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به پرسش های زیر پاسخ دهید.

فصل بهار

فصل تابستان

فصل پاییز

فصل زمستان

مانند نمونه، در جاهای خالی عدد یا کلمه ی مناسب بنویسید.

ـ آبان،ماه چندم سال است؟ ..............          اکنون در چه ماهی هستیم؟ ..............

ـ دهمین ماه سال چه نام دارد؟ ..............         این ماه چندمین ماه سال است؟ ..............

ـ سومین ماه سال چه نام دارد؟ ..............         تولد شما در چه ماهی است؟ ..............

ـ عید نوروز در چندمین ماه سال است؟ ..............             این ماه چندمین ماه سال است؟ ..............

فروردین
1

45

9

12 11

7

خرداداردیبهشت

شهریور

آبان

دی

ین   تمر

تقویم ـ یادآوری
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مانند نمونه، تاریخ مهلت پرداخت هر قبض را بنویسید.

تقویم

مانند نمونه، تاریخ مهلت پرداخت هر قبض را بنویسید.

         1392/12/03

مهلت پرداخت 03/اسفند/1392         

         1392/12/03

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

         1393/05/12

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

         1392/11/07
39,000
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مانند نمونه تاریخ تولید و تاریخ مصرف )انقضا( هر کاال را بنویسید.

تاریخ تولید: 92/10/14
تاریخ مصرف: 92/12/7

تاریخ تولید:14 دی 92
تاریخ انقضا: 7 اسفند 92

تاریخ تولید: 90/1/20
تاریخ مصرف: 92/2/25

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

تاریخ تولید: 92/7/8
تاریخ مصرف: 92/11/15تاریخ مصرف: 92/11/15

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

تاریخ تولید: 90/4/12
تاریخ مصرف: 91/5/10

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

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

تاریخ تولید: .............

تاریخ تولید: 93/9/15
تاریخ مصرف: 95/9/15 

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

تاریخ تولید: 93/03/05
تاریخ مصرف: 95/03/05

تاریخ تولید: 93/03/05
تاریخ مصرف: 95/03/05

مانند نمونه تاریخ تولید و تاریخ مصرف )انقضا( هر کاال را بنویسید.مانند نمونه تاریخ تولید و تاریخ مصرف )انقضا( هر کاال را بنویسید.مانند نمونه تاریخ تولید و تاریخ مصرف )انقضا( هر کاال را بنویسید.

ین   تمر

تقویم
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خانم صمدي دو بطری روغن مایع در منزل دارد.
اگر امروز 93/5/2 باشد،بهتر است او كدام یك را زودتر مصرف کند؟

               تاریخ مصرف: 93/6/27                              تاریخ مصرف: 93/9/22

علی در کارگاه مشبک این تابلو را درست کرده است. به او کمک 
کنید تا عددهای مربوط به ماه های هر فصل را به شکل زیر رنگ کند:

ـ فصل بهار رنگ سبز؛
ـ فصل تابستان رنگ قرمز؛

ـ فصل پاییز رنگ زرد و                   
ـ فصل زمستان رنگ آبی.

فصل

4 2
5
3

7
8610

9
11
12 1

1- تعداد فصل های یک سال
2- تاریخ امسال

3- تعداد ماه های یک سال                                        
4- سال تولدت
5- سن خودت

6- تعداد روزهای یک هفته

1

2

3

4

5

6

جد و ل

تقویم

بازی و
ریاضی
بازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی و
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
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تقویم

تاریخ تولید و تاریخ انقضا یکی از مواد غذایی را که در خانه دارید،بنویسید.

نام کاال: .............      تاریخ تولید: .............        تاریخ انقضا: .............

تاریخ تولید و تاریخ انقضا یکی از مواد غذایی را که در خانه دارید،بنویسید.

تاریخ انقضا: .............        تاریخ انقضا: .............        تاریخ انقضا: ............. نام کاال: .............      تاریخ تولید: 

ریاضی در
 زندگی من

مریم خواهر حمید است.
تاریخ تولد او 76/9/5 است.یعنی 5 / آذر /76 . حمید در این روز برای خواهرش یک هدیه خرید.

حاال شما هم مانند نمونه تاریخ تولد اعضای خانواده ی خود را در جدول زیر بنویسید.

تاریخ تولد پدرم تاریخ تولد مادرم تاریخ تولد خواهرم تاریخ تولد مریمتاریخ تولد برادرم

76 / 9 / 5   

5 / آذر / 76

شما می توانید در روز تولد هر یک از اعضای خانواده ی خود، با دادن یک هدیه یا گفتن 
» تولدت مبارک« آنها را خوش حال کنید.

شما می توانید در روز تولد هر یک از اعضای خانواده ی خود، با دادن یک هدیه یا گفتن 
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آیا
می دانید می دانید می دانید 

ورزشگاه آزادی تهران، گنجایش 100/000 نفر تماشاچی 
فوتبال را دارد.

عدد نویسی
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عدد نویسی ـ یادآوری

مانند نمونه،در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

ـ عددهای هر جمله را به رقم بنویسید.

چهل و چهارهزار و صدو بیست نفر مسابقه فوتبال را تماشا کردند.

مریم نود و سه هزار و هفده تومان در دفترچه ی پس انداز خود دارد.

قیمت یک جا کفشی شصت هزار و صد و پنجاه تومان است.

تاریخ ........................

 هزار

هزار

 هزار

54 6 0 8

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

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

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

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

45608
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برای خواندن این عدد، سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا می کنیم.

  

می خوانیم:  376 هزار و 459

می نویسیم:  سیصد و هفتاد و شش هزار و چهار صد و پنجاه و نه

عدد را از جدول خارج کنید.

عددی را که چرتکه نشان می دهد در جدول بنویسید.   

به عددی که چرتکه نشان می دهد توجه کنید:

    یک      /        هزار

376   /   459 

آیا می توانید این عدد را بخوانید؟

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

  هزار

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

عدد نویسی
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ین   تمر

عدد نویسی

طبقه ی »هزار« عدد 159627 را در جدول بنویسید و بخوانید.

طبقه ی »یک های« عدد 298703 را در جدول بنویسید و بخوانید.

طبقه ی »هزار« عدد 952121 را از بین عددهای زیر پیدا کنید.

952                                     121                                             521

طبقه ی »هزار« عدد 560925 را از بین عددهای زیر پیدا کنید.

925                                     506            560                           

  هزار

هزار

159 هزار
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عدد نویسی

   ـ اعداد زیر را به حروف بنویسید:

695125                                                                             ................................    

423002                                                                              ................................    

900000                                                                              ................................    

805370                                                                              ................................    

  ـ اعداد زیر را به رقم بنویسید:

هفتصد و پنجاه و یک هزار                                                        ................................

دویست و نود و دو هزار و پانصد و چهل و دو                          ................................

هشتصد هزار                                                                             ................................

ششصد و نود و چهار هزار و هفده                                            ................................
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ـ قیمت اجناس زیر را به حروف بنویسید.

.....................  تومان

 
999999 تومان

.....................  تومان

327500 تومان

.....................  تومان

312700 تومان

.....................  تومان

840000 تومان

.....................  تومان

495000 تومان

.....................  تومان

245000 تومان245000 تومان

ین   تمر

عدد نویسی
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مبلغ قابل پرداخت این قبض را به حروف بنویسید.

مانند نمونه عددها را به هم وصل کنید.

سیصد هزار و بیست و هشت                                                                                                      978345

نهصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و چهل و پنج                                                                    30000

هفتصد هزار و دویست و پنجاه و شش                                                                                     700256

سی هزار                                                                                                                                  704256

هفتصد و چهار هزار و دویست و پنجاه و شش                                                                         300000

سیصد هزار                                                                                                                             300028

عدد نویسی

................................ ریال

376900 ریال
1389/10/12
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ـ خانم حسینی ماهانه 735000 تومان حقوق دریافت می کند. این مبلغ را به حروف بنویسید.

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

آخرین قبض برق منزل خود را نگاه کنید و مبلغ قابل پرداخت آن را در زیر بنویسید.

