	حساب	تعداد	کّل	مدرسه	های	سه	کشور	را	پیدا	کنید.

مانند	نمونه،	جمع	و	تفریق	ها	را	انجام	دهید.

725007976005895000350025742001
-213000-231000-	32000+		240000+		35000

865000772001
-			2000+	5000

777001

تمرین

تعداد مدرسهتعداد دانش آموزجمعیت
558371631509958182973ایران
13398713321492311601سوریه
896567000105499416777987هند
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

1ــ	توضیح	دهید	که	چگونه	یک	عدد	7	رقمی	مثل	8341925	را	می	خوانید.	____________________________

2ــ	رابطه	ی	بین	این	عددها	را	توضیح	دهید:	_______________________________________64	،	16	،	4	،	1	
______________________________________________________________________________

7	 	 *5 		 +7 		 3ــ	کار	ماشین	روبه	رو	را	توضیح	دهید.	________________________?	

______________________________________________________________________________
4ــ	توضیح	دهید	که	حاصل	ضرب	این	عددها	چگونه	به	دست	می	آید.	_____________________	=	3000	×	2000
______________________________________________________________________________

تمرین

1ــ	عدد	43757	چند	رقمی	است	؟	رقم	یکان	هزار	آن	چند	است؟

2ــ	عدد	479600	چند	رقمی	است؟	____	رقم	دهگان	آن	چند	است؟	____	ارزش	بزرگ	ترین	رقم	این	عدد	چیست؟	____	
رقم	4	در	این	عدد	چه	ارزشی	دارد؟	____

3ــ	کوچک	ترین	عدد	6	رقمی	را	بنویسید	که	در	آن	2،	3	و	5	به	کار	رفته	و	زوج	باشد.

4ــ	ماشین	های	ورودی	و	خروجی	را	کامل	کنید.

5	ــ	برای	جمع	روبه	رو،	یک	مسئله	بسازید	و	حاصل	را	پیدا	کنید.
450	+	120	=

6ــ	در	جای	خالی	چه	عددهایی	می	توانیم	بگذاریم؟	3	پاسخ	مختلف	بدهید.	
1,000,000	<	900,000	+		

*10 *5 +5 -2
2

4

5
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7ــ	الگوی	ساختن	شکل	های	زیر	را	توضیح	دهید.	بدون	رسم	شکل،	مشّخص	کنید	شکل	ششم	با	چند	مرّبع	و	چند	مثلث	درست	
شده	است؟

	 )1(                                                                           )٢(                                                                                   )3( 

8		ــ	هریک	از	عددهای	زیر	می	تواند	چه	چیزی	را	نشان	دهد؟
3742000																																																				450000																																																				110000

9ــ	اگر	یک	میلیون	برگه	کاغذ	را	روی	هم	بگذاریم،	به	طور	تقریبی	چه	ضخامتی	دارد؟

10ــ	با	یک	میلیون	تومان	چه	چیزهایی	می	توانید	بخرید؟
11ــ	قیمت	تقریبی	وسایل	زیر	را	بنویسید.

12ــ	جاهای	خالی	را	پر	کنید.
10	تا	دسته	ی	1000	تایی	می	شود	_____________											10	تا	دسته	ی	100000	تایی	می	شود	_____________
100	تا	دسته	ی10000	تایی	می	شود	_____________								1000	تا	دسته	ی	1000	تایی	می	شود	_____________

13ــ	برای	تفریق	روبه	رو	یک	مسئله	بسازید	و	آن	را	حل	کنید.
450000	-	230000	=

........................................................................
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معّما و سرگرمی

1ــ	شکل	های	زیر	گرهی	را	که	با	طناب	ساخته	شده	است،	نشان	می	دهند.	در	هر	مرحله،	تصویر	ساده	تری	از	این	
گره	رسم	شده	است.

مداد	خود	را	روی	نقطه	ای	از	این	گره	قرار	دهید.	سپس،	روی	خط	حرکت	کنید.	آیا	دوباره	به	نقطه	ی	اّول	می	رسید؟
حاال	همین	کار	را	روی	گره	های	زیر	انجام	دهید.

فرهنگ خواندن

خانم	احمدی	از	دانش	آموزان	کالس	چهارم	خواست	که	عدد	745200	را	روی	محور	نشان	دهند.
یکی	از	دانش	آموزان	بعد	از	صفر،	به	ترتیب	عددهای	1،	2،	3	و	سایر	عددها	را	نوشت.	آیا	فکر	می	کنید	او	می	تواند	عدد	معّلم	را	

روی	محورش	نشان	دهد؟
یکی	دیگر	از	دانش	آموزان	محور	خود	را	1000	تا	1000	تا	تقسیم	کرد	و	به	این	ترتیب،	بعد	از	عدد	صفر	عددهای	1000	و	

2000	و	3000	را	نوشت.	آیا	او	موّفق	به	نشان	دادن	عدد	معّلم	می	شود؟

خانم	احمدی	دانش	آموزان	را	راهنمایی	کرد.	او	گفت:	»بهتر	است	روی	محور	خود	اّولین	قسمت	را	با	عدد	740000	نشان	
دهید	و	1000	تا	1000	تا	جلو	بروید.	بعد	هم	محور	را	کامل	کنید	و	عدد	را	به	صورت	تقریبی	روی	محور	نشان	دهید.«

740000

یکی	از	دانش	آموزان	پرسید:	»آیا	می	شود	با	000‚700	شروع	کنیم	و	000‚100	تا	000‚100	تا	جلو	برویم؟«	
به	نظر	شما	کدام	پیشنهاد	بهتر	است؟
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فصل 2
کسر

آن اکسیژن است. مقدار سایر گازها و ذّرات بسیار  ـــ١
 5

هوای آزاد گاز نیتروژن و   ـــ4
 5

به طور تقریبی 
ناچیز است. اّما در شرایط آلودگی، این مقدار ناچیز افزایش پیدا می کند و از مقدار اکسیژن کاسته 

می شود.

__١ از جمعیت دانش آموزان ایران در دوره ی 
2

به طور تقریبی 
ابتدایی تحصیل می کنند.



معّلم برای شروع درس کسر کالس چهارم باز هم از مثال های کتاب ریاضی سوم شروع کرد. او مسئله ی زیر را 
مطرح کرد:

1 سانتی متر  بعد از 3 سانتی متر را مشّخص کنید و بگویید چه عددی را نشان می دهد.

2
روی خط کش زیر، 

مهدیه فاصله ی 3 و 4 سانتی متر را نصف کرد و پاسخ داد : 
_____  میلی متر.

سعیده هم همین کار را انجام داد اّما عدد را این طور بیان کرد: 

5 میلی متر بعد از 3 سانتی متر یا _____ سانتی متر و _____  میلی متر.
1 یک واحد)سانتی متر( را هم نشان داد.

2
فائزه ابتدا روی خط کش خود سه واحد )سانتی متر( شمرد و سپس 

معّلم از روش فائزه تعریف کرد و از او خواست که این فاصله را با      
یک عدد نشان دهد:

»حاال بگو این فاصله را با چه عددی می توان بیان کرد؟« فائزه جواب داد: » ____ سانتی متر و_____ از    سانتی متر.« 
1 نشان می دهند و می خوانند سه و یک دوم و به آن یک عدد 

3
2

معّلم گفت: »آفرین: در ریاضی این عدد را به صورت  
مخلوط می گویند.« 

حاال شما هم برای هر حالت شکل مناسب رسم کنید. سپس، عدد موردنظر را به صورت عدد مخلوط بیان کنید.

3 واحد بعد از عدد 2 را روی محور اعداد نشان دهید.

4
الف(

ب( یک ربع بعد از ساعت 2 را نشان دهید.

1 واحد مانده به عدد 4 را روی محور اعداد نشان دهید.

3
ج( 

حّل مسئله

0          1         2        3         4

0           1         2        3         4

24



رسم شکل و حّل مسئله ی ساده تر
معّلم برای یادآوری درس های کالس سوم این بار سؤال زیر را مطرح کرد:

؟ 	  1

110
1 بزرگ تر است یا کسر 

100
کسر 

رضا سریع دست به کار شد و شروع به کشیدن شکل کرد. او دو مستطیل هم اندازه کشید و سعی کرد آن ها را به 
100 و 110 قسمت تقسیم کند. شما هم مانند رضا عمل کنید.

آیا این روش مناسب بود؟

رضا پس از مّدتی دست از کار کشید. چرا روش رضا نامناسب بود؟

 1

3
1 و 

2
1 کسرهای ساده تری مثل 

110
1 و 

100
امیر گفت: »بهتر است مسئله را ساده کنیم. من به جای کسرهای 

1 را مقایسه می کنم«. او هم شروع به کشیدن شکل کرد. شما کار او را کامل کنید.

5
1 و 

4
و 

                                       1

4
             1

5
                                                       1

2
             1

3
                

1 است؛ اگر یک نان را به ٤ قسمت 

5
1 بزرگ تر از 

4
امیر کار خود را تمام کرده بود که یکی از دانش آموزان گفت: »

مساوی تقسیم کنید، به هر نفر نان بیشتری می رسد تا اینکه آن را به ٥ قسمت مساوی تقسیم کنید.« معّلم از این حرف او 
خوشحال شد و از همه ی دانش آموزان خواست نتیجه ای را که از این مقایسه می گیرند، بنویسند. 

من نتیجه می گیرم که اگر دو کسر صورت برابر داشته باشند، کسری بزرگ تر است که :  _______________  
______________________________________________________________________

1 را انجام دهید و برای پاسخ خود دلیل 

110
1 و 

100
حاال به کمک نتیجه ای که گرفته اید، مقایسه ی دو کسر  

بیاورید.

                                  

دو کسر متفاوت مثال بزنید که صورت هایشان مساوی باشد. آن ها را با هم مقایسه کنید.

0                      1                     2

0                      1                     2

1

100
1

110
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فّعالیت

شناخت کسرها

          1ــ یک نوار کاغذی مثل شکل مقابل بردارید. آن را از وسط تا کنید. 

              حاال دوباره آن را تا کنید. بعد نوار را باز کنید. نوار شما به چند قسمت تقسیم شده است؟  شکل این نوار را رسم 
کنید و یک قسمت آن را رنگ بزنید؛ چه کسری رنگ شده است؟

2ــ به شکل روبه رو توّجه کنید. یک شمع از 4 شمع، روشن است. چه کسری از شمع ها روشن است؟

بین تقسیم بندی نوار کاغذی و تعداد شمع ها چه رابطه ای وجود دارد؟

3ــ در هر یک از شکل های زیر مشّخص کنید چه کسری به رنگ قرمز است.

1

3
                _____ مرّبع از 12 مرّبع یا _____                                                 1 مرّبع از 3 مرّبع یا 

              _____ مثلث از 5 مثلث یا _____                                                _____ مثلث از 4مثلث یا _____

4ــ چه کسری از شکل های زیر قرمز است؟

      _____                                                                                               _____

      _____                                                                                                     _____

٥ــ هر کدام از شکل های سؤال 4 را به شکل مشابه آن در سؤال 3 وصل کنید.
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فّعالیت

کار در کالس

                       1ــ شکل ها را با توّجه به کسر داده شده رنگ کنید.

3 از 4 مستطیل             

4
2 از 7 دایره                                                                 

7
                 

2 از 8 مرّبع 

8
3 از 6 دایره                                                                 

6
                 

2ــ قسمت های مساوی ایجاد کنید. مشّخص کنید چه کسری از شکل رنگ شده است.

                آموزگار از دانش آموزان خواست بگویند
                شکل روبه رو چه عددی را نشان می دهد.

             

. 1
2

2
یکی از دانش آموزان گفت: 

. 5

6
دانش آموز دیگری گفت: 

این دو دانش آموز چگونه این عددها را پیدا کرده اند؟ با توّجه به واحدهای مشّخص شده، توضیح دهید. 

آموزگار پس از شنیدن نظر دانش آموزان گفت: برای نشان دادن عدد یک شکل، باید به واحد معّرفی شده توّجه کنیم و کسر 
1 را نشان می دهد.  1

2
را براساس آن بنویسیم، برای مثال، اگر هر دایره را یک واحد درنظر بگیریم، شکل زیر 

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

واحد
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کار در کالس

                          1ــ هر یک از شکل های زیر یک عدد مخلوط را نشان می دهد. آن عدد را بنویسید.

1 را با شکل نشان دهید. 1

3
2ــ عدد مخلوط 

٣ــ کسر یا عدد مخلوط هر شکل را با توّجه به واحد مشّخص شده بنویسید.

و

و

            کسر مربوط به هر شکل را بنویسید. 

____                   ____                 ____                  ____           

از مقایسه ی پاسخ ها چه نتیجه ای می گیرید؟                                        

فّعالیت

0          1           2          ٣          ٤____

____ ________

____

____

____

____

____

____               ____              ____               ____

____                  ____                ____ 

واحد

____
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                   1ــ با توّجه به واحد داده شده، عدد مخلوط مربوط به هر شکل را بنویسید.

2ــ چه کسری از شکل های  زیر رنگ شده است؟ )شکل تانگرام را به خاطر دارید؟(

1 دانش آموزان کّل کشور ایران؟ چرا؟ 

4
1 دانش آموزان کالس شما بیشتر است یا 

4
3ــ 

4ــ با توّجه به شکل ها توضیح دهید کدام جمله  درست و کدام نادرست است.

                                           )ب(                                                                                          )الف(

1 را نشان می دهند؛ پس مقدار رنگ شده از هر شکل با هم برابرند.

3
ــ هردو شکل کسر 

1 را نشان می دهند اّما مقدار رنگ شده ی آن ها متفاوت است.

3
ــ هردو شکل کسر 

٥  ــ علی 800 تومان پول داشت و نصف آن را خرج کرد.

حامد 600 تومان پول داشت و نصف آن را خرج کرد.

کدام جمله ها در مورد پول علی و حامد درست هستند؟ دلیل بیاورید. _____________________

1 پولش را خرج کرده است.                         ب( علی از حامد بیشتر پول خرج کرده است.

2
الف( علی 

1 پول حامد با هم مساوی است.           د( مقدار پولی که حامد و علی خرج کرده اند، برابر است.   

2
1 پول علی و 

2
ج( 

تمرین
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فّعالیت

جمع و تفریق

1ــ مانند شکل زیر با کاغذ رنگی 3 شش ضلعی درست کنید. یکی از آن ها را به دو قسمت مساوی، یکی را 
به سه قسمت مساوی و آخری را به شش قسمت مساوی تقسیم کنید. اکنون به کمک قطعه هایی که در اختیار دارید، 

جمع های زیر را با رسم شکل بسازید و حاصل را پیدا کنید.

                                    
+ =

1 1

3 3                                   
+ =

1 1

2 2

تفریق های مربوط به هر شکل را بنویسید و یک بار هم با قطعه هایی که در اختیار دارید نشان دهید.

    

2ــ برای هر شکل، عبارت جمع یا تفریق موردنظر را بنویسید و شکل را کامل کنید.

٣ــ حاصل جمع و تفریق ها را به کمک محور به دست آورید.

+ =
3 5

9 9  

− =
6 3

7 7  

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

       0                                                          1

0                                                                                                    1

− =
5

6
− = − =

2

2

+ -= =
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2 آن به استان مازندران حمل شد. چه کسری از محصول این 

7
1 محصول یک کارخانه ی قند به استان گیالن و 

7
2ــ 

کارخانه به این استان ها حمل شده است؟

1 از این تولیدات قباًل حمل شده است. چه کسر دیگری باید به 

9
4 از تولیدات مرغداری باید به شهر حمل شود. 

9
3ــ 

شهر حمل شود؟

4ــ دانش آموزی جمع دو کسر را به صورت زیر نوشته است. با رسم شکل یا هر روش دیگر، اشتباه او را توضیح دهید.

+ =2 3 5

6 6 12 جواب درست را به دست آورید. 

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

0                                          1  0                                                1  

0                                                       1  0                                                1  

کار در کالس

 
4 __
14 + 3 __

14 =       

1ــ مانند نمونه، برای هر شکل جمع یا تفریق بنویسید.

3١



               1ــ حاصل جمع های زیر را به دست آورید و روی شکل نشان دهید.
1 __
2  + 1 __

2  = 2 __
2  = 1

                         
1 __
3  + 2 __

3  =  __  = 1
                      

3 __
4  + 1 __

4  =
         

            

از مقایسه ی حاصل کسرها چه نتیجه ای می گیرید؟ 

             2ــ به کمک شکل، حاصل تفریق های زیر را به دست آورید. 

 
− =1 1

2 2                                        
− =2 2

3 3                                      
− =1 1

4 4  

             از مقایسه ی حاصل تفریق ها چه نتیجه ای می گیرید؟

                        1ــ حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.

  
+ =7 1

8 8                                         
+ =1 3

10 10                                   
− =2 1

5 5

− =4 4

5 5                                            
− =9 5

13 13                                  
− =8 7

14 14     

2ــ در جاهای خالی کسر مناسب بنویسید.

− =8 1

15 15                                         
+ =4 9

11 11                                  
+ =3 7

8 8

− =10 8

13 13                                      
+ =5 7

12 12                                       
− =7 5

8 8                                          

3ــ با نوشتن کسر در جاهای خالی تساوی ها را کامل کنید. چند پاسخ مختلف برای این سؤال بنویسید.

___  + ___ = 1                                                                                 ___  + ___ = 1    

کار در کالس

فّعالیت

__

__ __

__

__

__
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3 آن را توردوزی کرده اند. آن ها روی هم چه کسری از 

7
2 دور یک رومیزی و زهرا 

7
1ــ پروین 

رومیزی را توردوزی کرده اند؟ چه کسری باقی مانده است؟

2 از آن را احمد رنگ کرده است. چه 

6
5 دیوار یک اتاق را رنگ کرده اند. 

6
2ــ احمد و محمود 

کسری از دیواراتاق را محمود رنگ کرده است؟ چه کسری باقی مانده است؟

7 آن را جو کاشته اند. در چه کسری از این مزرعه گندم و جو کاشته شده است؟ 

20
11 مزرعه ای را گندم و 

20
3ــ 

چه کسری باقی مانده است؟

1 شکل بریده شده نشان داده شده است. کّل شکل از چند دایره تشکیل شده است؟

3
4ــ 

٥ــ حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

        + =1 1

2 2   

٦ــ دو عبارت جمع بنویسید که حاصل آن برابر یک واحد شود.

٧ــ دو عبارت تفریق بنویسید که حاصل آن برابر صفر شود.

٨   ــ تساوی های زیر را کامل کنید.

+ = 6

7                                                   
+ = 6

7                                                   
+ = 6

7  
− = 1

7                                                  
− = 1

7  
− = 1

7  

٩ــ برای هر کدام از عبارت های زیر یک مسئله بنویسید و آن ها را حل کنید.

+ =1 2

7 7                                                                                                                                                                  

تمرین

______

______

______

______

+ + =1 1 1

3 3 3

− =4 1

5 5
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1ــ در سال گذشته یاد گرفتید که به کمک شکل، کسرهای مساوی بنویسید. برای شکل های زیر کسرهای 
مساوی بنویسید.

                                                                          

                                                                                     

2ــ در شکل های زیر 4مرّبع از 8 مرّبع رنگ شده اند. با توّجه به هر شکل، کسر مربوط به آن را بنویسید و از آن یک تساوی 
کسر نتیجه بگیرید.

٣ــ در شکل های زیر 4 دایره از 12 دایره رنگ شده اند. با دسته بندی های مختلف، کسرهای مساوی را نمایش دهید و 
تساوی مربوط به آن ها را کامل کنید.                                  

= را با رسم شکِل مناسب نشان دهید. 
2 4

3 6
٤ــ تساوی 

تساوی کسرها

فّعالیت

0                                             1             

0                                            1             

0                                             1             

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___ ___  = ___ = ___

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___
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2 هر یک از شکل های زیر را رنگ کنید.

3
                    1ــ 

1 از 24 دانش آموز کالس به رشته ی والیبال عالقه دارند. در این کالس، چند دانش آموز به والیبال عالقه دارند؟

3
2ــ 

3ــ در یک ظرف 6 عدد سیب وجود دارد. اگر 3 تا از سیب ها خورده شود، درستی هرکدام از جمله های زیر را
توضیح دهید.

3 سیب ها خورده شده است.

6

نصف سیب ها خورده شده است.

1 سیب ها خورده شده است.

2

4ــ کسر مربوط به سیب های خورده شده را در حالت های زیر بنویسید.

الف( اگر یک سیب از ٨ سیب خورده شود ، آن را با کسر  _________  نشان می دهیم.

ب( اگر 2 سیب از ٨ سیب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهیم.

ج( اگر 5 سیب از ٨ سیب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهیم.

د( اگر ٨ سیب از ٨ سیب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهیم.

٥ ــ فاصله ی خانه ی مرضیه تا مدرسه 3 کیلومتر است، او یک کیلومتر راه رفته است. چه کسری از راه را طی کرده است؟
چه کسری از راه باقی مانده است؟

کار در کالس
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1 بنویسید که مخرج آن 9 باشد.

3
              1ــ با رسم شکل یک کسر مساوی با 

=1

3 9  

1 یک کسر مساوی دیگر بنویسید.

3
              حاال برای کسر 

=1

3  

2ــ مانند سؤال باال، برای کسرهای داده شده یک کسر مساوی بنویسید.

=1

2 4                                                  
=3

4 12                                                  
=2

5 15  

با توّجه به تساوی های باال، توضیح دهید چگونه بدون رسم شکل می توان کسر مساوی یک کسر را پیدا کرد.
×

=

×

3

2

5 15
3  

÷

=

÷

3

6

9

3  

×

=

×

3

2

3

3  
                                                                به این کار ساده کردن کسر می گویند.

3ــ طاها می خواست حاصل جمع زیر را به دست آورد. آموزگار برای راهنمایی او این شکل را رسم کرد. توضیح دهید 
1 بنویسد. چرا؟ ___________________________________________________

2
طاها باید چه کسری رابه جای 

+ = + =1 1 1

2 6 6  

                         1ــ جاهای خالی را پر کنید.

  
   

=3

5 10                             
=2 4

3                             
=4 12

7                      
=3

7 14  

                         2ــ مانند نمونه، حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.

         + =7 2

18 9                        

− =1 1

6 12                                                 

    

فّعالیت

کار در کالس

             ÷3       
  ٦  __ = __
1٥

÷3     

− = − =2 4 14 4 10

3 21 21 21 21

+ =1 5

3 12
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1ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید تا کسرها با هم برابر شوند.

=6 2

9                                  
=5

15                                  
=12 3

20                                    
=14

21 3   

=25

35 7                                                                              
=12

27 9                                  
=5 35

42  

2ــ کسرها را با هم مقایسه کنید. مانند نمونه از کسرهای مساوی استفاده کنید.

                                 
= 2 5

12 3 12


                                 
= 2 3

7 14


                                      

= 1 8

2 14


                                 
=2 1

9 3


                                 
=9 3

33 11


 

3ــ حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.

 
+ =1 3

5 10                              
− =3 1

4 12                             
+ =2 5

6 12                                 
− =11 3

20 10  

+ =13 8

100 10                         
+ =5 2

100 10                         
− =3 12

100 1000                         
− =7 28

10 1000  

4ــ جمع و تفریق ها را روی شکل نشان دهید.

