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سخنی با معلّم
کتاب	ریاضی	پایه	ی	سوم	ابتدایی	در	جهت	برنامه	ی	درسی	مّلی	و	در	ادامه	ی	تدوین	کتاب	های	
با	 دانش	آموزان	 است	 شده	 تالش	 کتاب	 این	 در	 است.	 شده	 تألیف	 دوم	 و	 اّول	 پایه	ی	 ریاضی	 درسی	
عین	 در	 کنند.	 ایفا	 فّعال	 نقشی	 یادگیری	 در	 و	 شوند	 ترغیب	 کردن	 فکر	 به	 آموزشی،	 نوین	 روش	های	
ابعاد	مختلف	 به	 کتاب	 کند.	 تقویت	 در	حّل	مسئله	 را	 آن	ها	 توانایی	 که	 بیاموزند	 را	 مهارت	هایی	 حال،	
و	 زیبایی	شناسی	 لحاظ	 از	 باید	 که	 است	 هنر	 یک	 طرفی،	 از	 دانش	 این	 دارد.	 توّجه	 ریاضّیات	 دانش	
حقیقت	نمایی	ارزش	های	نهفته	ی	خود	را	آشکار	سازد	و	از	طرف	دیگر،	در	همه	ی	علوم	بشری	کاربرد	
و	حضور	تعیین	کننده	دارد.	آموزش	ریاضّیات	نه	تنها	اهرمی	مؤّثر	برای	رشد	تفّکر،	بلکه	وسیله	ای	برای	
تعالی	انسان	از	طریق	ساختارهای	شناختی	و	معرفتی	اوست	و	البته	این	تعالی	بدون	تکیه	بر	معارف	الهی	
باید	برای	دانش	آموزان	شادی	آور	و	لّذت	بخش	 و	علوم	توحیدی	میسر	نخواهد	بود.	درس	ریاضّیات	
باشد	و	به	وسیله	ی	آن	احساس	خوبی	از	توانایی	های	خود	و	دیگران	به	ایشان	دست	دهد.	همچنین	باید	
به	دانش	آموزان	نشان	دهد	که	با	همه	ی	تفاوت	ها	و	اختالف	هایی	که	دارند،	می	توانند	در	کنار	هم	باشند	و	
برای	یکدیگر	احترام	قائل	شوند.	دانش	آموزان	هم	مسئولیت	بپذیرند	و	هم	به	دیگران،	وقتی	به	کمک	نیاز	

دارند،	یاری	رسانند	و	برای	رسیدن	به	یک	هدف	مشترک	همکاری	کنند.
کتاب	حاضر	هشت	فصل	دارد	و	هر	فصل	آن	شامل	چهار	درس	و	یک	بخش	حّل	مسئله	است	
که	راهبردهای	حّل	مسئله	را	آموزش	می	دهد.	توّجه	داشته	باشید	که	دانش	آموزان	در	پایه	ی	دوم	ابتدایی	
با	این	راهبردها	آشنا	شده	اند.	در	این	کتاب	سعی	شده	است	از	راهبرد	حّل	مسئله	در	آموزش	مفاهیم	نیز	

استفاده	شود.
تکمیل	 جهت	 کالس«	 در	 »کار	 درس،	 آن	 مفاهیم	 آموزش	 برای	 »فّعالیت«هایی	 درس	 هر	 در	
منزل		 در	 یادگیری	 تثبیت	 »تمرین«هایی	جهت	 و	 در	کالس	درس،	 احتمالی	 اشکاالت	 رفع	 و	 یادگیری	
بر	»تمرین«های	تکمیلی	و	 نیز	در	بخش	»مرور	فصل«،	عالوه	 پایان	هر	فصل	 گنجانده	شده	است.	در	
ترکیبی،	بر	مهارت	هایی	چون	خواندن	و	نوشتن	تأکید	می	شود.	معّماهای	مطرح	شده	در	این	قسمت	ها	نیز	

مخصوص	منزل	و	برای	تقویت	فکری	دانش	آموزان	عالقه	مند	است.
با فّعالیت های کتاب آغاز می شود. پس از جمع بندی فّعالیت  در هنگام تدریس، کار 
توّسط معّلم و کامل شدن فرایند تدریس، کار در کالس انجام می گیرد تا آموزگار محترم 
متوّجه اشکاالت دانش آموزان و بدفهمی های آن ها شود و کاستی های تدریس را رفع کند. 

در پایان، تمرین هایی برای منزل توصیه می شود.
آموزگار در سازماندهی تدریس و پس از اتمام موضوع درس اصلی، به قسمت های 
پایین هر صفحه که با رنگ های خاّصی متمایز شده اند، می پردازد و آن ها را به صورت مجزا 

جداگانه تدریس می کند.



شاخص	های	مورد	توّجه	در	کتاب	ریاضی	پایه	ی	سوم	ابتدایی	عبارت	اند	از:
١ــ	باال	بردن	توانایی	دانش	آموزان	در	حّل	مسئله

٢ــ	استفاده	از	راهبرد	حّل	مسئله	در	فّعالیت	های	آموزشی
٣ــ	توّجه	به	نقش	فّعال	دانش	آموز	در	یادگیری	مفاهیم	ریاضی

٤ــ	توّجه	به	ارتباط	کالمی	و	عینی	و	ارتقای	توانایی	مهارت	های	نوشتن	و	خواندن
٥	ــ	توّجه	به	تفاوت	های	فردی	دانش	آموزان	و	سبک	های	یادگیری	آن	ها

٦	ــ	ارتقای	توانایی	دانش	آموزان	در	مدل	سازی	ریاضی
٧ــ	ارائه	ی	مثال	ها	و	نمونه	هایی	از	کاربرد	ریاضی	در	زندگی	روزمره
8	ــ	توّجه	به	هوّیت	مذهبی	و	مّلی	و	تأثیر	فرهنگ	در	آموزش	ریاضی

در	پایان	از	همه	ی	کسانی	که	در	برنامه	ریزی	و	اصالح	کتاب	و	آموزش	معلّمان	ما	را	یاری	نموده	اند،	
تشّکر	می	کنیم	و	منتظر	پیشنهادها	و	انتقادهای	سازنده	ی	شما	همکاران	گرامی	برای	ارتقای	کیفیت	کتاب	و	

رفع	اشکاالت	و	نقایص	احتمالی	آن	هستیم.		

مؤلفان
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اگر	به	آسمان	نگاه	کنید،	هر	شب	ماه	را	به	یک	شکل	می	بینید.	در	ابتدای	هر	یک	از	ماه	های	
به	شکل	 را	 آن	 ماه،	 باریک	دیده	می	شود.در	روز	چهاردهم	 به	شکل	یک	هالل	 ماه	 سال،	
دایره	ای	کامل	می	بینیم.پس	از	آن،	ماه	به	صورت	هالل	در	می	آید	و	کم	کم		باریک	می	شود.	

این	الگو	هر	ماه	یک	بار	تکرار	می	شود.

فصل1: الگوها
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حمید	برای	پاسخ	دادن	به	سؤال	های	باال	شکل	های	زیر	را	کشیده	است.	
		بین	تعداد	واحدها	و	شکل	های	زیر	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟

توضیح	دهید.		

2ــ	خانه	ی	مریم	در	یک	ساختمان	10	طبقه	است.	هر	طبقه	ی	آن	ساختمان	4	واحد	دارد.
2	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟
3	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟	
7	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟

حّل مسئله

کشف	الگو	)رابطه	ی	بین	عددها	یا	شکل	ها(	و	بیان	و	توصیف	آن	به	صورت	کالمی	
و	نوشتاری	از	مهارت	های	مهم	در	حوزه	ی	یادگیری	ریاضی	است.

1 3 6+2 +3 +4

0 1 4 9+1 +3 +5

١ــ	الگوهای	زیر	را	ادامه	دهید.	توضیح	دهید	که	بین	عددها	و	شکل	ها	چه	رابطه	ای	وجود	دارد.



9 می	کند.	 کمک	 آن	 حّل	 به	 مسئله	 در	 ها	 رابطه	 و	 الگوها	 کشف	
به	همین	دلیل،	یکی	از	راهبردهای	حّل	مسئله	»الگویابی«	است.

الگویابی

+٥٠ +٥٠

٣ــ	مغازه	داری	نوعی	بیسکویت	را	بسته	ای	٤٥٠	ریال	می	خرد	و	٥٠٠	ریال	می	فروشد.
	با	کامل	کردن	جدول،	سود	فروش	هر	بسته	بیسکویت	را	حساب	کنید.

تعداد	بسته	های	٣٢١
بیسکویت

سود	بیسکویت	ها١٠٠٥٠

													 	

حاال	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.
اگر	این	مغازه	دار	٤	بسته	بیسکویت	بفروشد،	چقدر	سود	می	کند؟

چند	بسته	بیسکویت	باید	بفروشد	تا	٣٠٠	ریال	سود	کند؟

چند	بسته	بیسکویت	باید	بفروشد	تا	با	سود	آن	ها	بتواند	یک	بسته	بیسکویت	بخرد؟

٤ــ	یک	ساختمان	٥	طبقه	ساخته	شده	است.	باالترین	طبقه	ی	آن	٢	واحد	دارد	اّما	هر	یک	
طبقه	که	پایین	می	رویم،	٢	واحد	به	تعداد	واحدها	اضافه	می	شود.

در	این	ساختمان،	هر	واحد	٣	اتاق	خواب	دارد.
ــ	در	باالترین	طبقه	چند	اتاق	خواب	وجود	دارد؟
ــ	در	پایین	ترین	طبقه	چند	اتاق	خواب	وجود	دارد؟

ــ	چه	الگویی	بین	تعداد	واحدها	در	طبقه	های	این	ساختمان	وجود	دارد؟

ــ	چه	الگویی	بین	تعداد	اتاق	خواب	های	طبقه	ها	وجود	دارد؟
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٢ــ		شکل	های	زیر	را	دسته	بندی	کنید.	به	کمک	الگوهای	شمارِش	چندتا	چندتا	و	نوشتن	یک	عبارت	جمع،	تعداد	
مرّبع	های	هر	شکل	را	به	دست	آورید.	

١ــ		تعداد	مرّبع	های	کوچک	شکل	زیر	را	به	چند	صورت	می	توانیم	به	دست	آوریم.	برای	مثال،	

می	توانیم	آن	ها	را	٤	تا	٤	تا	بشماریم	و	به	صورت	زیر	دسته	بندی	کنیم:

می	توانیم	آن	ها	را	٣	تا	٣	تا	بشماریم	و	دسته	بندی	کنیم:
1 2 3 4

1
2
3

		برای	هر	یک	از	شکل	های	زیر	با	توّجه	به	دسته	بندی	آن،	یک	جمع	بنویسید	و	تعداد	مرّبع	ها	را	به	دست	آورید.

فّعالیت

شمارش چندتا چندتا

٤، 	،	 	یا	 	+	 	+	 	=	

+ + + + + = 																			 + +	٢	= 	

		١٢=٣+٣+٣+٣	یا		٣،٦،٩،١٢		
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کار در کالس

١ــ		مرّبع	های	شکل	زیر	را	به	٣	روش	دسته	بندی	کنید	و	
با	شمارِش	چندتا	چندتا،	تعداد	آن	ها	را	به	دست	آورید.

	در	کدام	روش	دسته	بندی	می	توانید	حاصل	جمع	ها	را	به	صورت	ذهنی	به	دست	آورید؟

٢ــ		در	شکل	های	زیر	تعداد	مرّبع	ها	را	با	توّجه	به	رنگ	آن	ها	به	دست	آورید.
	برای	جمع	کردن	و	شمارِش	چندتا	چندتا	می	توانید	از	ماشین	حساب	استفاده	کنید.
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تمرین

١ــ	الگوها	را	ادامه	دهید.	رابطه	ی	بین	عددها	را	توضیح	دهید.

٢ــ	با	استفاده	از	ماشین	حساب،	الگوهای	زیر	را	ادامه	دهید	و	درباره	ی	الگوی	هر	کدام	توضیحی	بنویسید.

٣ــ		امروز	شنبه	و	اّولین	روز	ماه	است.	تا	آخر	این	ماه،	شنبه	ها	چه	روزهایی	از	ماه	هستند؟

		به	کمک	ماشین	حساب	یا	به	طور	ذهنی	جواب	جمع	های	زیر	را	پیدا	کنید.
٣+٥+٧+٤=	 																																																													٥+٧+٤+٣=	 	
٤+٧+٥+٣=	 																																																													٤+٥+٧+٣=	 	

		با	دیدن	حاصل	جمع	ها	چه	نتیجه	ای	می	گیرید؟
	حاال	حاصل	جمع	های	زیر	را	حساب	کنید.	سعی	کنید	با	کنار	هم	قرار	دادن	عددهای	مناسب،	

حاصل	را	به	طور	ذهنی	به	دست	آورید.
					٥+٢+8+٥=	 																																																			٧+8+٥+٢+٣=	 					
				٢+١+٧+٦+٤=	 																																														٧+٣+٢+١+8+٩=	

ق باش خال ّ

+200+200
100 300 500

450 550 650
+100 +100

0 7 14 21 دعداه 7 تا 7 تا ااضفه یم شوند.