به رقم: .........................   به حروف: .........................
ریاضی در
 زندگی من

بازی و
سرگرمی

600874

607840
600874

600784

600748

60784

600748

608074

600784

600748

607804

600784

عدد نویسی

عددهای » شش صد هزار و هفتصد و هشتاد و چهار « را در تصویر پیدا کنید و رنگ قرمز بزنید
و بقیه عددها را به دلخواه رنگ کنید.
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اعداد التین

آیا
می دانید 

از  بسیاری  های  رقم  هستند.پس  المللی  بین  التین،اعداد  اعداد 
وسایل مانند ماشین حساب،ترازو و.... به التین نوشته می  شود.
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تاریخ : ....................اعداد التین ـ یادآوری

ـ مجید این شیشه شربت را از داروخانه خرید.
قیمت این دارو به فارسی بنویسید.

ـ اعداد زیر را بخوانید و مانند نمونه به التین بنویسید

    56700                                      9832                                 75401     

  
ـ  مانند نمونه اعداد التین را به فارسی بخوانید و بنویسید.

39400                         76508                        82054                       60000

ـ اعداد زیر را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.
                                          پنجاه و دو هزار و هشتصد و هفتاد و شش                                              52876   

 78251                                               82000

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

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

............. 56700

39400

3560 تومان

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

 ................. تومان

ین   تمر
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ــ عددهایی را که هر ماشین حساب نشان می دهد به فارسی بنویسید.

ــ جاهای خالی را مانند نمونه کامل کنید.

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

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

92 / 9 / 26

92/ 9 / 26

1384 / ... / ....

1384/ 6 / 15

1392 / 7 / 15

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

90 / 6 / 22

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

اعداد التین
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تاریخ تولید، تاریخ مصرف و قیمت هر یک از کاالهای زیر را به فارسی بنویسید.
تاریخ تولید: …/…/…

تاریخ مصرف: …/…/…
قیمت: ………………. تومان

تاریخ تولید: …/…/…
تاریخ مصرف: …/…/…

قیمت: ………………. تومان

تاریخ تولید: …/…/…
تاریخ مصرف: …/…/…

قیمت: ………………. تومان

                          عددهای 305 تا 315 را به ترتیب به هم وصل کن، شکلی را که به دست آوردی، رنگ کن.

تاریخ تولید: 93/8/1
تاریخ مصرف: 93/8/7

قیمت: 2000 تومان

تاریخ تولید: 93/7/2
تاریخ مصرف: 94/7/1

قیمت: 2400 تومان

تاریخ تولید: 93/4/8
تاریخ مصرف: 93/11/15

قیمت: 4300 تومان

                          عددهای                           عددهای                           عددهای 
بازی و
                          عددهای                           عددهای ریاضی
بازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی وبازی و
ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی                          عددهای ریاضی                          عددهای ریاضی

305

306

307
309

310311
312

313
314

315

308

اعداد التین

ین   تمر
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پول

آیا
می دانید می دانید می دانید 

برای چاپ اسکناس ها، هزینه زیادی صرف می شود. پس باید 
آن ها را به طور صحیح نگهداری کنیم.
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پول ـ یادآوری

............  ریال

............  تومان

............  ریال

............  تومان

............  ریال

............  تومان

............  ریال

............  تومان

............  ریال

............  تومان

مقدار پول های زیر را به ریال و تومان بنویسید.

تاریخ : ....................

ین   تمر
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مقدار پول های زیر را ، مانند نمونه به تومان بنویسید.

............  تومان

............  تومان

............  تومان

............  تومان

............  تومان

............  تومان

............  تومان

 
1500 تومان

پول ـ یادآوری
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1500 تومان

مانند نمونه مقدار پولی را که برای خرید هر جنس الزم است، مشخص کنید.

 
2500 تومان

 
2200 تومان

 
5500 تومان

با پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد، مجموعه های زیر را بسازید.

5200 تومان                             2500 تومان                              1200 تومان                              5500 تومان

پول

ین   تمر
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ساعت

آیا
می دانید می دانید می دانید 

ساعت شنی یکی از انواع ساعت هایی است که در قدیم از آن استفاده 
تزئینی  به عنوان یک وسیله ی  بیشتر از این ساعت  می شد.امروزه 

استفاده می شود.
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ساعت ـ یادآوری

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

زمان های نوشته شده را به تصویر مناسب آن وصل کنید.

ده و بیست و پنج دقیقه

ده و ربع

هفت و نیم

سه و چهل دقیقه

  2 : 50   ............  ............

ین   تمر
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ین   تمر

ـ در ساعت زیر، در مقابل هر نقطه، عدد مناسب بنویسید.

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

 به زمانی که هر یک از ساعت های زیر نشان می دهد، توجه کنید.

  2 : 35  2 : 35

در بعضی از ساعت ها تمام شماره ها روی آن نوشته نشده است. برای این که بتوانیم این ساعت ها را بخوانیم، باید 
بدانیم هر نقطه نشان دهنده ی چه عددی است.

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

خواندن ساعت بدون شماره

4

1
2

4
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  ............

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

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

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

ـ جاهای خالی را کامل کنید.

علی ساعت............  از خواب بیدار شده است.

محسن ساعت............  از خواب بیدار شده است.

چه کسی زودتر بیدار شده است؟

خواندن ساعت بدون شماره

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

10:30

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

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

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

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

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

 این ساعت چه زمانی را نشان می دهد؟
شما معموالً در این ساعت چه کار می کنید؟

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

مانند نمونه، زمانی را که هر یک از ساعت

خواندن ساعت بدون شماره
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10:25

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

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

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

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

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

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

گفتگو کنید

درباره ی زمان مناسب هر یک از فعالیت های زیر گفتگو کنید.
1- بیدار شدن از خواب برای آمدن به مدرسه

2- تماشای تلویزیون
3- انجام تکالیف در منزل

4- خوابیدن در شب

خواندن ساعت بدون شماره

ین   تمر
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جمع

آیا
می دانید 

واحد شمارش دام، ”رأس” می باشد.

در روستای حسین آباد 1200 رأس گوسفند و 650 رأس بز وجود دارد. در این روستا روی هم 1850 
رأس بز و گوسفند وجود دارد.
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جمع ـ یادآوری

مریم اجناس زیر را خرید.مریم اجناس زیر را خرید.

 
430 تومان

با جمع این دو عدد، هزینه ی خرید او را مشخص کنید.

427
+ 258

 

569
+ 283

 

642
+ 175

 

758
+   69

 

109
+ 356

 

327
+ 914

 

765
+ 438

 

803
+   59

 

جمع های زیر را انجام دهید.

عددهای داخل هر خانه را با هم جمع کنید.

809 و 345 65 و 572 87 و 245

603 و 500 102 و 237 220 و 105

مساله:
یک سیب 70کالری و یک موز 100 کالری دارد. یک سیب و یک موز روی هم چند کالری دارد؟

 
590 تومان

430
+ 590

 

ین   تمر
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هزارتاییصدتاییده تایی یکی

2

8

4

7

2

3

5

5
631+

 

ـ برای جمع دو عدد 5242 و 136 

ـ ابتدا یکی را با هم جمع می کنیم،می شود............یکی.

............ده تایی. ـ سپس ده تایی را با هم جمع می کنیم،می شود 

............صدتایی. ـ در مرحله ی بعد صدتایی را با هم جمع می کنیم،می شود 

ـ در آخر عدد 5 را در خانه ی هزارتایی ها می نویسیم.

5242پس حاصل جمع می شود: 
+    136

 5378 

جمع اعداد چهار رقمی با سه رقمی)بدون انتقال(

378  5 )پنج هزار و سیصد و هفتاد و هشت(
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ـ جمع های زیر را انجام دهید.
     

 
 

ـ عددهای داخل هر خانه را با هم جمع کنید.

5176 و   803                                                                                                          

9500 و   248                                                                                                      

4000 و   500                                                                                                  

8230 و   450                                                                                                   

3540
+    257

 

6381
+    507

 

9204
+    795

 

ـ اعداد زیر را در جدول قرار دهید و با هم جمع کنید.