  
+ =1 1

2 4                                                                                         
− =1 1

3 6

2 شکل سمت چپ را رنگ کنید. حاال شکل هایی رسم کنید که این دو کسر 

5
1 شکل سمت راست و 

3
٥ــ به طور تقریبی، 

را به طور دقیق نشان دهند.

دانش آموزان   1

2
نفره   20 یک کالس  در  عالقه مندند.  فوتبال  رشته ی  به  دانش آموزان   1

3
نفره   30 یک کالس  در  ٦ــ 

1< است. آیا می توانیم بگوییم تعداد  1

2 3
به فوتبال عالقه دارند. تعداد عالقه مندان به فوتبال را در هر کالس پیدا کنید. می دانیم 

عالقه مندان به فوتبال در کالس 20 نفره بیشتر است؟ چرا؟

4        40__  =  ___
٧0     

٦          3          ٥
10       ٥           10 

___ = ___    <  ___

تمرین
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ضرب عدد در کسر

فّعالیت

              1ــ حاصل جمع کسرها را روی محور به دست آورید.

 + + =2 2 2

7 7 7
                2

7
یعنی ___ تا 

 + + + =2 2 2 2

9 9 9 9
             2

9
یعنی ___ تا 

+ + =1 1 1

5 5 5
                   1

5
یعنی ___ تا 

به کمک محورهای باال، حاصل عبارت ها را بنویسید.

+ + = × =2 2 2 2
3

7 7 7 7   
+ + + = × =2 2 2 2 2

4
9 9 9 9 9                                        

+ + = × =1 1 1
3

5 5 5  
+ = × =3 3

7 7                                                  

توضیح دهید که اگر یک عدد در یک کسر ضرب شود، حاصل چگونه به دست می آید. _____________________
____________________________________________________________________________

2ــ با توّجه به واحد نمایش داده شده، ضرب مورد نظر را مانند نمونه با شکل نشان دهید.

                                                                      

× 1
3

8

                                                                     
× 1

2
8

 

× 2
3

9

                                                                      
× 1

5
9

 

0         1          2          3          4          ٥           ٦ ــــ                       ــــ        ــــ        ــــ        ــــ         ــــ                 1
0          ٧          ٧          ٧          ٧          ٧           ٧    

0                                                                    1

0                                     1

× 1
3

6

2          4  2 * ___ = ___
 ٦         ٦
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( ) ( )× + × = + =2 1

10 10

                   ١ــ برای هر یک از شکل های زیر مانند نمونه یک تساوی ضرب بنویسید. 

٢ــ حاصل ضرب ها را به دست آورید.

× =3
2

7                             
× =2

2
9  

× =3
8

100  

× =7
3

100                            
× =1

5
10  

× =2
10

21  

× شکل مناسب بکشید. 3
2

8
٣ــ برای ضرب 

١ــ مادر کیک توّلد را به طور تقریبی به ده قسمت مساوی تقسیم کرد. او به بزرگ ترها دو قسمت و به بّچه ها 
یک قسمت از کیک داد. اگر سه بزرگسال و دو بّچه کیک گرفته باشند، آیا قسمتی از کیک باقی مانده است؟ 

راه حل های داده شده را بخوانید و آن ها را کامل کنید. هر کدام را توضیح دهید.

هما شکل روبه رو را به جای کیک در نظر گرفت
 و مسئله را به کمک آن حل کرد.

ندا از محور کمک گرفت.

هدٰی با نوشتن یک عبارت به مسئله پاسخ داد.

 

0                                                                         ١

3 * 2__
8  = 6 __

8

___ ___ ___ ___

کار در کالس

فّعالیت
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     فکر کن

کار در کالس

1 توپ های او را در شکل زیر می بینید. مهدی چند توپ دارد؟

3
                        1ــ مهدی تعدادی توپ دارد. 

                    2ــ با رسم شکل یا نوشتن یک دلیل مناسب، مشخّص کنید کدام کسر به 1 نزدیک تر است و کدام کسر به صفر.
1

20
                  6

7
   

2 این تخم مرغ ها چندتا می شود؟

3
3ــ یک شانه تخم مرغ 5 ردیف 6تایی تخم مرغ دارد. 

4ــ کیکی به 7 قسمت مساوی تقسیم شده است. آیا می توانیم به 4 نفر و به هر کدام 2 قسمت از این کیک  بدهیم؟ چرا؟

3 یک نان را داد. با رسم شکل 

4
٥ــ شخصی می خواست ٨ عدد نان را بین 10 نفر به طور مساوی تقسیم کند. او به هر نفر 

نشان دهید چه مقدار از نان ها باقی ماند؟

1ــ با 3 استکان یک لیوان پر می شود. با 5 لیوان یک پارچ کوچک پر می شود. با 2 پارچ کوچک آب یک پارچ بزرگ 
پر می شود.

یک پارچ کوچک آب را داخل پارچ بزرگی ریخته ایم، یعنی چند لیوان؟ چند استکان؟

گنجایش یک استکان، چه کسری از گنجایش یک لیوان است؟

گنجایش یک لیوان، چه کسری از گنجایش یک پارچ بزرگ است؟                           

گنجایش یک استکان، چه کسری از گنجایش یک پارچ کوچک است؟

40



                  1ــ برای شکل های زیر ضرب بنویسید.

× و فؤاد  10
3

100
2ــ فرید برای شکل روبه رو ضرب 

× را نوشته است.  1
3

10
برای همین شکل ضرب 

ضرب کدام یک درست است؟

3ــ به شکل های زیر و نام هرکدام توّجه کنید.

1 یعنی خمس

5
1 یعنی ربع                          

4
1 یعنی ثلث                       

3
1 یعنی نصف                   

2

این کسرها را روی شکل های زیر هم نشان دهید.

حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

نصف 10 تا چند می شود؟                                            ثلث 12 تا چند می شود؟

ربع 20 تا چند می شود؟                                              خمس 30 تا چند می شود؟

4ــ در روزهای نزدیک اربعین، تعداد زیادی از زائران پیاده به سمت حرم امام حسین )ع( حرکت می کنند. تعدادی از 
2 راه را

7
زائران، از نجف به سمت کربال درحال حرکت اند. آن ها هر روز 

طی می کنند. آیا آن ها پس از 3 روز به کربال می رسند؟ چرا؟

تمرین
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 فرهنگ نوشتن

1 یعنی چه؟ توضیح دهید. ____________________________________________________

8
    1ــ کسر  

2ــ عدد باالی کسر )صورت( چه چیزی را مشخّص می کند؟ ______________________________________

عدد پایین کسر )مخرج( چه چیزی را مشخّص می کند؟ __________________________________________

1> است؟ توضیح دهید. ____________________________________________________ 1

10 8
3ــ چرا 

_____________________________________________________________________________

2 از 15تا را پیدا می کنید؟ توضیح دهید.___________________________________________

3
4ــ چگونه 

_____________________________________________________________________________

تمرین

1 را نشان می دهد؟ 

2
1ــ کدام شکل کسر بزرگ تر از 

1  را نشان می دهد؟

2
2ــ کدام شکل کسر کوچک تر از 

1 دانش آموزان هر کالس هندبال بازی می کنند. 

3
3ــ کالس چهارم )آ( 36 نفر و کالس چهارم )ب( 30 نفر دانش آموز دارد. 

در کدام کالس تعداد دانش آموزانی که هندبال بازی می کنند بیشتر است؟

 1

3
دارد،  دانش آموز   30 هم  آن  که  دیگر،  کالس  در  می کنند.  بازی  فوتبال  دانش آموزان   1

2
نفره   30 کالس  یک  در  4ــ 

1 بزرگ تر است، پس در کالس اّول تعداد بیشتری فوتبال بازی 

3
1 از 

2
دانش آموزان فوتبال بازی می کنند. محمود می گوید چون 

می کنند. آیا حرف محمود درست است؟ چرا؟

 مرور فصل
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1 یک ساعت، چند دقیقه می شود؟

5
٥ــ 

1 ساعت یعنی چند دقیقه؟

3
٦ــ یک ساعت و 

٧ــ ساعت یک و نیم را می توان به چند صورت بیان کرد:

1 ساعت مانده به ساعت دو یا 1 و 30 دقیقه. 

2
1 ساعت بعد از ساعت یک یا 

2
1 ساعت، یا 

2
1 و 

حاال شما ساعت دو و ربع را به صورت های مختلف بیان کنید.

٨ــ کسری بنویسید که صورت آن 8 و مخرج آن 6 برابر صورت باشد. آن را ساده کنید.

٩ــ برای شکل روبه رو سه کسر مساوی بنویسید.

10ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

+ =19 3

100 50                                           
− =3 12

100 1000                                           
+ =7 28

10 1000  

× =2
3

7                                                      
× =3

3
10                                                  

× =7
8

100  

( ) ( )× − × =2 1
2 3

5 5                                                              
× − =2 1

4
10 5   

4 زمین  گندم باشد، در چه کسری از زمین جو کاشته شده است؟

15
7 زمین  را جو و گندم کاشته اند. اگر 

15
11ــ در یک مزرعه 

12ــ کسرهای زیر را باهم مقایسه کنید.

1 __
2   8 __

14                                          
1 __
3   2 __

9                                                      
3 __
11  9 __

33          

13ــ کسرهای زیر را ساده کنید.

=14

21                                                              
=18

30  
=12

16  
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معّما و سرگرمی

در یک پارچ 5 لیوان شیر و در پارچ دیگر 5 لیوان قهوه ریخته ایم. یک لیوان شیر از پارچ شیر برمی داریم و داخل پارچ 
قهوه می ریزیم. سپس، از پارچ قهوه، که حاال مقداری شیر به آن اضافه شده است، یک لیوان قهوه برمی داریم و داخل پارچ 

شیر می ریزیم.

به نظر شما مقدار شیر در پارچ قهوه بیشتر است یا مقدار قهوه در پارچ شیر؟

از شکل های زیر کمک بگیرید.

فرهنگ خواندن

می کردند.  صحبت  هم  با  کاری  روز  یک  پایان  در  مغازه دار  نفر  سه 
( از جنس های مغازه ام را  1

10
نفر اّول گفت: »من امروز کسر کوچکی )مثل

( از جنس هایم  9

10
فروختم«. نفر دوم گفت: »اّما من امروز کسر بزرگی )مثل

را فروختم«. نفر سوم گفت: »من امروز تمام جنس های مغازه ام را فروختم«. 
با این توضیحات، آیا ممکن است نفر سوم نسبت به بقیه مقدار کمتری جنس 

فروخته باشد؟ چرا؟

آیا می توانیم بگوییم فروش کدام مغازه دار بیشتر بوده است؟ چرا؟

9 آن ها را 

10
1 آن ها را فروخته است، مغازه دار دوم 10 تا جنس داشته و 

10
اگر بدانیم مغازه دار اّول 100 تا جنس داشته و 

فروخته و مغازه دار سوم هر 5 تا جنسی را که در مغازه داشته فروخته است، فروش کدام یک بیشتر بوده است؟

5 لیوان شیر 5 لیوان قهوه     4 لیوان شیر 5 لیوان قهوه
و 1 لیوان شیر
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فصل 3
ضرب و تقسيم

در هنگام خرید و فروش از چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسيم استفاده می کنيم. 
وقتی با پدر و مادر خود به خرید می روید، دّقت کنيد که از کدام عمل ها برای محاسبه ی قيمت 

کاالها و پرداخت آن به فروشندگان استفاده می کنيد.



حّل مسئله
١ــ آموزگار از دانش آموزان خواست دو عدد بگویند که حاصل ضربشان 12 شود. 

محمود از صفحه ی شطرنجی روبه رو استفاده کرد.
او شکل را دسته بندی کرد؛ تعداد مرّبع های 
دسته ها با هم برابر بود. سپس برای هر شکل

 دو ضرب نوشت. 
کار او را کامل کنید. 

احمد بدون شکل و با استفاده از جدول و ساختن الگو، همه ی ضرب ها را نوشت. جدول او را کامل کنید.

1 2 3 4
12 6

محّمد با دیدن راه حّل احمد گفت: »با نیمی از جدول هم می توان همه ی ضرب ها را نوشت.« 

1توضیح دهید چگونه محّمد می تواند بقیه ی ضرب ها را بنویسد. 2 3
12 6

٢ــ شما هم با هر روشی که دوست دارید، تمام ضرب هایى را که حاصل آن ها 36 و 50 باشد، بنویسید. سپس، 
توضیح دهید که از چه روشی استفاده کردید و پاسخ ها را چگونه به دست آوردید.

 36                                                                                                50

٣ــ تمام عددهایی را كه مى توان به جای مربّع قرار داد تا حاصل ضرب 4 ×   از ٣٠ کوچک تر باشد، پیدا كنید.
سعیده از معّلم پرسید: »آیا می توانیم از همه ی عددهای یک رقمی  )از صفر تا 9( به جای مرّبع استفاده کنیم؟« 

   30 <  4 ×  نظر شما در این مورد چیست؟

3 × 4 = 12  ___ × ___ = 12  12 × 1 = ___  

4 × 3 = 12  ___ × ___ = 12  ___ × ___ = ___  
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الگوسازی، حذف حالت های نامطلوب
٤ــ شما هم برای عبارت زیر تمام جواب های ممکن را پیدا کنید. حالت های نامطلوب را کنار بگذارید تا پاسخ های 

درست به دست آیند.                                                                                                                   56 < ٩ × 
چه عددی را در مرّبع قرار دهیم که حاصل آن نزدیک ترین عدد به 56 باشد؟

٥ــ در زیر جمع دو عدد دورقمی را مشاهده می کنید. مانند نمونه در جاهای خالی فقط عددهای یک رقمی قرار 
دهید. تمام پاسخ های ممکن را بنویسید و آن ها را با جواب هایی که دوستانتان داده اند، مقایسه کنید.

٦ــ شکل مقابل یک مرّبع به ضلع 10 را نشان می دهد که از 100 مرّبع کوچک تر 
درست شده است.

10 × 10 = 100                                                                                         

حاال برای شکل های زیر، مانند نمونه،  یک ضرب بنویسید و تعداد مرّبع های کوچک را به دست آورید.

٣٠ × ٢٠ =                                         __________                                      __________

+
________________

1

7

2

+
________________

1

7

2

+
________________

1

7

2

+
________________

1

7

2

+
________________

1

7

2

+
________________

1

7

٥

٦

٨ 2

+
________________

1

7

2

10

10

10

10 10 10

10
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فّعاليت

ضرب دو عدد دو رقمی

          1ــ هر دسته ی ده تایی را با  و یکی ها را با  نشان می دهیم. 

              الف( با توّجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.
 43                                                                                                              
×  2____

 
+  ____  

ب( حاصل ضرب ها را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.
123
×  3_____
300
          

+ _____
 

                  

3×)100+20 + 3(=
 300 + ____ + ____ = ____ 

 

          

17
× 4 _____

 
+           _____

 

                        

4× )10+7( =
____ + 28 = ____ 

 

 
٢ــ الف( با توّجه به شکل، توضیح دهید چگونه 

دو دسته ی ده تایی به 4 دسته ی ده تایی اضافه می شود. 

ب( ضرب های باال را می توانیم به صورت خالصه نیز بنویسیم و حاصل را پیدا کنیم. 

                    

                      

                       حاصل ضرب ها را به دست آورید.

2 × ) 40 +3( =     +     =

    17  
× 4

_____

ص د ى
2 3 7

3*

هـ ص د ى
5 2 4

5*

هـ ص د ى
7 2 1

4*

123
×  3

_____
3 6 9

43
×  2   
_____

3   
      17

×  5 
_____

  5

      49
×  5

_____

3 * 1
3 * 2 2 * 4

3 * 3 2 * 3

کار در کالس

4×10 4×7

⇒

2   
      17

×  4
_____

     

دو دسته ی 10 تایی

      457
×  2

_____
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فّعاليت

یک کارخانه ی هواپیماسازی هر ماه 16 هواپیمای بدون سرنشین
 تولید می کند. این کارخانه در یک سال چند تا از این هواپیماها می سازد؟

راه حّل تعدادی از دانش آموزان در اینجا دیده می شود. توضیح دهید هر کدام برای به دست آوردن جواب چه کرده است. 
راه حل های ناقص را کامل کنید.

راه حّل امیر: یک سال 12 ماه است، پس باید 12 را در 16 ضرب کنیم:

 12 × 16 = )10+2( ×16                           10×16 = 160                           160
+32____
192

       
                    2×16=32                                                   

 
راه حّل بهمن : من حاصل ضرب را به کمک شکل پیدا می کنم: 

راه حّل آرش : من هم جواب را با شکل پیدا می کنم اّما شکل من کمی  فرق دارد.

راه حّل وحید: تفاوتی ندارد که 12 را به صورت )2+1٠( بنویسیم و در 16 ضرب کنیم و یا 16 را به صورت )6+1٠( بنویسیم 
و در 12 ضرب کنیم: 

آیا شما راه حّل دیگری را پیشنهاد می کنید؟

10 * 12

10 + 6

 ٦  * 12

16

10 10*16

2 2*16

____

____

  ____
+  _________

____

100
60
20

+   12_____

10 6

10 10*10 10*6

2 2*10 2*6

    12
×16 _____
120

+      _____
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کار در کالس

                         حاصل ضرب های زیر را با هر روشی که می توانید به دست آورید. راه حّل خود را با دوستانتان مقایسه کنید. 

 25                                                                                                17
×13                                                                                             × 32____                                                                                             ____

            با توّجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

               روش دوم                                              روش اّول

               روش دوم                                              روش اّول

روش دوم                                                     روش اّول

فّعاليت

10 6

10 100 60

2 20 12

16
×12
___
160

32
___

10 * 16
2 * 16

25
×13
___

___

10 * 25
3 * 25

17
×32
___

___

16
×12
___
100

60
20

+12
___

10 * 10 10 * 16

2 * 16

10 * 6
2 * 10
2 * 6

25
×13
___

+     
___

10 * 20 10 * 2510 * 5
3 * 20
3 * 5

17
×32
___

+     
___

10 10 5

10 200

3 60
10 7

30

142 20

50

15

20
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کار در کالس

                       ١ــ مانند نمونه می توانیم حاصل ضرب ها را به صورت خالصه بنویسیم.

2ــ حاصل ضرب های زیر را به  دست آورید.
 27                                               83                                           57                                               49

×39                                           × 24                                        × 64                                           × 75____                                          ______                                   ______                                        ______
  243              

+ 810

١ــ در یک اردوگاه 387 چادر 6 نفره برپا شده است. این اردوگاه چند نفر را می تواند در چادرهای خود جا 
دهد؟

اگر 2340 نفر دانش آموز به این اردوگاه بروند، آیا چادرها برای آن ها کافی است؟

٢ــ امین روزی 3 صفحه قرآن می خواند. او در 10 هفته چند صفحه قرآن می خواند؟

٣ــ فاطمه برای بافتن یک بلوز، 7 کالف 50 گرمی کاموا مصرف کرده است.     
وزن بلوزی که فاطمه بافته چند گرم است؟

٤ــ علی 12 سال دارد. سّن پدر علی از 4 برابر سّن او 5 سال بیشتر است. پدر علی چند سال دارد؟

٥ــ یک اتوبوس در هر ساعت 85 کیلومتر راه را طی می کند. در 12 ساعت چند کیلومتر راه را طی می کند؟ اگر فاصله ی 
تهران تا مشهد 995 کیلومتر باشد، آیا این اتوبوس در 12 ساعت می تواند از تهران به مشهد برسد؟

٦ــ یک کشاورز محصول گندم  زمین خود را در 68 کیسه ی 27 کیلویی جا داد. این کشاورز چند کیلوگرم گندم برداشت 
کرده است؟

تمرین

1 6
* 1 2

3 2
1 6 0

2 5
* 1 3

1 7
* 3 2

2*16 3*25 2*17
10*16 10*25 30*17

______
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فّعاليت

محاسبه ی حاصل ضرب

            ١ــ حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. راه حّل خود را توضیح دهید.

          40 × 30 =                       200 × 20=                     40 × 50 =                      800 × 200 =       

٢ــ محصول خرمای یک نخل در جهرم 300 کیلوگرم است. اگر قیمت هر    
کیلوگرم خرما 6500 تومان، باشد، قیمت کّل محصول این درخت چقدر می شود؟    
چگونه به   کمک  حاصل ضرب 3 × 65  می توانیم  پاسخ  این  مسئله را پیدا کنیم؟     

توضیح دهید.

65

× 3

6500

× 300

٣ــ یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ چاپ می کند. هر ورق بزرگ 16 صفحه ی کتاب را در خود جا می دهد. 
این ماشین در 10 ساعت چند صفحه کتاب چاپ می کند؟

حاصل ضرب روبه رو را چگونه پیدا می کنید؟                                                                                = 16 × 700 × 10

                      ١ــ حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

 650                                               2500                                           470
×310                                            ×   300                                        × 210______                                          ______                                      ______

                

٢ــ باغداری در شهر تاکستان ٧٠٠ کیلوگرم انگور را کیلویی ٢٣٠٠ تومان فروخت. او چند تومان پول گرفت؟ اگر او ٤٠٠ 
کیلوگرم انگور از نوع دیگر را کیلویی ٢٧٠٠ تومان بفروشد، در مجموع چند

 تومان پول می گیرد؟

کار در کالس
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١ــ با توّجه به اینکه  1 + 30 + 200 = 231 است، توضیح دهید حاصل ضرب زیر چگونه به دست آمده است. 
سپس جاهای خالی را پر کنید.

٢ــ حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. در مورد تأثیر رقم های صفر در این عددها گفت وگو کنید.

427 
× 230

207
× 504

427
× 203

                     204
× 57

1281
85400

                       1ــ مانند نمونه، حاصل تقریبی ضرب ها را به دست آورید.

×          

257

× 347  

400

×           

395

× 127   

200

× 700

243

× 721     

٢ــ حاصل ضرب ها را به دست آورید.

2400

× 10200

430

× 201

237

× 101

450

× 205

٣ــ قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند. قلب او در هر ساعت چندبار می زند؟

٤ــ یک کامیون 175 کیسه سیمان حمل می کند، هر کیسه سیمان 50 کیلوگرم است. بار این کامیون چند کیلوگرم است؟ 

فّعاليت
4 5 3

* 2 3 1

1 3 5 9 0
1*453

30*453
200*453

7 5 1
* ٢ 3 1

1*751
30*751

200*751

کار در کالس
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   با ماشين حساب کار کن.

فّعاليت

یکی از شیرهای خانه ی احمد چّکه می کند. احمد یک استکان را زیر شیر می گذارد. 

پس از 10 دقیقه استکان پر از آب می شود. در یک ساعت چند استکان پر از آب می شود؟

هر 12 استکان آب یک بطری را پر می کند. در یک شبانه روز )24 ساعت( چند بطری پر از آب می شود؟

اگر این شیر یک ماه چّکه کند، چند بطری آب می شود؟

قیمت هر بطری آب  250 تومان است.

