
 

10 155+

167+

واحد8
واحد12
واحد28

طبقه7654321

واحد282420161284

واحد به واحد 4با توجه به شکل می توان فهمید با افزایش هر طبقه 
.هاي قبلی اضافه می شود

4 8 124+ 4+



 

4 5 6 7 8 9

200150 250 300 350 400 450

50+ 50+50+ 50+ 50+ 50+

ریال200

بسته بیسکویت6

بسته باید بفروشد9

اتاق خواب دارد6
اتاق خواب دارد30

)تا2تا 2الگوي شمارش .(واحد به تعداد واحد ها اضافه می شود2با کاهش هر طبقه، 

)تا6تا 6الگوي شمارش .(اتاق خواب به تعداد اتاق هاي خواب اضافه می شود6با کاهش هر طبقه، 

طبقه12345

واحد108642

اتاق302418126



 

8 12 4 4 4 12

12 125 5 2 2 2 2 2 2

18=3+3+3+3+3+3
3،6،9،12،15،18

12=6+6
6،12

15=5+5+5
5،10،15

12=4+4+4
4،8،12



 

32=4+4+4+4+4+4+4+4
4،8،12،16،20،24،28،32

32=2+5+5+5+5+5+5
5،10،15،20،25،30،32

32=2+6+6+6+6+6
6،12،18،24،30،32

در هر سه دسته بندي

24+4+4+4+4+4+4
4،8،12،16،20،24

30=5+5+5+5+5+5
5،10،15،20،25،30 32=4+4+4+4+4+4+4+4

4،8،12،16،20،24،28،32

29=4+5+5+5+5+5
5،10،15،20،25،29

33=3+5+5+5+5+5+5
5،10،15،20،25،30،33

24=4+4+4+4+4+4
4،8،12،16،20،24



 

7+ 7+ 7+ 7+

200+ 200+
900700.اضافه می شوند200تا 200عدد ها 

750 850

700

100+ 100+
.اضافه می شوند100تا 100عدد ها 

.اضافه می شوند9تا 9عدد ها 

.اضافه می شوند11تا 11عدد ها 

52 65 78

36 45 54

45 56 67

13+13+ 13+ 13+ 13+ 13+

9+9+ 9+ 9+ 9+ 9+

11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+

.روز اضافه شود، تاریخ شنبه ي هفته بعد به دست می آید7یعنی اگر به تاریخ هر شنبه . تا است7تا 7الگوي 
1،8،15،22،29

19
19

19
19

.با جابه جا شدن عددها، حاصل جمع تغییر نمی کند

20
20

25
30

10 10

3 10

10

10

1010



 

8
.را به دست می آوریم8را با هم جمع می کنیم و عدد 3و 5عدد هاي 

15 =5..... +
10 =5 -15

10

16
22
30
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34
229

2
8
17
142

5
40
120

20
25
150

29
43
160

14
28
145

طرف6از 



 

پس از ده روز این ورزشکار در روز یازدهم می تواند در تمرین تیم شرکت کند

25 30 35 40 45 50 55 60

15
55
35 25

45
30

5
15

40

45
30
35



 

6+ 2= 8ساعت8
1+ 4= 5ساعت5

2 =1 +1 ساعت2

5 =2 +1 +1+1
ساعت5

ساعت24

315
416

1022



 

ساعت4
416

921

زهرا در مجموع چند ساعت خوابیده است؟ 
زهرا در مجموع چند ساعت مشغول نماز خواندن و غذا خوردن بوده است؟

8 =2 +6
3 =1 +1 +1 ساعت3تقریبا 

ساعت8



 

14
15

16
171819

20
21
22

23 00
2
3

4
567

8
9
10

11
نماز و 
ناهار

میهمانی
نماز و 
شام

درس 
خواندن

خواب

خواب
درس خواندن

6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ز و 
نما

حانه
صب مام

ح درس 
خواندن 
در خانه

استراحت

نهار
ز و 

نما درس 
خواندن 
در خانه

انی
میهم

 به 
تن

رف

میهمانی

خانه
 به 

تن
گش

بر
شام

از و
ت نم

راح
است خواب

10 =12 -22 شب10

بعد از ظهر5یا 17ساعت
17 =10 +7

27 =9 +9+9
9،18،27

7 =1 +2 +2 +2
3،5،7

7 =2 +5

8 =4 +4
4،8



 