	٠	١٣،	٢٦،	٣٩،	، ، ، 					

٠	٩،	١،8	،٢٧	، ، ، 								

١	١٢،	٢٣،	٣٤،	، ، ، 							

دعداه 13 تا 13 تا ااضفه یم شوند.
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1ــ	هر	عددی	که	وارد	این	ماشین	شود،	با	عدد	5	جمع	می	شود	و	حاصل	جمع،
	از	ماشین	بیرون	می	آید.	از	ماشین	روبه	رو	چه	عددی	خارج	می	شود؟

جواب	را	چگونه	به	دست	می	آورید؟		توضیح	دهید.		

اگر	عدد	15	از	ماشین	خارج	شده	باشد،	چه	عددی	وارد	آن	شده	است؟

٢ــ		عددهایی	به	ترتیب	وارد	ماشین	زیر	شده	اند.	با	توّجه	به	کاری	که	ماشین	انجام	می	دهد،	عددهای	خروجی	را	بنویسید.

فّعالیت

ماشین های ورودی ــ خروجی

بگرد و پیدا کن

?

		را	با		مشّخص	کنید. 		را	با	×	و		 در	تصویر	زیر،	شکل	های	مثل		
	به	همه	ی	این	شکل	ها	مکّعب	گفته	می	شود.

17?
23
15
9



1٤

١ــ		با	توّجه	به	کاری	که	هر	ماشین	انجام	می	دهد،	در	جاهای	خالی	عدد	مناسب	بنویسید.

17
8
23
218

+١١ -٧

9
15
24
149

٢ــ		با	توّجه	به	عددهای	خارج	شده	از	ماشین	و	کاری	که	ماشین	انجام	می	دهد،	عددهای	
ورودی	را	بنویسید.	می	توانید	از	ماشین	حساب	کمک	بگیرید.

20
55
135

+١٥
15

145
-٥ 20

٣ــ	حاال	دو	ماشین	را	به	هم	بسته	ایم.	جاهای	خالی	را	با	عدد	مناسب	کامل	کنید.

9

140
23 +٢٠ -١٥

مانند	تصویر،	یک	مکّعب	را	روی	کاغذ	قرار	دهید	و	دور	
آن	خط	بکشید.	

یک	مکّعب	را	از	چند	طرف	می	توانید	روی	کاغذ	قرار	
دهید	و	دور	آن	خط		بکشید؟

	هر	طرف	را	که	دور	آن	خط	می	کشید،	عالمت	بگذارید	
تا	همه	ی	طرف	های	مکّعب	کشیده	شوند.

انجام بده

کار در کالس

28
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را	 او	 دکتر	زخم	 از	ورزشکاران	زخمی	شد.	 یکی	 پای	 تمرین	ورزشی	 در	یک	 ١ــ	
پانسمان	کرد	و	به	او	گفت	که	بعد	از	خوب	شدن	زخم،	روز	اّول	فقط	١٥	دقیقه	بدود.	
سپس،	هر	روز	٥	دقیقه	به	زمان	دویدنش	اضافه	کند	تا	وقتی	که	این	زمان	به	٦٠	دقیقه	
برسد.	آن	گاه	در	تمرین	تیم	شرکت	کند.	او	پس	از	چند	روز	می	تواند	تمرین	را	شروع	

کند؟
جاهای	خالی	را	پر	کنید.	بین	شکل	های	زیر	و	سؤال	باال	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟

تمرین

٢ــ	جاهای	خالی	را	پر	کنید.	می	توانید	از	ماشین	حساب	کمک	بگیرید.

30 +٢٥ -١٠
10

40

35+٣٠ -٥
10

40

می	توانید	روی	 از	6	طرف	 را	 مکّعب	 یک	
کاغذ	بگذارید	و	دور	آن	خط	بکشید.

مانند	تصویر،	این	کار	را	با	نظم	انجام	دهید	
تا	6	مرّبع	کنار	هم	قرار	بگیرند.	

+٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥١٥

ق باش خال ّ

٢٠
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کارهایی	که	علی	در	یک	شبانه	روز	انجام	داده	است،	روی	ساعت	های	زیر	مشّخص	شد	ه	اند.

		بعد	از	ظهر																																																												قبل	از	ظهر
با	توّجه	به	این	ساعت	ها	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.

علی	در	مجموع	چند	ساعت	خوابیده	است؟
علی	در	مدرسه	چند	ساعت	درس	خوانده	است؟
چند	ساعت	در	راه	مدرسه	یا	خانه	بوده	است؟

در	مجموع،	او	چند	ساعت	به	نماز	خواندن،	خوردن،	استراحت	و	تماشای	تلویزیون	پرداخته	است؟

یک	شبانه	روز	چند	ساعت	است؟

با	توّجه	به	تصاویر	باال	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.
	بعدازظهر	یا	 علی	چه	ساعتی	به	خانه	رسیده	است؟	

	بعدازظهر	یا	 علی	درس	خواندن	در	خانه	را	چه	ساعتی	شروع	کرده	است؟	
	بعدازظهر	یا	 علی	چه	ساعتی	به	خواب	رفته	است؟	

فّعالیت

١
٢

٣

٤
٥٦٧

8

٩

١٠
١١ ١٢

خواب

درس	خواندن
	در	مدرسه

رسه
ه	مد
فتن	ب

ر

حانه
صب
ز	و	

نما

١
٢

٣

٤
٥٦٧

8

٩

١٠
١١ ١٢

درس	خواندن
در	خانه

نماز،	تماشای	
تلویزیون	و	شام

خواب هار
و	نا
ماز	

ن

استراحت

اندن
س	خو

در

رسه
ر	مد
	د

ن	به	خانه
برگشت

ساعت در بعد از ظهر

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧١8
١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣ ٢٤

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢
٠
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زهرا	کارهای	خود	را	در	روز	جمعه	)یک	شبانه	روز(	به	صورت	زیر	نشان	داده	است.
عددهای	مناسب	برای	ساعت	های	بعدازظهر	را	بنویسید	و	شکل	را	کامل	کنید.	

حاال	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.
زهرا	در	مجموع	چند	ساعت	در	خانه	درس	خوانده	است؟

	بعدازظهر	یا	 زهرا	چه	ساعتی	به	مهمانی	رسیده	است؟	
	بعدازظهر	یا	 زهرا	چه	ساعتی	از	مهمانی	برگشته	و	به	خانه	رسیده	است؟	

شما	هم	چند	سؤال	مثل	سؤال	های	باال	برای	دوست	خود	طرح	کنید	و	او	به	آن	ها	جواب	دهد.	سپس	او	سؤال	کند	و	شما	جواب	دهید.

در	اینجا	شکل	باز	شده	ی	یک	مکّعب	را	می	بینید.شبیه	
قیچی	 با	 را	 دورش	 و	 بکشید	 کاغذ	 روی	 را	 شکل	 این	
ببرید.	کاغذ	را	از	روی	لبه	ها	تا	کنید	تا	یک	مکّعب	ساخته	
آویزان	کردن	 با	 و	 ببرید	 به	کالس	 شود.	مکّعب	خود	را	
آن	در	کنار	مکّعب	های	دیگران،	به	آموزگارتان	در	تزیین	

کالس	کمک	کنید.

کار در کالس

کاردستی بساز

١
٢

٣

٤
٥٦٧

8

٩

١٠
١١ ١٢

اندن
س	خو

در

خانه
هاردر	

و	نا
ماز	

ن

خواب
درس	خواندن
در	خانه

استراحت

حانه
صب
ز	و	

نما

حمام

رفتن	به	مهمانی

مهمانی
ن	به	خانه

برگشت

خواب
استراحت،نماز	و	شام

١٣
١٤

		بعد	از	ظهر																																																						قبل	از	ظهر
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١ــ		کارهایی	را	که	در	یک	روز		پنجشنبه	انجام	داده	اید،	روی	ساعت	های	زیر	مشّخص	کنید.
	ابتدا	ساعت	ها	را	کامل	کنید.

																	بعد	از	ظهر																																																																				قبل	از	ظهر

٢ــ		نوارهای	رنگی	مربوط	به	ساعت	های	قبل	از	ظهر	و	بعد	از	ظهر	)کار	در	کالس(	را	بریده	ایم	و	روی	یک	خط	
به	دنبال	هم	چسبانده	ایم.	با	رنگ	کردن،	کارهای	زهرا	را	در	روز	جمعه	مشّخص	کنید.	

	هر	شکل	از	چند	مکّعب	کوچک	درست	شده	است؟	با	استفاده	از	مکّعب	های	چینه	آن	ها	را	بسازید. بشمار و بساز

3ــ	برنامه	ی	کودک	تلویزیون	ساعت	16	پخش	می	شود.زمان	شروع	این	برنامه	ساعت	چند	بعد	از	ظهر	است؟
4ــ	اتوبوسی	ساعت	7	صبح	از	تهران	به	سوی	تبریز	حرکت	کرد	و	بعد	از	10	ساعت	به	تبریز	رسید.	این	اتوبوس	چه	زمانی	به	

تبریز	رسیده	است؟	به	دو	صورت	بیان	کنید.

تمرین

١٣١١٢

0 1 2 3 4 5 12 13 24

نیمه	شبصبح١٢ظهرعصرشب
بعد	از	ظهر																																																				قبل	از	ظهر

خواب
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١ــ	اگر	یک	شکل	متقارن	را	از	روی	خّط	تقارن	تا	کنید،	دو	نیمه	ی	آن	مثل	هم	هستند	و	می	توانند	
به	طور	کامل	یکدیگر	را	بپوشانند.	خّط	تقارن	شکل	های	زیر	را	با	خط	کش	رسم	کنید.	شکل	ها	را	

به	طور	متقارن	رنگ	کنید.

٢ــ	خّط	تقارن	شکل	های	زیر	رسم	شده	است.	تعداد	مرّبع	های	کوچک	را	بشمارید.
توضیح	دهید	که	چگونه	به	کمک	خّط	تقارن	می	توانید	تعداد	مرّبع	ها	را	سریع	تر	پیدا	کنید.

طرح	فرش	را	با	توّجه	به	خط	های	تقارن	رنگ	کنید.																شکل	پروانه	را	به	صورت	متقارن	رنگ	آمیزی	کنید.

مکّعب	 یک	 و	 بدهید	 برش	 را	 سیب	زمینی	 یک	
که	 محّلی	 از	 را	 مکّعب	 این	 اگر	 کنید.	 درست	
خط	کشیده	شده	است	ببریم،	سطح	برش	خورده	چه	

شکلی	خواهد	داشت؟
کنید.	 آزمایش	 را	 خود	 و	حدس	 ببرید	 را	 مکّعب	
ببینید،	 بهتر	 را	 خورده	 برش	 سطح	 اینکه	 برای	
روی	 و	 بزنید	 رنگ	 یا	 جوهر	 در	 را	 آن	 می	توانید	

کاغذ	بگذارید.

فّعالیت

الگوهای متقارن

حدس بزن
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١ــ	تعداد	مثّلث	های	کوچک	را	در	شکل	زیر	بشمارید.کار در کالس
	برای	شمارش	از	تقارن	استفاده	کنید.سپس	پروانه	را	به	طور	متقارن	رنگ	آمیزی	کنید.

٢ــ		به	الگوی	شکل	ها	توّجه	کنید	و	سپس،	الگوی	عددی	را	کامل	کنید.
	آن	گاه	تعداد	مرّبع	های	شکل	سمت	راست	را	به	کمک	تقارن	به	دست	آورید.

بگذارید.	 یا	شیشه	 طلق	 پشت	 را	 مکّعب	 مانند	شکل،	یک	
در	طرف	دیگر	آن	بنشینید	و	با	ماژیک	روی	لبه	های	مکّعب	

خط	بکشید.
مکّعب	را	بردارید	و	شیشه	را	نگاه	کنید.	شکل	روی	شیشه،	

تصویر	یک	مکّعب	را	روی	یک	سطح	نشان	می	دهد.

1 3
+2 +3

رسم کنید
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١ــ	با	توّجه	به	نیمه	ی	رنگ	شده	و	خّط	تقارن،	نیمه	ی	دیگر	هر	شکل	را	رنگ	کنید.

٢ــ	یک	ورق	کاغذ	بردارید	و	آن	را	تا	بزنید.	با	قیچی	قسمتی	از	
آن	را	مانند	شکل	روبه	رو	ببرید.سپس	این	قسمت	را	باز	کنید.	
آیا	شکلی	که	به	این	ترتیب	به	دست	می	آید،	خّط	تقارن	دارد؟

به	همین	ترتیب،	شکل	های	دیگری	درست	کنید.

٣ــ	نیمه	ی	دیگر	شکل	های	زیر	را	طوری	بکشید	که	خّط	قرمز،	خّط	تقارن	هر	شکل	باشد.
سپس،	تعداد	مربّع	های	شکل	های	کامل	را	بشمارید	و	کنار	هر	کدام	بنویسید.

تمرین

حاال	یک	کاغذ	را	دو	بار	تا	کنید	و	شکل	روبه	رو	را	روی	آن	درآورید.
فکر	می	کنید	کاغذ	بعد	از	باز	کردن	چه	شکلی	دیده	می	شود؟	امتحان	کنید.



22

فرهنگ نوشتن

١ــ		چرا	هر	دو	ساعت	یک	زمان	را	نشان	می	دهند؟	توضیح	دهید.

٢ــ	کاری	را	که	ماشین	روبه	رو	انجام	می	دهد،	توضیح	دهید.