قیمت مقدار آبی که از شیر چّکه می کند چند تومان می شود؟

اگر در یک شهر کوچک 100 شیر آب در حال چّکه کردن باشند، 

قیمت مقدار آبی که هدر  رفته است، در یک ماه چند تومان می شود؟

در مورد راه های جلوگیری از به هدر رفتن آب در کالس گفت وگو کنید.

به نظر شما از چه راه های دیگری ممکن است آب به هدر برود؟

وظیفه ی ما برای جلوگیری از به هدر رفتن آب چیست؟

برای حّل این مسئله می توانید از ماشین حساب هم کمک بگیرید.

١ــ ضرب های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

3457 × 2708 =                               4971 × 8230 =                             1003 × 4900 =

٢ــ در یک کارخانه 237 کارگر کار می کنند، عیدی هر کارگر در سال 1392 ، 947800 تومان بوده است. 

در این کارخانه مجموع عیدی کارگران در آن سال چقدر شده است؟
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    قضاوت کن

تمرین

             ١ــ حاصل هر یک از ضرب های زیر را بنویسید.

 7×  10 =                        15 × 100 =                        528 × 10 =                        350 × 100 =  

89 × 10 =                      748 × 1000 =                   1000 × 10 =                     1000 × 1000 =  

8453 × 100 =                 7 × 1000 =                       7549 × 10 =                       74 × 1000 =  

٢ــ حاصل ضرب ها را به دست آورید.
1392
× 70

625
× 800

2478
× 300

15
× 40  

 75   
× 500  

٣ــ مانند نمونه، ضرب های زیر را به صورت ذهنی حساب کنید.
   13 × 7 = )10 + 3( × 7 = 70 + 21 = 91                         21 × 5 =  

33 × 8 =                                                                           27 × 3 =  

٤ــ در یک باغ پسته در شهر رفسنجان، 78 کیلوگرم پسته ی کله قوچی و 59 کیلو نوع بادامی چیده شده است. اگر پسته ی 
کله قوچی کیلویی 18000 تومان و پسته ی نوع بادامی کیلویی 21000 تومان فروخته شود، درآمد حاصل از فروش این مقدار پسته را 

به دست آورید.

٥ــ حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

205 × 147 =                       704 × 207 =                    2850 × 320 =                     805 × 1220 =

٦ــ حاصل ضرب های روبه رو را به دست آورید و 

جواب ها را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

٧ــ صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود 340 متر را طی می کند. در 15 ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

در قسمتی از پارک، سه ردیف درخت کاشته شده است. اگر در هر ردیف ١٨ درخت کاشته شده باشد، در این قسمت 
از پارک روی هم چند درخت کاشته شده است؟ در زیر پاسخ دو دانش آموز برای این مسئله نوشته شده است، کدام راه حل 

درست است؟ 

٢١ = ٣ + ١٨: پاسخ رضا                                                    ٥٤ = ١٨ × ٣ : پاسخ حسین

502

× 375  

٣٧٥

× ٥٠٢  
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محاسبه هاي تقريبي

فّعالیت

١ــ عددهای زیر با تقریب رقم دهگان درنظر گرفته شده است. ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با 
رنگ کردن مشّخص کنید هر عدد به کدام طرف نزدیک تر است.

٢ــ عددهای زیر با تقریب رقم صدگان درنظر گرفته شده اند. ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید و با رنگ کردن 
مشّخص کنید هر عدد به کدام طرف نزدیک تر است.

٣ــ عددهای زیر را با تقریب هزارگان به نزدیک ترین عدد به صورت تقریبی بنویسید.

1425 →1000                                            3257 →                                              4751→

١ــ از زمین های کشاورزی در یک روستا 78235 کیلوگرم گندم برداشت شده است. با درنظر گرفتن تقریب 
رقم هزارگان، این عدد را به صورت تقریبی بنویسید.

در تقریب رقم هزارگان، به جای کدام رقم ها صفر گذاشته می شود؟

٢ــ مانند نمونه عددهای 1235، 3421، 2781 را به صورت تقریبی روی محور زیر نشان دهید.

در این محور، تقریب در کدام رقم مورد نظر است؟

به جای کدام رقم ها صفر گذاشته می شود؟

40   47  50  

  1476  1480  

60   61  70  

  357  360  

230   234   

  183   

400   427  500  

1300   1371  1400  

700   796   

3500   3520   

  537  600  

  4560  4600  

کار در کالس

0                          ١000  ١٢00                 ٢000                      ٣000                        4000

١٢٣5
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کار در کالس

ده تایی  نزدیک ترین  به  را  عددها  نمونه،  مانند  آورید.  دست  به  تقریبی  صورت  به  را  زیر  های  جمع  حاصل  ١ــ 
تقریب    بزنید.

55 + 4747 + 3135 + 2222 + 37
↓       ↓               ↓       ↓               ↓       ↓               ↓       ↓               

20 + 40
وقتی رقم یکان عددی 5 است، مثل 35، آن را با 40 تقریب می زنیم.

 بنابراین 55 را به صورت تقریبی می نویسیم:
٢ــ ضرب های زیر را به صورت تقریبی بنویسید.

45 × 5725 × 3241 × 27
 ↓        ↓           ↓        ↓           ↓        ↓          
 40× 60   ×

برای اینکه حاصل ضرب عددهای تقریبی با حاصل ضرب واقعی اختالف زیادی نداشته باشد، می توانید در ضرب باال 
به جای ٤٥ عدد 40 را قرار دهید؛ چون عدد 57 به 60 نزدیک تر است.

45 × 57 = 2565                                40 × 60 = 2400                          50× 60 = 3000
      ضرب تقریبی                                    ضرب تقریبی                                         ضرب واقعی 

٣ــ با توّجه به سؤال باال، حاصل ضرب 35 × 25 را به صورت تقریبی بنویسید. کدام حالت به مقدار واقعی ضرب نزدیک تر 
است؟                                875 = 35 × 25

25 × 3525 × 35
↓       ↓            ↓       ↓                 

  20× 3020 × 40

به  را  هر عدد  و  بگیرید  درنظر  دهگان  رقم  به  توّجه  با  را  تقریب  آورید.  به دست  را  ها  عبارت  تقریبی  مقدار 
نزدیک ترین ده تایی بنویسید.

        51 + 67 47 × 23  50 × 20 =

25 × 32 89 - 42 

77 × 69 49 + 51 

81 + 27 75 - 24 

فّعاليت
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فّعالیت

کار در کالس

           ١ــ حاصل ضرب ها را به دست آورید.

30 × 40 =                       300 × 2 =                       200 × 4 =                       3 × 300 = 

            ٢ــ با توّجه به ضرب های باال، حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

8 ÷ 4 =8 ÷ 2 =6 ÷ 3 =4 ÷ 2 = 
80 ÷ 4 =80 ÷ 2 =60 ÷ 3 =40 ÷ 2 =
800 ÷ 4 =800 ÷ 2 =600 ÷ 3 =400 ÷ 2 =

3ــ مانند نمونه حاصل تقریبی تقسیم ها را به دست آورید.

      794  4   →  800  ÷ 4 = _____      412  2   →  400  ÷ 2 =
 
_____ 

      587  30   →  _____  ÷ _____ = _____      631  20   →  _____  ÷ _____ = _____

      305  6   →  _____  ÷ 6 = _____      210  4   →  _____  ÷ 4 = _____

١ــ در یک مزرعه ی کلم، 37 ردیف کلم کاشته شده و در هر ردیف 52 کلم قرار گرفته است. این مزرعه 
به طور تقریبی چند کلم دارد؟

٢ــ می خواهیم 742000 تومان را بین 7 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. به طور تقریبی به هر نفر چند 
تومان می رسد؟

٣ــ حاصل هر عبارت را به دو روش پیدا کنید. 

روش اّول: ابتدا حاصل عبارت را پیدا کنید. سپس، جواب را به صورت تقریبی بنویسید. 

روش دوم: ابتدا عددها را به صورت تقریبی بنویسید. سپس، حاصل را به دست آورید.

                                                                    تقریبی                     
روش اّول    _____    →    ١٧ = 5٣ - ٧0 = 53 – 27 + 43

                                                                                                 تقریبی   
روش دوم         _____ =   _____ -   _____ +   _____    →  53 – 27 + 43

                                                                                                    تقریبی  
روش اّول            _____     →     _____ = 27 × 34

                                                                                                           تقریبی    
روش دوم                 _____ =   _____ ×   _____    →     27 × 34

58



تمرین

٠                           ١٠٠                          ٢٠٠                          ٣٠٠                         ٤٠٠   

    فکر کن

                1ــ عددهای زیر به کدام صدتایی نزدیک ترند؟

375                            791                                 807                      459 

                  2ــ عددهای زیر به کدام هزارتایی نزدیک ترند؟

2431                        3781                               4021                       5980

3ــ عددهای زیر را به صورت تقریبی روی محور زیر نشان دهید.

375                   239                   187                   91

4ــ یک دانش آموز ضرب 23 × 47 را به صورت تقریبی 20×50 حساب کرده است، مقدار تقریبی با جواب واقعی ضرب 
چقدر اختالف دارد؟

5  ــ هر هزار کیلوگرم برابر با یک ُتن است. هریک از جرم های زیر به صورت تقریبی چند ُتن است؟
                  تقریبی                                                               تقریبی                                                          تقریبی                                                       تقریبی

→ 34121 کیلو گرم                    → 7021 کیلوگرم                  → 4911 کیلوگرم                 → 3410 کیلوگرم

6ــ در یک سالن 15 ردیف صندلی چیده شده است. 

در هر ردیف 19 صندلی قرار دارد. در این سالن روی هم 

چند صندلی چیده شده است؟

دو لیوان هم اندازه داریم. در این دو لیوان به مقدار مساوی آب می ریزیم.

دو گلوله ی هم اندازه )با حجم مساوی( یکی از جنس آهن و دیگری از جنس

 آلومینیم را داخل لیوان ها می اندازیم.

 هر دو گلوله ته لیوان ها قرار می گیرند. سطح آب در کدام لیوان بیشتر باال می آید؟ چرا؟
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تقسیم و بخش پذیری

فّعالیت
ها  آن  بگذارند.  بسته ٤ شکالت  هر  و در  کنند  بسته بندی  را  بهاره می خواستند 22 شکالت  و  ١ــ راحله، غزل 
می خواستند تعداد بسته ها را حساب کنند. پس هرکدام به روش خود این کار را انجام دادند. راه حل های آن ها 

را کامل کنید و توضیح دهید.

روش راحله: راحله 22 دایره کشید و آن ها را به دسته های 4تایی تقسیم کرد.
 پس فهمید که _______ بسته درست می شود و _______ باقی می ماند.

این تعداد باقی مانده را هم دیگر نمی توان دسته بندی کرد؛ زیرا 4 < 2  

روش غزل: غزل یک محور کشید. ____________________________________________

روش بهاره: بهاره یک تقسیم نوشت. بعد برای پیدا کردن خارج قسمت آن،      
ضرب های مختلف نوشت و جواب ضرب ها را با مقسوم مقایسه  کرد. ____________________________________          

3 × 4 = 12        12 > 22                                                                                   
4 × 4 = 16        16 > 22                                                                                   
             ٢٢ > 24            24 = 4 × 6               و       22 < 20         20 = 4 × 5

٢ــ با توّجه به مسئله ی باال می توانیم بگوییم: »تعداد شکالت های باقی مانده از تعداد شکالت های یک بسته کمتر است« یا 
می نویسیم:         

                              مقسوم علیه < باقی مانده     یعنی    _____ < _____      

در این تقسیم، می توانیم بگوییم 5 بسته ی 4 تایی به دست می آید و 2تا باقی می ماند. یعنی :

____× ____ + ____ = ____  

                                                                                                              مقسوم = باقی مانده + مقسوم علیه × خارج قسمت    
عبارت های روبه رو را رابطه های تقسیم می نامند.                                                      مقسوم علیه < باقی مانده

0   ١   ٢   3   ٤   5   6   7    8   9  ١0 ١ ١٢ ١١3 ١ ١٤5 ١6 ١7 ١8 ١9 ٢0 ٢ ٢٢ ٢١3

22  4
___

22  4
5-20

2
___

مقسوممقسوم علیه
خارج قسمت

باقی مانده
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                   ١ــ حاصل تقسیم های زیر را پیدا کنید و مانند نمونه، برای هر تقسیم رابطه های تقسیم آن را بنویسید.
 

  47 
-40_____

7

8
5

                                    

  35 
- _____ 

6

                                    

  54 
- _____

 

7

7> 8                                            ____ >  ____                                      ____ >   ____  
٤٧ = ٧ + ٨ × ٥            ____ ×  ____ +   ____ =   ____                ____ ×   ____ +   ____ =   ____  

40

١ــ ناصر و منصور 27 کلوچه و 9 جعبه داشتند و می خواستند کلوچه ها را در جعبه ها بگذارند. آن ها برای 
اینکه بدانند در هر جعبه چند کلوچه می توانند قرار دهند، کار های زیر را انجام دادند. راه حّل هر کدام را کامل 

کنید و توضیح دهید.

روش ناصر:  ناصر 9 تا ظرف کشید و در هر کدام به ترتیب یک کلوچه کشید و کلوچه ها را شمرد. این کار 
را آن قدر تکرار کرد تا 27 کلوچه تمام شود. سپس داخل ظرف ها را نگاه کرد تا ببیند چند کلوچه در هر ظرف 

قرار می گیرد.

روش منصور: منصور یک تقسیم نوشت:  _____________________________________________________

  27 

_____ 

9               2 × 9 = _____    

3 × 9 = _____                                                                   

٢ــ در تقسیم باال باقی مانده صفر شد. 
اگر در تقسیمی باقی مانده صفر شود، می گوییم مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است. در کدام یک از این تقسیم ها مقسوم 

بر مقسوم علیه بخش پذیر است؟
  24 

_____ 

6

                                    

  35 

_____ 

7

                                    

  21 

_____ 

4

کار در کالس

فّعاليت
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کار در کالس

کار در کالس

                       ١ــ تقسیم های زیر را انجام دهید و با توّجه به باقی مانده، جمله ی زیر آن را کامل کنید.

  42 
- _____ 

6

                                     

  48 
- _____ 

8

                                     

  32 
- _____ 

5

٤٢ بر ٦ بخش پذیر ..... ٣٢ بر ٥ بخش پذیر .....                  ٤٨ بر ٨ بخش پذیر .....  

٢ــ آیا 24 بر 7 بخش پذیر است ؟ چرا؟

                ١ــ به کمک شکل های داده شده پاسخ تقسیم های زیر را بنویسید.

400 ÷ 2 =                                               60 ÷ 3 =                   9 ÷ 3 =                     600 ÷ 2 =

٢ــ برای هریک از تقسیم های زیر، یک شکل ساده بکشید و حاصل تقسیم را پیدا کنید.

200 ÷ 2 =                                              800 ÷ 4 =                     600 ÷3 =                   40 ÷ 4 = 

٣ــ تقسیم های زیر را مانند نمونه ها انجام دهید.

  800 
 _____ 

4

                              

  70 
 _____ 

3
20

                             

  500 
 _____ 

2
200

                           

  90 
 _____ 

4

                       تقسیم ها را انجام دهید و جمله ها ی زیر آن ها را کامل کنید.

  300 
 
 

3

                                     

  800 7

                                     

  130 3

130 بر 3 بخش پذیر .....              800 بر 7 بخش پذیر .....          300 بر 3 بخش پذیر .....

فّعاليت
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تمرین

              ١ــ پاسخ تقسیم ها را بنویسید. از مقایسه ی جواب ها چه راهی را برای محاسبه ی تقسیم ها پیشنهاد می کنید؟

8 ÷ 4 =                           80 ÷ 4 =                           800 ÷ 4 =                           8000 ÷ 4 =

                 ٢ــ کدام عددهای زیر بر 4 بخش پذیرند ؟ چرا؟

8           2 4             1 9            2 8           4 1            1 6         1 7

                 ٣ــ کدام عددهای زیر بر 3 بخش پذیرند ؟ چرا؟

1 5             1 1            1 8              2 7             3 2         1 3             2 4

٤ــ عددهای زیر، الگوی شمارش 5 تا 5 تا را نشان می دهند. این الگو را ادامه دهید.

  ____ و ____ و ____ و ____ و ____ و 15 و 10 و 5

کدام عددهای الگوی باال بر 5 بخش پذیرند ؟ چرا؟

٥ــ آیا 49 بر 8 بخش پذیر است؟ چرا؟

٦ــ تقسیم ها را انجام دهید و رابطه ی تقسیم را برای هر کدام بنویسید.

  43 

 

7

                          

  56 
 
 

9

                          

  48 
 
 

6

                            

  34 
 

 

5

٧ــ می خواهیم طنابی به طول 27 متر را به قطعه های 6 متری تقسیم کنیم. 
چند قطعه طناب 6 متری به دست می آید؟ چه مقدار از طناب باقی می ماند؟

٨  ــ برای مسئله ی زیر دو راه حل داده شده است. هریک از این دو راه حل را توضیح دهید.
اگر شما یک بسته ی سه تایی مداد را 240 تومان بخرید، برای خریدن 12 مداد چند تومان باید بپردازید؟

960 = 80 × 12      قیمت یک مداد           80 = 3 ÷ 240  : راه حّل اّول

960 = 240 × 4                                            4 = 3 ÷ 12  : راه حّل دوم

دانش آموزی برای حّل مسئله این طور عمل کرده است: 12 × 240 

آیا راه حل او درست است؟ چرا؟
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تقسيم بر عددهای یک رقمی

فّعاليت

            ١ ــ 48 مداد داریم و می خواهیم آن ها را به طور مساوی بین 4 نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چند مداد می رسد؟

ابتدا 4 ده تایی یا 40 را بین 4 نفر تقسیم می کنیم. به هر کدام چندتا ده تایی می رسد؟  ____       یعنی چندتا؟  ____

آیا 8 تای باقی مانده را می توان بین 4 نفر تقسیم کرد؟

حاال 8 تا یکی را بین 4 نفر تقسیم می کنیم. به هر کدام چندتا می رسد؟

در مجموع؛ به هر کدام چند مداد رسید؟

2ــ حاال اگر 48 مداد را به طور مساوی بین 2 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام چند مداد می رسد؟ شکل را کامل کنید، سپس 
تقسیم آن را انجام دهید.

از 40 مداد به هرکدام چند تا می رسد؟  ________ ده تایی یعنی چند تا مداد؟  ________ 

از 8 مداد به هرکدام چندتا می رسد؟

روی هم چند مداد به هر کدام می رسد؟

آیا 48 بر 2 و 4 بخش پذیر است ؟ چرا ؟  ______________________________________
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                    تقسیم های زیر را انجام دهید و رابطه های تقسیم را بنویسید.
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 ١ــ می خواهیم 72 برگه کاغذ را بین 3 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. مراحل تقسیم را کامل کنید.
                 

 

٢ــ حاال با توّجه به راه حّل مسئله ی باال، تقسیم های زیر را انجام دهید.

کار در کالس

فّعالیت

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ابتدا دسته های ده تایی کاغذ را
بین سه نفر تقسیم می کنیم:

حاال تعداد باقی مانده را بین سه نفر 
تقسیم می کنیم.

به هر نفر دو دسته ی ده تایی یا 20 
برگه می رسد و یک دسته ی 10تایی 
باقی مانده و 2 برگه می شود 12 تا 

برگه که باقی مانده است.

12 تا باقی مانده است که آن ها را 
بین 3 نفر تقسیم می کنیم

12 ÷ 3 =

و برگه ای باقی نمی ماند.

12 < 3 

پس می توانیم تقسیم را ادامه دهیم.

در مجموع، 

به هر نفر ....... برگه رسید.

  72 
-_____ 

  
 

3

  72 
-____ 

                        
- ____

00       

3
+ ___ 
   

+___
___ 40-80
15

_____- 

  95 2
+___

___ 10-40

_____- 

  63 4
___ 10-
  52 5

12

65



کار در کالس

برای جشن والدت پیامبر)ص(، 737 شاخه گل داریم و می خواهیم بین ٣ مدرسه تقسیم کنیم. به هر مدرسه 
چند شاخه گل می رسد؟

شکل باال را کامل کنید.
اگر 7 صدتایی را بر 3 تقسیم کنیم، چند 100 تایی به هر مدرسه می رسد؟

چند تا باقی می ماند؟  

یک صدتایی و سه ده تایی، 13 ده تایی می شود. اگر آن را به 3  تقسیم کنیم، چند تا می شود؟

چند تا باقی می ماند؟

یک ده تایی و 7 یکی روی هم 17 می شود. اگر آن را به 3 تقسیم کنیم، به هر کدام چندتا می رسد؟ چند تا باقی می ماند؟ 

ــ آیا این تعداد باقی مانده را می توان به بسته های 3 تایی تقسیم کرد؟

                      ١ــ تقسیم های زیر را انجام دهید و رابطه های تقسیم را بنویسید.

  145 
-120_____ 
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   617    
-600_____ 

17  
-_____
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  209 2

  

               ____ > ٣ < ____                                                  ٣  

____ × ٦١٧ = ____ + ٣ × ____                   ١٤٥ = ____ + ٣  

٢ــ یک مینی بوس در 9 ساعت 585 کیلومتر را طی کرده است. این مینی بوس به طور متوسط در هر ساعت چند کیلومتر 
را طی کرده است؟

  737    
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فّعاليت
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تمرین

١ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.
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2ــ حسن در یک کارگاه سفالگری کار می کند. او در یک روز 8 ساعت کار کرده و     

 32 گلدان ساخته است. در هر ساعت چند گلدان ساخته است؟

3ــ یک شیرینی پزی در کرمانشاه در 6 روز 42 جعبه نان برنجی تهیه کرده است. در هر روز چند جعبه نان برنجی تهیه کرده 
است؟

٤ــ یک خّراط روزی 24 میله ی نرده خّراطی می کند. او پس از 3 روز کار چند میله خّراطی کرده است؟ اگر در هر نرده 8 
میله گذاشته شود، با این میله ها چند نرده می تواند درست کند؟

٥  ــ می خواهیم 6 بسته ی 12 تایی مداد را به طور مساوی بین 9 نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چند مداد می رسد؟

٦  ــ می خواهیم برای 57 دانش آموز در اردوگاه چادر بزنیم.       
 به چند چادر 6 نفره نیاز داریم؟

٧ــ مشهدی حسین دور زمین خود را درخت کاری کرد. دور زمین او 468 متر است و در هر 4 متر یک درخت کاشته 
شده است. مشهدی حسین چند درخت کاشته است؟

٨  ــ زمینی به مساحت 3576 متر مرّبع را بین 3 کشاورز به طور مساوی تقسیم کردند. زمین هر کشاورز چند متر مرّبع است؟ 

٩ــ یک مسئله بنویسید که پاسخ آن حاصل 47 × 23 باشد و آن را حل کنید.

١٠ــ یک مسئله بنویسید که پاسخ آن حاصل 9 ÷ 437 باشد و آن را حل کنید.
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تقسيم بر عدد دو رقمی

فّعاليت

              ١ــ در هر قسمت با توّجه به تقسیم داده شده، شکل را دسته بندی کنید. سپس تقسیم را کامل کنید.