و      2200   378 

و      3109   790 

جمع اعداد چهار رقمی با سه رقمی)بدون انتقال(

ین   تمر

هزارتاییصدتاییده تایی یکی

+

هزارتاییصدتاییده تایی یکی

+
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حل  مسئله

ـ مساله های زیر را حل کنید.

1- فرشاد برای واکس کفش خود، 1200 تومان و برای خرید یک جفت بند کفش، 700 تومان به کفاش داد.او 
چه قدر پرداخته است ؟

  

2- در باغی 800 درخت هلو و 200 درخت سیب وجود دارد.در این باغ چند درخت سیب و هلو وجود دارد؟

3-  آذر می خواهد مربّای هویج درست کند. او 540 تومان برای خرید هویج و 2400 تومان برای خرید شکر 
پرداخت کرد. او چند تومان خرج کرده است؟

4- کتابخانه مدرسه ارشاد، 450 جلد کتاب داستان و 370 جلد کتاب علمی دارد. در این کتابخانه چند جلد کتاب 
داستان و علمی وجود دارد؟

5- محسن برای رفتن به محل کار خود اسکناس های زیر را به راننده داد.او چند تومان به راننده ی تاکسی داده 
است؟

1- فرشاد برای واکس کفش خود، 1200 تومان و برای خرید یک جفت بند کفش، 700 تومان به کفاش داد.او 
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قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید.

 500 تومان

.....................  تومان

.....................  تومان

.....................  تومان

 7350 تومان

.....................  تومان

 7350 تومان

 500 تومان 1200 تومان 1200 تومان

 440 تومان
 5000 تومان

جمع

ین   تمر
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مقایسه اعداد

آیا
می دانید می دانید می دانید 

مقدار  با  را  آن  قیمت  باید  بخریم،  را  جنسی  بتوانیم  که  این  برای 
پولی که داریم مقایسه کنیم. اگر پول ما مساوی یا بیشتر از قیمت 

جنس مورد نظر بود، می توانیم آن جنس را بخریم.

 120000 تومان

 95000 تومان

100000 > 120000
100000 <    95000

مان
1 تو

00
00

0
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ـ به قیمت اجناس زیر توجه کنید.

                                              7500  >  25000                 قیمت روسری بیشتر از قیمت مقنعه است.

ـ بین هر دو عدد، عالمت مناسب بگذارید.

ـ با توجه به تصویر پاسخ دهید.

یک کیلو خیار بوته ای گران تر است یا یک کیلو خیار گلخانه ای؟ ...................

مقایسه اعداد  ـ یادآوری

25000 تومان7500 تومان

52000 2509 74965 74695

777 7777 36209 63209

خیار گلخانه ای
کیلویی 2000 تومان

خیار بوته ایـ با توجه به تصویر پاسخ دهید.
کیلویی 2400 تومان

یک کیلو خیار بوته ای گران تر است یا یک کیلو خیار گلخانه ای؟ ...................

                                              
ین   تمر
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ابتدا مانند نمونه عدد مربوط به هر شکل را در جدول بنویسید.
سپس اعداد را از جدول خارج نموده و آن ها را با هم مقایسه کنید.

هزار

صدگاندهگان یکان صدگان دهگان یکان  

7 4 3 1 2 9

هزار

صدگاندهگان یکان صدگان دهگان یکان  

هزار

صدگاندهگان یکان صدگان دهگان یکان  

7 4 3 1 7 9

هزار

صدگاندهگان یکان صدگان دهگان یکان  

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

  هزار  هزار

  هزار  هزار

ین   تمر

743 129  >  743 179

مقایسه اعداد شش رقمی
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ـ عددهای داخل هر خانه را با هم مقایسه کنید و دور عدد بیشتر را خط بکشید.

425361
452361

346276
215279

597154
507514

300524
300514

ین   تمر

مقایسه اعداد 

100000 تومان
40000 تومان

ـ قیمت هر جنس را بخوانید و جنس ارزان تر را مشخص کنید.

680000 تومان 235000 تومان

ـ کدام چرخ خیاطی گران تر است؟
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ـ بین پول های زیر عالمت مناسب بگذارید.

سمیه500000 ریال دارد؛ او کدام عینك را می تواند بخرد؟

39
480000 ریال 530000 ریال

مقایسه اعداد 
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با استفاده از کارت های زیر، یک عدد 6 رقمی درست کنید و به رقم و حروف بنویسید.

به رقم:
به حروف:

ـ عدد دیگری بنویسید که از عدد قبلی بزرگتر باشد.

3 1 5 7 20 6 9
4 8

به نزدیکترین فروشگاه محل سکونت خود بروید و قیمت اجناس زیر را بنویسید.به نزدیک ترین فروشگاه محل سکونت خود بروید و قیمت اجناس زیر را بنویسید. ریاضی در
 زندگی من

ین   تمر

مقایسه اعداد شش رقمی 

قیمت یک کیلو موز: ............تومان

قیمت یک کیلو پرتقال: ............ تومان

کدام جنس گران تر است؟

قیمت یک کیلو گوشت: ............ تومان

قیمت یک کیلو مرغ: ............ تومان
کدام جنس ارزان تر است؟
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تاریخ: ............

جمع های زیر را انجام دهید.

2000
 +  1000

1000
 +  1000

   5000 + 500=    2000 + 1000= 

   2000 + 200 =    3000 + 200 =

   1000 + 5000 =    5000 + 200 =

   2000 + 500 =    2000 + 2000 =

   3000 + 5000 =    1000 + 500 =

   4000 + 1000 =    2000 + 200 =

1000
 +  5000

5000
 +  500

2000
 +  5000

2000
 +  500

5000
 +  5000

3000
 +  2000

حاصل جمع های زیر را به صورت ذهنی بنویسید.

جمع
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مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

2500 تومان

............ تومان

............ تومان

............ تومان

............ تومان

مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.مانند نمونه، مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

ین   تمر

جمع ذهنی
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هادی اجناس زیر را خرید:

یک مداد 480 تومان

یک پاک کن 370 تومان

او با ماشین حساب قیمت این دو جنس را حساب کرد و 850 تومان پرداخت کرد.

ـ جمع های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

   4 + 5 =                         8 + 2 =                           96 + 35 =                       64 + 39 =            

348 + 209 =                                 745 + 127 =                                    400 + 356 =           

ـ مساله زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

آرزو می خواهد اجناس زیر را بخرد. قیمت آن ها چند تومان می شود؟

600 تومان
950 تومان

ین   تمر

جمع با ماشین حساب
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ـ جمع های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

   4527 + 356 =                               3856 + 324 =                          6925 + 2050 =            

5000 + 2560 =                              7409 + 1736 =                       5293 + 3648 =           

ـ ابتدا هر جمع را بدون استفاده از ماشین حساب انجام دهید. سپس درستی آن را به کمک ماشین حساب بررسی 
 بزنید. کنید. در صورت پاسخ صحیح در جای خالی عالمت  

توجه: در صورتی که پاسخ جمع شما با استفاده از ماشین حساب و بدون آن متفاوت بود، عملیات را دوباره انجام دهید. 

150 + 298 = ............                                        5420 + 356 =  ............         

3400 + 237 = ............                                  6452 + 1124 =  ............         

                                                   )از ماشین حساب استفاده کنید(

 1- قیمت یک کیلو سیب 2750 تومان و قیمت یک کیلو خیار 1700 تومان است. سارا برای خرید این میوه ها 
چند تومان باید بدهد؟

سارا باید ............تومان بدهد.

2- مجید در ماه گذشته 9800 تومان و در این ماه 8500 تومان پس انداز کرد. پس انداز او در این دو ماه چه قدر 
است؟

مجید............تومان پس انداز کرده است.

ین   تمر

جمع با ماشین حساب

  مسئله
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 تمرین  های دوره ای )1(

جاهای خالی را به طور مناسب پر کنید.