اگر تعداد مربع ها را در  
یکی از چهار قسمت خط  
تقارن بشماریم و چهار  
بار با هم جمع کنیم،  

حاصل جمع تعداد کل  
.مربع ها می شود

28 =7 +7 +7 +7
7،14،21،28

اگر تعداد مربع هاي  
یک طرف خط تقارن  

را بشماریم و با  
خودش جمع کنیم،  

حاصل جمع تعداد کل  
.مربع ها می شود

38 =19 +19
19،38

مستطیل



 

56 =28 +28

6 10
4+ 40



 

28

8 16

27

12

22 20



 

هستند) 4:30(چون هر دو ساعت نمایانگر ساعت 
البته ساعت عقربه اي به تنهایی نشان نمی دهد که صبح است یا بعد از ظهر 

.ولی چهار و سی دقیقه بعد از ظهر، همان شانزده و سی دقیقه است

جمع می شود سپس 5هر عددي وارد این ماشین می شود ابتدا با 
و در مجموع می توان گفت عددي که  . تا از آن کم می شود4

.وارد این ماشین می شود با یک جمع می شود

20 24 28 32 36 40 44

24 30 36 42 48 54 60 66

12،24،34

35302520151050
24222018161412
21181512963

3528211470

25 20
25 28



 

19 14:45 21:30

3 1:18 7:25 8:15

بعد از ظهر4ساعت 
17ساعت 

22 20 17

5123682

14 20 18 15 24 22 20





 

چند ضلعی سه بعدي

.بهترین راه حل درست کردن بسته هاي  ده تایی است
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490

497

495 495

497

490
یکان

صدگانصدگاندهگان دهگان

یکان

.حالت می توان نوشت13به 
عدد اول1211109876543210

عدد دوم0123456789101112

جمع12121212121212121212121212



 

107 =7 +100

تعداد صف10987654321

تعداد دانش آموزان100908070605040302010

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3،6،9
9 =3 +3 +3

به سه روش
روش اول:ریالی 100سکه 1+ سکه ده ریالی10= ریال200
روش دوم:ریالی 100سکه 2+ سکه ده ریالی0= ریال200
روش سوم:ریالی 100سکه 0+ سکه ده ریالی20= ریال200



 

100
تایی10بسته 100

ریالی دیگر باید به بانک بدهد100یک سکه  

کلوچه1
تایی کلوچه10پاکت 

پاکتی کلوچه10جعبه 
جعبه اي کلوچه10کارتن

3 4 6 12



 

400 500 600 700 800 900 1000

930 940 950 960 970 980 990 1000
993 994 995 996 997 998 999 1000

1000



 

تا بیشتر است9
رقم4

را نشان می دهد100عدد 

را نشان می دهد1000عدد 

4000 6000 5000

4000 5000 6000 7000 8000 9000
7000 9000
8000

مربع 5با 
نمی توان مکعب 

ساخت زیرا 
مربع 6مکعب 

.دارد

تا مربع دارد 6
ولی با تا کردن 
مکعب درست 

.نمی شود

مربع دارد 7
نمی توان مکعب 

.درست کرد

مربع دارند و 6
با تا کردن 

مکعب درست 
.می شود

مربع دارد 5
نمی توان مکعب 

ساخت

مربع دارد 7
نمی توان مکعب 

.درست کرد



 

2134

دو هزار و صد و سی و چهار

1327

2

1246

یک هزار و دویست و چهل و شش

یک هزار و سی صد و بیست و هفت

1 3 4

1 3 2 7

1 2 4 6

رقمی4

هفت هزار و پنجاه وچهار7054

سانتی متر5

میلی متر70



 