٢ــ در هر تقسیم، ابتدا عددها را به صورت تقریبی بنویسید و خارج قسمت تقریبی را به دست آورید.

             75 21     70 20                                           69 23           

             96 32                                                     84 21           

                   تقسیم های زیر را انجام دهید. در کدام تقسیم، مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است؟
          

  96 ٤٣                                                84 21                                     68 ١٣

  82 35                                                79 34                                     95 23
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١ــ می خواهیم 675 صندلی را در ردیف های 21 تایی بچینیم.چند ردیف صندلی می توان چید؟

قبل از انجام دادن تقسیم، بگویید خارج قسمت به طور تقریبی چند می شود؟

تقسیم را شروع می کنیم؛ پاسخ اّولین مرحله 30 می شود.

حاال باقی مانده را که 45 است، به 21 تقسیم می کنیم و مراحل کار را به پایان می رسانیم.

با توّجه به آنچه خواندید، تقسیم روبه رو را انجام دهید.                

ابتدا پاسخ تقریبی را به دست می آوریم و با توّجه به آن، تقسیم را ادامه می دهیم. 

با توّجه به اینکه 920 از مقسوم بزرگ تر است، نتیجه می گیریم که عدد 40 برای پاسخ تقسیم، مناسب نیست. بنابراین به 
جای آن عدد 30 را می نویسیم و تقسیم را ادامه می دهیم.

2ــ با توّجه به مراحل تقسیم باال، تقسیم روبه رو را انجام دهید.

  6000 20 ابتدا پاسخ تقریبی را به دست آورید.  

  400 20 برای مرحله ی دوم نیز ابتدا پاسخ تقریبی را پیدا کنید.  

  30 20 برای مرحله ی آخر نیز می توانید ابتدا پاسخ تقریبی را به دست آورید.  

فّعاليت
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کار در کالس

                       تقسیم های زیر را انجام دهید.
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١ــ می خواهیم تقسیم زیر را انجام دهیم. مراحل پیدا کردن خارج قسمت را می توانیم به صورت مقابل آن خالصه 
کنیم.

در واقع اّولین 2 یعنی 20 یا 2 ده تایی
سپس در کنار آن 2 یکی را می نویسیم. 

٢ــ تقسیم های زیر را مانند نمونه انجام دهید.

                                                                         

 485   فّعالیت
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تمرین

کار در کالس

تقسیم های زیر را انجام دهید.
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١ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.
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٢ــ یک عدد سه رقمی  انتخاب کنید. عددی را که انتخاب کرده اید، دوبار پشت هم بنویسید تا 
یک عدد 6 رقمی  به دست آید. با ماشین حساب این عدد را به عددهای 7 و 11 و 13 تقسیم کنید. آیا عدد شما بر 

7 و 11 و 13 بخش پذیر است؟ این کار را دوبار دیگر  و با اعداد سه رقمی دیگری انجام دهید.

٣ــ قیمت یک مداد 90 تومان است. با 400 تومان حّداکثر چند مداد می توان خرید؟

٤ــ مدیر یک تیم 9 نفره ی فوتسال، برای بازیکنانش پیراهن ورزشی خرید
و 207 هزار تومان پرداخت کرد. قیمت هر پیراهن ورزشی این تیم چند تومان است؟

٥ــ یک دامدار 306 کیلوگرم روغن گوسفندی را به طور مساوی در 17 ظرف روغن ریخته است. او در هر ظرف چند 
کیلوگرم روغن ریخته است؟

٦ــ علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را خواند. قرآن او 696 صفحه داشت و ماه رمضان آن سال 29 روز بود. علی 
در هر روز به طور متوسط چند صفحه قرآن خوانده است؟

7ــ خارج قسمت تقریبی تقسیم های زیر را بنویسید.
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

  ١ــ حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب روبه رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.

____________________________________________________

____________________________________________________

٢ــ حاصل ضرب روبه رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.

____________________________________________________

____________________________________________________

٣ــ حاصل تقریبی تقسیم روبه رو را چگونه به دست می آوریم؟ توضیح دهید.

____________________________________________________

____________________________________________________

  ٤ــ چگونه می توان فهمید که عدد 58 به 17 بخش پذیر است یا نه ؟ توضیح دهید.

____________________________________________________

____________________________________________________

تمرین

١ــ در سال گذشته، یک کشاورز 3768 کیلوگرم گندم و 5830 کیلوگرم جو     
برداشت کرده است. محصول جو و گندم این کشاورز به طور تقریبی چند ُتن بوده است؟

٢ــ در ابتدای تیر ماه 8630 کیلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در یک نوبت 3750 کیلوگرم و بار دیگر 2370 کیلوگرم 
از برنج ها فروخته شد. به طور تقریبی چند ُتن برنج در این فروشگاه باقی مانده است؟

3ــ زمین در مسیر خود به دور خورشید در هر ثانیه 30 کیلومتر را طی می کند. در 25 ثانیه چند کیلومتر را طی می کند؟

37 
* 39

22 
* 36
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٤ــ یک عدد پنج رقمی بنویسید که رقم های دهگان و دهگان هزار آن 4 و بقیه ی رقم هایش صفر باشند. با ماشین حساب بررسی 
کنید که آیا این عدد بر 5 بخش پذیر است. بر 2 چطور؟ آیا بر 3 و 1 هم بخش پذیر است؟

٥ــ کارگری یک قطعه فرش را در مّدت 36 ماه بافته است. اگر 4 کارگر با هم      
و به طور یکسان کار کنند، همین قطعه فرش را در چند ماه می بافند؟

٦ــ تقسیم های زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطه ی تقسیم بنویسید.

  8739 9                                                6172 3                                     753 3

٧ــ ضرب های زیر را انجام دهید.

342                                      403                                         1564                                         2300
× 564                                 ×  145                                     ×      64                                      ×   101     _____                                  _____                                      _____                                        _____

٨  ــ با توّجه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زیر را به دست آورید.

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 =  

9ــ احمد 7 سال از خواهرش بزرگ تر است. 12 سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگ تر خواهد بود؟ چرا؟

١٠ــ کوچک ترین عدد شش رقمی را بنویسید که طبقه ی هزار آن 253 باشد و بقیه ی رقم هایش تکراری نباشد. با ماشین حساب 
بررسی کنید که این عدد بر 2 بخش پذیر است یا نه.

١١ــ حاصل عبارت های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

)420 × 320( ÷ 600 =                                                    ) 840 ÷20 ( × ) 396 ÷ 6 ( =

١٢ــ قیمت یک دفتر 2500 تومان است. قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟ )هر جین 6 عدد و هر دو جین 12 عدد است.(

20
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معّما و سرگرمی

در شکل های زیر نمونه های دیگری از گره ها را می بینید. مداد خود را روی نقطه ای از گره قرار دهید و روی آن حرکت 
کنید. هر گره از چند قطعه طناب درست شده است؟

فرهنگ خواندن

می خواهیم حاصل ضرب یک عدد در عددی مثل 36 را پیدا کنیم. به نمونه های زیر توّجه کنید. چگونه با نوشتن جمع و تکرار 
آن ها می توانیم پاسخ ضرب 36 در عددهای مختلف را پیدا کنیم؟

 36 × 1 = 36

36 × 2 = 36 + 36 = 72

36 × 4 = 72 + 72 = 144

36 × 8 = 144 + 144 = 288

36 × 16 = 288 + 288 = 576

حال اگر بخواهیم حاصل ضرب 27 × 36 را حساب کنیم، ابتدا عدد 27 را به صورت مجموع عددها می نویسیم: 

1 + 2 + 8 + 16 = 27 پس می توانیم حاصل ضرب را به صورت زیر پیدا کنیم.

36 × 27 = 36 × )16 + 8 + 2 + 1( = 36 × 16 + 36 × 8 + 36 × 2 + 36 × 1

حاصل این ضرب ها را در باال به دست آورده ایم. از آن ها کمک بگیرید و حاصل ضرب را به دست آورید. به همین ترتیب، 
حاصل ضرب 19 × 36 را حساب کنید. 
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فصل 4
اندازه گیری

نقشه بردارها به کمک دوربین مخصوص نقشه برداری، طول ها و زاویه های مختلف را اندازه گیری می کنند. 
و  طّراحی  برای  آن  از  تا  می دهند  قرار  عمران  مهندسان  اختیار  در  را  شده  جمع آوری  اّطالعات  سپس 

محاسبه های مورد نیاز در ساخت بناهای مختلف از جمله، ساختمان، جاّده و سیل بند استفاده کنند.

ِاّنا ُکلَّ َشیٍء َخَلقناُه بَِقَدٍر
»قطعًا ما هرچیز را به اندازه و سنجیده آفریدیم.«

سوره ی قمر/ آیه ی 49



حّل مسئله
در سال گذشته با زاویه آشنا شدید. هر زاویه یک رأس و دو ضلع )نیم خط( دارد.

 اندازه ی زاویه  با مقدار باز شدن دو ضلع آن كم و زیاد می شود.
اندازه ی زاویه ی )م( از اندازه ی زاویه ی )ن( بزرگ تر است. 

زاویه ی روبه رو را می توانیم به یکی از این سه صورت بخوانیم: 

)س م ر(       )ر م س (       )م( 

١ــ زاویه های زیر را نام گذاری کنید و به سه صورت بنویسید.

٢ــ در شکل زیر می خواهیم تمام زاویه ها را نام ببریم. برای اینکه زاویه ای را فراموش نکنیم، از روش الگوسازی 
استفاده می کنیم.

از ضلع »ر م« شروع می کنیم: 
سه زاویه با این ضلع می توان پیدا کرد.

کار شما با ضلع  »ر م« تمام شد. 
حاال همین کار را با ضلع »د م« انجام دهید. 

پس از آن، ضلع »س م« را درنظر بگیرید.
در مجموع چند زاویه را نام برده اید؟

آیا مطمئن هستید که هیچ زاویه ای را فراموش نکرده اید؟

٣ــ تمام زاویه های شکل زیر را نام ببرید.

م رن

ضلع

زاویهرأس
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الگوسازی، زیر مسئله
به طور تقریبی  یاد می گیریم، استفاده ی مناسب و درست از زمان است. شما  4ــ یکی از کارهایی که در مدرسه 

هر   روز چند ساعت در مدرسه هستید؟ چند ساعت می خوابید؟

در شکل روبه رو، تقویم فروردین ماه در یک سال 
شمسی را می بینید. 

دقیقه  چند  آموزان  دانش  سال  آن  نوروز  اّیام  در 
تعطیل بوده اند؟

برای حّل مسئله آن را به 3 زیر مسئله تقسیم می کنیم. شما هم این زیر مسئله ها را حل کنید تا پاسخ مسئله به دست 
آید. در صورت تمایل، برای محاسبه از ماشین حساب کمک بگیرید.

 تعداد روزهای تعطیل دانش آموزان در نوروز چند روز است؟

 این روزها چند ساعت می شوند؟

 هر ساعت 60 دقیقه است. این تعداد ساعت چند دقیقه می شود؟

در مورد چگونگی استفاده از فرصت تعطیالت نوروز در کالس گفت وگو کنید.

٥ ــ کدام یک از زمان های زیر طوالنی تر است ؟

8760 دقیقه 60 روز             1450 ساعت            8 هفته           

برای یافتن پاسخ، جاهای خالی را پر کنید.

 8 هفته یعنی __________ روز.

 1450 ساعت به طور تقریبی یعنی __________ روز.

 8760 دقیقه یعنی __________ ساعت و به طور تقریبی یعنی __________ روز.

بنابراین، زمان __________ از همه طوالنی تر است.
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فّعالیت

زاویه 

آ

ب

١ــ در هریک از موارد زیر زاویه ی موردنظر را مانند نمونه نشان دهید و نام گذاری 
کنید. در مثال روبه رو ماشینی در یک چهارراه به سمت راست گردش کرده و از 
نقطه ی )آ( به نقطه ی )ب( رسیده است. حرکت گردش این ماشین با زاویه مشّخص 

شده است.

زاویه ی باز شدن در اتاق                               زاویه ی حرکت عقربه ی بزرگ از 12 تا ٣                                         زاویه ی باز شدن دو نوار کاغذی 

زاویه ی چرخش حركت ماشين از نقطه ی »آ« به نقطه ی »ب«                       زاویه ی بازشدن قيچی                                                       زاویه ی راست گونيا 

2ــ به کمک گونیا مشّخص کنید که کدام یک از زاویه های زیر راست است.

٣ــ یک برگ کاغذ را از وسط تا کنید. حاال یک بار دیگر آن 
را طوری تا کنید که لبه های تاشده ی قبلی روی هم قرار گیرند. کاغذ 
را به طور کامل باز کنید. روی خط های تا را با خط کش خط بکشید. 
)1(چند تا زاویه درست شده است؟ این زاویه ها چه نوع زاویه ای  هستند؟ )2(

ب
آ
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رسم  زاویه  یک  مختلف،  دایره ی  سه  روی  گونیا  گوشه ی  کمک  به 
می کنیم و آن قسمت از دایره را برمی داریم. 

در شکل های زیر از کدام دایره زاویه ی بزرگ تری برداشته شده است؟ چرا؟ 

               ١ــ می خواهیم این دو زاویه را با هم مقایسه کنیم.

یک برگ کاغذ شفاف را مانند شکل روی زاویه ی » ر« قرار دهید 
و با مداد زاویه ی »ر« را روی آن رسم کنید.

سپس کاغذ شفاف را روی زاویه ی »م« قرار دهید و زاویه های »م« و »  ر« را مقایسه کنید )زاویه ی » ر« داخل 
آن قرار می گیرد یا بیرون آن؟( و در دایره عالمت مناسب )<  یا >( بگذارید.               زاویه ی »م«  زاویه ی »ر«     

٢ــ به همین ترتیب زاویه های زیر را دو به دو مقایسه کنید و در دایره عالمت مناسب ) > یا = یا < ( بگذارید.

 زاویه ی »ک«     زاویه ی »س«    زاویه ی »و«    زاویه ی »ه«                  زاویه ی »م«     زاویه ی »ن«

٣ــ یک مستطیل چند زاویه دارد؟

به کمک گونیا بررسی کنید که این زاویه ها، زاویه ی راست هستند یا نه.

کار در کالس

فّعالیت
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کار در کالس

١ــ به کمک گونیا مشّخص کنید که کدام زاویه از زاویه ی راست کوچک تر است. آن را با × مشّخص 
کنید. کدام زاویه  از زاویه ی راست بزرگ تر است؟ آن را با عالمت  مشّخص کنید.

به زاویه هایی که از زاویه ی راست کوچک تر باشند، زاویه ی تند و به زاویه های بزرگ تر از زاویه ی راست، 
زاویه ی  باز می گویند.

1ــ رضا برای مقایسه ی دو زاویه ی آبی و قرمز از یک نیم دایره 
استفاده کرده است.او نیم دایره را با یک کاغذ شفاف درست کرده 

است. 

با توّجه به شکل روبه رو راه حّل رضا را توضیح دهید.

در هر یک از حالت های زیر، مشّخص کنید که کدام زاویه بزرگ تر است.

   زاویه ی »م«     زاویه ی »س«               زاویه ی »م«     زاویه ی »س«          زاویه ی »م«     زاویه ی »س«

٢ــ شما هم یک نیم دایره درست کنید و به کمک آن زاویه های رسم شده را از کوچک به بزرگ بنویسید.

مفّعالیت
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کار در کالس

زاویه های زیر را به کمک نیم دایره ی شفاف دو به دو مقایسه کنید و در دایره عالمت مناسب بگذارید.

            زاویه ی »ک«     زاویه ی »د«            زاویه ی »م«    زاویه ی »ن«             زاویه ی »م«     زاویه ی »ر«

١ــ به طور معمول از دو نوع گونیا به شکل های زیر استفاده می کنیم.

با کنار هم قرار دادن دو گونیا زاویه های مختلف ساخته می شود.

حاال در شکل های زیر، مانند نمونه زاویه های ساخته شده را با 

مداد رنگی مشّخص کنید.

هریک از آن ها را با یک حرف نام گذاری کنید. سپس، مشّخص کنید که کدام یک تند، کدام یک باز و کدام یک 
راست است.

٢ــ مانند شکل، زاویه های این دو نوع گونیا را رسم کنید و با قیچی 
زاویه ها را ببرید.

مانند شکل روبه رو زاویه های بریده شده را روی هم بگذارید. 
برای مثال، در شکل زاویه ی )س( روی )ن( قرار گرفته است. کدام 

زاویه بزرگ تر است؟

به همین ترتیب، زاویه های بریده شده را روی هم قرار دهید و در دایره عالمت مناسب بگذارید.
ر    م                ک     ن                ن    د                س     م                  ر    ک

ــ زاویه ی )س( با چند زاویه ی )م( پوشیده می شود؟
ــ زاویه ی )ن( با چند زاویه ی )ک( پوشیده می شود؟

ــ زاویه ی )ر( با چند زاویه ی )م( پوشیده می شود؟
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فّعالیت

اندازه گیری زاویه

١ــ رضا برای راحت تر شدن مقایسه ی زاویه ها نیم دایره ی خود را تقسیم بندی کرد. او با 3 بار تا کردن، نیم دایره ی 
خود را به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. شما هم همین کار را انجام دهید.

٢ــ در حالت های زیر اندازه ی زاویه های مشّخص شده ی نیم دایره ی رضا را بیان کنید.

یم دایره اش  ن اندازه گیری زاویه ای، روی  برای  ٣ــ رضا 

عالمت گذاشته است. او چگونه می تواند دّقت کار خود را بیشتر 

کند؟

4ــ محمود نیم دایره ی خود را 4 بار تا کرده است. نیم دایره ی او به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 

چرا نیم دایره ی محمود دقیق تر از نیم دایره ی رضاست؟

٥ــ به نظر شما، یک نیم دایره را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تا بتوانیم زاویه ها را دقیق تر مقایسه و اندازه گیری کنیم؟

نّقاله وسیله ای است که زاویه ها را اندازه گیری می کند. نیم دایره ی نّقاله به 180 
 ١   ____

١٨٠
قسمت مساوی تقسیم شده است. به هر کدام از این قسمت های کوچک )یعنی 

نیم دایره( یک درجه می گویند. ده درجه را به صورت °10 می نویسیم.

با توّجه به شکل روبه رو، یک زاویه ی راست چند درجه است؟
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فّعالیت

کار در کالس

١ــ اندازه ی زاویه های روبه رو را بنویسید.                  

                                                     زاویه ی راست                            2 زاویه ی راست یا نیم صفحه
٢ــ جمله های زیر را با عدد مناسب کامل کنید.

اندازه ی هر زاویه ی تند از ____________ درجه کمتر است.

اندازه ی هر زاویه ی باز از ____________ درجه بیشتر و از ____________ درجه کمتر است.

١ــ شکل روبه رو نشان می دهد 
اندازه ی  می توانید  که چگونه 
زاویه را با نّقاله به دست آورید. 

روش کار را توضیح دهید.

٢ــ زاویه های زیر را با نّقاله اندازه بگیرید.

٣ــ شکل روبه رو روش رسم کردن یک زاویه ی مشّخص، 

مثاًل 135 درجه را نشان می دهد. آن را توضیح دهید.

4ــ زاویه های 35 و 70 و 110 و 165 درجه را رسم کنید.

٥ــ زاویه های هر گونیا را با نّقاله اندازه بگیرید و بنویسید.
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فّعالیت

                       به طور معمول، از دو نوع گونیا با زاویه های مشّخص شده 
                           استفاده می شود.

                           )به عالمت زاویه ی راست توّجه کنید.(

با کنار هم یا روی هم گذاشتن این گونیاها زاویه های مختلف می توان ساخت. اندازه ی زاویه های مورد نظر 
را مانند نمونه پیدا کنید.

  ٣٠° + 4٧٥ = °٥°  
  _____ + _____ =                                                       9٠° - 4٥°  =   

1ــ به کمک گونیا می توان زاویه های مختلفی ساخت. چند دانش آموز زاویه های مختلفی را با دو گونیا ساخته اند. 
بعضی از آن ها شکل را کشیده اند، بعضی عبارت ریاضی را نوشته اند و برخی فقط جواب آخر را. نوشته ها و شکل های 

آن ها را کامل کنید.

زهرا

                      ___ - ___ = 15°   

مینا

90°-60° = 30°

سمّیه

___ + ___ = 

بهرام

    ___ + ___ =  75°        

بهنام

60° + 45° =  105°   

سینا

___ + ___ = 

٢ــ با توّجه به شکل سمت راست، زاویه ی خواسته شده چند درجه است؟

کار در کالس

4٥

90 9060

30

4٥

180°150°

؟   

4٥30
____
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تمرین

                       زاویه های مثلث های زیر را با نّقاله اندازه بگیرید.

١ــ مثلث های رسم شده متساوی االضالع هستند.
زاویه های آن ها را با نّقاله اندازه بگیرید.

٢ــ در شکل های زیر همه ی مثلث ها متساوی الساقین هستند. زاویه های مورد نظر را اندازه بگیرید.

٣ــ اندازه ی زاویه ی مورد نظر را به دست آورید. با نّقاله همان زاویه را اندازه بگیرید.

4ــ با توّجه به شکل روبه رو اندازه ی زاویه ی مورد نظر را پیدا کنید.

_____ + _____  + _____  + _____  = _____ 

٥  ــ با توّجه به شکل روبه رو، توضیح دهید که چگونه می توان با استفاده از نّقاله اندازه ی زاویه ی موردنظر را پیدا کرد. 
)برای راهنمایی، خط چین رسم و دو راه حّل مختلف نوشته شده است(

 180 + _____ = _____                       ٣60 - _____ = _____

٦ــ با توّجه به شکل ها مشّخص کنید که در هر حالت، پرچم چند درجه چرخیده است.

٧ــ زاویه ی مشّخص شده را اندازه بگیرید. این شکل چند درجه  باید بچرخد تا دوباره 
روی خودش قرار گیرد؟

کار در کالس

140°
؟
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اندازه گیری زمان

فّعالیت

١ــ دانش آموزان مدرسه می خواستند با معّلم خود به گردش بروند. 
آن ها ساعت 8:40 مدرسه را  ترک کردند و 30 دقیقه پیاده روی 
کردند تا به پارک برسند. دانش آموزان چه ساعتی به پارک رسیدند؟

با توّجه به شکل رسم شده و کامل کردن آن، زمان رسیدن به پارک را بنویسید 
و روی ساعت نشان دهید.

٢ــ حاال 50 دقیقه بعد از ساعت 7:50 دقیقه را پیدا کنید و نمودار و ساعت ها را کامل کنید.

٣ــ دانش آموزان پس از مّدتی بازی کردن در پارک از آنجا خارج شدند و 20 دقیقه پیاده روی کردند تا ساعت 11:10 به 
مسجد رسیدند. آن ها چه ساعتی از پارک خارج شده اند؟

4ــ حاال شما 40 دقیقه قبل از ساعت 9:30 را پیدا کنید.