در تاریخ  6/15/ 93 )یعنی  15 / ...../ 93 (

خانم احمدی همراه پسرش محسن، به فروشگاه رفتند.
محسن یک بلوز با اندازه ی )به فارسی:.............(  خرید.

قیمت این بلوز هفده هزار و چهارصد تومان )به رقم: ............ ( بود. او یک جفت جوراب به قیمت 8400 
تومان )به التین: ............ ( نیز خرید. هزینه خرید محسن ............ تومان شد.

سپس آن ها برای خرید اتو به بخش لوازم خانگی رفتند.

خانم احمدی اتوی ارزان تر را خرید. قیمت این اتو............تومان بود.

آن ها هنگام برگشتن به خانه   )یعنی............تومان( کرایه تاکسی دادند.

و ساعت   )یعنی............( به خانه رسیدند.

238000 تومان
129000 تومان

38
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 تمرین  های دوره ای )1(

ـ جمع های زیر را به صورت ذهنی بنویسید.
      

 

ـ قیمت کاالهای زیر را به حروف بنویسید.

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

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

ـ هر دو عدد را با هم جمع کنید.

                         900   و  3000                                          428  و 7350

ـ کدام کاال گران تر است؟

2000
 +  3000

4000
 +  2000

5000
 +  200

230000 تومان

756000 تومان

520000 تومان 390000 تومان
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اندازه گیری ـ طول

آیا
می دانید می دانید می دانید 

در بعضی از کشور ها، برای اندازه گیری طول از واحدی به نام » اینچ« 
استفاده می کنند.هر اینچ تقریبا برابر با دو و نیم سانتی متر است.
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اندازه گیری طول ـ یادآوری

همان طور که می دانید، به وسیله ی خط کش می توانیم طول هر پاره خط را اندازه بگیریم.

طول پاره خط "م ب"7 سانتی متر است.

مب

ـ هر پاره خط را اندازه گیری کنید و در جدول زیر بنویسید.
  

پاره خطسانتی متر

ـ پاره خط هایی به طول 4 سانتی متر، 6 سانتی متر و 7 سانتی متر بکشید.

ـ از یک کالف کاموا، نخ هایی به طول 20، 35 و 50 سانتی متر ببرید.

ین   تمر
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معموالً برای اندازه گیری طول های بزرگ مانند طول اتاق، طول میز و  .... از متر استفاده می کنیم.

ـ اندازه گیری کنید و در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

طول میز معلم کالس شما ............... سانتی متر است.

بلندی میز معلم کالس شما  ............... سانتی متر است.

طول تخته ی کالس شما  ............... سانتی متر است.

عرض تخته ی کالس شما  ............... سانتی متر است.

ـ به اطراف خود نگاه کنید. نام سه وسیله را که حدس می زنید طول آن بیش تر از یک متر است در جدول زیر بنویسید.

طول وسیله ها را اندازه گیری کنید و آن ها را در جدول بنویسید. اگر حدس شما درست بود، در ستون »درست« و اگر 
غلط بود در ستون »غلط« عالمت بگذارید.

غلطدرستاندازهنام وسیلهردیف

1

2

3

طول

ض
عر

دی
بلن

طول

اندازه گیری طول

یک متر 100 سانتی متر است
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

ـ بهروز7 متر سیم برق خرید.                     ـ طول یک اتاق 5 متر است.

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

ـ نجاری یک قطعه چوب به طول 3 متر خرید.                ـ سیما 4 متر پارچه  چادري خرید

3 متر برابر است با ..............سانتی متر    4 متر برابر است با ..............سانتی متر

ـ 8 متر برابر است با 800 سانتی متر                            ـ 5 متر برابر است با..............سانتی متر

ـ 3 متر برابر است با..............سانتی متر ـ 9 متر برابر است با..............سانتی متر  

ین   تمر

اندازه گیری طول

یك متر ............... سانتي متر است.

دور یک رومیزی 2 متر است.
2 متر برابر است با 200 سانتی متر 

ـ طول یک دیوار 6 متر است.

6 متر برابر است با ..............سانتی متر
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تفریق 

آیا
می دانید می دانید می دانید 

به دلیل مهاجرت مردم از روستا به شهر،جمعیت روستایی ایران کم 
شده است.
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علی می خواهد از فروشگاه مدرسه یک بیسکویت بخرد. قیمت این بیسکویت چند تومان است.؟
او 645 تومان دارد. آیا می تواند این بیسکویت را بخرد؟

علی برای خرید این بیسکویت چند تومان کم دارد؟
اگر تفریق زیر را انجام دهید می توانید جواب این سوال را پیدا کنید.

 

ـ تفریق های زیر را انجام دهید.

   
       

ـ برای هر دو عدد یک تفریق بنویسید و آن را انجام دهید.

739 و 956                               267 و 509                            430  و 500                        156 و 480

970
645  ــ 

374
156  ــ 

739
456  ــ 

590
287  ــ 

836
572  ــ 

تفریق   ـ یادآوری
تاریخ: ............

970 تومان

ین   تمر



53

235
186  ــ 

ـ یک کتاب داستان 235 صفحه دارد. سارا 186 صفحه 
از آن را خوانده است. او چند صفحه را نخوانده است؟

مساله را حل کنید و جواب را بنویسید.

ـ تفریق های زیر را انجام دهید.

          

می خوانند.  درس  متوسطه  دوره ی  در  بقیه  و  ابتدایی  دوره  در  آن ها  نفر   98 دارد.  دانش آموز   150 مدرسه  یک  ـ 
دانش آموزان دوره ی متوسطه چند نفر هستند؟

936
489  ــ 

465
278  ــ 

654
367  ــ 

800
326  ــ 

186
187

ین   تمر

تفریق   ـ یادآوری

  مسئله



54

مهدی 5000 تومان داشت. او یک پاکت شیر به قیمت 2000 تومان خرید، چقدر برای او مانده است؟
 

3000 تومان برای مهدی مانده است.

ـ تفریق های زیر را انجام دهید.

          
ـ برای هر دو عدد یک تفریق بنویسید و آن را انجام دهید.

 8000 و 4000           3000 و 5000           6000 و 2000             1000 و 2000

ـ زهرایک بیسکویت به قیمت 1000 تومان خرید و اسکناس زیر را به فروشنده داد. او چقدر باید پس بگیرد؟

4000
3000  ــ 

6000
4000  ــ 

7000
5000  ــ 

9000
5000  ــ 

5000
2000  ــ 

3000

ین   تمر

تفریق ـ یادآوری
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به  1ـ یك روستا 5000 نفر جمعیت داشت 1000 نفر از آن ها 
شهر مهاجرت کردند. این روستا چند نفر جمعیت دارد؟

2ـ 7000 جعبه ی میوه در میدان میوه و تره بار بود.
5000 جعبه ی آن فروخته شد چند جعبه میوه مانده است؟

3ـ در یک مرغداری 9000 تخم مرغ بود.
7000 تا از آن ها تبدیل به جوجه شد. چند تخم مرغ تبدیل به جوجه نشده است؟

بازی و
ریاضی

+2000 4000ــ +3000 8000 1000ــ

مسئله

تفریق



56

یک فروشگاه 950 بسته چای داشت. 470 بسته چای فروخته شد. فروشنده با استفاده از 
ماشین حساب، این دو عدد را از هم کم کرد و فهمید.480 بسته چای مانده است.

ـ تفریق های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

19 – 4 =                           28 – 6 =                                35 – 14 =                              57 – 49 =

428 – 194 =                    705 – 341 =                            900 – 592 =                        820 – 609 =

از ماشین حساب استفاده كنید:
ـ  کتاب داستانی 300 صفحه دارد. رضا 180 صفحه از آن را  تایپ کرده است چند صفحه ی دیگر از کتاب تایپ 

نشده است؟

ـ دبستانی 219 دانش آموز دارد. 86 نفر از آن ها به 
اردو رفته اند. چند نفر از دانش آموزان در دبستان 

مانده اند؟

تاریخ: ............