پارچ
باغ

کارتن
اتوبان

دانشگاه
انبار

تومان100101

ریال100010010

ریال1000

ده تایی9
50
1000
1000

3241

صدتایی 6
3000
700
500
8073

هزار تایی7
1000
7000
500



 

.سانتی متر می شود10
برگ کاغذ را با استفاده 100

برگ کاغذ را 1000از خط کش اندازه گرفتم که یک سانتی متر شد، چون می خواستم ضخامت 
.به دست آورم این عدد را ده برابر کردم

5 +200 +8000
10 +100 +7000

300 +9000

510 =130 +380
9120 =1230 +7890

11 =3 +8
764 =237 +524

30 =17 -47
500 =260 -760

1235
5043
3405
4030



 

2324 3111





2333 2511

2310 2318

ابتدا رقم هزارگان دو عدد را با 
هم مقایسه می کنیم سپس صدگان بعد دهگان و در آخر یکان به ترتیب گفته شده در هر مرحله 

.که عدد ها مساوي نباشند عدد بزرگ تر مشخص کننده است



 

یک دانه شکالت یا آدامس

یک قوطی شیر کوچک

یک بستنی چوبی

1000+ 1000+ 1000+ 1000= 4000ریال 
4000 3528>

.دالر ارزش بیشتري دارد4

.لیره ارزش بیشتري دارد4500
4500 4000

1000+ 1000+ 1000+ 1000= 4000لیره 

تومان100= ریال 1000  ریال989ریال     1000



 

1200+ 1200+ 1200= 3600تومان 

تومان1= ریال 10 2100+ 2100= 4200لیره 

7430
شش هزار و هشت صد و هفتاد و دو

1300 1400 1500 1600 1700 1800
2500 3000 3500 4000 4500 5000

3000 ،2800 ،2600 ،2400 ،2200 ،2000 ،1800 ،1600 ،1400

6000 ،5900 ،5800 ،5700 ،5600 ،5500 ،5400 ،5300 ،5200 ،5100 ،5000

متر3000
کیلومتر7



 

439247105 807

920 2250 4781 6099

1050 1170 1430 1685

30002500

7000 8000 6000

.جرم کتاب بیشتر است زیرا کفه ي کتاب پاین قرار گرفته است



 

70

4203

2 +2000

3547

5051

3152

1084

6009

960

9 +20 +1000

8 200 40 2

6000 6000

گرم1110 گرم121 گرم22

6000

4000 8000

5000



 

325
420

127

129129

.متر است100تا 10
کیلو متر4متر9000

3200

5
30004

27003250

500+ 250+ 100= 850گرم 

گرم3973



 

.این قسمت به عهد دانش آموز است
تومان پول گرفتم و به مغازه رفتم و یک بستنی خریدم 1000از پدرم : مثال

تومان را به مغازه دار دادم او نیز یک 1000تومان بود من 700قیمت بستنی 
.تومانی به من پس داد100تومانی و یک سکه 200سکه 

120+ 27= 147کیلو متر 

دانش آموز کالس دوم3000
تومان700

ریال8000

میز تحریر ، در کالس ، تلوزیون خانه ما

سیب بزرگ ، صفحه کلید کامپیوتر5یک خربزه کوچک ، 

میلی متر
سانتی متر

سانتی متر
متر

دانش آموز کالس ششم2000 5000 =2000 +3000
نفر است5000تعداد تقریبی دانش آموزان دوم و ششم شهر بم 



 

گرم
گرمکیلو گرم

کیلو گرم

3462 3562 4562

3552 3652 4652 4552

4552 4562

1009999
9876 102

222 ،223 ،224،232،233 ،234
،242 ،243 ،244،322 ،323،324
،332 ،333،334،342،343،344
،422،423،424،432،433،434
،442،443،444

444:بزرگ ترین

کیلو گرم

10+

10+

100+

100+

1000+

1000+

10 -

1000 -100 -

222: کوچک ترین
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١

لیزمین کشاورزي مستطیل شک-1

.استقسمت مساوي باقی مانده ........ قسمت از ........ 