١ــ	الگوهای	شمارش	چند	تا	چند	تا	را	ادامه	دهید.

و١٦و١٢و8	و٤ و و و و و و

و١8و١٢و٦ و و و و و و و

چه	عددهایی	در	این	دو	الگو	مشتر	ک	اند؟

٢ــ		الگوهای	شمارش	رو	به	عقب	را	کامل	کنید.	از	ماشین	حساب	کمک	بگیرید.

و و و و و و و ٥٠	و٤٥	و٤٠	و
و و و و و و 				٣٠و	٢8و	٢٦و
و و و و و و ٣٠و	٢٧و	٢٤	و
و و و و و ٥٦	و٤٩و٤٢	و

٣ــ	حاصل	جمع	های	زیر	را	به	روش	های	مختلف	پیدا	کنید.
												٦+٤+٣+٧+٥=	 																									١+8+٩+٢=	 																										
8+٥+١+٢+٩			=	 																									٣+8+٥+٧+٥		=

+٥ -٤

تمرین

مرور فصل

1211
10

9

8
7 6 5

4

3

2
1
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٤ــ	جدول	زیر	را	کامل	کنید.

8ــ	کدام	یک	از	کاغذ	های	زیر	باز	شده	ی	شکل	روبه	روست؟

٩	ــ	خّط	تقارن	شکل	های	زیر	را	رسم	کنید.

١٤ ٢٠ ١8 ١٥ ٢٤

١٠ 8

١٧

-١٢

+١٢

زمان

بعدازظهر

١٥

٧

١٩:٢٥

نه	و	نیم

بیست	و	ربع

٥ــ	یک	برنامه	ی	رادیویی	در	ساعت	١٦	پخش	می	شود.	زمان	پخش	این	برنامه	ساعت	چند	بعد	از	ظهر	است؟
٦ــ	زنگ	مدرسه	ای	ساعت	٥	بعد	از	ظهر	می	خورد.	در	چه	ساعتی	زنگ	می	خورد؟
٧ــ	جاهای	خالی	را	پر	کنید.	بین	ردیف	های	اّول	و	سوم	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟

02:15



2٤

سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

یک	روز	خانم	اسماعیلی	به	کالس	رفت	و	روی	تخته	جمع	روبه	رو	را	نوشت:	4+3+6+2+7
بعد	از	چند	دقیقه،	زهرا	جواب	را	پیدا	کرد	و	راه	حّل	خود	را	این	طور	توضیح	داد:	»من	از	سمت	چپ	شروع	کردم.	جمع	
4و3	می	شود	7،	7	با	6	می	شود	13،	13	با	2	می	شود	پانزده؛	15	را	با	7	جمع	کردم	و	جواب	22	شد.«	سارا	گفت:	»من	
از	سمت	راست	جمع	کردم.	7	را	با	2	جمع	کردم	شد	9،	9	را	با	6،	جوابش	را	با	3	و	حاصل	جمع	آن	را	با	4	پیدا	کردم؛	

جواب	من	هم	22	شد.«
سحر	گفت:	»من	راه	دیگری	پیدا	کردم.	ابتدا	مثل	زهرا	از	سمت	چپ	شروع	کردم؛	حاصل	جمع	7	و	6	شد	13؛	در	ادامه	

ابتدا	13	را	با	7	جمع	کردم	که	شد	20.	بعد	20	را	با	2	جمع	کردم	و	حاصل	22	شد.«
هم	 	7 و	 	3 	.10 می	شود	 4و6	 دیدم	 کردم؛	 نگاه	 خوب	 عددها	 به	 ابتدا	 »من	 گفت:	 داد.او	 توضیح	 را	 بهتری	 راه	 مهسا	

می	شود				10؛	بنابراین،	10	و10	را	با	2	جمع	کردم	که	روی	هم	شد	22.«
خانم	اسماعیلی	از	اینکه	چند	راه	حل	برای	یک	مسئله	مطرح	شده	بود،	خیلی	خوشحال	شد.

شما	به	کدام	راه	حل	عالقه	مندید؟	
راه	حّل	پیشنهادی	خود	را	هم	توضیح	دهید.

محّل	 از	 و	 بکشید	 بزرگی	 مقوای	 روی	 را	 آن	 است.	 مکّعب	 یک	 شده	ی	 باز	 روبه	رو	 شکل	
خط	چین	های	رسم	شده	تا	کنید.	این	بار	به	جای	مکّعب	چه	شکلی	ساخته	می	شود؟	)برای	وصل	

کردن	لبه	ها	از	چسب	نواری	استفاده	کنید.(
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انقالب	اسالمی	در	٢٢	بهمن	ماه	سال	١٣٥٧به	پیروزی	رسید.	اّولین	جرقه	های	
این	انقالب	در	١٥	خرداد	١٣٤٢زده	شد.	از	آن	زمان	تا	پیروزی	انقالب	اسالمی	

چند	سال	طول	کشیده	است؟

فصل2: عددهای چهار رقمی



26

1ــ	همه	ی	عددهای	سه	رقمی	را	که	رقم	صدگان	آن	ها	2یا	5،	رقم	دهگان	آن	ها	3	یا	4	و	رقم	یکان	آن	ها	6	یا	7	
باشد،	بنویسید.

جاهای	خالی	را	پر	کنید	تا	همه	ی	عددها	به	دست	آیند.	
در	مورد	نحوه	ی	نوشتن	عددها	و	نظمی	که	به	کار	رفته	است،	توضیح	دهید.

حّل مسئله

2ــ	همه	ی	عددهای	سه	رقمی		را	که	رقم	یکان	آن	ها	7،0	و	٥،	رقم	دهگان	آن	ها	9	و	رقم	صدگان	آن	ها	4یا	8	باشد،	بنویسید.

3ــ	جمع	دو	عدد	را	که	حاصل	جمع	آن	ها	12	باشد،	به	چند	حالت	می	توانیم	بنویسیم؟

1	+	 	=	12
2+	 	=12	

وقتی	در	یک	مسئله	تمام	حالت	های	ممکن	خواسته	شود،	به	یاد	راهبرد	»الگوسازی«	می	افتیم.
	پس	تالش	می	کنیم	با	نظم	و	ترتیب	مشّخص	تمام	حالت	ها	را	به	دست	آوریم.

2

3

6

7

٤

236

صدگان237

دهگان

یکان

5
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4ــ	در	برنامه	ی	صبحگاهی	یک	مدرسه	دانش	آموزان	در	صف	های	10	نفری	ایستاده	اند.	10	صف	10	نفره	درست	شده	است	
و	در	کنار	آن	ها	نیز	7	نفر	ایستاده	اند.	چند	دانش	آموز	در	صف	ایستاده	اند؟

ـ		3	دانش	آموز	هر	کدام	دو	جعبه	مداد	رنگی	دارند:	یک	جعبه	ی	6	تایی	و	یک	جعبه	ی	12	تایی.	در	هر	جعبه	ی	6	تایی	 5		ـ
یک	مداد	زرد	و	در	جعبه	ی	12	تایی	2	مداد	زرد	وجود	دارد.	این	سه	دانش	آموز	روی	هم	چند	مداد	رنگی	زرد	دارند؟

6ــ	به	چند	حالت	می	توان	با	سّکه	های	10	و	100	ریالی،	200	ریال	درست	کرد؟

بیان	نظمی	که	در	»الگوسازی«	به	کار	رفته	است،	اهّمیت	زیادی	دارد.	ممکن	است	نظم	
شما	با	ترتیبی	که	دیگران	درنظر	داشته	اند،	متفاوت	باشد	اّما	هر	دو	به	یک	جواب	برسید.

1دانش	آموز
٦	تایی
١٢	تایی

2دانش	آموز
٦	تایی
١٢	تایی

3دانش	آموز
٦	تایی
١٢	تایی

الگوسازی
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بشمار و بگو

1ــ	در	یک	کارخانه	ی	مواّد	غذایی،	ماشین	اّول10	کلوچه	ی	
دوم	 ماشین	 می	کند.	 بسته	بندی	 پاکت	 یک	 در	 را	 کوچک	
10				پاکت	کلوچه	را	در	یک	جعبه	می	گذارد.	سپس،	یک	کارگر	
10	جعبه	را	در	یک	کارتن	قرار	می	دهد	و	دِر	کارتن	را	می	بندد.	

تعداد	کلوچه	های	هر	جعبه	چندتاست؟
در	هر	کارتن	چند	بسته	ی	ده	تایی	کلوچه	هست؟

فّعالیت

2ــ	در	کالس	دوم	دبستان	یاد	گرفتید	که	می	توانید	10	تا	10ریالی	را	با	یک	100	ریالی	عوض	کنید.	علی	پول	های	ُقّلک	
خود	را	به	صورت	10	سّکه	ی	10	ریالی	بسته	بندی	کرده	است	تا	به	بانک	بدهد.او10	تا	بسته	را	به	بانک	برده	و	بانک	
به	او	1000ریال	داده	است.	اگر	علی	9	سّکه	ی	100	ریالی	به	بانک	بدهد،	چند	سّکه	ی	100	ریالی	دیگر	باید	بدهد	تا	

یک	سّکه	ی	1000	ریالی	بگیرد؟

در	هر	شکل	چند	مکّعب	کوچک	وجود	دارد؟

معّرفی عدد هزار

10
ریال

10
ریال

10
ریال

10
ریال

10
ریال

1000
ریال

10
ریال

10
ریال

10
ریال

10
ریال

10
ریال
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1ــ	آموزگار	دسته	های	100	تایی،	10	تایی	و	یکی	را	به	
گروه	های	دونفری	می	دهد.

	با	کنار	هم	گذاشتن	دسته	ها	الگوها	را	کامل	کنید.

																																																١٠٠,٢٠٠	٣٠٠,,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	, 				

10	دسته	ی	100تایی	می	شود	1000.	الگوهای	زیر	را	ادامه	دهید.

														٩٠٠,٩١٠	٩٢٠,,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 ,	 												

	٩٩٠	٩٩١,	٩٩٢,,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 	,	 												

2ــ	به	کمک	خط	کش	بقیه	ی	شکل	را	کامل	کنید.
	تعداد	مکّعب	های	کوچک	را	بنویسید.

اکنون	می	توانیم	برای	درست	کردن	عددهای	مختلف	ازیکی،	ده	تایی،	صدتایی	و	هزارتایی	استفاده	کنیم.

کار در کالس
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دلیل بیاور

١ــ	عدد	١٠٠٠	چند	تا	از	٩٩١	بیشتر	است؟
2ــ	عدد	1000	چند	رقم	دارد؟

٣ــ	شکل	روبه	رو	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟

تمرین

٤ــ	اگر	هر	مکّعب	نشان	دهنده	ی	١٠٠٠	باشد،	هر	یک	از	شکل	های	زیر	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟

	و٣٠٠٠	و٢٠٠٠و٥١٠٠٠ــ	الگو	را	ادامه	دهید. 	و	 	و	 	و	 	و	 	و	 	
		و٥٠٠٠	و٣٠٠٠و١٠٠٠	 	و	 	
		و	٦٠٠٠	و٤٠٠٠	و٢٠٠٠ 			

کدام	شکل	باز	شده	ی	یک	مکّعب	است؟	برای	پاسخ	خود	دلیل	بیاورید.

١٠	تا	از	این	شکل	را	به	صورت	زیر	کنار	هم	قرار	می	دهیم.	حاال	این	شکل	چه	عددی	را	نشان	می	دهد؟
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١ــ	در	درس	پیش	با	دسته	های	١٠٠٠تایی،	١٠٠تایی،	١٠	تایی	و	یکی	آشنا	شدید.
حاال	با	این	دسته	ها	ابتدا	جدول	ارزش	مکانی	را	کامل	کنید.	سپس،	آن	ها	را	با	عدد	و	حروف	بنویسید.

٢ــ	عددهایی	که	ساخته	اید،	چند	رقمی	هستند؟
٣ــ	یک	عدد	چهار	رقمی	بنویسید	که	رقم	یکان	آن	٤،	دهگانش	٥،	صدگانش	صفر	و	هزارگانش	٧	باشد.						

																					به	حروف	 						به	عدد	

١ــ	طول	خط	ها	را	با	واحد	سانتی	متر	بنویسید.

٢ــ	طول	خط	ها	را	با	واحد	میلی	متر	بنویسید.

فّعالیت

ارزش مکانی

١٠١٠٠١٠٠٠ ١

اندازه گیری کن

هزارگانصدگاندهگانیکان

هزارگانصدگاندهگانیکان

هزارگانصدگاندهگانیکان
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١ــ	جاهای	خالی	را	با	یکی	از	کلمه	های	روبه	روی	هر	جمله	پر	کنید.
	جا	می	گیرند.						)پارچ،	فنجان،	قوطی	کبریت( ١٠٠٠	مورچه	بزرگ	در	یک	

		جا	می	گیرند.																)باغ،	اتاق،	خانه( ١٠٠٠	آدم	در	یک	
	جا	می	گیرند.															)کیسه	فریزر،	پاکت،	کارتن( ١٠٠٠	کلوچه	در	یک	

	جا	می	گیرند.																)خیابان	فرعی،	کوچه،	اتوبان( ١٠٠٠	ماشین	در	یک	
	جا	می	گیرند.															)کالس،	مدرسه،	دانشگاه( ١٠٠٠	صندلی	در	یک	
	جا	می	گیرند.															)کامیون،	دفترکار،	انبار( ١٠٠٠	کولر	آبی	در	یک

کار در کالس

٢ــ	١تومان	١٠	ریال	است.
					١٠	تومان		١٠٠	ریال	است.	
					١٠٠تومان	چند	ریال	است؟

٣ــ	حاصل	جمع	و	تفریق	ها	را	بنویسید.