ین   تمر

تفریق با ماشین حساب
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ـ تفریق های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

5237 – 326 =                               8700 – 2410 =                                          9906 – 7350 =

8000 – 3650 =                               7409 – 3648 =                                         5421 – 1954 =

1ـ سمانه 5000 تومان پول دارد. او برای خرید این شال چند تومان کم دارد؟

سمانه ........... تومان کم دارد.

2ـ محمود 8500 تومان پول داشت. او با 2740 تومان آن یک جفت جوراب خرید چند تومان برای او مانده است؟

........... تومان برای محمود مانده است.

اسکناس  و یک  فرنگی خرید  کیلو گوجه  اسدی یک  است. خانم  تومان  فرنگی 1700  کیلو گوجه  قیمت یک  3ـ 
10000 تومانی به فروشنده داد. او باید چند تومان پس بگیرد؟

خانم اسدی باید ...........تومان پس بگیرد.

9800 تومان

 از ماشین حساب استفاده کنید.مسئله

تفریق با ماشین حساب
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ـ مانند نمونه، ابتدا هر تمرین را انجام دهید. سپس درستی آن را با کمک ماشین حساب بررسی کنید و نتیجه را در 
ستون مربوط مشخص کنید.

ـ هر یک از تمرین های باال را که به بررسی نیاز دارد، دوباره انجام دهید.

یک عدد چهاررقمی هستم، که همه ی رقم های من تکراری است. عملیات زیر را تا آخر ادامه بده تا مرا پیدا کنی.

از نتیجه استفاده  با  پاسخ 
ماشین حساب

پاسخ بدون استفاده از 
ماشین حساب

درستنیاز به بررسی

8282120 – 38

358 – 69

850 – 743

بازی و
ریاضی

500ــ2150+ 2586ــ  1342ــ  
 4500

ین   تمر

تفریق
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ـ مقدار پول های زیر را به تومان بنویسید.

 ............ تومان

 ............ تومان

 ............ تومان

 ............ تومان

پول ـ یادآوری
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100 برگـ مانند نمونه مقدار پولی را که برای خرید هر جنس الزم است مشخص کنید.

7000 تومان

12000 تومان

9000 تومان

ـ با پول هایی که معلم در اختیار شما می گذارد، مجموعه های زیر را بسازید.

12000 تومان                                  8000 تومان                             7500 تومان                           11000 تومان   

ین   تمر

پول ـ یادآوری
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ضرب

این کالس ظرفیت  18 دانش آموز را دارد.

آیا
می دانید می دانید می دانید 

اگر وزن یک کودک هنگام تولد 3 کیلو گرم باشد.در آخر یک سالگی 
وزن او تقریبا 3 برابر یعنی حدود 9 کیلوگرم می شود.
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  1 * 2 =   
 2 * 2 =   
  3 * 2 =   
 4 * 2 =   
 5 * 2 =   
6 * 2 =   
7 * 2 =   
8 * 2 =   
9 * 2 =   

  1 * 6 =   
 2 * 6 =   
  3 * 6 =   
 4 * 6 =   
 5 * 6 =   
6 * 6 =   
7 * 6 =   
8 * 6 =   
9 * 6 =   

  1 * 3 =   
 2 * 3 =   
  3 * 3 =   
 4 * 3 =   
 5 * 3 =   
6 * 3 =   
7 * 3 =   
8 * 3 =   
9 * 3 =   

  1 * 7 =   
 2 * 7 =   
  3 * 7 =   
 4 * 7 =   
 5 * 7 =   
6 * 7 =   
7 * 7 =   
8 * 7 =   
9 * 7 =   

  1 * 4 =   
 2 * 4 =   
  3 * 4 =   
 4 * 4 =   
 5 * 4 =   
6 * 4 =   
7 * 4 =   
8 * 4 =   
9 * 4 =   

  1 * 8 =   
 2 * 8 =   
  3 * 8 =   
 4 * 8 =   
 5 * 8 =   
6 * 8 =   
7 * 8 =   
8 * 8 =   
9 * 8 =   

  1 * 5 =   
 2 * 5 =   
  3 * 5 =   
 4 * 5 =   
 5 * 5 =   
6 * 5 =   
7 * 5 =   
8 * 5 =   
9 * 5 =   

  1 * 9 =   
 2 * 9 =   
  3 * 9 =   
 4 * 9 =   
 5 * 9 =   
6 * 9 =   
7 * 9 =   
8 * 9 =   
9 * 9 =   

حاصل ضرب های زیر را بنویسید.

ضرب ـ یادآوری

ین   تمر
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ضرب ـ یادآوری

ضرب های زیر را انجام دهید. 

2 * 5 =                                                4 * 9 =                                             2 * 9 =               

5 * 6 =                                                7 * 8 =                                             3 * 7 =              

3 * 4 =                                                5 * 8 =                                             6 * 6 =              

حاصل ضرب های زیر را بنویسید.     

23
 ×  2

22
 ×  4

31
 ×  6

51
 ×  3

1-  یک دست قاشق، 6 قاشق است. دو دست قاشق چند قاشق است؟

2- در یک جعبه، 6 قالب صابون است. در 12 جعبه، چند قالب صابون است؟

مسئله
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2- در یک جعبه، 6 قالب صابون است. در 12 جعبه، چند قالب صابون است؟

تاریخ: ............
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24
 ×  3

72

1

12
 ×  6

72

1

86
 ×  2

28
 ×  4

35
 ×  6

75
 ×  9

14
 ×  4

37
 ×  2

23
 ×  4

ضرب های زیر را انجام دهید.

1ـ آموزشگاه پیروزی 12 کالس دارد و در هر کالس 8 دانش آموز درس می خواند. این آموزشگاه چند دانش آموز 
دارد؟

2ـ سالن یک سینما در هر ردیف 14 صندلی دارد. این سینما در 9 ردیف چند صندلی دارد؟

ین   تمر

مسئله

ضرب ـ یادآوری
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یک دست لیوان، 6 لیوان است. با استفاده از ماشین حساب می توانیم بگوییم که 14 دست لیوان 

84 لیوان است.                                      84   = 6 * 14 
 

ـ ضرب های زیر را با ماشین حساب انجام دهید. 

                          7 * 8 =                           9 * 4 =                            12 * 2 =              39 * 5 =                       

                          26 * 7 =                        64 * 4 =                            40 * 8 =              94 * 6 =                      

از ماشین حساب استفاده کنید
1ـ در یک شانه تخم مرغ، 30 تخم مرغ هست. در 9 شانه چند تخم مرغ وجود دارد؟

2ـ در یک کارگاه تولیدی برای دوختن هر پیراهن از 6 دکمه استفاده می شود. این کارگاه برای دوختن 54 پیراهن 
به چند دکمه نیاز دارد؟

تاریخ: ............

ین   تمر

مسئله

ضرب با ماشین حساب
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برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.
1ـ ضرب های زیر را انجام دهید.

         326 * 7 =                         9 * 178 =                             3 * 800 =         

         4 * 999 =                           500 * 5 =                            276 * 4 =         
   

2ـ در هر ردیف، قیمت اجناس را با توجه به تعداد مشخص شده حساب کنید.

قیمت 7 مداد: ............تومان  

قیمت 5 آب نبات: ............تومان  

قیمت 9 بسته دستمال کاغذی جیبی:............تومان  

750 تومان

350 تومان

625 تومان

ین   تمر

ضرب با ماشین حساب



67

تقارن

آیا
می دانید می دانید می دانید 

نقشه برخی قالی ها، گلدوزی ها و طرح های مشبک متقارن است.
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به شکل های زیر توجه کنید.

تاریخ: ............تقارن ـ یادآوری

در هر یک از شکل های باال خط چین، خط تقارن است.
خط تقارن، شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت می کند. طوری که اگر شکل را از روی خط تقارن تا کنیم 

دو نیمه ی آن به طور کامل روی هم قرار می گیرند.
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با توجه به خط تقارن نیمه ی دیگر هر شکل را رنگ بزنید.