قسمت دیگر 2در و 
.آن گوجه فرنگی کاشته اند

.اندقسمت مساوي تقسیم کرده 6را به 
در یک قسمت کاهوقسمت آن سبزي خوردن، 2در 



 

٢

یک قطعه زمین کشاورزي-2

.را پیاز کاشته اندقسمت مساوي ........ قسمت از ........ 

.  ددر نیمی از آن هویج کاشتن
یک قسمت از در . قسمت مساوي تقسیم کرده اند3نیمه دیگرش را نیز به 

.  آن پیاز کاشتند

. را نصف کردند

برادرش مریم طول اتاق را با قدم هاي مساوي اندازه گرفت؛  -3
مجید طول همان اتاق را با قدم هاي مساوي اندازه گرفت؛  

. قدم شد7
.قدم شد6



 

٣

1000 100 10 1

. به شکل هاي زیر و عددي که هر کدام نشان می دهند، توجه کنید-1

.  و جواد از همه کوتاه تر استهمه بلندترقد مهدي از مهدي، -2
.استقد محسن بین قد حمید و جواد 

. در حیاط ایستاده اندمحسنو جوادحمید، 



 

۴

3-تقسیمقسمت مساوي 4قسمت آن را نیز به هر.  یمقسمت مساوي تقسیم کرده ا4را به یک مربع
.ایمکرده 



 

١

طول این مداد-1

.ر استسانتی متر کمت........ از سانتی متر بیشتر و ........ طول مداد از 
.........سانتی متر است؟ 5طول چند میلی متر بیشتر از 

ت؟یعنی چه کسري از یک سانتی متر اس
.تمیلی متر اس........ سانتی متر و ........ طول مداد 

.تسانتی متر و      سانتی متر اس........ طول مداد 
10

.پرکنیدجاهاي خالی را .ایماندازه گرفته را با خط کش



 

٢

اندازه ي در یک خودکار-2

.تکمتر اس........ سانتی متر بیشتر و از ....... اندازه ي در خودکار از 
.......  سانتی متر برسد؟ 5اندازه ي در خودکار چند میلی متر مانده است تا به 

10
در شکل روبه رو، دو قرص نان-3

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

.کنیدجاهاي خالی را پر .  ماندازه گرفته ایرا با خط کش

یعنی چه کسري از یک سانتی متر است؟ 
.بینیدو کسري از یک نان را می 

.ندهر کدام از دانش آموزان با استفاده از یک وسیله دایره اي رسم می کن
زان، آموزگار نیز در حیاط مدرسه با یک طناب و به کمک یکی از دانش آمو

دانش آموزي که یک سر طناب را . دایره ي بزرگی روي زمین می کشد
استگرفته 



 

٣

ابا توجه به شکل ه-1

با توجه به نمونه ي باال ساعت هاي زیر چه زمانی را نشان می دهند؟-2

.است5مانده به ................ ساعت .است7مانده به ............... ساعت .و ربع است....... ساعت 

2
2

تا ساعت دو نیم چه  2عقربه ي بزرگ از ساعت ، 
کسري از یک ساعت را طی کرده است؟

.یدنقطه هاي مشخص شده روي محور را مانند نمونه ي زیر بیان کن-4
.و نیم را نشان می دهد........ نقطه ي مشخص شده عدد 

.را نشان می دهد............ و ........ نقطه ي مشخص شده عدد 
.را نشان می دهد............ نقطه ي مشخص شده عدد 

30 1 2

30 1 2

30 1 2

شعاع
مرکز

1

پرگار

سوزن پرگار
مرکز دایره

شعاع

دایره



 

