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مانند نمونه برای هر محور یک تقسیم بنویسید.

                                                                                                         
8 ÷ 2 = 4                                                                                                      

12 ÷ ......... = .........                                                                                      

......... ÷ ......... = .........                                                                                     

......... ÷ ......... = .........                                                                                     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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مانند نمونه تعداد گردوها را بشمارید، به تعداد عدد داده شده، گردوها را دسته بندی کنید و تقسیم آن را بنویسید.

8 ÷ 4 = 2  10 ÷ 2 = .........                                             

 10 ÷ ......... = .........                                                         ......... ÷ ......... = .........                                

......... ÷ ......... = .........  ......... ÷ ......... = .........                                

24

5 3

6 4
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تعداد مربع ها را بشمارید و مانند نمونه بنویسید.آنگاه با توجه به عدد داده شده، هر شکل را دسته بندی کنید، و تقسیم 
آن را بنویسید.

12 ÷ 3 = 4                                                 ......... ÷ ......... = .........                                

......... ÷ ......... = .........  ......... ÷ ......... = .........                                

......... ÷ ......... = .........  ......... ÷ ......... = .........                                

3 2

4

7

5

6
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شکل ها را بشمارید، مانند نمونه دسته بندی کنید و تقسیم آن را بنویسید.

18 ÷ 6 = 3                                                        10 ÷ 2 = .........                                

......... ÷ ......... = .........  ......... ÷ ......... = .........                                

......... ÷ ......... = .........  ......... ÷ ......... = .........                                
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مانند نمونه شکل های زیر را دسته بندی کنید و برای هر شکل یک تقسیم بنویسید.

16 ÷ 8 = 2                                                           12 ÷ ......... = ........                  .

......... ÷ ......... = .........                                        ......... ÷ ......... = .........                  

......... ÷ ......... = .........                                        ......... ÷ ......... = .........                  
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تاریخ تولید و انقضاء

آموزگار از دانش آموزان خواست تا به تاریخ روی هریک از اجناس توجه کنند.
 سپس تاریخ روی پاکت شیر را نشان داد و گفت: این شیر یک تاریخ تولید و یک 

تاریخ مصرف یا انقضاء دارد.

تاریخ مصرف یعنی ما تا پایان روز نوشته شده می توانیم از آن استفاده کنیم.

کامل کنید

تاریخ تولید: .........................

تاریخ مصرف: .........................

تاریخ تولید: .........................

تاریخ انقضاء: .........................

......:......         

....../....../......

تاریخ تولید:95/8/10
تاریخ انقضا:95/8/25

تاریخ تولید:95/10/12
تاریخ انقضا:96/10/25

تاریخ تولید:95/3/12
تاریخ انقضا:95/10/12

تاریخ تولید:95/2/15 
تاریخ مصرف: 95/2/20

تاریخ تولید:95/2/20 
تاریخ مصرف: 95/2/25

شیـر
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ــ تاریخ تولید و مصرف هر کاال را بنویسید.

تاریخ تولید: .........................

تاریخ انقضاء: .........................

تاریخ تولید: .........................

تاریخ انقضاء: .........................

تاریخ تولید: .........................

تاریخ انقضاء: .........................

تاریخ تولید: .........................

تاریخ انقضاء: .........................

1394/08/15

1395/03/10

1394 /11 /10
1396 /05 /23

1394/10/141395/11/21

رب
1394 /02 /11
1395 /07 /18
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به فروشگاه نزدیک منزل خود رفته و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء )مصرف( هریک از کاالهای زیر را بنویسید.

آیا می توانید از این پنیر استفاده کنید؟ چرا؟ 

تاریخ انقضاء )مصرف(تاریخ تولیدنام کاال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................
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مرور جمع

١ــ حاصل جمع های زیر را به دست آورید.
 

 
  
                 

                   
     

2ــ اعداد را زیر هم نوشته و با هم جمع کنید. درستی پاسخ ها را با ماشین حساب امتحان کنید.

275 و 561                   119 و 77  418 و 304 

554
141

......…

467
260

......…

356
29

......…

١ــ یک فروشگاه 156 جعبه کفش زنانه و 183 جعبه کفش مردانه دارد. این فروشگاه چند جعبه کفش دارد؟

٢ــ قیمت جنس های زیر را حساب کنید.

550 تومان

250 تومان
…...... تومان       

......:......         