در هر یک از شکل های باال، دو نیمه شکل کامالً شبیه به یکدیگر می باشند یعنی قرینه یکدیگر هستند.

ین   تمر

تاریخ: ............ تقارن
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با توجه به خط تقارن، شکل های زیر را طوری کامل 
کنید، که دو قسمت شکل قرینه باشند.

ین   تمر

تقارن
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تقسیم

آیا
می دانید می دانید می دانید 

معموال کارخانه ها تولیدات خود را در دسته های مساوی تقسیم بندی 
می کنند.

یک کارخانه تولید مواد شوینده روزانه 480 قالب صابون تولید می کند و آن ها را در کارتن های 24تایی بسته بندی می کند.
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تقسیم  ـ یادآوری

18 تخم مرغ را می توانیم در 3 بسته ی 6 تایی قرار دهیم.

24 شکالت را می توانیم در ............ بسته ی 6 تایی قرار دهیم.

ـ تقسیم کنید.

8  2 =                                                9  3 =                                             10  5 =                

12  3 =                                              20  4 =                                          32  8 =              

42  7 =                                              81  9 =                                          56  7 =              
  

در یک جعبه  6 قوطي رب گوجه فرنگي جا می گیرد. برای بسته بندی 54 قوطي رب، چند جعبه الزم داریم؟

ی 6 تایی قرار دهیم.

ین   تمر
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ـ معلم 9 مهره در اختیار شما قرار می دهد. مهره ها را به بسته های 2تایی تقسیم کنید.

 چند بسته درست کردید؟ ............

چند مهره باقی ماند؟ ............

بنابراین می توانیم بگوییم:

9 برابر است با ............بسته 2 تایی و ............یکی

ـ شکل های هر قسمت را به دسته هایی که نشان داده شده تقسیم کنید و در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

15 برابر است با ............دسته ی شش تایی و............تا یکی.

17 برابر است با............دسته ی پنج تایی و............تا یکی.

تاریخ: ............ تقسیم با باقی مانده
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............تا یکی. 11 برابر است با............دسته ی سه تایی و  

تا یکی. 17 برابر است با ............دسته ی شش تایی و ............ 

18 برابر است با............ دسته ی هفت تایی و  ............تا یکی.

تا یکی. 26 برابر است با............دسته ی هشت تایی و............ 

ین   تمر

تقسیم با باقی مانده
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اگر 15 مداد را به دسته های شش تایی تقسیم کنیم، 2 دسته ی شش تایی به دست می آید که می شود 12 مداد
 و 3 مداد هم باقی می ماند. این تقسیم را به صورت زیر می نویسیم:

15
12 ــ 

3

6
   2 خارج قسمت

باقي مانده

19
 

5
   

2 را خارج قسمت و 3 را باقی مانده می گوییم و  عالمت تقسیم است.

تقسیم زیر را انجام دهید.

تاریخ: ............

ین   تمر

تقسیم با باقی مانده
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17
 

7
   

14
 

4
   

18
 

5
   

29
 

5
   

ـ   شکل های هر قسمت را با توجه به تقسیم داده شده، دسته بندی کنید و تقسیم را انجام دهید.

ین   تمر

تقسیم با باقی مانده
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 می خواهیم به کمک جدول ضرب، تقسیم زیر را انجام دهیم.
 

برای به دست آوردن خارج قسمت، این طور عمل می کنیم:
       

    

می بینیم که خارج قسمت این تقسیم عدد 5 است.
بنابراین: 

 

ـ خارج قسمت و باقی مانده ی هر یک از تقسیم های زیر را به دست آورید.
   

 

 

 

  
ـ کمیته ی امداد می خواهد 60 پتو را بین زلزله زدگان 7 چادر تقسیم کند. به هر چادر چند پتو می رسد؟ چند پتو 

می ماند؟

17
 

3
   

2 * 3 = 6  
3 * 3 =9  

4 * 3 =12 
5 * 3 =15 
6 * 3 =18 

17
15 ــ 

2

3
   5

39
 

7
   

58
 

9
   

19
 

3
   

38
 

4
   

48
 

7
   

28
 

6
   

ین   تمر

تقسیم با باقی مانده
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1- دانش آموزان کالس هفتم 8 نفر هستند. آن ها برای تهیه ی ساندویچ 18 تخم مرغ خریدند. به هر یک از آن ها چند 
تخم مرغ می رسد و چند تخم مرغ می ماند؟

2- یک هفته، هفت روز است. 28 روز چند هفته است؟

3- برای دوختن یک پیراهن 3 متر پارچه الزم است. با 17 متر پارچه چند پیراهن می توانیم بدوزیم؟
 چند متر پارچه اضافه می ماند؟

4- یک دست بشقاب، 6 بشقاب است. 24 بشقاب چند دست بشقاب است؟

مسئله
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مسئله
 از ماشین حساب استفاده کنید

می خواهیم 78 عدد مداد رنگی را در جعبه های 6 تایی بسته بندی کنیم. برای این که بدانیم چند 
جعبه الزم داریم می توانیم تقسیم زیر را با ماشین حساب انجام دهیم.

 

78  6 = .......

تقسیم های زیر را با ماشین حساب انجام دهید.

18  3 =                                                72  9 =                                             84  7 =    

75  5 =                                                68  4 =                                            96  6 =     

       
       

1ـ  99 مهره را به دسته های 3 تایی تقسیم کرده ایم. در هر دسته چند مهره وجود دارد؟

           ............ مهره

2ـ می خواهیم 72 نهال درخت را در 6 ردیف بكاریم . در هر ردیف چند 
نهال كاشته مي شود؟ 

      ............ نهال درخت 

تاریخ: ............

ین   تمر

تقسیم با ماشین حساب
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برای انجام محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید.
ـ تقسیم های زیر را انجام دهید.

138  3 =                             270  5 =                     306  6 =                        765  9 =    

540  6 =                             651  7 =                     135  9 =                        216  8 =   
 

ـ کارگر یک مرغداری 240 تخم مرغ را در 8 شانه قرار داده است. در هر شانه چند تخم مرغ است؟

با توجه به قیمت هر جنس جاهای خالی را پر کنید.
ـ با 900 تومان چند پاک کن می توانیم بخریم؟

............ پاک کن

ـ با 800 تومان چند خط کش می توانیم بخریم؟

............خط کش

300 تومان

200 تومان

ین   تمر

تقسیم با ماشین حساب
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1- خانم کریمی این نقشه گلدوزی را خرید.

طول این نقشه ............سانتی متر و عرض آن 

............سانتی متر است.
با توجه به خط تقارن نیمه دیگر این نقشه را کامل کنید.

قیمت این نقشه 8500 تومان بود. خانم کریمی برای 
خرید آن، این اسکناس ها را به فروشنده داد. 

)یعنی............تومان( و ............تومان پس گرفت.

2- آقای صالحی و خانواده اش به پارک رفتند او 4 بستنی خرید. پول این بستنی ها چقدرشد ؟

3- مریم می خواهد برای جشن مولودی 130 شکالت را در بسته های 5تایی بگذارد.
 او چند بسته می تواند درست کند؟

 تمرین  های دوره ای )2(

ها چقدرشد ؟
750 تومان

طول

ض
عر
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4ـ خانم لطفی برای اتاق خود 7 متر موكت خرید. 7 متر یعنی ............سانتی متر 

5ـ آقاي سعیدي براي لوله كشي آشپزخانه  5 مترلوله خرید.   5 متر یعنی............سانتی متر.
6ـ تفریق های زیر را انجام دهید.

         

7ـ هادی 57000 تومان دارد. او برای خرید این آبرنگ چقدر کم دارد.

8ـ ضرب کنید.
         

906
372  ــ 

700
428  ــ 

4000
2000  ــ 

27
 ×  3

85
 ×  7

20
 ×  9

بیدار شدن از خواب ............
مدرسه رفتن ............
ناهار خوردن ............
انجام تکالیف ............

تماشای تلویزیون ............
خواندن نماز مغرب و عشا ............