=٤	)هزارتایی(	+٣	)هزارتایی(																											=٤)صدتایی(+٢)صدتایی(																	=	٥)ده	تایی(		+	٤)ده	تایی(
=٢٠+٣٠																														٢٠٠٠-٥٠٠٠=																																																			8٢٠٠+٠٠=
=٤٠٠+٦٠٠																														=٣٠٠-١٠٠٠																																													٣٠٠٠+٤٠٠٠	=
=٥٠٠+٥٠٠																														٥٠٠-١٠٠٠=																																																			8٣٠٠-٠٠=

=٣٠٠٠+٢٠٠+٤٠+١																														٧٠+٣+8٠٠٠=																																																																						
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١ــ	١٠٠٠برگ	کاغذ	را	روی	هم	گذاشتیم	تا	یک	بسته	کاغذ	درست	شود.
	ضخامت	این	بسته	ی	کاغذ	تقریبًا	چند	سانتی	متر	است؟

	چگونه	این	پاسخ	را	پیدا	کردید؟	توضیح	دهید.

	=٢٧١١٠ــ	باز	شده	ی	هر	عدد	را	بنویسید. 																											٤٠٢٥	=								
٩٣٠٠	=	 																										8٢٠٥	=	

٣ــ	جمع	های	زیر	به	واحد	تومان	هستند.	آن	ها	را	به	واحد	ریال	بنویسید.

٤ــ	جمع	وتفریق	های	زیر	به	واحد	ریال	هستند.	آن	ها	را	به	تومان	تبدیل	کنید.

8١١٠=٣٠+٠
=٢٣٧٠+٥٢٤٠	٧٦١٠
=١٧٠-٤٧٠	٣٠٠
=٢٦٠٠-٧٦٠٠	٥٠٠٠

	هزارتایی. 	صد	تایی	و	 	ده	تایی،		 	یکی،	 ٥ــ	عدد	٥٣٢١	یعنی	
یعنی	٣	یکی،	٤	ده	تایی،	صفر	صدتایی	و	٥	هزارتایی. 						عدد

یعنی	٥	یکی،	٤	صدتایی	و	٣	هزارتایی.								 						عدد	
	یعنی	٤	هزارتایی	و	٣	ده	تایی. 						عدد

تمرین

٧+8=١٥																																									٧٠+	8١٥٠=٠
٣8+=١٣	٥١	
٧8=١٢٣+٩	٩١٢

		٥+٢٠+٤٠٠٠
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١ــ	عددی	را	که	هر	قسمت	نشان	می	دهد،	بنویسید.	آن	گاه	به	کمک	شکل	این	دو	عدد	را	مقایسه	کنید.

٢ــ	چگونه	دو	عدد	٤	رقمی	را	با	هم	مقایسه	می	کنید؟	توضیح	دهید.

فّعالیت

ارزش پول

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١٠ ١٠ ١ ١ ١ ١

١٠٠٠ ١٠٠٠١٠٠٠

١٠٠ ١٠ ١

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١٠ ١٠ ١ ١ ١١٠

١٠٠٠١٠٠٠ ٥٠٠

١١٠

اندازه گیری کن

خانم	احسانی	یک	خط	کش	چوبِی	درجه	بندی	شده	به	کالس	آورد.	
گرفت.	 اندازه	 خط	کش	 این	 با	 را	 کالس	 دیوار	 دو	 فاصله	ی	 او	
	١٠٠ خط	کش	 داد.	 نشان	 دانش	آموزان	 به	 را	 خط	کش	 سپس،	

قسمت	یک	سانتی	متری	داشت.
خانم	احسانی	توضیح	داد	که	خط	کش	او	یک	متر	را	نشان	می	دهد	

و	گفت	که	یک	متر	برابر	١٠٠	سانتی	متر	است.
شما	هم	فاصله	ی	دو	دیوار	کالس	را	با	متر	اندازه	بگیرید.
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1ــ	با	1000	ریال	چه	چیزی	می	توان	خرید؟

با	1000	تومان	چه	چیزی	می	توان	خرید؟

با	5000	ریال	چه	چیزی	می	توان	خرید؟

2ــ	یک	دالر	کشور	شورستان	به	اندازه	ی	1000	تومان	ارزش	دارد.
	4	دالر	این	کشور	ارزش	بیشتری	دارد	یا	3528	تومان؟	چرا؟

3ــ	یک	ریال	ایران	به	اندازه	ی	1000	لیره	ی	کشور	قندستان	می	ارزد.
	4		ریال	ایران	با	ارزش	تر	است	یا	4500	لیره	ی	قندستان؟	چرا؟

4ــ	100	تومان	با	ارزش	تر	است	یا	989	ریال؟

در	شکل	روبه	رو	می	بینید	که	چگونه	پارچه	را	با	متر	اندازه	گیری	می	کنند.

کار در کالس

اندازه گیری کن

137سانتی	متر	یعنی	یک	متر	و	37	سانتی	متر.	
حاال	شما	هم	با	یک	متر	پارچه	ای	قّد	خود	

و	طول	میزتان	را	اندازه	بگیرید.

؟
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٥ــ	از	١٠٠٠	تا	٣٠٠٠	را	٢٠٠	تا	٢٠٠	تا	بنویسید.

٦ــ	از	٥٠٠٠	تا	٦٠٠٠	را	١٠٠	تا	١٠٠	تا	بنویسید.

و١٢٠٠و١٠٠٠

تمرین

	و١٢٠٠و١١٠٠و١٠٠٠ 	و 	و	 	و	 	و	 و	 	
	و٢٠٠٠و١٥٠٠و١٠٠٠ 	و 	و 	و 	و 	و

سارا	و	پدر	و	مادرش	با	ماشین	به	طرف	تهران	می	رفتند.
سارا	که	تابلوهای	کنار	جاّده	را	می	خواند،	از	پدرش	پرسید:

»تهران	40	یعنی	چه؟«
پدرش	جواب	داد:	»یعنی	فاصله	ی	اینجا	تا	شهر	تهران	40	کیلومتر	است.«
از	واحد	کیلومتر	برای	اندازه	گیری	طول	های	زیاد	مثل	فاصله	ی	بین	دو	شهر

استفاده	می	کنند.
هر	کیلومتر	1000	متر	است.3	کیلومتر	چند	متر	است؟

7000	متر	چند	کیلومتر	است؟

1ــ	یک	دالر	کشور	ِشکرستان	1200	تومان	ارزش	دارد.	3	دالر	این	کشور	چند	تومان	ارزش	دارد؟

2ــ	ارزش	2100		لیره	ی	کشوری	10	ریال	ایران	است.	2	تومان	ایران	چند	لیره	ی	آن	کشور	است؟

3ــ	عدد	هفت	هزار	و	چهارصد	و	سی	را	با	رقم	بنویسید.

عدد	6872	را	با	حروف	بنویسید.

4ــ	الگوها	را	ادامه	دهید.

کامل کن



٣٧

1ــ  با توّجه به محور، عددهای داده شده را به صورت تقریبی نشان دهید.

27 , 439 ,105 , 247 , 807

920 , 2250 , 4781 ,6099

1050 , 1170 , 1430 , 1685

به کمک وسایل الزم و با راهنمایی معّلم خود یک ترازوی 2 کّفه ای بسازید.
شکل روبه رو یک ترازوی دو کّفه ای را نشان می دهد.

جرم توپ پالستیکی بیشتر است یا جرم کتاب؟ چرا؟

با ترازویی که ساخته اید، جرم چیزهای مختلف را با هم مقایسه کنید.

فّعالیت

عدد های تقریبی

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

2ــ مانند نمونه، به جای رقم های یکان و دهگاِن عددهای زیر، صفر بگذارید و دوباره آن ها را بنویسید.

1437→  1400                              2560→                     3026→              

3ــ به جای رقم های یکان، دهگان و صدگاِن عددهای زیر، صفر قرار دهید و آن ها را بنویسید.

7401 → 

کاردستی بساز

27

6721 → 8070 → 
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٣ــ		عدد	داخل	دایره	به	کدام	عدد	در	مرّبع	ها	نزدیک	تر	است؟	آن	مرّبع	را	رنگ	کنید.

همان	طور	که	در	کتاب	علوم	دیده	اید،مقدار	جرم	مواد	را	با	کیلوگرم	یا	گرم	بیان	می	کنند.
با	توّجه	به	تصویر،	جرم	اشیا	را	بنویسید.	

جرم	جسم	های	مختلف	را	با	ترازو	اندازه	گیری	کنید.

کار در کالس

1ــ	عددهای	زیر	را	به	صورت	گسترده	بنویسید.

678	=	600+	 	+	 																											1242	=	1000+	 	+		 	+	

2002=		 																											1029	=	 	 																											

2ــ	حاصل	جمع	ها	را	بنویسید.

3000+	40+500+7	=	 																																																	1000+80+4=	 										

4000+200+3= 																																																																			6000+9=	

1000+1000+1000+100+10+10+10+10+10+1+1=	

2000+3000+50+1=	 																				 300+200+400+50+10=	

انجام بده

٤٠٧٢٤٠٠٠ ٥٠٠٠

٦٠٧٢٦٠٠٠ ٧٠٠٠

٧8٩١٧٠٠٠ 8٠٠٠

٥٤٢٠
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	سانتی	متر. 	متر	و	 	سانتی	متر	است؛	یعنی	 ٢ــ	اندازه	ی	قّد	شما	

٣ــ	یک	کیلومتر	چند	تا	١٠٠	متر	است؟	
٤٠٠٠	متر	چند	کیلومتر	است؟ 	 ٩	کیلومتر	چند	متر	است؟	

متر.	 ٣	کیلومتر	و٢٠٠	متر	یعنی	

	کیلوگرم	است. ٤ــ	یک	کیلوگرم	1000	گرم	است.				٥٠٠٠	گرم	
کیلوگرم	است.	 گرم	است.																										٤٠٠٠	گرم	 ٣	کیلوگرم	

گرم. 	گرم.												٣	کیلوگرم	و	٢٥٠	گرم	یعنی	 کیلوگرم	و	 ٢٧٠٠	گرم	یعنی
٥ــ	برای	اندازه	گیری	جرم	یک	جعبه		شیرینی،	آن	را	در	یک	کّفه	ی	ترازو	و	یک	وزنه	ی	٥٠٠	گرمی،	یک	وزنه	ی	٢٥٠	گرمی	و	

یک	وزنه	ی	١٠٠	گرمی	را	در	کّفه	ی	دیگر	ترازو	گذاشتیم	تا	ترازو	میزان	بایستد.
جرم	جعبه	شیرینی	چقدر	است؟

ترازوی	روبه	رو	جرم	هندوانه	را	چند	گرم	نشان	داده	است؟

تمرین

انجام بده

	سانتی	متر	است. متر	و	 ١ــ	٣٢٥	سانتی	متر	
	سانتی	متر	است. 	متر	و	 ٤٢٠	سانتی	متر

	سانتی	متر	١	متر	و	٢٧	سانتی	متر	است.



٤0

از پدر یا مادر خود مقداری پول بگیرید. با آن پول چیزی بخرید. پول را به فروشنده 

بدهید و باقی مانده ی آن را از او پس بگیرید. ماجرای این خرید خود را به اضافه ی 

مقدار پولی که داشته اید، چیزی که خریده اید و مقدار پول باقی مانده را بنویسید.

تمرین

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

1ــ	فاصله	ی	یک	روستا	تا	شهر	27	کیلومتر	و	فاصله	ی	آن	شهر	تا	تهران	120	
کیلومتر	است.

فاصله	ی	این	روستا	تا	تهران	چند	کیلومتر	است؟

	2101 و	 دوم	 پایه	ی	 در	 دانش	آموز	 	3634 سال،	 یک	 در	 َبم	 شهر	 در	 2ــ	
دانش	آموز	در	پایه	ی	ششم	ابتدایی	درس	می	خواندند.

	عدد	صفر	را	به	جای	رقم	های	یکان،دهگان	و	صدگان	قرار	دهید	و	بگویید	شهر	بم	در	آن	سال	به	طور	تقریبی	
چند	دانش	آموز	پایه	ی	دوم	و	ششم	داشته	است؟

3ــ	7000	ریال	چند	تومان	است؟
800	تومان	چند	ریال	است؟

																											4ــ	3	شیء	را	نام	ببرید	که	طول	آن	ها	در	حدود	یک	متر	باشد.
	 																											

																											5		ــ	3	شیء	را	نام	ببرید	که	جرم	آن	ها	در	حدود	یک	کیلوگرم	باشد.
																											

