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.  سانتی متر است125سانتی متر برابر 25یک متر و -1

قایسه  شکل خود را با شکل دوستانتان م. کسرهاي نوشته شده را روي هر ساعت نشان دهید
.کنید

.گرم560کیلوگرم و 3گرم یعنی 2-3560
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روي و با خط کش. سپس آن را باز کنید. یک تکّه کاغذ را به صورت زیر دوبار تا کنید-2
.  خط هاي تاي کاغذ خط بکشید

.تا بنویسید50تا 50را 1400تا 1000از -4

.الگوي زاویه ها را ادامه دهید-3

 .............................................................................................................-1050-1000

شکل روبه رو چند زاویه دارد؟-5
.زاویه ي راست آن را مشخص کنید

دهانه ي پرگار چقدر باز شده است؟-6

.  گذردب» د«باشد و از نقطه ي » م«پرگار دایره اي بکشید که مرکز آن نقطه ي با -7
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شعاع آن چند سانتی متر است؟بکشید؛ با این پرگار یک دایره 

م د

.قسمت مساوي تقسیم کنید8دایره را به صورت تقریبی به این 
.کسر      را نشان دهید



٣

قسمت این شکل را رنگ 2؟ به قسمت هاي مساوي تقسیم شده استکدام یک از شکل هاي زیر -8
.کنید و کسر مربوط به آن را بنویسید
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2چه کسري از این دایره نارنجی است؟-9
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راکسر     -10 14
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.یدزمان هایی را که ساعت ها نشان می دهند، با ربع و نیم بنویس-11

قسمت هایش 
دمساوي نیستن

قسمت هایش 
دمساوي نیستن

قسمت هایش 
دمساوي نیستن

1
راو کسر      2 .نیم می گوییمربع

.ازیدشکل روبه رو را با چوب کبریت بس-1
.دچهار چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربع به وجود آی

.)مربع ها هم اندازه نیستند(
د سه چوب کبریت را حرکت دهید و جابه جا کنی-2

.تا چهار مربع یک اندازه به وجود آید

.  شش چوب کبریت را جابه جا کنید تا چهار مثلث و یک شش ضلعی به وجود آید-3
حرکت باقیمانده را با جابه جا کردن چوب کبریت ها به پایان می 5براي این کار ما تنها به یک حرکت احتیاج داریم و 

.رسانیم و شکل نهایی به یکی از شکل هاي زیر خواهد بود



۴

.ار از توسرمایه از من و ک«:منصور به امید گفت. منصور و امید قرار گذاشتند با هم شریک شوند
.امید قبول کرد» .در آخر هم نصف سودي که به دست می آوري، مال من باشد

منصور » تومان8000«:امید پاسخ داد» امروز چقدر سود کردي؟«:در پایان روز اول منصور پرسید
امید » حاال چقدر براي تو مانده است؟. تومان، مال من است4000نصف آن، یعنی «:گفت
».تومان مال من است2000پس نصف آن یعنی «:منصور دوباره گفت» .تومان4000«:گفت

تومان دیگر به منصور بدهد اما با خود فکر کرد که اگر بخواهد هر بار2000امید می خواست 
ت می  نیمی از پولی را که به دست آورده است به منصور بدهد، کم کم باید همه ي آنچه را به دس

آورد، به او بدهد؛ 
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