65000 تومان

بیدار شدن از خواب 

زمان انجام بعضی از فعالیت های روزانه ی من

بیدار شدن از خواب 

زمان انجام بعضی از فعالیتهای روزانهی من
ریاضی در
 زندگی من

 تمرین  های دوره ای )2(
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زمان)ساعت ـ دقیقه(

آیا
می دانید می دانید می دانید 

یک دقیقه برابر 60 ثانیه است.

این دونده مسیر 400 متری را در یک دقیقه و 20 ثانیه دویده است.
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یک ثانیه از یک دقیقه کمتر است. 
یک دقیقه از یک ساعت کمتر است.

با دستور معلم به مدت یک دقیقه:
ـ دست بزنید

ـ به موزیک گوش کنید.
ـ سکوت کنید.

شما یک دقیقه وقت دارید. در این مدت کدام یک از فعالیت های زیر را می توانید انجام دهید؟

1- اعداد 1 تا 50 را بنویسید.

2- تخته ی کالس خود را پاک کنید.

3- بند کفش های خود را ببندید.

امتحان کنید و پاسخ دهید.

ین   تمر

تاریخ: ............ زمان ـ دقیقه

آیا
می دانید می دانید می دانید می دانید 
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تاریخ: ............ زمان ـ دقیقه

ـ مدت زمان انجام کدام یک از فعالیت های زیر حدود یک دقیقه طول می کشد. عالمت بزنید.

ـ جدول زیر را کامل کنید.

تحقیق کنید

تعداد ضربان قلب انسان در یک دقیقه چند بار است؟

حدود یک دقیقهفعالیت

بستن دکمه ی لباس

حمام کردن

پوشیدن جوراب

خوردن ناهار

بیشتر از یک دقیقهکمتر از یک دقیقهفعالیت

پلک زدن

نوشتن  سی كلمه 

واکس زدن کفش

جارو کشیدن یک اتاق

   
   

      

   
   

      

ین   تمر
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زمان ـ دقیقه

ـ مانند نمونه در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

مریم ساعت 9 برای خرید از منزل خارج شد و ساعت 9:40 دقیقه به منزل برگشت.
رفت و برگشت او 40 دقیقه طول کشیده است.

ـ مجید ساعت 12 شروع به خوردن ناهار کرد و ساعت 12:30 خوردن غذایش تمام شد.

ناهار خوردن او............دقیقه طول کشیده است.

ـ زنگ تفریح مدرسه ی دانش، ساعت 10 شروع و ساعت 10:15 تمام می شود. مدت زمان این زنگ 

تفریح،............دقیقه است.

ـ نیمه اول مسابقه فوتبال ساعت 3 شروع و ساعت 3:47 دقیقه پایان یافت.

نیمه اول مسابقه............دقیقه طول کشید.

ین   تمر

5 دقیقه به منزل برگشت.

10

15

20

253035

40
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2- زمان شروع و پایان فیلم را بنویسید و به سوال های زیر پاسخ دهید.

پخش فیلم چند ساعت طول کشیده است؟

پخش فیلم چند دقیقه طول کشیده است؟

پس یک ساعت............دقیقه است.

1- با کشیدن عقربه های بزرگ زمان انجام فعالیت های زیر را نشان دهید.

 7:05
صبحانه خوردن

زمان شروع فیلم ............زمان پایان فیلم ............

 7:30
سوار سرویس شدن

 7:15
لباس پوشیدن

 7:45
وارد مدرسه شدن

 7:25
خارج شدن از منزل

 7:00
شستن دست و صورت

 7:55
در صف ایستادن

 8:00
شروع کالس

زمان پایان فیلم 

تاریخ: ............ زمان ـ ساعت ـ دقیقه
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جاهای خالی را با کلمه  ی ساعت یا دقیقه کامل کنید.

ما دیروز ساعت 3 بعدازظهر برای رفتن به سینما از خانه خارج شدیم. 35 ............ در راه بودیم و برای 

خرید بلیت، به مدت 20............ در صف ایستادیم. تماشای فیلم حدود 2 ............ طول کشید.

وقتی به خانه برگشتیم، ساعت 7 بعدازظهر بود. رفت و برگشت ما تقریباً 4............ طول کشید.

سینما

ین   تمر

زمان ـ دقیقه
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زوج و فرد

آیا
می دانید می دانید می دانید 

در بعضی از مناطق شهرهای بزرگ، برای کاهش ترافیک، روزهای زوج فقط اتومبیل هایی 
فقط  فرد  روزهای  در  و  کنند  حرکت  می توانند  است؛   » زوج   « آن ها  پالک  شماره ی  که 
اتومبیل هایی که شماره پالک آن ها » فرد « است؛حرکت می کنند .به این مناطق »محدوده ی 

طرح زوج و فرد« می گویند.

312 ج 15 ایران
55

226 س 19 ایران
77

119 ق 12 ایران
33
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زوج و فرد ـ یادآوری

هر عددی که یکان آن،   0،  2 ،   4،  6  و  8  باشد آن عدد زوج است.

هر عددی که یکان آن،  1 ،  3 ،  5 ،  7  و  9  باشد آن عدد فرد است.

ـ به تعداد بازیکنان داخل زمین هر تیم توجه کنید:
تعداد نفرات کدام تیم ها زوج است؟
تعداد نفرات کدام تیم ها فرد است؟

والیبال ............فوتبال ............

واترپولو ............بسکتبال ............

تاریخ: ............

ین   تمر
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ـ دور عددهای زوج خط بکشید.

349             –          452           –         3785           –          6423           –       9378         –      6530
ـ دور عددهای فرد خط بکشید.

687      –     852      –        6245         –       4001           –        3978      –       5600       –      2683

ـ محل کار خانم مهدوی در طبقه پانزدهم است. بهتر است او از کدام آسانسور استفاده کند؟

ریاضی در
 زندگی من

طبقات زوجطبقات زوجطبقات فردطبقات فرد

جاهای خالی را کامل کنید:

شماره پالک منزل شما: ............

این شماره زوج است یا فرد؟ ............

شماره تلفن منزل شما: ............

این شماره زوج است یا فرد؟ ............

زوج و فردـ یادآوری
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ریاضی در
 زندگی من

آیا خانواده شما از اتومبیل شخصی استفاده می کند؟
شماره پالک آن چند است؟

در صورت اعالم »محدوده ی طرح زوج و فرد« ،اتومبیل شما در چه روزهایی می تواند در این محدوده حرکت کند؟

1ـ روزهای زوج هفته را بنویسید.

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

2ـ روزهای فرد هفته را بنویسید.

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

3ـ جاهای خالی را کامل کنید.
ـ شماره پالک یک اتومبیل   است.

این شماره زوج است یا فرد؟

پس، این اتومبیل می تواند روزهای............ در »محدوده ی طرح ترافیک زوج و فرد« حرکت کند؛ یعنی در 

و ............ روزهای ............ و ............ 
 

ـ اداره خانم رضایی در محدوده طرح زوج و فرد می باشد او روزهای شنبه ـ دوشنبه ـ چهارشنبه می تواند با ماشین 
خود به اداره برود.پالک ماشین خانم رضایی کدام یک از شماره های زیر است؟

زوج و فردـ یادآوری

ین   تمر
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آیا
می دانید می دانید می دانید 

در بانک ها اسکناس ها را به صورت 100 تایی بسته بندی می کنند تا شمارش آن 
آسان تر شود.

ضرب
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ضرب  ـ یادآوری

ـ مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.

         4 * 10 =  40                        7 * 10 =                              9 * 10 =           

      10 * 10 =                     18 * 10 =                            15 * 10 =          

    

         3 * 100 =  300                       7 * 100 =                         8 * 100 =           

          24 * 100 =                     19 * 100 =                       50 * 100 =          

1- سالن مدرسه ای در هر ردیف 8 صندلی دارد. این سالن در 10 ردیف چند صندلی دارد؟

2- در یک کارگاه تولیدی، برای بافتن هر پیراهن  از 7 كالف كاموا استفاده می شود، برای بافتن 100 پیراهن به 
چند كالف كاموا نیاز است ؟

ین   تمر

مسئله
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مسئله

ـ مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.