....../....../......
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جمع اعداد سه رقمی با انتقال

آموزگار از پارسا خواست تا تعدادهمه ی مدادهای قرمز و آبی را بگوید.

پارسا جمع مدادها را روی شکل این گونه نشان داد.او با مدادهای یکی، یک بسته ده تایی و با مدادهای ده تایی هم 
یک بسته صدتایی ساخت.وبا توجه به شکل گفت: مجموع مدادها 425 می شود.

سپس تعداد مدادهای قرمز و آبی را در جدول گذاشت و آن ها را جمع کرد.

پارسا جمع مدادها را بدون جدول هم این گونه انجام داد.
و گفت: مجموع مدادها 425 می شود.

صد تاییده تایییکی

9
6

7
4

3
+      

524

1 1

1 1
3 7 9

4 6
4 2 5

......:......         

....../....../......
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صد تاییده تایییکی

8
6

5
7

2
+      

433

1 1

صد تاییده تایییکی

9
5

8
3

2
+ 1   

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

صد تاییده تایییکی

4
6

7
3

3
+         

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

ده تایییکی

3
9

6
4

4
+      

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

صد تاییده تایییکی

6
8

6
5

7
+      

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

صد تاییده تایییکی

5
5

7
8

4
+ 2   

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

7 6 6
5 8

.......

2 8 9
1 3 5
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

مانند نمونه حاصل جمع های زیر را به دست آورید.
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2 8 9
1 3 5
.......

1 3 2
9 8

.......

7 2 9
1 8 7
.......

ــ حاصل جمع ها را به دست آورید.

ــ اعداد را زیر هم نوشته و حاصل را به دست آورید.

 
                  7٩6 و 565                             199 و 642                                  86 و 415

با ماشین حساب درست بودن حاصل جمع ها را امتحان کنید.



١ــ در یک کارخانه تولید المپ کارگرها روز اول ١٣٥ المپ و روز دوم 286 المپ را بسته بندی کردند. تعداد 
المپ های بسته بندی شده چقدر است؟

بهرام برای صبحانه اش کره و پنیر خریده است. او چقدر باید به فروشنده بپردازد؟

اکبر آقا معمار است به او کمک کنید تا مصرف 
دو روز کاشی های خود را به دست آورد.

457 تومان355 تومان

تعداد مواد مصرف شدهزمان

284 کاشیروز اول

256 کاشیروز دوم 

53



54

اعداد را در جای مناسب خود قرار دهید و مسئله بسازید.

١ــ نازنین  تومان پول داشت. پدرش به او    تومان داد. حاال نازنین چند تومان پول دارد؟

600  + 350 =  

٢ــ اگر در هر کیسه    کیلوگرم پیاز باشد.    کیسه پیاز چند کیلوگرم است؟

4  *  10=  

ــ با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.
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مرور اشکال هندسی

با توجه به هر شکل جدول آن را کامل کنید.

نام شکل: .................. نام شکل: ..................  نام شکل: .................. 

تعداد پاره خط: .................. تعداد پاره خط: ..................  تعداد پاره خط: .................. 

تعداد ضلع: .................. تعداد ضلع: ..................  تعداد ضلع: .................. 

در این مربع:

اندازه ی هر یک از ضلع های دیگر چند سانتی متر است؟  

چرا؟ ......................................

در این مستطیل:
اندازه ی ضلع های نوشته نشده را بنویسید.

با توجه به اندازه هایی که نوشتید چه نتیجه ای می گیرید؟

در هر شکل ضلع ها را اندازه گرفته و بنویسید.

متر
نتی 

 سا
٤

متر
نتی 

 سا
3

6 سانتی متر

......:......         

....../....../......
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طول و عرض مستطیل

آموزگار در روی تابلو یک مستطیل کشید. و به رضا گفت: به این مستطیل نگاه کنید. 

به ضلع بلندتر مستطیل طول و به ضلع کوتاه تر عرض می گویند.

یعنی طول این مستطیل ........ سانتی متر و عرض آن ........ سانتی متر است. سپس از رضا خواست طول و عرض 
نوشته نشده مستطیل را بنویسد.

آموزگار گفت: 
                                                     هر مستطیل دارای دو طول و دو عرض می باشد.

مانند نمونه طول و عرض مستطیل های زیر رابا خط کش اندازه گرفته و بنویسید.