6ــ	در	کنار	هر	اندازه،	واحد	مناسب	را	بنویسید.
	است. طول	کتاب	ریاضی	به	طور	تقریبی	27 	است.	 ضخامت	کتاب	ریاضی	8

است. طول	یک	کالس	به	طور	تقریبی	8	 	است.	 قّد	یک	ورزشکار	176



٤1

شروع			3452

	پایان

7ــ	واحد	مناسب	را	بنویسید.
													 	است.	 جرم	یک	دفتر	ریاضی	127	
	است. 	و		350 جرم	یک	هندوانه	6

																					 	است.	 جرم	یک	خربزه	به	طور	تقریبی	5	
	است. 	جرم	یکی	از	دانش	آموزان	53

9ــ	کوچک	ترین	عدد	سه	رقمی		و	بزرگ	ترین	عدد	چهار	رقمی	را	بنویسید.
																																																									بزرگ	ترین	عدد	چهار	رقمی	 کوچک	ترین	عدد	سه	رقمی	

	و	 اگر	رقم	های	تکراری	نداشته	باشیم،	چه	عددهایی	به	دست	می	آید؟	

10ــ	با	رقم	های	2و	3و	4	چند	عدد	سه	رقمی	می	توان	نوشت؟	
بزرگ	ترین	و	کوچک	ترین	آن	ها	را	مشّخص	کنید.

8		ــ	با	توّجه	به	معنای	هر	کدام	از	عالمت	های	داده	شده،	جاهای	خالی	را	با	عدد	مناسب	پر	کنید.

	10	تا	کمتر							10	تا	بیشتر							100	تا	کمتر							100	تا	بیشتر						1000	تا	کمتر						1000	تا	بیشتر
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3ــ 3 چوب کبریت را از شکل روبه رو بردارید تا 4 مرّبع باقی بماند.
در هر سؤال، شکلی که به وجود می آید بکشید.

سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

خانم روشن پس از اینکه عدد 1000 را به دانش آموزان آموزش داد، از آن ها پرسید: »هر کدام از شما دوست دارید 
1000 تا از چه چیزی داشته باشید؟ فراموش نکنید که این 1000 تا را نمی توانید بفروشید و فقط خودتان باید از آن ها 

استفاده کنید.«
سعیده گفت: »من دوست دارم 1000 تا خانه داشته باشم. از یکی از آن ها خودم استفاده کنم و بقیه را اجاره بدهم تا 

پول دار شوم.«
خانم روشن گفت: »در این صورت، همه ی وقتت برای اجاره دادن خانه ها و گرفتن پول تلف می شود و فرصتی برای 

استفاده از پول هایت نخواهی داشت.«
حمیده گفت: »1000 تا دوست صمیمی خیلی بهتر است.« مریم گفت: »ولی 1000 تا دوست خیلی زیاد است و حّتٰی 

نمی توانی حال آن ها را بپرسی.«
سارا گفت: »بهترین دوست کتاب است. من دوست دارم 1000 کتاب داشته باشم تا هم خودم بخوانم و هم به دوستانم 
امانت بدهم.« فرشته گفت: »1000 تا کتاب هم خیلی زیاد است. جای زیادی می خواهد. خواندن آن هم زمان زیادی 

می خواهد.«
فاطمه گفت: »من دوست دارم 1000 تا چیز بلد باشم و از آن ها در زندگی استفاده کنم.«

خانم روشن گفت: »آفرین! دانستن 1000 مطلب علمی خیلی خوب است و حّتٰی بیشتر از آن هم می تواند مفید باشد.« 
شما دوست دارید 1000 تا از چه چیزی داشته باشید؟

از  تا  بسازید.6  کبریت  چوب  با  را  روبه رو  شکل  1ــ 
چوب کبریت ها را بردارید تا شکل به 3 مرّبع تبدیل شود.

 5 این بار  بسازید.  را  روبه رو  حاال شکل  2ــ 
چوب کبریت را بردارید تا 5 مثلث باقی بماند.

)مثلث های باقی مانده هم اندازه نیستند.(



٤3٤3

نان	 از	 به	صورت	کسری	 را	 کارگران	 مزد	 در	سرزمین	مصر	 و	 دور	 گذشته	های	خیلی	 در	
کارگر	 یک	 به	 جو	 نان	 	 2

	
ــــ
3	
و	 گندم	 نان	 	 1

	
ــــ
2	 روز	 پایان	 در	 مثال،	 می	کردند.برای	 پرداخت	

می	دادند.

فصل3 : عددهای کسری



٤٤٤٤

تقسیم	 مساوی	 قسمت	 	٦ به	 را	 شکلی	 مستطیل	 کشاورزی	 زمین	 ١ــ	
کرده	اند.	در	٢	قسمت	آن	سبزی	خوردن،	دریک	قسمت	کاهو	و	در	٢	

قسمت	دیگر	آن	گوجه	فرنگی	کاشته	اند.
	چه	مقدار	از	این	زمین	باقی	مانده	است؟					

			
	قسمت	مساوی	باقی	مانده	است. 	قسمت	از	

حّل مسئله

٢ــ	یک	قطعه	زمین	کشاورزی	را	نصف	کردند.	در	نیمی	از	آن	هویج	کاشتند.	نیم	دیگرش	را	نیز	به	٣	قسمت	مساوی	
تقسیم	کردند.	در	یک	قسمت	از	آن	پیاز	کاشتند.	جای	خالی	را	کامل	کنید.

	قسمت	مساوی	را	پیاز	کاشتند. 	قسمت	از	

٣ــ	مریم	طول	اتاق	را	با	قدم	های	مساوی	اندازه	گرفت؛	٧	قدم	شد.	برادرش	مجید	طول	همان	اتاق	را	با	قدم	های	مساوی	
اندازه	گرفت؛	٦	قدم	شد.	اندازه	ی	قدم	های	چه	کسی	بزرگ	تر	است؟

با	رسم	شکل	برای	پاسخ	خود	دلیل	بیاورید.

برای	حّل	مسئله	با	»رسم	شکل«،	ابتدا	صورت	مسئله	را	بخوانید	و	جمله	های	آن	را	برای	خود	معنی	
کنید.	سپس	برای	هر	نکته،	شکلی	مناسب	بکشید	تا	پاسخ	مسئله	آشکار	شود.



٤5٤5

١ــ	به	شکل	های	زیر	و	عددی	که	هرکدام	نشان	می	دهد،	توّجه	کنید.
حاال	با	رسم	شکل	حاصل	جمع	و	تفریق	ها	را	به	دست	آورید.

١٢٥٢+٢٣١٤= ٤٣٧٥	٢١٥٣-=

٢ــ	مهدی،	حمید،	جواد	و	محسن	در	حیاط	ایستاده	اند.	قّد	مهدی	از	همه	بلندتر	و	جواد	از	همه	کوتاه	تر	است.	قّد	محسن	بین	قّد	حمید	
و	جواد	است.	با	رسم	شکل	مناسب،	این	4	نفر	را	از	کوچک	به	بزرگ	در	یک	صف	نشان	دهید.

	نام	هرکدام	را	زیر	شکل	مربوط	به	او	بنویسید.

٣ــ	یک	مرّبع	را	به	٤	قسمت	مساوی	تقسیم	کرده	ایم.	هر	قسمت	آن	را	نیز	به	٤	قسمت	مساوی	تقسیم	کرده	ایم.این	مرّبع	
به	چند	قسمت	مساوی	کوچک	تقسیم	شده	است؟

برای	رسم	شکل	الزم	نیست	از	شکل	های	واقعی	و	دقیق	استفاده	کنید.	
شکل	باید	با	داده	ها	و	اّطالعات	مسئله	و	همچنین	خواسته	ی	آن	ارتباط	داشته	باشد.

رسم شکل

١١٠١٠٠١٠٠٠



٤6٤6

فّعالیت

١ــ	علی	آقا	کشاورز	است	و	یک	قطعه	زمین	مستطیل	شکل	دارد.او	نیمی	از	زمینش	را	گندم	کاشته	است.
	نیمی	دیگر	را	دو	قسمت	کرده		و	در	یک	قسمت	یونجه	و	در	قسمت	دیگر	جو	کاشته	است.

به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.

	قسمت	مساوی. 	قسمت	از	 در	چند	قسمت	از	زمین	گندم	کاشته	شده	است؟	
	قسمت	مساوی. 	قسمت	از	 در	چند	قسمت	جو	کاشته	شده	است؟			

	قسمت	مساوی. قسمت	از	 	 در	چند	قسمت	یونجه	کاشته	شده	است؟			

٢ــ	فاطمه	با	نوار	کاغذی	که	خودش	آن	را	درجه	بندی	کرده	بود	طول	یک	گیره	ی	کاغذ	و	یک	پاک	کن	
را	اندازه	گرفته	است.

جاهای	خالی	را	پر	کنید.
		قسمت	مساوی	است. 		قسمت	از	 طول	گیره	ی	کاغذ	

	نشان	می	دهیم	و	به	آن	یک	کسر	می	گوییم	و	آن		را	دو	سوم	می	خوانیم. 2
	

ــــ
در	ریاضی،	٢	قسمت	از	٣	قسمت	مساوی	را	با			3

کسر

			حاال	کسر	های	فّعالیت	باال	را	کنار	هرکدام	بنویسید.

		قسمت	مساوی	است. 		قسمت	از	 طول	پاک	کن	

خّط	کسری																								صورت																													٢			
مخرج																									٣

٠ ١

٠ ١



٤7٤7

مانند	نمونه	ها	برای	هر	شکل	یک	کسر	مناسب	بنویسید.

٧
8

٠ ١

٠ ١

٠ ١

٠ ١

کار در کالس

٣
٤



٤8٤8

١ــ	در	هریک	از	شکل	های	زیر،	به	طور	تقریبی	چه	کسری	از	لیوان	پر	شده	است؟ تمرین

٢ــ	کسری	را	که	هر	دایره	نشان	می	دهد	بنویسید	و	به	همان	اندازه،	از	مستطیل	رنگ	کنید.

٤ــ	هر	شکل	به	طور	تقریبی	چه	کسری	را	نشان	می	دهد؟

٥ــ	یک	نوار	کاغذی	درست	کنید.آن	را	با	تا	کردن	به	٢	،٣	و٤	قسمت	مساوی	تقسیم	کنید.	روش	کار	خود	را	توضیح	دهید.

٣ــ	طول	مورچه	ای	را	با	خط	کش	اندازه	گرفته	ایم.	
	میلی	متر	است. برای	اینکه	مورچه	بهتر	دیده	شود،	آن	را	زیر	ذّره	بین	گذاشته	ایم.	طول	مورچه	

	قسمت	از	١٠	قسمت	مساوی	است. طول	مورچه	
طول	مورچه	چه	کسری	از	یک	سانتی	متر	است؟



٤9٤9

٢ــ	اندازه	ی	دِر	یک	خودکار	را	با	خط	کش	اندازه	گرفته	ایم.	جاهای	خالی	را	پر	کنید.
	کمتر	است. 	سانتی	متر	بیشتر	و	از	 	اندازه	ی	در	خودکار	از	

ـــــــــ
10	

یعنی	چه	کسری	از	یک	سانتی	متر	است؟	 اندازه	ی	در	خودکار	چند	میلی	متر	مانده	است	تا	به	5	سانتی	متر	برسد؟	
3ــ	در	شکل	روبه	رو،	2	قرص	نان	و	کسری	از	یک	نان	را	می	بینید.

مقدار	نان	ها	چه	کسری	بیشتر	از	2	قرص	نان	است؟
چه	کسری	کم	دارد	تا	3	نان	کامل	شود؟

هر	کدام	از	دانش	آموزان	با	استفاده	از	یک	وسیله،	دایره	ای	رسم	می	کند.
آموزگار	نیز	در	حیاط	مدرسه	با	یک	طناب	و	به	کمک	یکی	از	دانش	آموزان،	

دایره	ی	بزرگی	روی	زمین	می	کشد.	دانش	آموزی	که	یک	سر	طناب	را	گرفته	است،	باید	چه	کار	کند	تا	دایره	رسم	شود؟

فّعالیت

کاربرد کسر در اندازه گیری

انجام بده

١ــ	طول	این	مداد	را	با	خط	کش	اندازه	گرفته	ایم.	جاهای	خالی	را	پر	کنید.

	سانتی	متر	کمتر	است. 	سانتی	متر	بیشتر	و	از	 طول	مداد	از	
	طول	مداد	چند	میلی	متر	بیشتر	از	5	سانتی	متر	است؟	

ـــــــــ
یعنی	چه	کسری	از	یک	سانتی	متر؟				10

میلی	متر	است.	 	سانتی	متر	و	 طول	مداد	
	سانتی	متر	است.

	
ـــــــــ
	سانتی	متر	و		10 یعنی	طول	مداد	
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1ــ	با	توّجه	به	شکل	ها،	عقربه	ی	بزرگ	از	ساعت	٢	تا	ساعت	دو	و	نیم	چه	کسری	از	یک	ساعت	
را	طی	کرده	است؟								٢					

چه	کسری	از	یک	ساعت	به	ساعت	3	مانده	است؟				2

		ساعت	است. نیم	ساعت	همان		

2ــ	با	توّجه	به	نمونه	ی	باال	ساعت	های	زیر	چه	زمانی	را	نشان	می	دهند؟

3ــ	نقطه	های	مشّخص	شده	روی	محور	را	مانند	نمونه	ی	زیر	بیان	کنید.
نقطه	ی	مشّخص	شده	عدد	١	و	نیم	را	نشان	می	دهد.