20 دقيقه

8 :40

7 :50

     : 

     :     9 :00   9  :30 

11 :00 11 :10

8 :00 8 :40

9 :00   :

10 دقيقه

    دقيقه

    دقيقه    دقيقه

    دقيقه    دقيقه

     دقيقه

30 دقيقه

دقيقه

دقيقه

20 دقيقه
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11 :10 12 :00 12 :20

دقيقه

کار در کالس

فّعالیت

1ــ دانش آموزان ساعت 11:10 به مسجد رسیدند و ساعت 12:20 از آنجا خارج شدند. آن ها چند دقیقه در 
مسجد بوده اند ؟ یعنی چند ساعت و چند دقیقه؟

٢ــ از ساعت 3:30 تا 4:10 چند دقیقه فاصله است؟ راه حّل خود را توضیح دهید.

٣ــ دانش آموزان یک ساعت و 40 دقیقه در پارک و یک ساعت و 10 دقیقه در مسجد بودند. آن ها در مجموع چند ساعت 
و چند دقیقه در این دو مکان بوده اند؟

یعنی چند دقیقه؟

توضیح دهید چگونه تعداد دقیقه ها را پیدا کردید.

١ــ کدام کارهای زیر کمتر از یک دقیقه طول می کشند؟ با عالمت  مشّخص کنید.

                   حرکت یک موشک کاغذی در آسمان                         حّمام کردن

                   خوردن غذا                                                               خوردن یک استکان آب

                   رفتن از خانه به مدرسه                                           افتادن یک سیب از درخت

٢ــ چهار دانش آموز یک موشک کاغذی درست کرده اند. در مسابقه ی آن ها کسی برنده است که موشک او مّدت زمان 
بیشتری در آسمان باشد. آن ها چگونه می توانند مّدت زمان پرتاب موشک های خود را اندازه گیری و مقایسه کنند؟

در کالس در این باره گفت وگو کنید.

    دقيقه    دقيقه
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فّعالیت

ثانیه یکی از واحدهای اندازه گیری زمان است و از آن برای اندازه گیری زمان های کمتر از یک دقیقه استفاده 
می شود. هر یک دقیقه 60 ثانیه است.

در بعضی از ساعت های عقربه ای، یک عقربه ی نازک، ثانیه را نشان می دهد. 

در ساعت های بدون عقربه هم عدد سمت راست، ثانیه را نشان می دهد.

برای اندازه گیری زمان های کوتاه، از زمان سنج استفاده می کنند. هریک از زمان سنج های زیر چند ثانیه را نشان 
می دهند؟

١ــ 180 ثانیه چند دقیقه است؟

2 دقیقه چند ثانیه است؟

٢ــ چشم های خود را ببندید. معّلم با گفتن کلمه ی »شروع« برای شما یک دقیقه وقت می گیرد. هر وقت احساس کردید 
که  یک دقیقه شده است، دست خود را باال بیاورید. چند نفر از شما توانستید یک دقیقه را درست احساس کنید و حدس بزنید؟

همین کار را با 10 ثانیه و 30 ثانیه انجام دهید.

٣ــ با شمردن عددهای 1001، 1002، 1003، 1004،... می توانید تصور خوبی از ثانیه برای خود درست کنید.

حاال فّعالیت قبل را دوباره انجام دهید.

آیا این بار حدس زدن یک دقیقه برای شما راحت تر بود؟
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تمرین

١ــ در داخل پرانتز واحد مناسب )ساعت، دقیقه، ثانیه( را بنویسید.

 مّدت زمان زنگ درس ریاضی      45 ) ________(

 مّدت زمان پخش یک آگهی بازرگانی     15 )________(

 خواندن سوره ی حمد   30 )________(

 مّدت زمان حضور در مدرسه   5 ) ________(

٢ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید و ارتباط آن را با تقسیم مقابل هر عبارت توضیح دهید.

100 ثانیه یعنی  دقیقه و  ثانیه

90 دقیقه  یعنی  ساعت و  دقیقه

                    ١ــ 50 دقیقه قبل و 50 دقیقه بعد از ساعت 2:20 را پیدا کنید.

                 ٢ــ حمیده ساعت 6:55 از خانه خارج شد و ساعت 7:30 به مدرسه رسید. او چند دقیقه در راه بوده است؟

٣ــ فیلم سینمایی ساعت 16:10 شروع و ساعت 17:35 تمام شد. 

مّدت زمان این فیلم چقدر بوده است؟

4ــ سّن شما حدود 10 سال است. یعنی چند روز؟ چند ساعت؟ چند دقیقه؟
)در صورت تمایل از ماشین حساب استفاده کنید.(

٥ــ هریک از زمان ها را به صورت تقریبی بنویسید.

4 ساعت و ٥ دقیقه به طور تقریبی برابر است با ________ ساعت

١ دقیقه و ٥٥ ثانیه به طور تقریبی برابر است با: ________ دقیقه 

٧ ساعت و ٥٣ دقیقه به طور تقریبی برابر است با: ________ ساعت 

٣ دقیقه و ٣ ثانیه به طور تقریبی برابر است با: ________ دقیقه 

کار در کالس

    100 
- 60_____

40

60
1

     90 60
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اندازه گیری طول

فّعالیت

را  کالس  ورودی  در  ارتفاع  می خواستند  آموز  دانش  دو  ١ــ 
اندازه بگیرند.آن ها دو خط کش یک متری داشتند. همان طور که 
پیدا  راه حل  یک  مشکل خود  برای  ها  آن  بینید،  می  تصویر  در 

کرده اند.

در زیر، خط کش های این دو دانش آموز رسم شده است. با توّجه به شکل، جاهای خالی را پر کنید تا ارتفاع در 
معلوم شود.

٢ــ راه حّل دو دانش آموز در زیر نوشته شده است. توضیح دهید که هر کدام چگونه این جواب را پیدا کرده 

است.

راه حّل شهرام: جواب 180 سانتی متر                           180= 20- 100 + 100

راه حّل بهرام:              180 = 80 + 100               80 = 20 - 100

راه حّل شما شبیه کدام دانش آموز بود؟

٣ــ در شکل روبه رو طول پاره خط )ب ن ( را پیدا کنید.

 ضلع های »ب س« و »ن م« با هم برابرند.

١ متر

)      ( سانتی متر

)      ( سانتی متر

4سانتی متر 3

)      ( سانتی متر
)      ( سانتی متر

)      ( سانتی متر

)      ( سانتی متر

١ متر

)      ( سانتی متر

مسنب
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کار در کالس

فّعالیت

)     ( سانتی متر

)     ( سانتی متر

می خواهیم یک تّکه روبان 110 سانتی متری را به یک روبان 90 سانتی متری متصل کنیم تا یک روبان 185 سانتی متری 
درست شود. چند سانتی متر از این روبان ها را باید روی هم قرار دهیم؟

                   جاهای خالی را پر کنید تا پاسخ به دست آید.

1ــ می خواهیم یک نوار کاغذی به طول یک متر 
را به سه  قسمت  مساوی  تقسیم کنیم. به شکل 
روبه رو و مراحل تقسیم کردن نوار کاغذی توّجه 

کنید. 
پس از آنکه نوار کاغذی را از محل های مشّخص 
شده بریدیم، طول یک قسمت کوچک را با یک 
عددی  چه  خالی  جای  در  می کنیم.  بیان  کسر 

می نویسیم؟ )_____( متر
طول یک متر چند برابر یک قسمت کوچک است؟ 

٢ــ به همین ترتیب، یک نوار کاغذی به طول یک متر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. طول هر قسمت کوچک را با یک 
کسر بیان کنید و در جای خالی، کسر مناسب بنویسید؛ مثاًل ) _____ ( متر.

طول 3 قسمت کوچک را با یک عدد بیان کنید. ) _____ ( متر
طول یک متر چند برابر هر قسمت کوچک است؟

٣ــ دو نوار کاغذی در شکل روبه رو به قسمت های مساوی تقسیم شده است. طول نوار) آ  ( چند برابر طول نوار )ب( است؟
طول نوار )ب( چه کسری از طول نوار )آ( است؟         

)     ( سانتی متر

)     ( سانتی متر )    ( سانتی متر

١ متر

آب
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کار در کالس

١ــ با توّجه به شکل ها جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

٢ــ نوار را به اندازه ی کسر نوشته شده رنگ کنید.

٣ــ با توّجه به شکل ها به سؤال های هر قسمت پاسخ دهید.

طول نوار )آ( چند برابر طول نوار )ب( است؟ 
طول نوار )ب( چه کسری از نوار )آ( است؟    

                                                
طول نوار )ب( چه کسری از نوار )آ( است؟

طول نوار )ب( چه کسری از طول نوار )آ( است؟

4ــ در پارک شادی 10 درخت کاج و 20 درخت سرو وجود دارد. زهرا می گوید: در مقابل
__ 1 کّل درخت ها، درخت کاج است.     

٢ 
 هر درخت کاج ٢ درخت سرو وجود دارد ولی مریم می گوید: 

زهرا درست می گوید یا مریم؟

١ متر ١ متر

)      ( متر )      ( متر

١ متر

١ متر ١ متر

١ متر

)      ( متر )      ( متر

__ 1 متر
4 

__ 5 متر
8 

__ 3 متر
4 

__ 9 متر
10 

آ
ب

آ
ب

آ
ب
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تمرین

١ــ با توّجه به اندازه های داده شده، اندازه ی پاره خط های مورد نظر را به دست آورید. راه حّل خود را بنویسید.

طول آد = _____ سانتی متر   ١٢ = 3 + 4 + 5

طول ب د = _____ سانتی متر

طول آ س = _____ سانتی متر

طول آ پ = 10 سانتی متر

طول ب پ = _____ سانتی متر

طول آ ت = 10 سانتی متر

طول ب پ = _____ سانتی متر

با کنار هم گذاشتن آن ها یک طول 90 سانتی متری درست  به طول های 50 و 40 سانتی متر داریم.  ٢ــ دو قطعه چوب 
می شود. چه طول دیگری را می توان با این دو قطعه چوب درست کرد؟

 50 + 40 = 90                        

اگر 3 قطعه چوب به طول های 30، 40 و70 سانتی متر داشته باشیم، چه طول های مختلفی می توانیم بسازیم؟ شکل آن ها را 
رسم کنید و مانند نمونه،  یک عبارت جمع و یا تفریق بنویسید.

٣ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو، پاره خّط )ن م( را به اندازه ی 2 برابر پاره خّط )س د( رسم کنید.

پاره خّط )ک ل ( را به اندازه ی نصف پاره خّط )س د( رسم کنید.
__ 5 پاره خّط )ن م( رسم کنید.

8 
پاره خّط )ش ر ( را به اندازه ی

4ــ اگر اندازه ی نوار 1 متر باشد، مقدار رنگ شده را با کسری از یک متر بیان کنید.

                                                                                 )       ( متر
                                                                                 )       ( متر
                                                                                 )       ( متر

٣4

آ ب س د

آبپ

آ ب پ ت

5 سانتی متر

4

2 ٣

50 سانتی متر٤0 سانتی متر

90 سانتی متر

سد

١ متر

93



 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

١ــ به چه زاویه ای تند و به چه زاویه ای باز می گویند؟

زاویه ی تند زاویه ای است که  ____________________________________________________________

زاویه ی باز زاویه ای است که _________________________________________

٢ــ در هنگام اندازه گیری زاویه با نّقاله، چگونه آن را روی زاویه قرار می دهیم؟

باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

٣ــ 40 دقیقه بعد از ساعت 10:50 دقیقه را چگونه پیدا می کنید؟

ابتدا 10 دقیقه به زمان 10:50 اضافه می کنیم تا ساعت 11 شود. سپس _________________________________

_______________________________________________________________________________

تمرین

ـ از کاغذ شفاف، یک دایره ببرید. مانند نمونه آن را روی یکی از  ١ـ
زاویه های چهارضلعی قرار دهید. مرکز دایره روی رأس زاویه باشد. سپس 
زاویه را روی دایره، رسم کنید. مانند شکل روبه رو، دایره ی خود را روی 
زاویه ی دیگر قرار دهید. این بار، یک ضلع زاویه ی رسم شده روی دایره، 
روی ضلع چهار ضلعی و مرکز دایره روی رأس زاویه باشد. ضلع دیگر 
زاویه را روی دایره رنگ کنید. همین کار را با دو زاویه ی دیگر ادامه دهید. 

مجموع 4 زاویه ی این چهارضلعی چند درجه شد؟

٢ــ مثل سؤال باال با کاغذ شفاف، یک دایره درست کنید و مجموع زاویه های مثلث را به دست آورید.
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٣ــ با یک دایره ی شفاف دیگر، مجموع زاویه های مستطیل را پیدا کنید.

دایره ی شفاف شما به چه شکلی درآمد؟

روی دایره ی مقابل نشان دهید.

4ــ مجموع زاویه های شکل روبه رو را با یک کاغذ شفاف پیدا کنید. 

٥  ــ قطار تهران ــ شاهرود در ساعت 8:25 از تهران حرکت کرد و در

 ساعت 12:٥5 دقیقه به شاهرود رسید. زمان سفر این قطار چقدر بوده است؟

٦ــ یک ساعت و 25 دقیقه و 30 ثانیه، چند ثانیه است؟

٧ــ برای هرکدام از موارد زیر، زمان مناسب بنویسید.

 مّدت زمان زنگ تفریح در مدرسه                       )_____( دقیقه

 مّدت زمان 50 متر دویدن                                )_____( ثانیه

 مّدت زمان خوابیدن شما در یک روز                    )_____( ساعت

 مّدت زمان پرواز یک موشک کاغذی در آسمان )_____( _____

٨   ــ با توّجه به اندازه های نوشته شده، طول پاره خطی را که با عالمت ؟ مشّخص شده است، پیدا کنید.

مربّع                                                        مثلث متساوی الساقین                                              مثلث متساوی االضالع

٨

2

6 6

2

؟

؟

4؟
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معّما و سرگرمی

                           در شکل های زیر، نمونه های دیگری از گره ها را می بینید. مداد خود را در نقطه ای از گره قرار دهید و روی آن 
حرکت کنید. هر گره از چند طناب درست شده است؟ 

فرهنگ خواندن

                              ُاسُطرالب یا ستاره یاب وسیله ای است که در 
علوم ستاره شناسی کاربردهای فراوانی داشته است؛ از جمله در پیدا 
کردن ارتفاع و زاویه ی خورشید، محّل ستارگان و سّیاره ها، به دست 
)روی  مختلف  محل های  در  خورشید  غروب  و  طلوع  زمان  آوردن 
کره ی زمین(، ارتفاع کوه ها، پهنای رودخانه ها، تعیین ساعات طلوع 
و  روز  ساعات  در  نماز  وقت  تعیین  و  سّیاره ها  و  ستارگان  غروب  و 

شب، تعیین جهت قبله و بسیاری کارهای دیگر. 
اسطرالب وسیله ای بسیار قدیمی است و در یونان باستان 

و حّتی در باِبل و آشور از آن استفاده می شده است. 
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فصل 5
عدد مخلوط و 

عدد اعشاری

 قّد اوست.
2

5
آیا می دانید اندازه ی گردن زرافه 

15 استخوان های بدن انسان در ستون 

100
ستون مهره ها بخش مهمی  از استخوان بندی انسان هاست. حدود 

مهره ها قرار دارد.



حّل مسئله
١ــ عددی بنویسید که از 5 بیشتر و از 6 کمتر باشد.

راه حّل تعدادی از دانش آموزان را برای پیدا کردن عددهای بین ٥ و ٦ در زیر می بینید. توضیح دهید هر کدام چگونه 
پاسخ خود را نوشته است. راه حّل این دانش آموزان را با هم مقایسه کنید.

راه حّل آمنه:

0           ١          2          3          4          ٥          ٦

2 بعد از ٥ هنوز به ٦ نرسیده است.    

3
؛ چون  2

5
3

 راه حّل آزاده: جواب 

                                            

 ٥                                               ٦
                                                   3

5
10

 ، 2
5

10
 ، 1

5
10

راه حّل الله: 

  آیا آمنه می توانست پاسخ های دیگری هم داشته باشد؟

  با توّجه به شکلی که آزاده کشیده است، عدد دیگری بنویسید که بین 5 و 6 باشد.

  الله چند پاسخ دیگر می تواند داشته باشد؟

  اگر فاصله ی 5 و 6 را به 20 قسمت مساوی تقسیم کنیم، چند عدد دیگر پیدا می شود؟

  چند نمونه از عددهای بین ٥ و ٦ را بنویسید.

  به نظر شما، چند عدد می توان نوشت که بین دو عدد 5 و 6 باشد؟ دلیل خود را توضیح دهید.

  بین دو عدد 2 و 3 چند عدد می توان پیدا کرد؟ چرا؟

  کدام یک از عددهای زیر بین 1 و 2 است ؟
5

1
10

      ،      3

4
      ،      3

1
5

      ،      1
2
10

       ،      59

60
 

 ٥                   ٦

5 3 __
6
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حّل مسئله ی ساده تر،  رسم شکل

2
۷

 10
۴

1
 10

۸
 10

۴ 53 __
60

به کدام یک نزدیک تر است؟ 1 بین کدام دو عدد قرار دارد؟    
2

5
2ــ عدد 

 
مهران برای حل کردن این مسئله،  یک محور کشید.

0            ١           2            3

شهرام با یک شکل، مسئله را حل کرد. 

الف( با توّجه به شکل های آن ها پاسخ سؤال باال را بنویسید.

به کدام نزدیک تر است؟ 7 بین کدام دو عدد قرار دارد؟    
1

8
ب( عدد 

3ــ اندازه ی ضلع های یک چهارضلعی را با خط کش گرفته اند. با نوشتن اندازه ی تقریبی طول ضلع ها، محیط 
تقریبی شکل را پیدا کنید.

۴ــ پنج قطعه سرود روی یک لوح فشرده ذخیره شده اند.
زمان هر سرود به صورت زیر است:

ــ ۴ دقیقه و 53 ثانیه =                    به طور تقریبی: ________ 

ــ 5 دقیقه و 10 ثانیه = ________ به طور تقریبی: ________ 

ــ ۷ دقیقه و 12 ثانیه = ________ به طور تقریبی: ________ 

ــ 3 دقیقه و ۴9 ثانیه = ________ به طور تقریبی: ________ 

ــ ۴ دقیقه و 20 ثانیه = ________ به طور تقریبی: ________ 

هر کدام از زمان ها را مانند نمونه
 به صورت عدد مخلوط بنویسید.
زمان این 5 سرود روی هم به طور

 تقریبی چند دقیقه می شود؟

2 سانتی متر
۸

 10

3

 ١                     2                    3
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فّعالیت

عدد مخلوط

١ــ یک نوار کاغذی به طول یک متر را به قسمت های مساوی تقسیم کردیم. در هر قسمت، کسر مربوط به طول 
هر تّکه از این نوار را مانند نمونه زیر آن بنویسید.

3
 ۸

6
 6  ۸

2ــ یک نوار کاغذی دیگر به طول 2 متر را به قسمت های مساوی تقسیم کردیم. مانند نمونه طول هر تّکه را با یک 
کسر یا عدد مخلوط نشان دهید.

0
 2

3
 3

متر 1=    

1 متر چند متر می شود؟

5
3ــ 5 تا 

1 متر چند متر می شود؟

5
10 تا 

4ــ روی محور، هر نقطه ی مشّخص شده را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

0                         ١                        20                       ١                       2

0                ١                2                3  0                ١                 2                3  

0
 ۴

1
 ۴

۴
 ۴

=1

= =

=0
 5  

١ متر ١ متر

0
 ۴

۴
 ۴

=1

١ متر ١ متر

١ متر ١ متر
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٥   ــ با یک خط کش طول سنجاق را اندازه گیری کرده ایم. جاهای خالی را پر کنید.

طول سنجاق برابر است با ________ میلی متر 

یا ________ سانتی متر و ________ میلی متر

1 سانتی متر. 8

10
8 سانتی متر یا  

10
0  ________ سانتی متر و          ١          2         3          4 ١                    2         4          ٥

١ــ اندازه ای را که هر وسیله نشان می دهد،
 با یک عدد مخلوط بنویسید.

1 متر می شود یک متر. حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

7
2ــ هر ٧ تا 

1 متر چند متر می شود؟                

7
ــ ۷0 تا  

1 متر چند متر می شود؟              

7
ــ 1۴ تا 

1  متر چند متر می شود؟

7
ــ 35 تا 

1 یکی از آن ها را در راه 

4
                  ١ــ رضا از نانوایی 3 نان تافتون خرید. چون نان تازه بود،

                     خانه خورد. تعداد نان های باقی مانده را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

                    2ــ هر ظرف به 5 قسمت مساوی تقسیم شده است. 
                    مقدار آبی را که در ظرف های روبه رو وجود دارد، با یک عدد مخلوط نشان دهید.

3ــ هر کدام از ظرف های مرّبع شکل به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است. در هر قسمت، مقدار آب موجود را با یک کسر 
یا عدد مخلوط نشان دهید. 

کار در کالس

فّعالیت

 کیلوگرم  سانتی متر 

١
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کار در کالس

   ١ــ با توّجه به واحد مشّخص شده، هر شکل را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

1 را نشان دهد.
2

5
2ــ شکلی بکشید که عدد 

3ــ نقطه های مشّخص شده روی محور، هرکدام چه عددی را نشان می دهد؟

0                               ١                                2                               3

4ــ در بیمارستان به شخصی که تصادف کرده بود، یک کیسه خون تزریق کردند. در ادامه، نیمی از یک کیسه خون دیگر را نیز 
به بدن او تزریق کردند. این شخص چقدر خون دریافت کرده است؟

یک لیوان 10 تا 10 تا درجه بندی شده است. اکنون آب در درجه ی ۴0 است.

یک تّکه سنگ در لیوان می اندازیم. آب تا درجه ی 50 باال می آید. سنگ را درمی آوریم.

 آب دوباره روی چه درجه ای قرار می گیرد؟

40
30
20
١0

 همین آزمایش را با لیوان درجه بندی شده انجام دهید. سنگ هایی با 
 اندازه های مختلف در آن  بیندازید و ببینید هربار

            آب روی کدام درجه می ایستد.

       آزمایش کن

٥0
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1 باشند. 

2
= است. به همین ترتیب، کسرهای دیگری بنویسید که برابر  = =1 2 3 4

2 4 6 8
 1ــ می دانیم که 

٢ــ مادر 2 قطعه کیک خرید و هرکدام را به 4 تّکه ی مساوی تقسیم کرد. 3 تّکه خورده شد. مقدار کیک باقی مانده 
را با یک عدد مخلوط بیان کنید و برای آن شکل بکشید.

3ــ کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.
>2

4 3
5                                          

>7
1 2

8                             
<1

2 3
3   

>5 1
2 2

9 9                     
٤ــ عالمت مناسب ) < یا = یا > ( بگذارید.

1 3
3 3

4 4                                                        
1 3

4 4
2 6  

1 9
5 4

4 10

٥   ــ به کمک شکل، بین دو عدد ٢ و ٣ سه عدد بنویسید. 

   ٢                                       ٣                                                                           
٦ــ در هر قسمت مقداری از نان ها خورده شده و مقدار نان های باقی مانده نشان داده شده است. در هر قسمت، مقدار نان 

باقی مانده را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

                 

١ــ یک لیوان و یک استکان بردارید. استکان را پر از آب کنید.