4 سانتی متر

8 سانتی متر طول

عرض

.....

.....

...........

طول 9 سانتی متر

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

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

...........

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

......:......         

....../....../......
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مرور فصل

رضا در اینترنت جستجو کرد و آمار جمعیت شهرهای زیر را پیدا کرد.

رضا با خود فکر کرد شهر ........ پرجمعیت ترین و شهر ........
کم جمعیت ترین شهرها در این جدول است.

آمار سرشماری جمعیت شهرهای ایران سال 90

تعداد جمعیت به نفرنام شهر

37315دماوند

48736بندر ترکمن

79161شوش

70053خمین

45338تنکابن

١ــ مینو   پول داشت.

علی هم  پول داشت.

دیروز آن ها از فروشگاه خرید کردند.

این صورت حساب خرید یکی از آن ها است.

به نظر شما این صورت حساب چه کسی است؟

٢ــ برای شکل زیر یک تقسیم بنویسید.

صورت حساب 95/9/17

بیسکویت
شیر

40000 ریال
17000 ریال

67000 ریال

......:......         

....../....../......
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مرور فصل

در شکل زیر کدام یک از اضالع طول است؟چرا؟

کامل کنید. 

 

سارا سرما خورده بود. مادرش او را نزد پزشک برد. پزشک برای او دارو نوشت. داروهای سارا 15 عدد قرص 
و یک آمپول بود. برروی بسته قرص نوشته شده بود: روزی 3 عدد.
سارا باید این قرص ها را چند روز بخورد تا حالش خوب شود؟ ……

0 4 8 .... .... .... ....

٣ــ در یک فروشگاه 376 شیشه مربای هویج و 89 شیشه ی مربای آلبالو وجود دارد. تعداد شیشه های مربای این 
فروشگاه چقدر است؟

4ــ تاریخ تولید و انقضای قوطی رب گوجه فرنگی و ماکارونی را که در خانه دارید بخوانید و بنویسید. 



فصل 3 

برای تهیه ی پرده  باید طول و عرض پنجره ها را اندازه گیری کنیم.
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عدد نویسی )٢(

عدد هر چرتکه را در جدول ارزش مکانی بنویسید و آن را از جدول خارج کنید.

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

به رقم: …...…............…

به حروف: …...…....................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...…....................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...….................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...….................................…

......:......         

....../....../......

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكی

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكی

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكی

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییكی
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جاهای خالی را کامل کنید.

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

71٩08

هزارها
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

62453

دهگان …...…...............….

دهگان هزار  …...…............

یکان …...….................….

به رقم: …...…..............….

به حروف: …...…......................................................................................….

دهگان …...….............….

یکان هزار  …...…............

صدگان …...…............….

به رقم: …...…...............

به حروف: …...…......................................................................................….
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به رقم: …...…............…

به حروف: …...…...............................................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...…...............................................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...…...............................................................…

به رقم: …...…............…

به حروف: …...…...............................................................…

عدد هر جدول را بخوانید و به رقم و حروف بنویسید.

هر عدد را در جدول قرار داده  و به حروف بنویسید.

هزارها

54027

هزارها

1٩346

هزارها

هزارها

12046

41837
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هزارها

25147

هزارها

هزارها

هزارها

مانند نمونه، هر عدد را در جدول قرار دهید و به رقم بنویسید.

بیست و شش هزار و دویست

نود و هشت هزار و چهارصد و سیزده

شصت و سه هزار و هفتاد و پنج

چهل و هفت هزار و دویست و پنجاه و یک

47251

…............…...…

…............…...…

…............…...…
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ارزش مکانی رقم های خواسته شده را بنویسید.

3  2  6  9  5

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

8 6 7 1 2

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

6 5 4 1 0

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

به حروف: نود و پنج هزار و هفتصد و یک                                                                                                   

به حروف: …...…...............................…  
 

به حروف: …...…...............................…
 

به حروف: …...…...............................…

 
با رقم های ٩، ٥، ٦، ١ و ٠ دو عدد ٥ رقمی بسازید:

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

مانند نمونه به جای هر حرف، عدد داده شده را پیدا کنید و به حروف بنویسید.

داستیرنآهم
3٩48520176

9 5 7 01
ستاره

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

ماه

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

دریا

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

آسمان
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کامل کنید.