	را	نشان	می	دهد. 	و	 نقطه	ی	مشّخص	شده	عدد	
را	نشان	می	دهد. نقطه	ی	مشّخص	شده	عدد	

بهترین	وسیله	برای	کشیدن	دایره	پرگار	است.
جای	سوزن	پرگار	مرکز	دایره	است.

پرگار	به	اندازه	ی	شعاع	دایره	باز	می	شود.
به	کمک	پرگار	یک	دایره	بکشید	و	با	خط	کش	آن	را	نصف	کنید.
	آن	را	رنگ	کنید.																																																																																																						

انجام بده

١
٢

کار در کالس

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢

شعاع
مرکز

	مانده	به	7	است. 	مانده	به	5	است.ساعت	 ساعت	 و	ربع	است. ساعت	

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢

١
٢
٣

٤
٥٦٧

8
٩
١٠

١١ ١٢

٠ ١ ٢ ٣

٠ ١ ٢ ٣

٠ ١ ٢ ٣

																																ساعت	٢ ساعت	دو	و	نیم	
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کامل کن کدام	یک	از	دایره	ها	به	2	قسمت	مساوی	تقسیم	شده	است؟
برای	نصف	کردن	دایره،خط	رسم	شده	باید	از	کدام	نقطه	عبور	کند؟

در	شکل	باال	قطر	دایره	رسم	شده	است.
بین	قطر	و	شعاع	دایره	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟

1ــ	عددهای	زیر	را	روی	محور	نشان	دهید.

٢ــ	مشّخص	کنید	هر	کدام	از	عددهای	زیر	بین	کدام	دو	عدد	قرار	دارد.

3ــ	با	توّجه	به	شکل،	جرم	خربزه	چقدر	است؟

4ــ	اندازه	ها	را	با	توّجه	به	خط	کش	بنویسید.
سانتی	متر. ـــــ		1

2	
	سانتی	متر	و	 طول	مداد	

	سانتی	متر. 	سانتی	متر	و	 طول	مداد	تراش	
	سانتی	متر. 	سانتی	متر	و	 طول	گیره	ی	کاغذ	

تمرین

	واحد	بعد	از	عدد	1 ـــــ			2
3

واحد	مانده	به	عدد	2 ـــــ	1
2	٠ ١ ٢

	واحد	بعد	از	عدد	3 3
	

ــــ
4	٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

	واحد	مانده	به	عدد	2 1
	

ــــ
4	٠ ١ ٢ ٣ ٤

	واحد	بعد	از	عدد	6 3
	

ــــ
4	 	واحد	بعد	از	عدد	5 1

	
ــــ
2	

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥
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١ــ	یک	مرّبع	روی	کاغذ	بکشید	و	دور	آن	را	قیچی	کنید.	با	تا	کردن،	مرّبع	را	به	٤	قسمت	مساوی	تقسیم	کنید.	یک	قسمت	
آن	را	رنگ	کنید.	با	تا	کردن	مجّدد،	هر	قسمت	مرّبع	را	نیز	به	٤	قسمت	مساوی	تقسیم	کنید.	حاال	مرّبع	شما	به	چند	قسمت	

																													چند	قسمت	آن	رنگی	است؟	 مساوی	تقسیم	شده	است؟	
	= 													یک	تساوی	کسری	بنویسید.	 چه	کسری	از	آن	رنگ	شده	است؟			

	
2ــ	برای	هر	شکل	یک	کسر	بنویسید.	

	=	 	=	 															 	 	 	 توضیح	دهید	که	چرا	این	کسرها	مساوی	اند.								

٣ــ	با	استفاده	از	نتیجه	ی	فّعالیت	باال	برای	هر	ردیف	از	شکل	ها	یک	تساوی	کسر	بنویسید.

4ــ	با	استفاده	از	شکل	زیر	تساوی	کسرها	را	کامل	کنید.

فّعالیت

تساوی کسرها

	=	 	=	

	=	 	=	

	=	 	=	

	=	 	=	 	=	

٠ ١
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کار در کالس

انجام بده

1ــ	با	توّجه	به	شکل	ها،	برای	هر	کدام	یک	کسر	بنویسید.

2ــ		آیا	سطح	رنگ	شده	در	هر	دو	شکل	برابر	است؟چرا؟

	چه	عددی	می	توانیم	بنویسیم؟چرا؟ ــــ	4
	یا			4

ــــ	3
به	جای			3

با	بازکردن	دهانه	ی	پرگار	به	اندازه	ی	2	سانتی	متر،	دایره	ای	به	شعاع	2	سانتی	متر	رسم	کنید.
آن	را	به	4	قسمت	مساوی	تقسیم	کنید.

کدام	دایره	به	4	قسمت	مساوی	تقسیم	شده	است؟	چرا؟



5٤5٤

1ــ	با	رسم	شکل	نشان	دهید:																																																																						

٢ــ	برای	شکل	روبه	رو	3	کسر	مساوی	بنویسید.

است. 3
	

ــــ
7		=	

ـــــــ  	6
٣ــ	با	کامل	کردن	شکل	نشان	دهید	که		14

عقربه	ی	بزرگ	ساعت	به	اندازه	ی	١٠	دقیقه	حرکت	کرده	است.
مسیر	حرکت	عقربه	ی	بزرگ	رنگ	شده	است.این	شکل	یک	زاویه	را	نشان	می	دهد.

در	شکل	روبه	رو،	باز	شدن	قیچی	را	نیز	می	توان
	با	یک	زاویه	نشان	داد.

مثّلث	چند	زاویه	دارد؟

تمرین

1=	 2
	

ـــ ـ 
2	=	

ــــ	3
3		=	

ــــ	4
4	

1																																		 2
	

ــــ
2																																			

ــــ	3
3																										 	 4

	
ــــ
4		

کامل کن



5555

	پولش	را	 1
	

ــــ
	پول	خود	و	حسین		3

ــــ	1
1ــ	پدر	حسین	و	مهدی	به	هر	کدام	از	آن	ها	یک	مقدار	مساوی	پول	داد.	مهدی		2

صدقه	داد.
	با	رسم	شکل	نشان	دهید	کدام	یک	بیشتر	صدقه	داده	اند.

حاال	بین	دو	کسر	عالمت>	یا	<		قرار	دهید.
اگر	صورت	دو	کسر	برابر	شود،	کدام	کسر	بزرگ	تر	می	شود؟	توضیح	دهید.

	پولش	را	صدقه	داد.	 1
	

ــــ
	پولش	را	و	زهرا		3 2

	
ــــ
2ــ	مادر	مهدیه	و	زهرا	به	آن	ها	به	مقدار	مساوی	پول	داد.	مهدیه		3

نتیجه	گیری	 با	مخرج	مساوی	 به	کمک	رسم	شکل،	در	دایره	عالمت	مناسب	قرار	دهید	و	برای	مقایسه	ی	دو	کسر	
کنید.

عقربه	ی	بزرگ	ساعت	١٥	دقیقه	حرکت	کرده	است.																																																																																		
زاویه	ی	حرکت	این	عقربه	را	زاویه	ی	راست	می	گویند.																																																																					

فّعالیت

مقایسه ی کسرها

ــــ	1
2		 	 1

	
ــــ
3	

ــــ	1
3		 	 2

	
ــــ
3	

کامل کن

زاویه	های	یک	مستطیل	چه	نوع	زاویه	ای	هستند؟
مستطیل	چند	زاویه	دارد؟

.	 ج دو سکر سماوی باشد، سکری زبرگ رت اتس هک	 ارگ خمر
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		عالمت	>	یا	<	یا	=	قرار	دهید.	 به	کمک	شکل	در		

در	همه	ی	این	ساعت	ها	عقربه	ی	بزرگ	به	اندازه	ی	15	دقیقه	حرکت	کرده	است.
چه	نوع	زاویه	ای؟ اگر	عقربه	ی	بزرگ،	15	دقیقه	حرکت	کند،	همیشه	یک	نوع	زاویه	درست	می	شود؟	

کار در کالس

ــــ	1
2		 	 2

	
ــــ
5	

ــــ	1
3		 	 2

	
ــــ
6	

ــــ	3
4		 	 2

	
ــــ
6	

ــــ	2
5		 	 1

	
ــــ
3	

انجام بده

ــــ	1
2	
ــــ	1
3	
ــــ	2
5	
ــــ	3
4	
ــــ	2
6	
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 1 از شربت پارچ هم خورده شده 
ــــ
2 

 1 از شربت لیوان خورده شده است. 
ــــ
2 

1ــ 
 

است. آیا می توان گفت مقدار شربت باقی مانده در لیوان و پارچ مساوی است؟ 
چرا؟

این درخت با زاویه ی راست روی زمین قرار گرفته است.
یک دیوار باید با زمین زاویه ی راست درست کند. بّناها با استفاده 
از چه وسیله ای مطمئن  می شوند که دیوار با زاویه ی راست چیده 

شده است؟ در این مورد سؤال کنید.
با گونیا هم می توانیم زاویه ی راست را تشخیص دهیم.

تمرین

2ــ عدد های زیر را با هم مقایسه کنید. سپس توضیح دهید که چگونه این مقایسه را انجام دادید.

  3 واحد
ـــــــ
  1 واحد    2 واحد و   10

ــــــ
2 واحد و   10

ـــــــ  7 واحد
  1 واحد    3 واحد و   10

ــــــ
4 واحد و   10

بپرسید
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1ــ		یک	متر	و	25	سانتی	متر	برابر	با	125	سانتی	متر	است.	توضیح	دهید	که	عدد	125	چگونه	به	دست	می	آید.

2ــ3560	گرم	یعنی	3	کیلوگرم	و560	گرم.	توضیح	دهید	که	این	عددها	چگونه	به	دست	می	آیند.

1ــ	کسر	های	نوشته	شده	را	روی	هر	ساعت	نشان	دهید.	
شکل	های	خود	را	با	شکل	های	دوستانتان	مقایسه	کنید.

با	خط	کش	روی	خط	های	تای	کاغذ	خط	 باز	کنید	و	 تا	کنید.	سپس	آن	را	 به	صورت	زیر	دوبار	 تّکه	کاغذ	را	 2ــ	یک	
بکشید.	چند	زاویه	به	وجود	می	آید؟	چه	نوع	زاویه	ای؟

کاغذ	به	چند	قسمت	مساوی	تقسیم	شده	است؟

3ــ	الگوی	زاویه	ها	را	ادامه	دهید.

٤ــ	از	١٠٠٠	تا	١٤٠٠	را	٥٠	تا٥٠	تا	بنویسید.

تمرین

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

ــــ	1
6	

ــــ	1
4	

ــــ	1
3	

ــــ	1
2	

58

ــ	١٠٥٠		ــ			١٠٠٠



٥٩٥٩

   
5  ــ  شکل روبه رو چند زاویه دارد؟ زاویه ی راست آن را مشّخص کنید.

6ــ دهانه ی پرگار چقدر باز شده است؟
با این پرگار یک دایره بکشید؛ شعاع آن چند سانتی متر است؟

7ــ با پرگار دایره ای بکشید که مرکز آن نقطه ی »م« باشد و از نقطه ی »د« بگذرد.       
  این دایره را به صورت تقریبی به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید.                                      د.           .م

 3 را نشان دهید.                                                                                           
ــــ
کسر  8

8  ــ کدام یک از شکل های زیر به قسمت های مساوی تقسیم شده است ؟ 2 قسمت این شکل ها را رنگ کنید
و کسر مربوط به آن را بنویسید.

9ــ چه کسری از این دایره نارنجی است؟
چه کسری از آن سبز است؟

چه کسری صورتی است؟

 1 را نیم می گوییم.
ــــ
2 

 1  را ربع و کسر 
ــــ
4 

10ــ کسر 

زمان هایی را که ساعت ها نشان می دهند، با ربع و نیم بنویسید.

٥٩

1 
ــــ
4 

1 
ــــ
2 
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1ــ		شکل	روبه	رو	را	با	چوب	کبریت	بسازید.
چهار	چوب	کبریت	را	حرکت	دهید	تا	دو	مرّبع	به	وجود	آید.

)مرّبع	ها	هم	اندازه	نیستند.(

مرّبع	 چهار	 تا	 کنید	 جابه	جا	 و	 دهید	 را	حرکت	 کبریت	 سه	چوب	 2ــ	
یک		اندازه	به	وجود	آید.

3ــ	شش	چوب	کبریت	را	جابه	جا	کنید	تا	چهار	مثّلث	و	یک	شش	ضلعی	
به	وجود	آید.

در	هر	سؤال،	شکلی	را	که	به	وجود	می	آید	بکشید.

سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

منصور	و	امید	قرار	گذاشتند	با	هم	شریک	شوند.منصور	به	امید	گفت:	»سرمایه	از	من	و	کار	از	تو.
در	آخر	هم	نصف	سودی	که	به	دست	می	آوری،	مال	من	باشد.«	امید	قبول	کرد.