         4 * 1000 =  4000                15 * 1000 = 15000         10 * 1000 = 10000        

          9 * 1000 =               44 * 1000 =          20 * 1000 =       
      

1- برای خریدن 8 کیک چقدر باید بپردازیم؟

2- کرایه تاکسی یک نفر از میدان انقالب تا آزادی، 1000 تومان است. کرایه تاکسی 4 نفر چقدر است؟

ین   تمر

3 هزارتایی می شود 3000

 3 * 1000 = 3000

1000 تومان

ضرب ـ یادآوری
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

ـ جدول زیر را کامل کنید )1000 تا 1000 تا به ترتیب بنویسید(

ـ از 1000 تا 20000 را هزار تا هزار تا بگویید.

2000 30001000

11000

6000

15000

11 1000

2000

5

3

7

9

2

6

4

8

10

* 1000

ین   تمر

تاریخ: ............

19000

ـ یادآوری شمارش 1000تا 1000 تا  
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شمارش 1000تا 1000 تا

مقدار پول های زیر را به تومان بنویسید.

1000 تومان

........ تومان........ تومان

........ تومان

........ تومان
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ـ  جدول زیر را کامل کنید.

ـ دو هزارتا دو هزار تا بنویسید.

ـ از 2000 تا 20000 را دو هزار تا دو هزار تا بگویید.

1000040002000
1800014000

12 2000

4000

10

6

14

18

4

12

8

16

20

* 1000

842
2016

شمارش 2000 تا 2000 تا

ین   تمر

تاریخ: ............
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مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

شمارش 2000 تا 2000 تا

........ تومان

........ تومان

........ تومان

........ تومان

........ تومان
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

............ تومان

............ تومان

............ تومان

تاریخ: ............

ین   تمر

پول

100000 ریال

10000 تومان
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 با مقدار پولی که داریم، کدام یک ازجنس های زیر را می توانیم بخریم؟

گفتگو کنید.
با مبلغ 10000 تومان کدام جنس ها را می توان خرید؟

روغن مایع )1 لیتری(          یک کیسه برنج )10 کیلوگرمی(           یک بسته پنیر )1 کیلوگرمی( 

11200 تومان

10000 تومان

ریاضی در
 زندگی من

اگر شما به جای این پسر بودید، با این پول چه چیزی می خریدید؟

پول

12000 تومان

15500 تومان
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 مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

فعالیت

با پول هایی که معلم در اختیار شما قرار می دهد مقادیر زیر را جدا کنید.

............ تومان

............ تومان

............ تومان

............ تومان

10000 تومان 12000 تومان 15000 تومان

ین   تمر

پول
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مستطیل

آیا
می دانید می دانید می دانید 

زمین بازی والیبال به شکل مستطیلي است که طول آن 18 متر و عرض آن 9 متر است.
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مستطیل ـ یادآوری

به شکل روبه رو توجه کنید.
نام این شکل چیست؟ ............
کدام ضلع ها بزرگ تر است؟ نام ببرید.

کدام ضلع ها کوچک تر است؟ نام ببرید.

                                           در شکل های زیر، طول ها را با رنگ آبی و عرض ها را با رنگ قرمز پررنگ کنید.

ب الف

دج

به هر ضلع بزرگ مستطیل طول می گویند.
به هر ضلع کوچک مستطیل عرض می گویند.

ریاضی در
 زندگی من

به اطراف خود نگاه کنید؛چند وسیله را که به شکل مستطیل است، مشخص کنید و 
طول و عرض آن را نشان دهید.

ین   تمر

تاریخ: ............
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همانطور که می دانید اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل است.

ـ طول این قالی 3 متر و عرض آن 2 متر است. می خواهیم دور این قالی را نوارچرمی بدوزیم. محیط آن را حساب 
کنید.

ـ اندازه ی طول و عرض هر مستطیل را به دست آورید و محیط آن را حساب کنید.

2 متر 2 متر

3 متر

3 متر

محیط مستطیل ـ یادآوری
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محیط مستطیل روبه رو برابر است با:

سانتی متر 20 = 6 + 4 + 6 + 4

همان طور که می دانید، در مستطیل طول ها با هم و عرض ها با هم برابرند. پس می توانیم محیط مستطیل باال را به 
صورت زیر به دست آوریم.

6 + 4 = 10

سانتی متر  20 = 2 * 10   
بنابراین می توان گفت:

ـ محیط مستطیل های زیر را به دست آورید.

ـ باغچه ای به شکل مستطیل است. می خواهیم دور این باغچه را طناب بکشیم. اگر طول آن 6 متر و عرض آن 3 متر 
باشد؛ محیط این باغچه چند متر است؟

6 سانتی متر

4 سانتی متر

6 سانتی متر

4 سانتی متر

2 * )عرض + طول( = محیط مستطیل

ین   تمر

محیط مستطیل
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خانواده ی آقای احمدی برای تعطیالت تابستان به رامسر رفتند.
آنها چه ماهی به سفر رفتند؟ ............

زمان حرکت را روی ساعت نشان دهید.

آقای احمدی در رستوران بین راه 10000 تومان برای چای و کیک پرداخت کرد.
 چند تومان باید پس بگیرد؟

شادی برای دوست خود یک بسته کلوچه و شیرین 
برای دوست خود یک بادبزن حصیری خریدند. 

آنها چند تومان به فروشنده پرداخت کردند؟

تاریخ: ............ تمرین  های دوره ای )3(

1800 تومان
2000 تومان

 صورتحساب 
عنوان          تعداد          قیمت

چای             4          2000 تومان
کیک             1         7200 تومان
جمع                          9200 تومان

 بلیط رفت تهران ـ رامسر 
تاریخ حرکت :20 / 5 / 92

ساعت حرکت :10:40
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خانم احمدی برای سوغاتی 3 سبد خرید

قیمت آن ها چقدر شد؟

او برای خرید این سبدها 30000 تومان پرداخت و  ............ تومان پس گرفت.

آقای احمدی برای 3 شب اقامت در هتل، مبلغ 220000 تومان پرداخت کرد. این مبلغ را به حروف بنویسید

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

در این سفر به آقای احمدی و خانواده اش خیلی خوش گذشت و آن ها با خاطرات خوشی به شهر خود بازگشتند.

8000 تومان

 تمرین  های دوره ای )3(
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ریاضی در
 زندگی من

مدت زمان انجام بعضی از کارهای من

مسواک زدن حدود 5 

صبحانه خوردن حدود 10

حضور در مدرسه حدود 5

تماشای فیلم سینمایی حدود 2

خواب حدود 8

ـ روز پنج شنبه بود. آقای احمدی و خانواده اش می خواستند برای خرید به فروشگاه بروند. این فروشگاه در محدوده ی 
طرح ترافیک زوج و فرد بود. آنها نتوانستند از ماشین خود استفاده کنند چون شماره آن............ بود. بنابراین 

آن ها با تاکسی رفتند. کرایه تاکسی برای هر نفر 2000 تومان بود. آن ها............ تومان پرداخت کردند.

دقیقه                    ساعت
×

 تمرین  های دوره ای )3(
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............متولد شده  ام. ............است. من در تاریخ  اسم من 

من ............ساله  هستم و در کالس............ درس می خوانم.

از خواب بیدار می شوم؛در ساعت............صبح برای رفتن به  من هر روز صبح، ساعت 

............به مدرسه می رسم. مدرسه از خانه خارج می شوم و در ساعت 

ما در مدرسه ............زنگ تفریح داریم. هر زنگ تفریح ما............دقیقه است.

به خانه برمی گردم. من ساعت............ 
من امسال مطالب زیادی درباره ی ریاضی یاد گرفتم. مثال توانستم مبلغ قابل پرداخت و مهلت پرداخت قبض های 

آب، برق  را بخوانم.

............است و تا تاریخ............مهلت پرداخت دارد. مبلغ قابل پرداخت آخرین قبض برق منزل ما 

تاریخ امروز: ............