١ــ بزرگ ترین عدد ٣ رقمی

 ٢ــ یک عدد سه رقمی بنویس که دهگان آن ٩ باشد.

٣ــ بعد از ٤٨٩ چه عددی است؟

٤ــ به 8000 تا،1000 تای دیگر اضافه کنید.

٥ ــ ١٩٠٠٠ ریال چند تومان می شود؟

رمز جدول ما بزرگ ترین عدد پنج رقمی است. آن را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنید.

10000 20000 .........

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

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

1

2

3

4

5
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با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را کامل کنید.

١ــ از فیش های خرید خانواده یک مورد را انتخاب کرده و قیمت آن را در جدول قرار دهید و به حروف بنویسید.

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

٢ــ از ویترین مغازه ی روبه رو یک لباس را به سلیقه ی خود انتخاب کنید و قیمت آن را در جدول قرار داده و به حروف بنویسید.

هزارها

هزارها

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

تومان 50000

تومان 35000

تومان 75000
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ساعت )١(

زمانی را که هر ساعت نشان می دهد را بنویسید.

.......... : ..........                                                .......... : ..........                           

                 ساعت .......... و .......... دقیقه است.                  ساعت .......... و .......... دقیقه است.

.......... : ..........                                                .......... : ..........                           

                 ساعت .......... و .......... دقیقه است.                  ساعت .......... و .......... دقیقه است.

زمانی را که هریک از ساعت های زیر نشان می دهد با استفاده از »ربع« و »نیم« بنویسید.

               ساعت ..................... است.                                  ساعت ..................... است.  

......:......         

....../....../......
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ــ با توجه به زمان هر ساعت جمله ها را کامل کنید.

نرگس به همراه خانواده اش ساعت

 .......... از منزل خارج شدند.

نمایشگاه  به   .......... ساعت  ها  آن 
کتاب رسیدند.

صرف  برای   .......... ساعت  ها  آن 
ناهار به رستوران رفتند.

بعد از خرید کتاب ساعت .......... از 
ایستگاه نقاشی دیدن کردند.
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مانند نمونه، زمانی را که برای انجام هر فعالیت مناسب است عالمت بزنید.
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ــ فعالیت های یک روز تعطیل خود را از صبح تا ظهر با زمان آن بنویسید. )٣ فعالیت(

تاریخ  ……… / ……… / ………روز ………

فعالیتساعت

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

زمان خروج از باشگاه:.......                               زمان ورزش  کردن: .......                  زمان ورود به باشگاه: .......   
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به عددهای نوشته شده روی ترازو توّجه کنید.

اعداد زیر را بخوانید و به التین بنویسید.

مانند نمونه از 10 تا 20 را به التین بنویسید.

از 25 تا 35 را به التین بنویسید.

2019181716151413121110
10

...............................................................................................................ــ25

10
 10

20
 20

…...

 …..

…...

 …..

…...

 …..

…...

 …..

…...

 …..

…...

 …..

…...

 …..

اعداد التین )٢(
......:......         

....../....../......

0

45
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اعداد روی خط کش را کامل کنید.

اندازه ی طول کتاب ریاضی خود را به التین بنویسید.

حاصل جمع ٥  +  ٩٠ رابه التین بنویسید.

تعداد صفحه های کتاب دینی خود را به التین بنویسید.

سن خود را به التین بنویسید.

حاصل تفریق ٣٠-٨٠ را به التین بنویسید.

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

40

…...

…...

25

26

27



73

8هشت

25بیست و پنج

76

چهار

98

سی

شماره شلوارشماره کفشنام

………

………

………

………

………

اعداد هر ردیف رابخوانید و مانند نمونه جدول را کامل کنید.

شماره ی کفش و شلوار خود و اعضای خانواده ی خود را به التین در جدول زیر بنویسید.

ــ با گذاشتن شماره، مسئله های به هم ریخته را مرتب کنید.

 او چند مداد به دوستانش داده است.

 اگر در هر جعبه ٦ مداد باشد.

 صبا به ٥ تا از دوستانش یک جعبه مداد داد.

 کتاب داستانی ١٧٣ صفحه دارد.

 چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

 محمد در این هفته ٦٥ صفحه آن را خوانده است.
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مرور متر و سانتی متر

١ــ یک متر چند سانتی متر است؟

٢ــ اندازه ی طول اشیاء داده شده را بنویسید.