 آب آن را در لیوان بریزید. آیا لیوان پر می شود؟ چرا؟

حاال لیوان را پر از آب کنید. آب لیوان را در استکان خالی بریزید. چه اّتفاقی می افتد؟ چرا؟

٢ــ یک بطری دوغ را در 6 لیوان ریختیم. هر 6 لیوان پر شد و بطری دوغ خالی شد. 

گنجایش بطری دوغ چند برابر لیوان است؟

گنجایش لیوان چه کسری از بطری است؟

       آزمایش کن

تمرین
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                  ١ــ طول زنبور را با یک عدد مخلوط بیان کنید.

                 طول زنبور از  ________ سانتی متر بیشتر و از ________  سانتی متر کمتر است.    

                طول زنبور ________ سانتی متر و ________  سانتی متر است. 

                یا طول زنبور ________  سانتی متر است.

به طور معمول، می گوییم طول زنبور  بیشتر از 2سانتی متر و کمتر از 3 سانتی متر است. این مقدار کمتر از یک سانتی متر را با 
کسری از سانتی متر بیان می کنیم.

2ــ هر ظرف یک لیتر را نشان می دهد و به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است.

 هر قسمت چه کسری از لیتر است؟

اگر ۷ قسمت از این ظرف آب داشته باشد، چه کسری از لیتر آب دارد؟

3ــ در تصویر زیر هر ظرف یک لیتر گنجایش دارد. دو دانش آموز پارچ های خود را پر از آب کرده  و در این ظرف ها خالی 
کرده اند.

گنجایش پارچ سمت راست کمی از یک لیتر بیشتر است.        
گنجایش آن پارچ را به طور تقریبی با یک عدد مخلوط بیان کنید.

7 را می توانیم

10
2 و 

10
 ، 3

1
10

کسرهای با مخرج 10 مثل 

 به صورت دیگری بنویسیم.

/=7
0 7

10  
/=2

0 2
10   

/=3
1 1 3
10

عدد 1/3 را می خوانیم: یک و سه دهم

به این نمایش کسر، عدد اعشاری می گوییم. خّط جداکننده ی دو قسمت عدد، خّط ممیز یا اعشار نام دارد. در مورد این نوع 
نمایش عدد در کالس گفت وگو کنید.

عدد اعشاری

فّعالیت

ظرف من کمی 
از یک لیتر

 بیشتر است.
ظرف من
یک لیتر 

است.
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فّعالیت

                              ١ــ در هر شکل، مقدار مایع را به دو صورت کسری و اعشاری بنویسید.

=3

10  
____

 
2ــ اندازه ی طول نوارهای کاغذی را به دو صورت عدد مخلوط و اعشاری بنویسید.

____                                                                                               

       

                                             
         = ____                                                                                       

   

            ____  = 3/2

                         در خط کش زیر، هر سانتی متر به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است. هریک قسمت چه کسری از سانتی متر است؟

 در شکل خط کش، نوشتن عددهای هر قسمت را ادامه دهید.
  عدد 1 نشان دهنده ی چندتا 0/1 است؟
عدد 2 نشان دهنده ی چندتا 0/1 است؟

عدد 1/1 سانتی متر یعنی ____ سانتی متر و ____ سانتی متر.
عدد 1/1 سانتی متر یعنی ____ میلی متر یا 11 تا 0/1 سانتی متر.

عدد 1/۷ سانتی متر یعنی ____ میلی متر یا ____ تا 0/1 سانتی متر.
عدد ____  سانتی متر یعنی   15  میلی متر یا ____  تا 0/1 سانتی متر.

عدد ____  سانتی متر یعنی ____ میلی متر یا 19تا 0/1 سانتی متر.

____ =   ____ =   ____ =  0/6

کار در کالس

0 0/١ 0/2 0/8 ١/١١ 2

=3
2
10
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                                                  در شکل های زیر 1 لیتر به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است. 

                        هر قسمت نشان دهنده ی چه کسری ازیک لیتر است؟ به دو صورت بیان کنید:

                   اعشاری:                             کسری:   

ــ هر شکل را به اندازه ی خواسته شده رنگ کنید.

                                 1/۴ لیتر                                                                   0/۷ لیتر                            3 تا 0/1 لیتر

قسمت  چند  به  باید  واحد  هر  دهیم.  نشان  زیر  اعداد  محور  روی  را   3
1
10

و   0/۷ عددهای  خواهیم  می  ١ــ                
                          مساوی تقسیم شده باشد؟  ____  هر قسمت کوچک چه عددی را نشان می دهد؟ ____ 0/۷ یعنی چندتا 0/1؟ ___                       

3 یعنی  ____ تا 0/1.
1
10

                          _

0                                   ١                                  2                                   3

در محور باال، عددی را که با پیکان مشّخص شده است، به دو صورت کسری و اعشاری بنویسید.

2 را روی محور زیر نشان دهیم. 

5
2ــ می خواهیم کسر 

2 را می نویسیم.

5
با توّجه به درس تساوی کسرها، ابتدا کسر مساوی 

تساوی مقابل را کامل کنید و حاصل را به صورت اعشاری بنویسید. 
=2

5 10

۴ را روی محور زیر نشان دهید.
 52 1 و 

 21 به همین ترتیب، عددهای مخلوط 
 

/= =4
0

5 10    
/= =1

0
2 10  

0                                   ١                                  2                                   3

کار در کالس

فّعالیت
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تمرین

کار در کالس

                              ١ــ ظرف های روبه رو به 5 و10قسمت مساوی تقسیم شده اند. 
                       می خواهیم مقدار آب هرکدام را با یک عدد اعشاری نشان دهیم.

                       در اینجا روش کار دو دانش آموز را می بینید. 
                       توضیح دهید هر کدام چگونه پاسخ را به دست آورده  است.

                                                                                                                           روش جواد                    روش کاظم

0/6                      /= =3 6
0 6

5 10
                                                                                                                        

                       ١ــ تساوی های زیر را درنظر بگیرید.
= = = = = =2 4 6 8 10 12 14

5 10 15 20 25 30 35                                                                                                                      

=6

15 35
                      با درنظر گرفتن 2 کسر، یک تساوی درست شده است:   

                      شما هم سه تساوی دیگر بنویسید.

2ــ هریک از عددهای زیر را با حروف بنویسید.

0/۴  _________________                    2/۷  _________________              13/1 _________________

3ــ هریک از عددهای زیر را با رقم بنویسید.

دویست و پنج و پنج دهم = _______               سه و هشت دهم =  _______                    چهارده و یک دهم = _______   

4ــ مقداری روغن در یک ظرف بود. آن را در ظرفی یک لیتری ریختیم. ظرف یک لیتری پر شد. باقی مانده ی روغن را در 
یک ظرف یک لیتری دیگر ریختیم. نیمی  از آن پر شد. ظرف چند لیتر روغن داشته است؟

٥ــ هر قسمت  در یک ظرف چه کسری از لیتر را نشان می دهد؟ در هر شکل چند تا 0/1 لیتر را نشان می دهد؟

____ لیتر = ____ تا0/1  ____ لیتر = ____ تا0/1  ____ لیتر = ____ تا0/1 

٦ــ مانند نمونه تساوی ها را کامل کنید.                      0/۸ + 2 = 2/۸ 
9/9= ____ + ____                                                             

                        0/6 = ____ + ____                                                          
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١ــ آب ظرف های سمت چپ را در ظرف سمت راست خالی می کنیم. با رنگ کردن، مقدار آب ظرف سمت 
راست را نشان دهید. برای این عمل خود یک جمع بنویسید.

                    ____ + ____ = ____ 

2ــ برای حرکت روی محور های زیر یک جمع بنویسید.

       
0                                                    ١                                                    2    

      ____ + ____ = ____  

0                                                    ١                                                    2    
     ____ + ____ = ____    

0                                                    ١                                                    2    
    ____ + ____ = ____ 

3ــ حاصل جمع های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه ی جمع ها را می توان به جمع عددهای یک رقمی تبدیل کرد.

3+۴=۷

۷0 = ۷ ده تایی = ۴ ده تایی + 3 ده تایی = ۴0 + 30

_______ = __________ = ۴ صدتایی + 3 صدتایی = ۴00 + 300

3000+۴000 =  __________ + __________ = __________ = ________ 

_______ = __________ = ۴ دهم + 3 دهم   =  0/۴ + 0/3

فّعالیت

جمع و تفریق اعشاری
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4ــ با توّجه به تساوی های صفحه ی قبل، حاصل جمع های زیر را بنویسید.

0/2 + 0/۷ =                                                 0/6 + 0/3 =                                                 0/2 + 0/5 = 

٥  ــ در درس قبل یاد گرفتید که 1/3 یعنی 13 تا 0/1، با توّجه به آن، حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

0/۷ +0/۴ =                                                 0/۸ + 0/6 =                                                 0/5 + 0/9 =

                         ١ــ چند تّکه چوب به طول 0/3 متر و 0/6 متر داریم. اگر دو تّکه چوب 0/3متری و 0/6 متری  را به 
دنبال هم قرار دهیم، چه طولی به دست می آید؟

3 تّکه چوب 0/3 و یک تّکه چوب 0/6 متری چه طولی را نشان می دهند؟

یک تّکه چوب 0/3 و 2 تّکه چوب 0/6 متری چه طولی را نشان می دهند؟

2ــ دو دانش آموزحاصل جمع زیر را به دو صورت به دست آورده اند. راه حل های آن ها را توضیح دهید.

+ = + =2 3 4 3 7

5 10 10 10 10                                           
/ / /+ = + =2 3

0 4 0 3 0 7
5 10

راه حّل نرجس                                                                     راه حّل مریم 

١ــ اگر از ظرف سمت چپ 0/3 لیتر آب مصرف کنیم، مقدار آب باقی مانده را در ظرف سمت راست با رنگ کردن 
نشان دهید.

        برای این عمل یک تفریق بنویسید.                

0/3متر

0/6متر

کار در کالس

فّعالیت
____ - ____ = ____
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2ــ با توّجه به فلش های رسم شده برای هر محور یک تفریق بنویسید.

0                                                    ١                                                    2    

      ____ - ____ = ____  

0                                                    ١                                                    2        
    ____ - ____ = ____   

0                                                    ١                                                    2    

      
____ - ____ = ____ 

  

3ــ حاصل تفریق های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه ی تفریق ها را می توان به اّولین تفریق تبدیل کرد.

٩ - 3 = ٦

٦0 = ٦ ده تایی = 3 ده تایی - ٩ ده تایی = 30 - 90

٩00 - 300 = ____ - ____ = ____ = ____  

٩000 - 3000 = ____ - ____ = ____= ____    

 ____ = ____ = 3 دهم - ٩دهم   =  0/3 - ٩/0
4ــ با توّجه به تساوی های باال حاصل تفریق های زیر را بنویسید.

0/8 - 0/3 =                                        0/٧ - 0/٥ =                                        0/٦ - 0/2 = 

5ــ در درس قبل یاد گرفتید که 1/3 یعنی 13 تا 0/1. با توّجه به آن، حاصل تفریق های زیر را به دست آورید.

١/۷ -0/3 =                                        ١/٥ - 0/6 =                                        ١ - ١/٩/2 =
                         ١ــ حاصل تفریق های زیر را مانند نمونه به دو صورت کسری و اعشاری به دست آورید.

               
/ /− = − =2 3

0 4 0 3
5 10  

− =4 1

5 10  
− =4 1

5 10  
2ــ دو تّکه چوب به طول های 0/۷ و 0/3 متر داریم. با کنار هم گذاشتن و روی هم قراردادن آن ها چه طول هایی به دست می آید؟ 

با نوشتن جمع و تفریق و کشیدن شکل، حالت های مختلف را نشان دهید.
____

 + 
____

 = 
____

                    0/۷ - 0/3 = ____
                                             

کار در کالس

2          3          4          3        ١ ___ - ___ =  ___ -  ___ = ___
١         ٥0       ١0       ١0       ١0 

0/3متر
۷  /0متر
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           ١ــ یک قطعه فرش به طول ۴/1 متر در کف اتاق پهن شده است. با توّجه به      
                   شکل روبه رو و فاصله ی فرش تا دیوار اتاق، طول اتاق را پیدا کنید.

2ــ دو ظرف زیر روی هم چند لیتر آب دارند؟ 
                     

        کدام ظرف آب بیشتری دارد؟ ____  چقدر؟

  

3ــ 2/9 بزرگ تر است یا 3؟ پاسخ های دانش آموزان را کامل کنید.

4ــ عددهای زیر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید. 

0/1             1/2            0/۸            3/2              1/۴            2/9

٥ــ عالمت مناسب بگذارید ) > = < (

0/۴  0/6                     ۷/1  6/۸                      2  0/۸                          0  0/1

٦ــ تساوی های زیر را کامل کنید.

0/۴ + 0/6 = 1      ____ + ____ = 1                  ____ + ____ = 1                           ____+ ____ = 1

1 -____ = ____                 1 - ____ = ____                    1 - ____ = ____                          1 - ____ = ____

٧ــ در یک ظرف آب 1/5 لیتری، 1/2 لیتر آب بود. سیما 0/۴ لیتر از آن را خورد. چقدر آب در ظرف باقی مانده است؟

8   ــ تفریق 0/۴ - 1 چگونه انجام می شود؟ توضیح دهید.

٩ــ 2 لیتر چندتا 0/1 لیتر است؟ 1/۸ لیتر چندتا 0/1 لیتر است؟ اختالف 2 لیتر با 1/۸ لیتر چقدر است؟ 

١0ــ در ظرفی 1/۸ لیتر روغن هست. چقدر روغن در این ظرف بریزیم تا 2 لیتر روغن داشته باشد؟

0/50/۴

    2                     3

عدد 3 برابر با                تا 0/1 است.
عدد 2/9 برابر با                 تا 0/1 است.
پس ______  بزرگ تر از ______ است.

من هر دو عدد را روی محور نشان می دهم.
 پاسخ بابک  پاسخ سهراب     

تمرین

______
______
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                  ١ــ جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید. 

                 2 سانتی متر و 0/5 سانتی متر می شود _______ سانتی متر.

1 لیتر  و _______  لیتر می شود 1/۷ لیتر.

2/5 سانتی متر از _______  تا 0/1 سانتی متر درست شده است.

10 تا 0/1 سانتی متر می شود _______  سانتی متر.

10 تا 0/1 لیتر می شود _______   لیتر.

2ــ 2/۴ لیتر یعنی 2 لیتر و ۴ تا 0/1 لیتر؛ بنابراین می توانیم آن را به صورت روبه رو

در جدول ارزش مکانی نشان دهیم و بنویسیم 2/۴.

خّط قرمز رنگ محّل ممیز را نشان می دهد.                                                   

ستون جدید دهم نیز به جدول ارزش مکانی اضافه شده است. 

3ــ جاهای خالی را پر کنید. 

یکی دهم         یکی دهم یکی دهم ده تایییکی دهمده تایییکی دهم
8٧3٥4٧3

    _______                                                                            _______                                                                                _______                                                                                                               _______                                                                                                            _______                           

4ــ می خواهیم دو عدد 3/1 و 2/۷ را مقایسه کنیم. با توّجه به محور، مشّخص کنید کدام یک بزرگ تر است.

0                     ١                     2                     3                     4                                                  
          _______       _______ 

چگونه دو عدد ۴/۷ و ۴/۸ را بدون محور مقایسه می کنید؟ توضیح دهید.

۴/۸  ۴/۷ __________________________________________________________________

فّعالیت

 ارزش مکانی عددهای اعشاری

0                                   ١

0/1 سانتی متر 

 9/2  12/3

یکی دهم 
۴2

کار در کالس

0/1 لیتر 
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1 1

1

یکی یکی دهم دهم
3
4

2
+١  

یکی دهم 
٧
8

١
+2   

یکی دهم

1

1
1

1

                           ١ــ اندازه های بیان شده را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

طول فرش ۴/3 متر است.   یکیدهم          پاکت شیر 1/۸ لیتر شیر دارد.    یکیدهم 

طول کالس ما 19/3 متر است.                                گنجایش ظرف آب جوش از یک لیتر 0/3 بیشتر است.

2ــ در  عالمت مناسب )> = <( قرار دهید.

2/۴  2/3                                     ۷/1   6/9                                     5/3   ۴/3

          ١ــ با توّجه به شکل، جمع را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.

     

هر _______ تا 0/1 می شود یک واحد کامل.

2ــ با توّجه به شکل، تفریق را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

هر یک واحد را می توان به  _______  تا 0/1 تبدیل کرد.

یکی دهم

1 1 1
یکی دهم 

٦
2

3
-١

کار در کالس

فّعالیت

 یکیدهمده تایییکیدهم

یکی دهم

1 1

1
1

یکی دهم 
2
٧

4
- ١

0/10/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/10/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/10/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1
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                             ١ــ حاصل جمع های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

1/2 + 2/3 =                                    

                             

              1/9 + 1/۴ =                                  

2ــ حاصل تفریق های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

         3/۴ – 1/1 =                                  

         3/1 – 2/۴ =                                  

3ــ جاهای خالی را با عددهای مختلف پر کنید.

_______ + _______ = 1                   _______ + _______ = 1               _______ + _______ = 1

1 - _______ = _______                  1 - _______ = _______              1 - _______ = _______

                          

                         ١ــ دو دانش آموز جمع و تفریق های زیر را به دو صورت نوشته اند. راه حّل آن ها را توضیح دهید.

کار در کالس
0                     ١                     2                     3                     4      

0                     ١                     2                     3                     4      

0                     ١                     2                     3                     4      

0                     ١                     2                     3                     4      

  5/2
-  3/5______

2/2
-0/5______

1/۷

  6/۷
-  2/5______

۴/۷
-0/5______

۴/2

  ۴/۷
+  1/۸______

5/۷
 + 0/۸    ______

6/5

  3/۴
+  2/3______

5/۴
+0/3______

5/۷

راه حل های شهرام

  5/2
-  3/5______

1/۷

  6/۷
-  2/5______

۴/2

  ۴/۷
+  1/۸______

6/5

  3/۴
+  2/3______

5/۷

راه حل های مهران

فّعالیت
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تمرین

کار در کالس

                                جمع و تفریق های زیر را از هر راهی که دوست دارید، انجام دهید.

۴ / ۷               6   / 2               ۸ / ۴               9 / 6            10 /  ۷                   ۷  / 2
   +1   /   ۸            + ۷ /    3            + 2   / 6            - 2   / 5           - 5    /  2             - 3      / 5 _____             _____            _____            _____            _____            _____
  

                   1  ــ از یک توپ پارچه به طول 10 متر، 3/۷ متر را جدا کردیم. چند متر باقی مانده است؟

                    2ــ دو میله به طول های 2/۷ و 1/۴ متر را به هم جوش می دهیم. طول میله ی جدید چند متر است؟

3ــ ارتفاع آب یک استخر 1/6 متر و قّد مهرداد 1/۸ متر است.

 اگر مهرداد در این استخر ایستاده باشد، چقدر از قّد او بیرون آب است؟

4ــ گنجایش مخزن بنزین یک ماشین 35 لیتر است. اگر ۴/۷ لیتر بنزین در آن ریخته شود، به طور کامل پر می شود. این مخزن 
چقدر بنزین دارد؟

٥ــ حاصل عبارت زیر را به دو صورت انجام دهید.

 __________    به طور تقریبی __________ = 3/1 + ۴/۷

__________ = __________ + __________   به طور تقریبی = 3/1 + ۴/۷

٦ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

3/9 + 2/۴ – ۴/۸ =                                                              ۸/9 – 2/3 – 5/۷=  

٧ــ یک نوزاد هنگام توّلد 3/3 کیلوگرم و نوزاد دیگر ۴/1 کیلوگرم بود.

 نوزاد دوم چقدر از نوزاد اّول سنگین تر بوده است؟
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و  یک   با   است   برابر    1/۸
____ تا 0/1

0                ١                 2

1/۸ از 2 ____ است
اختالف آن ها ____ است

0                ١                 2

1/۸

0                ١                 2

 ____ با  است  برابر   1/۸
به عالوه ی ____

1/۸

1/۸ برابر است با ____ تا 0/1

0                ١                 2

0/10/1

1 را حساب می کنید تا به عدد 2 برسید؟ توضیح دهید.

7
1 می شود 2 واحد. چگونه 1۴ تا 

7
   ١ــ 1۴ تا  

______________________________________________________________________________ 

2ــ چگونه دو عدد 0/۷ و 0/۸ را مقایسه می کنید؟ توضیح دهید. _____________________________________

3ــ چگونه اختالف دو عدد 1/۷ و 0/۸ را پیدا می کنید؟ توضیح دهید. __________________________________

                    ١ــ 3 قرص نان داریم. می خواهیم آن ها را بین ۴ نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. با رسم شکل مشّخص کنید به 
هر نفر چقدر نان می رسد.

2ــ کدام شکل ها 0/3 را نشان می دهد؟

  
3ــ با توّجه به واحد داده شده مشّخص کنید هر شکل چه عددی را نشان می دهد.

4ــ برای مقایسه ی دو عدد 1/۸ و2 چهار دانش آموز راه حل های خود را توضیح داده اند. جاهای خالی را پر کنید.

 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

تمرین

1
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٥ــ جاهای خالی را پر کنید.

3/6 برابر است با  __________                                   3/6 به اندازه ی __________ از ۴ کمتر است.

3/6 برابر است با 3 و __________ تا 0/1                        3/6 برابر است با __________ تا 0/1.

٦ــ حاصل جمع و تفریق ها را به طور ذهنی حساب کنید.

2 + 0/9 =1/۴ + 0/6=1/۸ – 0/۴ =0/۸+0/۷ =

٧ــ در ماشین حساب ها به جای عالمت / از کلید  استفاده می شود. هریک از عددهای زیر را به فارسی بنویسید.

 = =  = 

 =       =       = 

8ــ حاصل عبارت های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

       ۴3/۷ + 2/۸ + 13/9 – 10/5 = 

٩ــ عددهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید.

                 =3

5
 =1
1
2

= 31 تا 0/1  = ۸ تا 0/1   

١0ــ یک تخته، مثل شکل روبه رو، در حیاط مدرسه روی دیوار قرار دارد. دانش آموزان دست خود را خیس می کنند و درحال 
پریدن، آن را به تخته می زنند. جای دست آن ها روی تخته دیده می شود.

چه کسی بیشترین پرش را داشته است؟

2مترعلی  چقدر باید بیشتر بپرد تا دستش به خّط 2 متر برسد؟
1/9 متر
1/۸ متر
1/۷ متر
1/6 متر
1/5 متر

امیر
حمید

سعید

علی

8

204

5 9

561

.

...

. 72/3

۸/۴ – 3/5 + ۷/9 + 1/1 = 
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                  در شکل زیر، روش طّراحی یک گره را روی یک صفحه ی شطرنجی )نقطه چین( مشاهده می کنید. 

گره های زیر را شما طّراحی کنید. 