تومان.«	منصور	گفت:	 داد:	»8000	 پاسخ	 امید	 »امروز	چقدر	سود	کرده	ای؟«	 پرسید:	 اّول	منصور	 پایان	روز	 در	
»نصف	آن،	یعنی	4000	تومان،	مال	من	است.	حاال	چقدر	برای	تو	مانده	است؟«	امید	گفت:	»4000	تومان.«	منصور	

دوباره	گفت:	»پس	نصف	آن،	یعنی	2000	تومان،	مال	من	است.«
نیمی	از	پولی	را	که	 بار	 با	خود	فکر	کرد	که	اگر	بخواهد	هر	 اّما	 به	منصور	بدهد	 امید	می	خواست2000	تومان	دیگر	
به	دست	آورده	است	به	منصور	بدهد،	کم	کم	باید	همه	ی	آنچه	را	به	دست	می	آورد،	به	او	بدهد؛	آیا	این	نوع	شریک	شدن	

درست	است؟	چه	اشکالی	دارد؟



فصل4 : ضرب و تقسیم

از	زمان	توّلد	پیامبر	اکرم	تا	کنون	به	طور	تقریبی	١٤٠٠	سال	گذشته	است.١٤٠٠	
سال	را	می	توان	١٤	تا	١٠٠	سال	هم	گفت.	هر	١٠٠	سال	یک	قرن	است،	بنابراین،	

در	حال	حاضر	١٤	قرن	از	زمان	توّلد	پیامبر	گذشته	است.
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1ــ	بعد	از	999	چه	عددی	است؟
این	مسئله	را	به	صورت	روبه	رو	می	نویسیم:	

پاسخ	را	حدس	بزنید	و	در	مربّع	بنویسید.
حاال	برای	مسئله	های	زیر	یک	تساوی	بنویسید	و	به	جای	سؤال	)خواسته	ی	مسئله(	مربّع	بگذارید.

چه	عددی	اگر	با	999	جمع	شود،	حاصل	1000	می	شود؟

از1000	چند	واحد	بر	داریم	تا	990	به	دست	آید؟

حّل مسئله

2ــ	عددی	را	با	1000	جمع	کردیم؛	حاصل	1100	شد.	این	عدد	را	به	دست	آورید.

٣ــ	عددی	را	به	٥	اضافه	می	کنیم.	از	حاصل،	٥	تا	کم	می	کنیم.	چه	عددی	به	دست	می	آید؟	چرا؟
با	چند	مثال،	مسئله	ی	باال	را	بررسی	کنید.)برای	مثال	عدد	١٠	را	در	نظر	بگیرید.(

999+1=	 	

	+١١٠٠=١٠٠٠

بهتر	مسئله	کمک	 به	درک	 نمادین	 یا	یک	شکل	 یا	عبارت	و	 به	یک	تساوی	 تبدیل	کردن	مسئله	
می	کند	و	راه	پیدا	کردن	جواب	را	نیز	مشّخص	می	سازد.
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شمردن	مربّع	ها	را	در	فصل	اّول	یاد	گرفتید.	به	کمک	آن	برای	هر	شکل	یک	عبارت	بنویسید.

	مرّبع.																															 	تایی	می	شود	 دسته	کاشی 	مرّبع.																																	 					٤	دسته	کاشی	٤	تایی	می	شود	

روش های نمادین

	مرّبع. تایی	می	شود	 کاشی 	مرّبع.												 	تایی	می	شود	 کاشی

	مرّبع. تایی	می	شود	 کاشی 	مرّبع.																																			 	تایی	می	شود	 کاشی

در	علم	ریاضی	از	نمادهای	متفاوتی	استفاده	می	کنیم.	نمادها	شامل	عددها،	عالمت	ها	
و	شکل	های	هندسی	هستند.	در	این	فصل	با	نمادهای	ضرب	و	تقسیم	آشنا	می	شویم.



6٤6٤6٤

فّعالیت

طاها	برای	جشن	والدت	پیامبر	اکرم	)ص(	بسته	های	شکالت	درست	کرد.	
او	در	هر	بسته	4	شکالت	گذاشت.

یکی	از	همسایه	ها	3	بسته	شکالت	برداشت.	چند	شکالت	به	این	خانواده	
رسیده	است؟

طاها	ابتدا	برای	این	مسئله	شکل	کشید	)شما	هم	شکل	رسم	کنید.(
. 	تایی	می	شود	 	دسته	ی	 سپس	این	عبارت	را	نوشت:	

خواهر	بزرگ	تر	طاها،	که	معّلم	ریاضی	بود،	به	او	گفت:	»چرا	از	ضرب	استفاده	نکردی؟	می	توانستی	بنویسی	12	=	4	*	3.«
حاال	شما	بگویید:	اگر	در	هر	بسته	5	شکالت	باشد،	همسایه	ی	آن	ها	چند	شکالت	برداشته	است؟

)شکل	بکشید	و	عبارت	ضرب	بنویسید.(

ضرب

در	شکل	های	زیر	دو	نمونه	آجرچینی	را	که	از	آن	ها	در	ساختن	دیوار	استفاده	می	شود،	مشاهده	می	کنید.با	4	خّلاق باش
رنگ	مختلف	قسمتی	از	آجرها	را	در	دسته	های	مساوی	رنگ	کنید.برای	هر	کدام	یک	ضرب	بنویسید.	)هر	

دسته	را	یک	رنگ	کنید	تا	4	دسته	درست	شود.(
																											 	*	 	=	 																																																									 	*	 	=	 		
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1ــ	برای	هرشکل	یک	تساوی	ضرب	بنویسید.

2ــ	به	کمک	تقارن،	تعداد	مرّبع	ها	را	پیدا	کنید	و	برای	آن	ها	یک	عبارت	ضرب	بنویسید.

برای	شکل	روبه	رو	می	توان	جمع	3+3	را	نوشت.
همچنین	می	توان	گفت:	2	تا	دسته	ی	سه	تایی	یعنی

																	3+3=2*3
حاال	حاصل	ضرب	ها	را	به	کمک	جمع	پیدا	کنید.

4*3=3+3+3+3=	 																																						
5*7=7+7+7+7+7=	 								
4*9= 	+	 	+		 		+	 	=	 																													

با	انجام	ضرب	با	ماشین	حساب،	درستی	عبارت	ها	را	بررسی	کنید.

		 	*	 	=	 											 	*	 	=	 										 	*	 	=	 		

کار با ماشین حساب

		٢	*	 	=	 																					٢	*	 	=	 																	٢	*	 	=	 		

		 	*	 	=	 											 	*	 	=	 															٤	*	 	=	 		

کار در کالس



666666

2ــ	با	ضرب	کردن	مانند	نمونه	الگوهای	شمارش	چندتا	چندتا	را	پیدا	کنید.

3ــ	برای	هر	ضرب	یک	جمع	بنویسید	و	حاصل	آن	را	پیدا	کنید.
3*4	= 	+		 	+	 	= 																			 2*6=	 	+		 	=	
3*5=	 	+		 	+	 	= 																	 2*7=		 	+		 	=	

کار با ماشین حساب

به	کمک	ماشین	حساب،	حاصل	ضرب	های	زیر	را	به	دست	آورید.

4*9=	 8*7=	 6*5=
3*7=	 4*6=	 8*5=
	*	 	=	 	*	 	=	 	*	 	=

1ــ	به	کمک	محور،	مثل	نمونه،	ضرب	ها	را	کامل	کنید.تمرین

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢
2*5=10

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢
٤*٣=	 		

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢
٢*٥=	 		

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢
	 	*	 	=	

٥ ١٠

٥*١ ٥*٢ ٥*٣ *

+٥ +٥ +٥
٣ ٦

٣*١ ٣*٢ *

+٣ +٣ +٣
٩

٣*٣

٤ 8

٤*١ * *

+٤ +٤ +٤

*

٦ ١٢

٦*١ ٢* *

١8

*
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او	 بود.	 برگه	هایی	پخش	کرد	که	شکل	های	زیر،	روی	آن	ها	کشیده	شده	 1ــ	معّلم	کالس	سوم	در	کالس	
از	دانش	آموزان	خواست	که	با	دسته	بندی	کردن	و	نوشتن	یک	عبارت	ضرب،	تعداد	مرّبع	های	هر	شکل	را	
پیدا	کنند.	پاسخ	چند	دانش	آموز	را	در	زیر	می	بینید.	عبارت	های	هرکدام	را	پیدا	کنید.)شکل	آخر	را	شما	

دسته	بندی	کنید.(

2ــ	حاصل	ضرب	های	زیر	را	با	روش	های	خواسته	شده	به	دست	آورید.

فّعالیت

ضرب عدد های یک رقمی

=	٥*٣با	نوشتن	جمع																																=٥*٤ با	رسم	مستطیل	مانند	سؤال	١		

=٧*٢با	رسم	شکل																																		=٤*٥ با	محور	

=٣*٥با	روشی	که	دوست	دارید.												=٧*٤ با	شمارش	سه	تا	سه	تا	

		و		٦		و		٣ 		و			 		و		 																						

		*	 	=	 																			 		*	 	=	 																	 		*	 	=	 				

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

		*	 	=	 																			 		*	 	=	 																	 		*	 	=	 				
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را	 روش	ها	 از	 یکی	 آن	گاه	 کنید.	 گفت	وگو	 کالس	 در	 عدد	 دو	 ضرب	 حاصل	 کردن	 پیدا	 روش	های	 مورد	 در	 1ــ	
انتخاب		کنید	و	دلیل	این	انتخاب	را	توضیح	دهید.	سپس،	حاصل	ضرب	های	زیر	را	با	هر	روشی	که	دوست	دارید،	

به	دست	آورید.

کار در کالس

											=٦×٤																																																																																																						٧×٥=																	

2ــ	جدول	های	ضرب	را	کامل	کنید.

٣ــ	ارتباط	ضرب	ها	را	با	الگوی	شمارِش	چندتا	چندتا	توضیح	دهید.	به	کمک	این	الگو	حاصل	ضرب	ها	را	به	دست	آورید.

	و	١٥و١٠و٥ 	و 	و 	و 	و و

٥ ٦ ٧

٢

٣

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 8 ٩

٤

=٤*١														=٣*١							٢*١=	
+٢+٣+٤

=٤*٢	=٣*٢	٢*٢=	 	
+٢+٣+٤

=٤*٣	=٣*٣	٢*٣=	
+٢+٣+٤

=٤*٤	=٣*٤	٢*٤=	
+٢+٣+٤

=٤*٥	=٣*٥	٢*٥=	
+٢+٣+٤

=٤*٦	=٣*٦	٢*٦=	
+٢+٣+٤

=٤*٧	=٣*٧	٢*٧=	
+٢+٣+٤

8*٤=	8*٣=	8*٢=	
+٢+٣+٤

=٤*٩	=٣*٩	٢*٩=	

8
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1ــ	به	کمک	ضرب	هایی	که	در	صفحات	قبل	انجام	دادید،	جدول	ضرب	زیر	را	کامل	کنید.

* = 2ــ	شکل	روبه	رو	را	به	صورت	های	مختلف	دسته	بندی	کنید.		
* = 	 برای	هر	کدام	یک	ضرب	بنویسید	و	تساوی	ها	را	کامل	کنید.	

	 * = 																															
		 * = 			
3ــ	مجید	روزی	2	صفحه	قرآن	می	خواند.پس	از	5	روز	چند	صفحه	قرآن	خوانده	است؟

4ــ	هر	دست	قاشق	6	قاشق	دارد.	دو	دست	قاشق	چند	قاشق	دارد؟

5		ــ	در	هر	جین	جوراب	،6	جفت	جوراب	هست.	در	دو	جین	چند	جفت	جوراب	هست.

6		ــ	در	3جعبه	مداد	رنگی	6	تایی	و	یک	جعبه	ی	12	تایی	روی	هم	چند	مداد	هست؟

بگیرید.مسئله	ی	 از	ماشین	حساب	کمک	 برای	حّل	مسئله	می	توانید	
زیر	را	به		کمک	ماشین	حساب	حل	کنید.

در	یک	کارتن	8	بسته	ی	12	تایی	مداد	رنگی	وجود	دارد.
	در	این	کارتن	چند	مداد	رنگی	وجود	دارد؟

تمرین

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 8 ٩

٤

٢

٣

٥

کار با ماشین حساب



707070

یادگرفتید	که	در	ضرب	با	جابه	جا	شدن	دو	عدد،	حاصل	ضرب	تفاوتی	نمی	کند.برای	مثال،	حاصل	5*3	با	3*5	برابر	
است.	با	توّجه	به	این	مطلب	تساوی	ها	را	کامل	کنید.

کار در کالس

1ــ	حاصل	ضرب	های	سمت	راست	را	با	شکل	و	سمت	چپ	را	با	محور	به	دست	آورید.

از	این	فّعالیت	چه	نتیجه	ای	می	گیرید؟	بنویسید.

2ــ	مانند	نمونه	هر	شکل	را	با	دو	نوع	دسته	بندی	شمارش	کنید	و	برای	آن	ضرب	بنویسید.