٣ــ با استفاده از متر عرض تخته ی کالس، عرض کمد کالس و طول نیمکت خود را بنویسید.
 ........................

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

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

٤ــ به نظر شما کدام یک از اندازه های زیر به طول یک پارچ  نزدیک تر است؟

                                                ٢٠ سانتی متر             ٤٠ سانتی متر  

.......... سانتی متر

......:......         

....../....../......

.......... سانتی متر
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اندازه گیری با  متر

آموزگار از کیانوش و حمید خواست که با استفاده از متر فلزی طول تخته ی کالس را اندازه بگیرند.
حمید سر متر را که عدد صفر است را در ابتدای تخته قرار داد و کیانوش متر را تا انتهای تخته کشید و عدد متر را 

خواند و گفت: 200 سانتی متر

آموزگار گفت:             

                                                                                 

ــ جاهای خالی را کامل کنید.

طول قالیچه ........... سانتی متر است.                                               طول میز تلویزیون ........... سانتی متر است.

١ متر ........... سانتی متر است.

٢٠٠ سانتی متر ........... متر است.

200 سانتی متر یعنی 2 متر
پس 2 متر برابر با 200 سانتی متر است.

200

200

200

......:......         

....../....../......
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با استفاده از متر فلزی اندازه گیری کنید و اندازه ها را بنویسید.

ــ طول در کالس ................ سانتی متر است.

ــ عرض میز معلم ................ سانتی متر است.

ــ طول پنجره ی کالس ................ سانتی متر است. 

ــ عرض نیمکت ................ سانتی متر است.

به محیط خانه ی خود دقت کنید و با استفاده از متر طول یا عرض چند وسیله ی خانه ی خود را اندازه گیری کرده و 
اندازه ی آن را بنویسید.

مثاًل فالیچه ی اتاق
اندازهنام وسایل

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

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

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

................................
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ــ با توجه به تصویر اندازه ی مناسب را عالمت بزنید.

قد ١٢٠ سانتی متر                             قد ١٦٠ سانتی متر    

ــ طول واقعی دروازه های زمین فوتبال کدام است؟

طول ٢٥٠ سانتی متر           طول ١٢٠ سانتی متر    

ــ طول یک سجاده نماز حدودًا چقدر است؟

٢متر                     ١ متر 

ــ مناسب ترین واحد برای اندازه گیری طول پرده کدام است؟

متر                       سانتی متر 

160
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مرور تفریق

تفریق های زیر را انجام دهید.

7 9 0
5 4 8

.......

8 2
5 9

.......

3 6 1
1 2 5

.......

١ــ اکبر آقا در کارگاه سفال گری خود 72 کوزه ساخته است. 39 عدد آن را رنگ کرده است. چند کوزه هنوز رنگ 
نشده است؟

٢ــ مجتمع آموزشی انقالب اسالمی 541 دانش آموز دارد. اگر 129 دانش آموز در دوره ی دبیرستان باشند. چند 
دانش آموز در دوره ی ابتدایی درس می خوانند؟

عبارت هر تفریق را نوشته و حاصل آن را به دست آورید.

28 ،52                                  670،356                           129 ،484                

درستی تفریق های باال را با ماشین حساب امتحان کنید.

......:......         

....../....../......
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تفریق سه رقمی با انتقال

4 13
5 3 7
2 9 4
2 4 3

8 5 3
4 9 1
....... 

صد تاییده تایییکی

7
4

3
9

5
- 2    

342

4 13

صد تاییده تایییکی

3
1

5
9

8
- 4    

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

تفریق های زیر را انجام دهید.

...........5 3 7

......:......         

....../....../......
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صد تاییده تایییکی

9
6

1
7

4
- 3    

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

5 3 4
2 8 0
.......

.......

.......

.......

6 7 5
3 9 4
.......

درستی تفریق های باال را با ماشین حساب امتحان کنید.

1ــ مدرسه ی سروش برای دانش آموزان خود 420 روپوش به یک تولیدی سفارش داده است. 270 روپوش آماده 
است. چند روپوش دیگر باید دوخته شود؟

٢ــ امید با 900 تومان پولش این مداد را خرید. امید چقدر باید از فروشنده پس بگیرد؟

307 ،162                                  590،781                                      

750 تومان

تفریق های زیر را انجام دهید.
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مرور فصل

برای اندازه گیری هر وسیله ای از متر استفاده می کنیم. اول ........ را در ابتدای وسیله یا شکلی که می خواهیم 
.............................................................................. و سپس   می گذاریم  بگیریم  اندازه 
.................................................................................................................