در یک لیوان مقداری آب وجود دارد. یک قطعه یخ در آن می اندازیم. آب داخل لیوان باالتر می رود 
یا در همان سطح می ماند؟

اگر یخ ذوب شود، آب چه تغییری می کند؟ 

برای پاسخ دادن به این سؤال ها، آزمایش زیر را انجام دهید.

یک لیوان بردارید. مقداری آب در آن بریزید. سطح آب را با ماژیک قرمز مشّخص کنید. 

یک تّکه یخ در لیوان بیندازید و سطح آب را با ماژیک آبی مشّخص کنید. 

چند دقیقه صبر کنید تا یخ به طور کامل آب شود. در این حالت، سطح آب را با ماژیک سبز عالمت بزنید.

حاال به سؤال های باال پاسخ دهید.

معّما و سرگرمی

فرهنگ خواندن
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فصل 6
شکل های هندسی

در اطراف ما شکل های هندسی زیادی دیده می شوند. بعضی از  این شکل ها نام مشّخصی دارند. 
برخی از آن ها از ترکیب شکل های مختلف درست شده اند. به اطراف خود خوب نگاه کنید. کدام شکل 

بیشتر از همه ی شکل ها دیده می شود؟



حّل مسئله
١ــ کدام یک از خط های زیر با هم زاویه ی راست می سازند؟

شهرام: من حدس می زنم خط های 2 و 3 با هم زاویه ی راست می سازند. می توانیم بگوییم آن ها برهم عمودند. 

بهرام: چگونه می توانی حدس خود را آزمایش کنی؟

شهرام: چون در شکل باال 6 خط داریم، می توانیم خط ها را ادامه دهیم. من خط های 2 و 3 را ادامه می دهم تا 
همدیگر را قطع کنند.

بهرام: آن وقت می توانی با گونیا مشّخص کنی که  آیا با هم زاویه ی راست می سازند یا نه.

در شکل روبه رو، کار شهرام مشّخص شده است:

به همین ترتیب، خط های دیگر را ادامه دهید و مشّخص کنید کدام خط ها با هم زاویه ی راست می سازند یا برهم 
عمودند.

٢ــ با استفاده از گونیا در شکل های زیر زاویه های راست را با عالمت  مشّخص کنید.

1

2

3

4

5

6

32
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حدس و آزمایش، روش های نمادین
٣ــ در شکل روبه رو، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است پیدا کنید.

با توّجه به عالمت زاویه ی راست، متوّجه می شویم که جمع دو زاویه برابر زاویه ی راست

 یا 90 درجه است، پس می توانیم تساوی زیر را بنویسیم:

  + 35° = 90°

برای پیدا کردن زاویه ی موردنظر )عددی که داخل مربّع قرار می گیرد(، از راهبرد حدس و آزمایش استفاده کنید.

٤ــ در شکل زیر، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است، پیدا کنید.

 + 45 º = 180° 

 

٥  ــ در شکل زیر، اندازه ی زاویه ای را که با عالمت )؟( مشّخص شده است، پیدا کنید.

      

 + 135 º = 360 º

35°

45°
?

135°

؟

؟
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فّعالیت

عمود ــ موازی

            1ــ در شکل های زیر، زاویه های راست )عمود( را مانند نمونه مشّخص کنید.

2ــ در کالس، به اطراف خود نگاه کنید، در چه چیزهایی زاویه ی عمود می بینید؟ آن ها را نام ببرید و در کالس با دوستان 
خود گفت وگو کنید.

3ــ در صفحه های نقطه ای زیر با وصل کردن دو نقطه به هم یک پاره خط رسم می شود؛ مانند پاره خّط قرمز رنگ. دو 
نقطه ی دیگر پاره خّط آبی را درست کرده اند. در هر قسمت، مانند نمونه ها، پاره خط هایی رسم کنید که همدیگر را قطع کنند.

4ــ شکل های خود را با شکل های دوستانتان در کالس مقایسه کنید. سعی کنید شکل های متفاوت بسازید.

5ــ در هر یک از شکل هایی که درست کرده اید، با استفاده از گونیا زاویه های راست را پیدا کنید.

هرگاه دو خط با هم زاویه ی راست بسازند، می گوییم آن دو خط بر هم عمودند.
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فّعالیت

                    1ــ زاویه های راست را با عالمت مربوط به آن مشّخص کنید.

2ــ آیا خّط 1 بر خّط 2 عمود است؟ 

برای تشخیص آن از چه وسیله ای استفاده می کنید؟

کدام یک از خط های شکل روبه رو بر خّط )ن( عمود است؟
با کشیدن عالمت عمود مشّخص کنید.

1ــ تصاویر زیر نشان می دهند که چگونه به کمک دو گونیا می توانیم از یک نقطه بر یک خط عمود رسم کنیم. 
مراحل کار را توضیح دهید.

2ــ اگر  این کار را چندین مرتبه تمرین کنید، می توانید با یک گونیا نیز خّط عمود رسم کنید. توضیح دهید در شکل زیر، 
چگونه از گونیا برای رسم خّط عمود استفاده شده است.

کار در کالس
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کار در کالس

                        1ــ به کمک یک یا دو گونیا از نقطه ی )ب( بر خّط )ن( عمود رسم کنید.

2ــ سه خط بر خّط روبه رو عمود رسم کنید.

 1ــ فّعالیت ابتدای این درس را سه دانش آموز انجام داده اند. شکل های آن ها را در زیر می بینید. در هر شکل 
زاویه های عمود را مشّخص کنید.

2ــ خط های 1 و 2 را عمود بر خّط )م( رسم کنید. 

خط های 1 و 2 را ادامه دهید. آیا همدیگر را قطع می کنند؟

دو خّط عمود بر یک خط با هم موازی اند.

3ــ در شکل روبه رو زاویه های 1، 2 و 3 را اندازه بگیرید.

اگر  این سه زاویه با هم برابر باشند، خط های )م(، )ن( و )ک(        
 با هم موازی اند.

4ــ یک خّط عمود بر خّط )م( رسم کنید و آن را ادامه دهید تا خط های )ن( و )ک( را قطع کند. با گونیا بررسی کنید که آیا 
این خط بر آن دو خط نیز عمود است.

فّعالیت
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کار در کالس

                          ١ــ به کمک گونیا بررسی کنید آیا دو خّط 1 و ٢ 
                          با هم موازی اند. چرا؟

٢ــ به کمک گونیا بررسی کنید که کدام زاویه ها، زاویه ی راست هستند.  
سپس مشّخص کنید که کدام خط ها با هم موازی اند.

٣ــ سه پاره خّط دیگر رسم کنید که بر دو خّط موازی روبه رو عمود     
 باشند. طول  این پاره خط ها را اندازه بگیرید.

١ــ خط های 1 و 2 باهم و خط های 3 و 4 باهم موازی اند.
 اندازه ی زاویه هایی را که با عالمت )؟( مشّخص شده اند پیدا کنید. 

راه حّل خود را بنویسید و توضیح دهید.

٢ــ چرا با روش زیر و به کمک گوشه ی گونیا می توان دو خّط موازی رسم کرد؟ توضیح دهید.

٣ــ به کمک گونیا یک مستطیل رسم کنید.

٤ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مستطیلی رسم کنید 
که طول آن دو برابر طول مستطیل رسم شده و عرض آن

3 برابر عرض شکل رسم شده باشد.

تمرین
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فّعالیت

چهار ضلعی ها 

)١( )2( )3( )4( )5(

)6( )7( )8( )9( )10(

1ــ هریک از شکل های زیر از چهار پاره خط درست شده است. شکل آخر را طوری رسم کنید که با بقیه متفاوت 
باشد.

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم ندارند؟

کدام شکل ها ضلع های موازِی هم دارند؟

کدام شکل، 4 ضلع دو به دو موازی دارد؟

2ــ شکل هایی را که فقط دو ضلع موازی دارند، به رنگ آبی، شکل هایی را که ضلع های دو به دو موازی دارند به رنگ سبز 
و شکل هایی را که ضلع موازی ندارند به رنگ قرمز کنید.

3ــ در شکل های  روبه رو دو ضلع موازی را رنگ کنید.

به این شکل  ذوزنقه گفته می شود.

4ــ در شکل های روبه رو ضلع های موازی را دو به دو، هم رنگ کنید. 

به  این شکل ها متوازی االضالع گفته می شود.

5ــ دو خّط روبه رو، موازی اند. 

یک ذوزنقه و یک متوازی االضالع روی آن ها رسم کنید.

126



                    ١ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو یک ذوزنقه و 
                     یک متوازی االضالع رسم کنید.

٢ــ در شکل مقابل خط های 1 و 2 موازی اند.
خط های 3 و 4 هم موازی اند.

چهارضلعی  ایجاد شده چه نام دارد؟

با توّجه به اندازه ی یکی از زاویه ها که نوشته شده است، اندازه ی سه زاویه ی      
دیگر را بنویسید. توضیح دهید که چگونه به کمک موازی بودن خطوط، اندازه ی بقیه ی زاویه ها را پیدا کردید.

               ١ــ در شکل های زیر، همه ی ضلع ها و زاویه ها را اندازه گیری کنید و روی آن ها بنویسید.

با مقایسه ی  اندازه ها چه نتیجه ای می گیرید؟ جمله های زیر را کامل کنید.

ــ در هر متوازی االضالع، ضلع های روبه رو با هم ________ هستند.

ــ در هر متوازی االضالع زاویه های روبه رو با هم ________ هستند.

2ــ در شکل های زیر هم ضلع های مقابل با هم موازی اند. آیا آن ها دو ویژگی باال را هم دارند؟ اندازه بگیرید و بررسی کنید.

فّعالیت

کار در کالس
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فّعالیت

60°

60°120°6

2
2

2
3

3

4

اگر اضالع برابر باشند

اگر اضالع برابر باشند

اگر زاویه ها برابر باشند

اگر زاویه ها برابر باشند

                          با توّجه به اندازه های نوشته شده، در هر متوازی االضالع اندازه ی ضلع ها و زاویه های آبی رنگ را پیدا کنید.

1ــ در مستطیل، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

2ــ در لوزی، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

3ــ در مربّع، ضلع های روبه رو با هم موازی اند.
این شکل چه ویژگی دیگری عالوه بر متوازی االضالع دارد؟

4ــ رابطه ی بین ٤ نوع چهارضلعی را به کمک نمودار توضیح دهید.                 

     

8
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تمرین

               جدول زیر را با عالمت  در هر قسمت مانند نمونه کامل کنید.

ویژگی شکل

فقط دو ضلع موازی
ضلع های روبه رو موازی
ضلع های روبه رو مساوی
زاویه های روبه رو مساوی

4 ضلع مساوی
4 زاویه ی مساوی

1ــ سه شکل زیر را روی مقّوا رسم کنید. آن ها را ببرید و از محّل قطر نصف کنید. حاال با  این 6 تّکه انواع 
چهارضلعی ها را بسازید.

2ــ لوزی مقابل را روی مقّوا رسم کنید. دور آن را ببرید.
از محّل قطرها آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

با  این چهار تّکه انواع چهارضلعی ها را بسازید.

3ــ در کدام یک از شکل های متوازی االضالع، مستطیل، لوزی و مربّع، با رسم یک قطر دو مثلث ایجاد شده با هم برابرند؟ 

4ــ با دو مثلث قائم الزاویه ی مساوی، کدام یک از چهارضلعی ها را می توان ساخت؟ 
با رسم شکل نشان دهید.

5ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو 4 نوع چهارضلعی رسم کنید.
 توضیح دهید که چگونه از خطوط 
صفحه ی شطرنجی برای رسم این 

چهارضلعی ها استفاده کرده اید. 

کار در کالس
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مساحت متوازی االضالع و مثلث

فّعالیت

 ١ــ از رأس )آ( به ضلع مقابل آن یعنی پاره خّط )ب س( عمود رسم کنید. می توانید از خطوط صفحه ی شطرنجی 
و یا  گونیا استفاده کنید.

به  پاره خط هایی که از یک رأس بر ضلع مقابل آن عمود رسم کرده اید، ارتفاع مثلث می گویند.

یک مثلث چند ارتفاع دارد؟ ______  چرا؟

٢ــ همه ی ارتفاع های مثلث روبه رو را رسم کنید.
در صورت نیاز، ضلع ها را مانند نمونه با خط چین ادامه دهید.

٣ــ در متوازی االضالع روبه رو، چند ضلع مقابل رأس )آ( قرار دارد؟
نام آن ها را بنویسید.

با استفاده از گونیا از رأس ) آ( بر ضلع های مقابل آن عمود رسم کنید.

٤ــ یک متوازی االضالع چند ارتفاع دارد؟ ______ چرا؟

٥  ــ در هر متوازی االضالع از رأس )ن(  به دو ضلع مقابلش عمود رسم کنید )یا ارتفاع های نظیر رأس )ن( را رسم کنید(. 
در صورت نیاز، ضلع ها را با خط چین ادامه دهید.

به ضلعی که ارتفاع بر آن عمود شده است، قاعده می گویند.
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                     1ــ در مثلث روبه رو ارتفاع نظیر رأس )م( را رسم کنید.

ارتفاع نظیر رأس )و( کدام ضلع مثلث است؟ 

قاعده ی آن کدام ضلع است؟

2ــ در شکل های زیر، 8 ارتفاع متوازی االضالع در دو قسمت 4 تایی رسم شده است. ارتفاع های مساوی هم رنگ  رسم 
شده اند.

در هر دسته، قاعده ی 
مربوط به آن ارتفاع 

را نیز رنگ کنید.

١ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو مشّخص کنید که  
مساحت هر متوازی االضالع چند واحد سطح است.
توضیح دهید که چگونه مربّع های واحد را می شمرید.

٢ــ مساحت مستطیل، طول × عرض است.

با رسم قطر مستطیل دو مثلث با مساحت های برابر به دست می آید.

 مساحت هر مثلث را در شکل های روبه رو مشّخص کنید.

٣ــ با توّجه به سؤال های باال و شکل های زیر، توضیح دهید که چگونه می توان مساحت متوازی االضالع را پیدا کرد. یک 
متوازی االضالع روی مقّوا رسم کنید و دور آن را با قیچی ببرید،  فّعالیت زیر را روی مقّوای بریده شده انجام دهید.

______ × ______ = مساحت متوازی االضالع                  

فّعالیت

کار در کالس

م

ن و

131



فّعالیت

                        ١ــ با توّجه به نتیجه ی فّعالیت قبل، مساحت متوازی االضالع های زیر را به دست آورید.

                                                                       قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی االضالع

٢ــ با رسم ارتفاع های الزم، متوازی االضالع زیر را مانند نمونه به مستطیل تبدیل کنید.

١ــ مثلث روبه رو را دوبار روی کاغذ بکشید تا دو مثلث هم اندازه
به دست آید. با  این دو مثلث، چه نوع چهارضلعی ای می توانید بسازید؟

شکل آن ها را رسم کنید. برای نمونه، یک چهارضلعی که با  این دو مثلث درست شده، رسم شده است. نام  این چهارضلعی 
چیست؟

٢ــ با توّجه به سؤال باال و شکل زیر، توضیح دهید که مساحت مثلث را چگونه به دست می آورید.

 

2 ÷ ) ____ × ____( = مساحت مثلث

کار در کالس
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تمرین

                         ١ــ مساحت مثلث های داده شده را پیدا کنید.

٢ــ دو مثلث به اندازه های مثلث زیر روی کاغذ بکشید و دور آن ها را ببرید. با این دو مثلث مساوی، چند حالت چهارضلعی 
درست کنید و شکل چهارضلعی ها را رسم کنید. نام هر چهارضلعی را کنار آن بنویسید.

١ــ در مثلث روبه رو اگر ) آ  ب( ارتفاع باشد، قاعده ی نظیر آن کدام است؟

مساحت مثلث را از  این طریق حساب کنید.
اگر ارتفاع مثلث )س ب( باشد، قاعده ی نظیر آن کدام است؟

مساحت مثلث را از  این طریق محاسبه کنید. آیا پاسخ ها با هم متفاوت اند؟

٢ــ مساحت شکل های زیر را از دو طریق حساب کنید.

٣ــ در شکل زیر، 6 مثلث می بینید که قاعده ی همه ی آن ها پاره خط )ب س( است. به کمک صفحه ی شطرنجی، ارتفاع هر 
6 مثلث را رسم کنید و توضیح دهید که چرا مساحت  این 6 مثلث با هم برابر است.

کار در کالس
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محیط و مساحت 

فّعالیت

1ــ آموزگار از دانش آموزان خواسته بود مساحت یکی از فرش های نمازخانه را پیدا کنند. راه حّل دو         
دانش آموز را در زیر مشاهده می کنید.

راه حّل هادیراه حّل مهدی
طول فرش : 4 متر

عرض فرش : 3 متر

عرض × طول = مساحت فرش

4 × 3 = 12

طول فرش: 400 سانتی متر

عرض فرش : 300 سانتی متر 

عرض × طول = مساحت فرش 

400 × 300 = 120000

چرا عددهای  این دو دانش آموز متفاوت است؟

واحد مربوط به پاسخ های مهدی و  هادی را شما بنویسید تا نوشته ی آن ها کامل شود.

 2ــ یک باغچه را قطعه بندی کرده اند تا در هر قسمت آن یک نوع سبزی بکارند. اگر مساحت باغچه 6 مترمرّبع باشد، مساحت 
هر مرّبع چند مترمرّبع است؟

اندازه ی هر ضلع مرّبع چند متر است؟

 3ــ طول یک زمین کشاورزی مستطیل شکل 100 متر و عرض آن 40 متر است. برای جاّده سازی در روستا 470 مترمرّبع 
این زمین از بین رفته است. چه مقدار از زمین هنوز برای کشاورزی قابل استفاده است؟

)از راهبرد زیرمسئله استفاده کنید.(
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فّعالیت

1 متر

1 متر

ب

آ

ج

١ــ هر ضلع مرّبع زیر، یک متر است. اگر هر ضلع به 10 قسمت مساوی تقسیم شود، چند مرّبع کوچک درست 
می شود؟ ________ چرا؟

اگر هر ضلع به 100 قسمت مساوی تقسیم شود، چند مرّبع کوچک 
درست    می شود؟

 مساحت هریک از  این مرّبع های کوچک چقدر است؟

٢ــ 1/1 متر یعنی 1 متر و 0/1 متر. 

یک متر یعنی ________ سانتی متر و 0/1 متر یعنی ________ سانتی متر پس 1/1 متر یعنی ________ سانتی متر.

٣ــ مساحت مستطیل به طول 1/1 متر و عرض 50 سانتی متر چند سانتی متر مرّبع است؟

1ــ اگر در صفحه ی شطرنجی زیر اندازه ی ضلع هر مرّبع کوچک یک سانتی متر باشد، به سؤال های زیر پاسخ 
دهید. 

مساحت یک مرّبع کوچک چقدر است؟ 

محیط شکل »آ« چند سانتی متر است؟ 

مساحت شکل »آ« چقدر است؟

 محیط شکل »ب« چقدر است؟ 

مساحت شکل »ب« چقدر است؟ 

مساحت شکل »ج« را به دست آورید.

تفاوت واحدهای محیط و مساحت چیست؟ 
توضیح دهید.

چگونه محیط ها و مساحت های شکل ها را 
پیدا می کنید؟ توضیح دهید.

ب
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کار در کالس

٢ــ سه دانش آموز مساحت شکل روبه رو را به دست آورده اند.

 راه حّل هر کدام را توضیح دهید و بیان کنید که شکل چگونه تقسیم شده است.

 سپس، با توّجه به تقسیم های انجام شده، مساحت شکل را پیدا کنید.

راه حّل فرخنده:      

مساحت شکل ها  ________ و ________ و ________ است بنابراین:

راه حّل مینا:                                                     راه حّل سمیرا:                    

حاال شما با روشی متفاوت مساحت شکل را پیدا کنید.

مساحت شکل های زیر را با تبدیل آن ها به واحدهای سطح پیدا کنید.

مساحت قسمت های رنگی شکل های زیر را پیدا کنید.

2 2
2

4

22
4

1
1 1

1
1

1

2

1 1
1

2
2
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4
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3
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6
3

2

2

2

2
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تمرین

1ــ دو قطعه فرش 4 × 3 متر داریم. برای پیدا کردن 
مجموع مساحت  این دو فرش، یکی از دانش آموزان 
طول فرش ها را با هم )8 = 4 + 4 ( و عرض دو فرش را 
با هم جمع کرد )6 = 3 + 3(. سپس، مساحت مجموع 
دو فرش را به صورت 48 = 8 × 6 به دست آورد. 
با رسم شکل و همچنین محاسبه ی مساحت فرش و 
جمع کردن آن ها توضیح دهید چرا پاسخ  این دانش آموز 

اشتباه است.

2ــ کف یک حّمام 2/2 متر در 1/8 متر است. می خواهیم آن را با کاشی های مرّبع شکل به ضلع 20 سانتی متر 
بپوشانیم. چند کاشی الزم داریم؟ )از راهبرد رسم شکل استفاده کنید.(

اگر دور تادور کف حّمام را با نوارهای مخصوص
 آب بندی کنیم، به چند متر نوار نیاز داریم؟

3ــ یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 3 و عرض 2 متر داریم. می خواهیم دور  این باغچه را نرده بکشیم. چند متر نرده 
برای دور باغچه الزم است؟

باغبان نیمی از  این باغچه را گل الله کاشته است. چند متر مرّبع را هنوز نکاشته است؟

٤ــ مساحت شکل های زیر را پیدا کنید.

5

5
4

3
5

7

13

12
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 فرهنگ نوشتن

1ــ برای کشیدن خّط عمود از یک نقطه بر یک خط، لبه های گونیا را 
چگونه باید کنار خط و نقطه قرار دهیم؟ توضیح دهید.

د. �ن ی �با�ش ن �باهم موا�ن لع های رو�به روی �آ  2ــ متوازی االضالع چهارضلعی ای است که �ن

ذوزنقه چهارضلعی ای است که ___________________________________________________________

مرّبع نوعی مستطیل است که _____________________________________________________________

مرّبع نوعی لوزی است که ______________________________________________________________

مستطیل نوعی متوازی االضالع است که _____________________________________________________

لوزی نوعی متوازی االضالع است که ______________________________________________________

                     ١ــ اندازه ی زاویه ی مورد نظر را با نوشتن یک عبارت پیدا کنید.

٢ــ دو خّط موازی رسم شده اند. مساوی هر زاویه ی رنگ شده و با همان رنگ، یک زاویه ی مساوی مشّخص کنید.

٣ــ از نقطه ی ) آ( خطی موازی خّط )ن( رسم کنید.

٤ــ یک چهارضلعی رسم کنید که
الف( 2 زاویه ی تند داشته باشد.

ب( 3 زاویه ی تند داشته باشد.
ج( 4 زاویه ی راست داشته باشد.

 مرور فصل
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ن

آ

تمرین
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٥ــ دو مثلث متساوی االضالع هم اندازه روی مقّوا رسم کنید و دور آن ها را با قیچی ببرید. 