از	مقایسه	ی	دو	ضرب	در	هر	شکل	چه	نتیجه	ای	می	گیرید؟

خاصیت های ضرب

	*	 	=	 	 	*	 	=	 	 	*	 	=	 	 	*	 	=	 	

	*	 	=	 	 	*	 	=	 	 	*	 	=	 	 	*	 	=	 	

٥*١=١*٢=

١*٣=٧*١=
٤٣٢١٠ ٥ ٦

٤٣٢١٠ ٥ ٦

فّعالیت

٢١=٧*٣																	 ٣*٧=	 																	 ٦*٤=	 																		 ٤*٦=	
5*9=	 											 9*5=	 											 4*8=	 															 8*4=	
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)5*4(+)1*4(= 	+	 	=	 5	دسته	ی	4	تایی	مرّبع	سفید	و	1	دسته	ی	4	تایی	مرّبع	سبز																						
6*4=	 می	دانیم	که	در	مجموع	6	دسته	ی	4	تایی	مرّبع	داریم.	پس:																																																														

2ــ	با	توّجه	به	سؤال	باال	و	جدول	ضرب	صفحه	ی	69،	حاصل	ضرب	های	جدید	را	به	دست	آورید.	
6*5	=)5*5(+)1*5(	=	 + 	=	
8*6	=	)5*6(+)3*6(	=	 + 	=	
9*7	=	)5*7(+)4*7(	=	 + 	=	

3ــ	می	دانیم	که	8*6	برابر	است	با	48.	برای	پیدا	کردن	حاصل	8*9،	حاصل	چه	عبارتی	را	باید	با	48	جمع	کنیم؟	
9*8=)	 	*	 	(+)6*8(																																																																																																																								

4ــ	زهره4	بسته	ی	3	تایی	آب	نبات	زرد	و	5	بسته	ی	3	تایی	آب	نبات	سبز	در	ظرف	گذاشته	بود.چند	آب	نبات	در	ظرف	بود؟

5ــ	با	توّجه	به	تمرین	های	این	بخش	می	توانید	حاصل	ضرب	هر	دو	عدد	را	به	دست	آورید.برای	مثال،	حاصل	ضرب	8*9	
به		این	صورت	به	دست	آمده	است:	

9*8	=	)5*8(+)4*8(	=	 		+	 	= 																								
ضرب	های	8*5	و	8*4	را	در	درس	قبل	یادگرفته	اید.

فّعالیت

1ــ	برای	پیدا	کردن	تعداد	کّل	مرّبع	ها	می	توانیم	به	دوصورت	عمل	کنیم:

با	نوشتن	حاصل	ضرب،	درست	بودن	تساوی	های	زیر	را	بررسی	کنید.

)٧*٥=)٧*٤(+)٧*١
	+	 	=	 	

)٥*٢(+)٥*٦(=8*٥
	+	 	=	 	 کار در کالس

٦	تا ٢	تا

٤	تا

١
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با	نوشتن	حاصل	ضرب،	درست	بودن	تساوی	های	زیر	را	بررسی	کنید. تمرین

پیدا	 برای	 گوناگونی	 روش	های	 تاکنون	 ٢ــ	
کردن	حاصل	ضرب	دو	عدد	یاد	گرفته	اید.

را	 ضرب	 جدول	 روش	ها	 این	 از	 استفاده	 با	
کامل	کنید.

)4*5(+)3*6(=20	+18	=	38
)7*4(+)3*9(=	 	+	 	=	 	

)7*1(+)7*4(=7*5	 )8*2(+)8*5(=8*7
		+	 	=	 	 		+	 	=	

1ــ	تساوی	ضرب	را	به	کمک	محورها	بنویسید.
	 	* = *

	

	* = *

محاسبه کن

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢

دیدید	که	در	محاسبه	ها	ابتدا	حاصل	عبارت	داخل	پرانتز	را	حساب	می	کنیم.	سپس،	بقّیه	ی	عمل	ها	را	انجام	
می	دهیم.	در	نمونه	ی	حل	شده	نیز	ابتدا	ضرب	ها	انجام	شده	اند.	سپس،	حاصل	جمع	به	دست	می	آید.

حاصل	عبارت	های	زیر	را	به	دست	آورید.

٤٣٢١ ٥ ٦ ٧ 8 ٩

٩

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

8

*

)2+3(*)8-2(=	 	× 	=	
)8*1(*)7-5(=	 	×	 	=	
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1ــ	جواد	برای	شرکت	در	جشن	نیکوکاری	24	دفترچه	خریده	است.	او	می	خواهد	دفترچه	ها	را	بسته	بندی	کند	
و	در	هر	بسته	3	دفترچه	قرار		دهد.	

جواد	چند	بسته	دفترچه	می	تواند	درست	کند؟
با	رسم	شکل	مسئله	را	حل	کنید.

حاال	برای	شکلی	که	کشیده	اید،	یک	عبارت	ضرب	بنویسید.

فّعالیت

2ــ	اگر	جواد	بخواهد	دفترچه	هایش	را	در	بسته	های	4				تایی	قرار	دهد،	چند	بسته	درست	می	شود؟	برای	این	مسئله	یک	عبارت	تقسیم	
بنویسید.

	 برای	پیدا	کردن	حاصل	تقسیم	از	ضرب	روبه	رو	استفاده	کنید.																																																																																											24=4*	

دیدید	که	گوشه	های	مستطیل	زاویه	های	راست	هستند.

دو	ضلع	مستطیل	روبه	رو	را	با	خط	کش	ادامه	داده	ایم.	
این	خط	ها	هیچ	وقت	یکدیگر	را	قطع	نمی	کنند.

به	این	ها،خط	های	موازی	می	گویند.

حاال	دو	ضلع	دیگِر	مستطیل	را	با	خط	کش	ادامه	دهید.
آیا	خط	هایی	که	کشیده	اید	موازی	هستند؟

تقسیم

انجام بده

	برای	حل	کردن	مسئله	می	توانید	از	تقسیم	روبه	رو	استفاده	کنید.																																				=3÷24
به	کمک	عبارت	ضرب	یا	شکلی	که	کشیده	اید،	پاسخ	تقسیم	را	بنویسید.



7٤7٤7٤

1ــ	شکل	های	زیر	را	دسته	بندی	کنید.	تعداد	شکل	های	هر	دسته	در	کنار	آن	نوشته	شده	است.
	با	نوشتن	یک	تقسیم،	تعداد	دسته	ها	را	پیدا	کنید.

مساوی	 به	تعداد	 را	 شکالت	ها	 بشقاب	ها،	 تعداد	 به	 توّجه	 با	 است.	 شده	 نوشته	 دایره	ها	 در	 شکالت	ها	 تعداد	 2ــ	
تقسیم	کنید.	تعداد	شکالت	های	هر	بشقاب	را	با	یک	تقسیم	به	دست	آورید.

٣ــ	برای	محور	های	زیر	یک	تقسیم	بنویسید.

٤ــ	با	نوشتن	یک	ضرب،	حاصل	تقسیم	را	به	دست	آورید.

کار در کالس

٦ ٥

	÷	 	=	 	 	÷	 	=	 	

١8

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

10	÷	2	=	 	

	÷	 	=	 	

١٢

*6=24	 	 *5= 				 * =48
		24÷6= 			 30÷5= 	 48÷6=

	÷	 	=	 	 	÷	 	=	 	

٣ ٤

	÷	 	=	 		÷	 	=	 	
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2ــ	مادر	محسن	خّیاطی	می	کند.	او	به	هر	پیراهن	5	دکمه	می	دوزد.	15	دکمه	را	به	چند	پیراهن	می	دوزد؟

3ــ	در	یک	کارتن	8	جعبه	استکان	وجود	دارد.	در	هر	جعبه	6	استکان	جا	می	گیرد.	در	این	کارتن	چند	استکان	
هست؟

4ــ	سارا	از	گل	فروشی	10	شاخه	گل	خریده	است.	او	می	خواهد	این	گل	ها	را	به	طور	مساوی	در	2	گلدان	بگذارد.
در	هر	گلدان	چند	شاخه	گل	باید	بگذارد؟

5ــ	برای	تقسیم	7	÷	14	یک	مسئله	بنویسید	و	آن	را	حل	کنید.

6ــ	برای	ضرب	5*3	یک	مسئله	بنویسید	و	آن	را	حل	کنید.

تمرین

ضلع	های	این	دو	مستطیل	را	اندازه	بگیرید.
آیا	ضلع	های	روبه	رو،	مساوی	هستند؟

خّلاق باش

1ــ	هر	شکل	را	دسته	بندی	کنید	و	برای	آن	یک	ضرب	و	دو	تقسیم	بنویسید.

	÷	 	=	 	

	*	 	=	 	

	÷	 	=	 	

	÷	 	=	 	

	*	 	=	 	

	÷	 	=	 	

٢

١ ١

*6=24	 	 *5= 				 * =48

به	کمک	نتیجه	ی	مسئله	ی	باال	توضیح	دهید	که	اندازه	ی	ضلع	قرمز	رنگ	چگونه	به	دست	
می	آید.

طولطول

عرضعرض
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5ــ	در	هر	بشقاب	چند	سیب	هست؟	تساوی	ها	را	کامل	کنید.								

1ــ	چگونه	به	کمک	ضرب	می	توانید	حاصل	تقسیم	3÷12	را	به	دست	آورید؟	توضیح	دهید.

)8÷2(	+	)3*4(	 2ــ	حاصل	عبارت	روبه	رو	را	به	چه	ترتیب	به	دست	می	آورید؟	توضیح	دهید.	

مرور فصل

1ــ	الگوها	را	ادامه	دهید.			

2ــ	در	الگوی	شمارش	8	تا	8	تا،	48	چندمین	عدد	است؟	
در	الگوی	شمارش	9	تا	9	تا،	عدد	بعد	از	54	چند	است؟

3ــ	با	توّجه	به	شکل،	یک	مسئله	ی	ضرب	یا	تقسیم	بنویسید.

تمرین

فرهنگ نوشتن

1*2																2*2																		3*2	 4*2
و18و12و6 و و و و و 	
و21و14و7 و و و و و 	

برای	پیدا	کردن	پاسخ	مسئله،	از	تقسیم	استفاده	کنید.
حاال	2	برابر	5	را	پیدا	کنید.
3	برابر	7	را	به	دست	آورید.
6	برابر	5	را	حساب	کنید.

تعداد	سیب	های	بشقاب	سمت	راست	چند	برابر	تعداد	سیب	های	بشقاب	سمت	چپ	است؟
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4ــ	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید	و	برای	هر	کدام	یک	تقسیم	بنویسید.
چند	3	تا	می	شود	12	تا؟
چند	5	تا	می	شود	20	تا؟

5ــ	در	هر	بشقاب	چند	سیب	هست؟	تساوی	ها	را	کامل	کنید.								

کند،	 را	سوار	 نفر	 	4 تاکسی	 هر	 اگر	 تاکسی	شدند.	 آن	سوار	 مسافران	 داشت،	خراب	شد.	 مسافر	 نفر	 که	36	 اتوبوسی	 6ــ	
حساب	کنید	که	یک	اتوبوس	چند	برابر	یک	تاکسی	مسافر	می	برد.

چرا	استفاده	از	اتوبوس	بهتر	از	تاکسی	است؟	توضیح	دهید.

7ــ	سّکه	ی	20	ریالی	چند	برابر	سّکه	ی	5	ریالی	است؟
چند	سّکه	ی	5	ریالی	را	می	توانیم	با	یک	سّکه	ی	20	ریالی	عوض	کنیم؟

8		ــ	اکبر	12	سال	دارد.	برادرش	4	ساله	است.	سّن	اکبر	چند	برابر	سّن	برادرش	است؟

9ــ	در	یک	روستای	کوچک	35	نفر	در	نماز	جماعت	شرکت	می	کنند.	اگر	در	هر	صف	نماز	جماعت	7	نفر	بایستد،
در	مسجد	این	روستا	چند	صف	درست	می	شود؟

برای	پیدا	کردن	پاسخ	مسئله،	از	تقسیم	استفاده	کنید.
حاال	2	برابر	5	را	پیدا	کنید.
3	برابر	7	را	به	دست	آورید.
6	برابر	5	را	حساب	کنید.

	1*3=	 	2*3=	

	*	 	=	
	*	 	=	

	6÷3	=	
	2*5	=	

تعداد	سیب	های	بشقاب	سمت	راست	چند	برابر	تعداد	سیب	های	بشقاب	سمت	چپ	است؟
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شما	تا	اینجا	برای	پیدا	کردن	حاصل	ضرب	دو	عدد،	چند	روش	یاد	گرفته	اید:

1ــ	به	کمک	رسم	شکل	
	

2ــ	به	کمک	محور
	

3ــ	با	جمع	کردن
		

4ــ	با	استفاده	از	ضرب	های	ساده	تر
	

5		ــ	با	استفاده	از	اشیائی	مثل	مهره	یا	مکّعب	های	چینه	
	

6ــ	به	کمک	ماشین	حساب؛	البّته	در	زمان	حّل	مسئله	از	ماشین	حساب	استفاده	می	کنیم.	اّما	الزم	است	جدول	ضرب	را	با
	تمرین	کردن	به	خاطر	بسپریم	و	حفظ	کنیم.

شکل	روبه	رو	از	27	مکّعب	کوچک	درست	شده	است.
آن	ها	را	رنگ	می	زنیم	و	پس	از	خشک	شدن	رنگ،	27	مکّعب	را	جدا	می	کنیم.		

چند	مکّعب	اصاًل	رنگ	نشده	است؟	

چند	مکّعب	فقط	یک	سطحشان	رنگ	شده	است؟

چند	مکّعب	فقط	دو	سطحشان	رنگ	شده	است؟	

چند	مکّعب	فقط	سه	سطحشان	رنگ	شده	است؟

سرگرمی و معّما

فرهنگ خواندن

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ 8 ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦

	9*3=

	4*4=	

5*9=9+9+9+9+9= 	

8*9=)5*9(	+	)3*9(=	 	+	 	=	

2*4=	 	