١ــ با استفاده از متر دور کمر خود را اندازه بگیرید و عدد آن را به التین بنویسید................

٢ــ بار این کامیون سیب زمینی و پیاز است.
 اگر از 936 کیلو گرم بار این ماشین 274 کیلوگرم پیاز باشد.

 این ماشین چند کیلوگرم بار سیب زمینی دارد؟ 

کدام ساعت ربع را نشان می دهد؟

......:......         

....../....../......
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مرور فصل

آیا این شکل متقارن است؟
علی می گوید: خیر

اگر جای خانه های 4 و 7 را جابه جا کنیم، شکل متقارن می شود.
به نظر شما با جابه جایی کدام خانه های دیگر، شکل متقارن می شود؟

کامل کنید.

21
6543

87

همه کشورهای دنیا از اعداد التین استفاده می کنند. شما در وسایلی مانند:
صفحه کلید رایانه، گوشی تلفن و تلفن همراه، کنترل تلویزیون و ........ اعداد التین را مشاهده می کنید.

=2:12

÷÷÷
3=1÷3
===

=2÷
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تمرین های دوره ای )١(

ــ مهران بلیط مسافرت خود را اینترنتی تهیه کرده است. 
او در چه ماهی به مسافرت می رود؟

ــ با کشیدن مهره در میله ها یک عدد پنج رقمی بسازید.
الف( عدد ساخته شده را به رقم و حروف بنویسید:

به رقم: ........
به حروف: ..................................

ب( رقم یکان هزار این عدد چیست؟ ..........

ج( حاال مهره های میله ده تایی و ده هزارتایی را در این چرتکه جابه جا کنید.
چه عددی درست می شود؟ ............

د( حاال این دو عدد را با هم مقایسه کنید.

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

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

ده هزارتاییهزارتایی صدتایی ده تایی یكی

......:......         

....../....../......

مبدا: تهران
مقصد:  مشهد

تاریخ:95/5/3
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تمرین های دوره ای )١(

ــ با توجه به کدهای داده شده،کد هر لباس را به التین بنویسید.

ــ تاریخ انقضاء این بستنی کدام است؟

پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

ب( ٩4/7/11     ج( ٩4/11/7   الف( 94/10/7    

کد پیراهن آبی: 64
کد پیراهن چهارخانه سبز: 72

کد پیراهن راه راه بنفش: 85
کد پیراهن زرد: 93

تاریخ تولید:94/10/7
تاریخ انقضاء :94/11/7

.....

.....

.....

.....
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ــ نیما از مغازه وسایل مورد نیاز خود را خرید و 5200 تومان به فروشنده داد. شما مبلغ قابل پرداخت نیما را )با 
استفاده از پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد( نشان دهید.

ــ اگر شما یک سکه 200 تومانی در کنار این اسکناس بگذارید 
پول شما چقدر می شود؟

اگر اسکناس یا سکه ی ٥٠٠ تومانی در کنار این اسکناس بگذارید، پول شما چقدر می شود؟ ................... 

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

ــ به قبض خرید صبا دقت کنید.

او چقدر پول باید به فروشنده بپردازد؟

حاال با ماشین حساب درستی پاسخ خود را امتحان کنید.

ــ درستی ضرب های زیر را با ماشین حساب بررسی کنید و پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

858 تومانمداد
225 تومانکاغذ رنگی

قبض خرید

3 1
4

2 2 4

5 0
7

3 5 0

3 2
4

1 2 8

8 2
3

1 8 6

تمرین های دوره ای )١(
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ــ اندازه گیری کنید

طول میز تلویزیون منزل خود را بنویسید. ............

طول قد خواهر یا برادر خود را به وسیله ی متر فلزی اندازه گرفته و بنویسید. ............

ــ اگر بخواهیم برای این دو عدد 625، 271 تفریق بنویسیم. کدام تفریق درست نوشته شده است؟ آن را حل کنید.

                           
 

ــ شکل زیر را دسته بندی کنید و برای آن یک تقسیم بنویسید.

6 2 5
2 7 1
.......

2 7 1
6 2 5
.......

تمرین های دوره ای )١(