با  این دو مثلث، چند نوع چهار ضلعی می توان ساخت؟ _______ چرا؟

نام چهارضلعی ساخته شده چیست؟

همین تمرین را با دو مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین انجام دهید. نام چهارضلعی ساخته شده چیست؟

اگر دو مثلث قائم الزاویه باشند، نام چهارضلعی های ساخته شده چیست؟

٦ــ در هر شکل، اندازه ی بعضی از ضلع ها و زاویه ها داده شده است. اندازه ی بقیه ی ضلع ها و زاویه ها را پیدا کنید.

٧ــ با رسم ارتفاع و اندازه گیری طول قاعده و ارتفاع،
مساحت مثلث و متوازی االضالع را پیدا کنید.

٨ــ مساحت مستطیل های زیر با هم برابر است. در کدام حالت بیشترین محیط را خواهیم داشت؟

٩ــ محیط مستطیل های زیر باهم برابر است. در کدام حالت بیشترین مساحت را خواهیم داشت؟

2
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معّما و سرگرمی

           شکل تانگرام را روی مقّوا رسم کنید و هفت
 قطعه ی آن را با قیچی ببرید.

همان طور که می بینید، با این هفت قطعه یک مرّبع درست شده است.

 ابتدا نام هر هفت قطعه را داخل آن بنویسید. حاال سعی کنید با  این هفت قطعه شکل های مستطیل، متوازی االضالع، لوزی 
و ذوزنقه درست کنید.

فرهنگ خواندن

مهران با وسایل بازی خود یک متوازی االضالع درست کرده است.

 4 گوشه ی این متوازی االضالع با پیچ و مهره به هم وصل شده اند. 

وقتی مهران به ضلع کناری فشار وارد می کند، شکل او به مستطیل تبدیل می شود.

حاال مهران می خواهد لوزی درست کند. او باید چه قطعه هایی را با پیچ و مهره

به هم وصل کند تا شکل لوزی درست شود؟

در چه صورت مهران می تواند لوزی را به مرّبع تبدیل کند؟

شما هم سعی کنید با وسایلی که در خانه دارید، شکل های هندسی درست کنید. چگونه می توانید متوازی االضالعی را درست 
کنید که قابل تبدیل به مستطیل، لوزی و مرّبع باشد؟ در این مورد در کالس با هم گفت وگو کنید و راه حل های مختلف را بررسی کنید.
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فصل 7
... آمار و احتمال

ّطالعات در زمان های مشّخص می توان  با استفاده از نمودارهای آماری و بررسی تغییرات این ا
اتّفاق های بعدی را پیش بینی کرد. 

برای مثال، تغییرات قیمت طال، قیمت نفت و آب و هوا این امکان را می دهد که وضعیت روزهای 
آینده ی بازار یا هوا را با دّقت خوبی حدس بزنیم یا پیش بینی کنیم. 



حّل مسئله
١ــ می خواهیم عددهای 112، 107 و 117 را مقایسه کنیم. راه حل های 4 دانش آموز را کامل کنید و هر کدام را 

توضیح دهید.

 پروانه: من از رقم صدگان شروع می کنم. چون رقم صدگان سه عدد مساوی است به سراغ رقم دهگان می روم. 
رقم دهگان عدد 107 صفر است، پس از همه کوچک تر است. رقم دهگان عددهای 112 و 117 برابر است، پس: 

_______________________________________________________________________

 ستاره: من عددها را به صورت گسترده می نویسم و سپس با هم مقایسه می کنم:

112

100+10+٢

107

100+0+7

117

100+10+7
عدد 100 در هر سه عدد مشترک است و آن را کنار می گذارم. سپس _______________________________

  

 نسرین: من عددها را روی محور نشان می دهم:

١00    ١0١                         ١05                                    ١١0                                ١١5

چرا نسرین محور خود را از عدد 100 شروع کرده است؟

 مونا: من عددها را با نمودار ستونی نمایش می دهم:

محور عمودی شکل از چه عددی شروع شده است ؟ 

تقسیم های این محور چندتا چندتاست؟

در هر 4 روش، این دانش آموزان چگونه مسئله ی خود را آسان تر کرده اند؟ توضیح دهید.

_______________________________________________________________________

١07        ١١٢       ١١7

١١8
١١6
١١4
١١٢
١١0
١08
١06
١04
١0٢
١00
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حّل مسئله ی ساده تر، حدس و آزمایش
٢ــ حسن یک سّکه را 10 مرتبه انداخته و رو یا پشت آمدن آن را یادداشت کرده است. جدول او را به صورت 

حدسی ادامه دهید. 

جدول ١

12345678910آزمایش
پپروضعیت سّکه

در جدول شما چندبار رو نوشته شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ چند بار پشت نوشته شده است؟

حاال شما این آزمایش را انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید.

جدول ٢

12345678910آزمایش
وضعیت سّکه

آیا تعداد رو یا پشت آمدن آزمایش های شما با جدول ١ تفاوت دارد؟

٣ــ اگر از کیسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مهره در بیاوریم، به احتمال بیشتر چه رنگی خواهد 
داشت؟ پاسخ دو دانش آموز به صورت زیر است:

امیر: فرقی نمی کند؛ چون در کیسه دو رنگ داریم.

علی: احتمال بیرون آمدن رنگ سبز بیشتر است؛ چون تعداد سبزها بیشتر است.
کدام یک درست گفته اند؟ چرا؟ __________________________________________________

______________________________________________________________________

حاال این آزمایش را  ده بار انجام دهید و نتیجه را یادداشت کنید. حدس کدام دانش آموز در این آزمایش تأیید شد؟

12345678910آزمایش
رنگ
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موسٰیمرتضٰیمجتبٰیمصطفٰی

غدغدغدغد

فّعالیت

نمودار خّط شکسته

برای  را  ها  دبستان  از  یکی  بسکتبال  و  والیبال  فوتبال،  های  ورزش  به  تعداد عالقه مندان  گذشته جدول  در سال 
دانش آموزان کالس های چهارم، پنجم و ششم به صورت زیر مشاهده کردید.

ف: فوتبال       
و: والیبال         
ب: بسکتبال    

حاال می خواهیم نمودار ستونی این اطاّلعات را رسم کنیم. از سه رنگ مشّخص شده ی باال استفاده می کنیم. برای نمونه، 
شکل مربوط به کالس چهارم انجام شده است.

شما بقیه ی نمودار را کامل کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
دركدام كالس عالقه مندان به بسكتبال بیشتر است؟

در كالس  پنجم، كدام ورزش عالقه مندان بیشتری دارد؟

تعداد دانش آموزان کالس چهارم عالقه مند به این سه 
رشته چند نفر است؟

در مجموع، چند نفر به همه ی ورزش ها عالقه مندند؟

                                نمودار زیر تعداد کتاب های داستان و غیرداستان خوانده شده توّسط 4دانش آموز را نشان می دهد.  
با توّجه به نمودار رسم شده، جدول را كامل كنید.

 
ــ چه کسی بیشترین کتاب را خوانده است؟ 

کار در کالس

ششمپنجمچهارم
بوفبوفبوف
١4١٢8١٢١0١4١0١٢١0

پنجم                         چهارم ششم                       

١6
١4
١٢
١0

8
6
4
٢

مصطفٰی مجتبٰی          مرتضٰی            موسٰی          

80
70
60
50
40
٣0
٢0
١0

تعداد كتاب

تعداد

کالس

کتاب داستان 
کتاب غیر داستان 
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١  ٢  ٣  4  5  6  7  8  9   ١0   ١١   ١٢

قیمت دالر

هفته

١٢4
١٢٢
١٢0
١١8
١١6
١١4
١١٢
١١0
١08
١06
١04
١0٢
١00

12345678910هفته فّعالیت
102105107115120122117112110110قیمت به دالر

١ــ قیمت هر بشكه نفت ایران در ده هفته در جدول زیر مشّخص شده است.

برای اینکه تغییرات قیمت نفت را بهتر نشان دهیم، ابتدا مانند نمونه قیمت 
مربوط به هر هفته را با یک نقطه در نمودار نشان می دهیم.

شما بقیه ی نقاط را پیدا کنید.
)توّجه داشته باشید که قیمت ها از 100 شروع شده اند.(

حاال نقطه ها را به هم وصل کنید. به این نمودار، نمودار خّط شکسته می گویند.
با توجه به نمودار، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 در بین كدام دو هفته ، تغییرات از همه بیشتر بوده است ؟

 قیمت نفت در کدام هفته ها افزایش داشته است ؟

 قیمت نفت از کدام هفته شروع به کم شدن کرده است؟

 در این نمودار معنی   چیست؟

 با توّجه به این نمودار فکر می کنید که در هفته ی بعد چه اتّفاقی می افتد؟

             ٢ــ نمره های ریاضی یک دانش آموز کالس هفتم به صورت زیر است:

ماه مهر: 16، ماه آبان: 14، ماه آذر: 16 ، ماه دی: 18، ماه بهمن: 17، ماه اسفند: 15

برای نمایش بهتر این اطاّلعات، دو دانش آموز روش های زیر را انتخاب کرده اند. 
کار آن ها را کامل کنید.

برای فهمیدن تغییرات نمره های این دانش آموز در درس ریاضی، كدام روش مناسب تر است؟ چرا؟ 

اسفندبهمندی آذرآبانمهرماه 
1614نمره

اسفند  بهمن  دی    آذر   آبان   مهرروش یگانه

٢0
١8
١6
١4
١٢
١0

8
6
4
٢

روش یكتا
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کار در کالس

8  ١0  ١٢  ٢  4  6  8   ١0     ١٢  ٢  4  6  

دماي هوا

ساعت

٣4
٣٢
٣0
٢8
٢6
٢4
٢٢
٢0
١8
١6
١4
١٢
١0

ظهر              نیمه شب                

  انجام بده.

دمای هوای یک شهر در یک شبانه روز هر دو ساعت یک بار اندازه گیری شده است. با توّجه به اطاّلعات 
داده شده، ابتدا جدول را کامل و سپس نمودار خّط شکسته ی آن را رسم کنید.

6 بعدازظهر: 430بعدازظهر: 232 بعدازظهر: 1229 ظهر: 1026 صبح: 822 صبح: 18
6 صبح: 416صبح: 214 صبح: 1213 شب: 18 10 شب: 820 شب: 25

با توّجه به جدول و نمودار، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

بین کدام ساعت ها بیشترین تغییر دما دیده می شود؟

اختالف دما بین ساعت های 10 صبح و 12 ظهر چند درجه است؟

بیشترین دما و کمترین دما در چه ساعت هایی بوده است؟

اختالف بین بیشترین و کمترین دما چند درجه است؟

با توّجه به نمودار، توضیح دهید که تغییرات دمای روز و شب

این شهر چگونه است؟

یک عدد دورقمی انتخاب کنید. جای رقم های یکان و دهگان را عوض کنید تا یک 
عدد دورقمی دیگر به دست آید. این دو عدد دورقمی را از هم کم کنید. حاصل 
تفریق را بر 9 تقسیم کنید. آیا این تقسیم، باقی مانده دارد؟ این کار را سه بار دیگر 

تکرار کنید.

نیمه   شبظهرصبح
صبحشب

8زمان
دما
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کار در کالس

   توضیح بده.

١ــ یک پرستار هر ساعت ضربان قلب یک بیمار را در دقیقه گرفته و در جدول زیر نوشته است.

بعداز ظهرصبح
ظهر

1234567891011121زمان
85858280808078807875727070ضربان

ــ نمودار خّط شکسته را رسم کنید.
ــ بین کدام ساعت ها تغییرات ضربان زیاد بوده است؟

ــ اگر ضربان قلب کمتر از 70 برای این بیمار خطرناک باشد، 
در چه ساعتی این بیمار به مراقبت وی ژه احتیاج داشته است؟

٢ــ برای رسم نمودار خّط شکسته ی تعداد ضربان قلب از چه عددی شروع می کنید؟ چرا؟
تقسیم های محور را چندتایی در نظر می گیرید؟ تا کجا ادامه می دهید؟

٣ــ دمای هوای یک شهر در ماه های یک سال در جدول زیر آمده است.

اسفندبهمندیآذرآبان مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه
21253031342724151081014دما

 گرم ترین و سردترین ماه را پیدا کنید.
 بیشترین تغییر دما بین کدام دو ماه بوده است؟
 کمترین تغییر دما بین کدام دو ماه بوده است؟

توضیح دهید هر شکل با چه حرکتی بر شکل مشابه خود منطبق می شود.

2

1

1

2

1 2
2

1
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فّعالیت

احتمال
 ١ــ  همان طور كه سال های قبل یادگرفتید، از عبارت »احتمال دارد« در زندگی روزمره هم بسیاراستفاده می كنیم. 
گاهی نیز عبارت های » به احتمال بیشتر« یا » به احتمال كمتر« یا » به احتمال برابر« را به کار می بریم. با این توضیح 
مانند نمونه و با توّجه به جمله ی داخل کادر برای هر یک از موارد زیر، عبارتی مناسب انتخاب كنید و دلیل انتخاب 

خود را توضیح دهید.

اینکه بدون نگاه کردن به کیسه، یک مهره در آوریم و مهره قرمز باشد،

الف( _________________________________

ب( _________________________________

ج( چون هر سه مهره قرمز است.

د( _________________________________

هـ( _________________________________

2ــ چرخنده ای به صورت شکل روبه رو داریم.
عقربه ی چرخنده هر بار پس از ایستادن  عددی را نشان می دهد.

برای هر یک از موارد زیر یکی از پنج عبارت باال را انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید.

الف( روی عدد زوج بایستد: به طور حتم اتّفاق نمی افتد.               دلیل: چون عدد زوجی در این چرخنده وجود ندارد.

ب( روی عدد فرد بایستد: ________________________ دلیل: ________________________________

ج(  روی عدد کمتر از 3 بایستد: ____________________ دلیل: ________________________________

د(    روی عدد بزرگ تر از 9 بایستد: __________________ دلیل: ________________________________

هـ( روی یکی از عدد های بزرگ تر از 5 بایستد: __________  دلیل: ________________________________

و( روی یک عدد بزرگ تر از 15 بایستد: _____________    دلیل: ________________________________

به طور 
حتم اّتفاق 

می افتد

به 
احتمال 

بیشتر

به 
احتمال 

برابر
به احتمال 

کمتر
به طور 

حتم اّتفاق 
نمی افتد

11

13

97
35
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               ١ــ جدول روبه رو تعداد سیب هایی را که به رنگ های مختلف در یخچال 
                 موجودند، نشان می دهد.اگر بخواهیم بدون نگاه کردن یک سیب برداریم، 

این احتمال را که آن سیب به رنگ قرمز باشد، با عبارت مناسب مشّخص کنید
 و دلیل این انتخاب را بنویسید.

٢ــ از کیسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مکعب درمی آوریم، احتمال بیرون آمدن 
کدام رنگ مکعب بیشتر است؟ چرا ؟

احتمال بیرون آمدن کدام رنگ مکعب کمتر است ؟ چرا ؟

             ١ــ چرخنده ای به شکل روبه رو داریم.
     در این چرخنده، احتمال این را که عقربه روی هر رنگ بیفتد، با یک عبارت مشّخص کنید.

                 قرمز:                        آبی:                          سبز:                           زرد:

اگر عقربه ی این چرخنده را 20 بار بچرخانیم، انتظار داریم کدام رنگ بیشتر بیاید؟ چرا ؟

٢ــ این آزمایش را انجام دهید: عقربه ی چرخنده را ٢0 بار بچرخانید و پس از ایستادن، رنگ آن را یادداشت کنید.

1234567891011121314151617181920آزمایش
رنگ

چند مرتبه روی رنگ قرمز ایستاد؟

آیا رنگ قرمز بیشتر از بقیه است؟

آیا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمایش او رنگ قرمز کمتر از بقیه ی رنگ ها باشد؟

آیا انتظار شما درباره ی رنگ آبی و سبز هم اّتفاق افتاد؟ )آبی احتمال بیشتر و سبز احتمال کمتر(

فّعالیت

کار در کالس
رنگ سیبتعداد

سبز7
قرمز3
زرد5
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   خالق باش

١ــ اگر یک سکّه را بیندازیم، یا رو می آید یا پشت.

 احتمال رو یا پشت آمدن سّکه را با چه عبارتی بیان می کنید؟ چرا ؟

اگر سّکه را ٢0 بار بیندازیم، پیش بینی می کنید چند مرتبه رو و چند مرتبه پشت آن بیاید؟ چرا ؟

ــ یک سکّه را 20 بار بیندازید و هر بار رو یا پشت آمدن آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

1234567891011121314151617181920آزمایش
وضعیت سّکه

تعداد رو آمدن:                                                تعداد پشت آمدن:

آیا این آزمایش مطابق انتظار شما بود؟

آیا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمایش او سّکه 10 بار به رو و 10 بار به پشت آمده باشد؟

٢ــ ساناز عقربه ی  یک چرخنده را 20 بار چرخانده و هر بار رنگ آن را یادداشت کرده است. نتیجه ی آزمایش او را در 
جدول روبه رو می بینید.

تعدادرنگ
7آبی
11سبز

2نارنجی

اگر ساناز یک بار دیگر عقربه را بچرخاند، احتمال آمدن رنگ نارنجی را با بیان یک عبارت پیش بینی کنید.

دلیل خود را توضیح دهید.

هرکدام از شکل های زیر، چند درجه باید بچرخند تا دوباره روی خودشان بیفتند؟ 

کار در کالس
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تمرین
به احتمال کمتر 

زوج می آید. به احتمال برابر 
زوج یا فرد 

می آید.

١ــ چرخنده ی روبه رو 8 قسمت دارد. آن را طوری رنگ کنید که احتمال قرار گرفتن    
     عقربه روی رنگ سبز بیشتر و روی رنگ های آبی و قرمز کمتر باشد.

٢ــ روی یک تاس عددهای 1 تا 6 وجود دارد. این احتمال را که پس از انداختن تاس
 عدد زوج بیاید، با یک عبارت مناسب مشّخص کنید. 

پاسخ دو دانش آموز را ببینید. 
کدام یک درست می گویند؟ چرا ؟

٣ــ برای هرکدام از عبارت های »به طور حتم اّتفاق می افتد« و »به طور حتم اّتفاق نمی افتد« یک مثال بزنید.

به طور حتم اّتفاق می افتد:___________________________________________________________

به طور حتم اّتفاق نمی افتد:___________________________________________________________

4ــ اگر از هر کیسه یک مهره خارج کنیم، در کدام یک احتمال بیرون آمدن مهره ی سیاه بیشتر است ؟ تعداد مهره ها روی 
کیسه نوشته شده است. دلیل خود را بنویسید. 

   
٢0 مهره                          5  مهره                       ١0 مهره   

 6 سیاه                          1 سیاه                            4 سیاه
5ــ در یک کیسه 3 مهره ی سبز، 5 مهره ی قرمز و 2 مهره ی زرد هست. قسمت پیش بینی جدول را برای 20 بار آزمایش 

كامل كنید.
٢0 بار آزمایش درآوردن مهره از کیسه را انجام دهید و جدول را کامل کنید.

رنگتعداد مهرهپیش بینیآزمایش
سبز
قرمز
زرد
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

١ــتوضیحدهیدچهزمانیعددهایمحورعمودیراازصفرشروعنمیکنید.

_______________________________________________________________________________

٢ــنمودارخّطشکستهبرایچهموضوعاتیمناسباست؟توضیحدهید._______________________________

چهمعناییدارند؟______________________________ و و ٣ــدرنمودارخّطشکسته،شکلهای

٤ــسهجملهبنویسیدکهدرآنهاازعبارتهای»بهاحتمالبیشتر«،»بهاحتمالکمتر«و»بهطورحتم«استفادهشدهباشد.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
تمرین

١ــرتبهییکدانشآموزدر5امتحانریاضی»خیلیخوب«بودهاست.اگرنمودارخّطشکستهیرتبههایایندانشآموزرا
رسمکنیم،بهچهشکلیدرمیآید؟چرا؟__________________________________________________________

٢ــقیمتیکربعسّکهیبهارآزادیدریکهفتهبهصورتزیرتغییرکردهاست.

پنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبهیکشنبهشنبهروز
254000265000260000270000255000262000قیمت)تومان(

ــمیخواهیمنمودارخّطشکستهیآنرارسمکنیم.محورقیمتراازچهعددیشروعکنیم؟چرا؟

ــمحورراچندتاچندتاتقسیمبندیکنیم؟

نمودارخّطشکستهرارسمکنیدوبهسؤالهایزیرپاسخدهید.

ــآیاقیمتربعسّکهدراینهفتهبدونتغییربودهاست؟

ــدرکدامروزهابیشترینتغییرراداشتهاست؟
شنبه یكشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه

١ ٢ ٣ ٤ 5 6 7 8 9  ١0 ١١ ١٢

قیمت

١٢٤
١٢٢
١٢0
١١8
١١6
١١٤
١١٢
١١0
١08
١06
١0٤
١0٢
١00
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٣ــ یک تاس را می اندازیم. این احتمال را که هریک از اّتفاق های زیر بیفتد، با یک عبارت مناسب بیان کنید و دلیل خود را 
بنویسید.

 عدد 6 بیاید.

 عدد 7 بیاید.

 عدد بزرگ تر از 2 بیاید.

 یکی از عددهای 1، 2، 3، 4، 5، 6 بیاید.

4ــ در کدام یک از چرخنده های زیر احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی بیشتر است؟ چرا؟

5ــ یک سّکه را انداختیم؛ رو آمد. دوباره انداختیم؛ رو آمد. اگر بار سوم آن را بیندازیم، رو می آید یا پشت؟ چرا؟

6ــ اگر یک سّکه را 2000 مرتبه بیندازیم، انتظار داریم چند مرتبه رو بیاید ؟ 

چرا ؟

7ــ در کیسه ی زیر تعدادی مهره قرار دارد. احتمال این را که بدون نگاه کردن، یک مهره درآوریم و یکی از اّتفاق های زیر 
بیفتد، با یک عبارت بیان کنید. 

 مهره قرمز باشد. 

 مهره سبز باشد. 

 مهره آبی باشد. 

)د()ج()ب()آ(
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معّما و سرگرمی

                           در شکل زیر سه حلقه به هم متصل دیده می شوند. اگر هرکدام از حلقه ها را حذف کنیم، دو حلقه ی دیگر از هم 
جدا می شوند. این حلقه را با طناب درست کنید و با بریدن یک طناب و حذف آن حلقه، باز شدن دو حلقه ی دیگر را مشاهده کنید. 

فرهنگ خواندن

                                  آیا با نگاه کردن به آسمان هنگام صبح می توان فهمید که احتمال بارش باران در طول روز کم یا زیاد است؟ به طور 
حتم باران خواهد بارید و یا نخواهد بارید؟ آیا با این اّطالعات که از نگاه کردن به آسمان به دست می آوریم، می توان تصمیم گرفت که 
بهتر است با خود چتر ببریم یا نه؟ آیا می توانیم تصمیم بگیریم که لباس مناسب بپوشیم یا نه؟ آیا با درنظر گرفتن دما می توان آمدن برف 
را پیش بینی کرد؟ آیا می توان با این اّطالعات تصمیم گرفت که الزم است دستکش، شال و کاله به همراه برد و یا اینکه آیا زنجیر چرخ 

برای ماشین الزم است یا نه؟
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