۴

.عدد هاي زیر را روي محور نشان دهید-1

1واحد بعد از عدد 

2از عدد مانده واحد 

3واحد بعد از عدد 

2از عدد مانده واحد 

0 1 2 3 4

30 1 2 4 5

0 1 2

30 1 2 4 5

.مشخّص کنید هر کدام از عددهاي زیر بین کدام دو عدد قرار دارد-2

2
3

1
4

3
4
1
2

1
5واحد بعد از عدد 2

3
6واحد بعد از عدد 4

؟با توجه به شکل جرم خربزه چقدر است-3

.یداندازه ها را با توجه به خط کش بنویس-4

و      سانتی مترسانتی متر ....... طول مداد 

تر  سانتی متر و      سانتی م....... طول مداد تراش 

مترسانتی متر و      سانتی....... طول گیره ي کاغذ 

ت؟کدام یک از دایره ها به دو قسمت مساوي تقسیم شده اس
ند؟براي نصف کدن دایره، خط رسم شده باید از کدام نقطه عبور ک

بین قطر و شعاع دایره چه رابطه اي وجود دارد؟

 




 

١

1
2

1
4

4را به مربع با تا کردن، . یک مربع روي کاغذ بکشید و دور آن را قیچی کنید-1
تا کردن مجدد، هر با .یک قسمت آن را رنگ کنید.  قسمت مساوي تقسیم کنید

.  کنیدقسمت مساوي تقسیم 4قسمت مربع را نیز به 





 

٢

.یدبراي هر شکل یک کسر بنویس-2

اوي کسر  با استفاده از نتیجه فعالیت باال براي هر ردیف از شکل ها یک تس-3
.بنویسید









.نیدبا استفاده از شکل زیر تساوي کسر ها را کامل ک-4
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٣

.یسیدبا توجه به شکل ها، براي هر کدام یک کسر بنو-1

3
3

4
4

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

4 4
8 8

سانتی متر4

چرا؟





 

۴

:دبا رسم شکل نشان دهی-1  
2 3 41 2 3 4

1 2
2

3
3

4
4

.کسر مساوي بنویسید3براي شکل روبه رو -2



.با کامل کردن شکل نشان دهید که               است-3 3
7
 6

14

.دقیقه حرکت کرده است10عقربه ي بزرگ ساعت به اندازه ي 
.ی دهداین شکل یک زاویه را نشان م. مسیر حرکت عقربه ي بزرگ رنگ شده است

.داددر شکل روبه رو، باز شدن قیچی را نیز می توان با یک زاویه نشان
مثلث چند زاویه دارد؟



 

١

3
4

3
8 

 
کمتر از مساوي با بیشتر از

پدر حسین-1
1
3

1
2

1 1
2 3

حسین مهدي

مهدي.  به هر کدام از آن ها یک مقدار مساوي پول دادمهديو 
حسینو  .پولش را صدقه دادپول خود





 

٢

مادر مهدیه-2

1 2
3 3

زهرا مهدیه

1
3

2
3 پولش  زهراو پولشمهدیه. دادبه آن ها به مقدار مساوي پول زهراو 

. را صدقه داد



.دقیقه حرکت کرده است15عقربه ي بزرگ ساعت 
.ندزاویه حرکت این عقربه را زاویه ي راست می گوی

؟زاویه هاي یک مستطیل چه نوع زاویه اي هستند
مستطیل چند زاویه دارد؟

.قرار دهید=یا >یا <به کمک شکل در     عالمت 
1 2
2 5
1 2
3 6
3 2
4 6

2 1
5 3

1
2
1
3
2
5
3
4
2
6

.دقیقه حرکت کرده است15در همه ي این ساعت ها عقربه ي بزرگ به اندازه ي 
دقیقه حرکت کند،15اگر عقربه ي بزرگ، 



 

٣

. از شربت پارچ هم خورده شده است.    از شربت لیوان خورده شده است-1 1
2

1
2

.ادیدسپس توضیح دهید که چگونه این مقایسه را انجام د. عددهاي زیر را با هم مقایسه کنید-2
3
10 2واحد و      واحد 1

10 7واحد و      واحد2
10 3واحد و      واحد 1

10 واحد و      واحد4

.  ندیک دیوار باید با زمین زاویه ي راست درست ک. این درخت با زاویه ي راست روي زمین قرار گرفته است
ورد بنّاها با استفاده از چه وسیله اي مطمئن می شوند که دیوار با زاویه ي راست چیده شده است؟ در این م

.سؤال کنید

.با گونیا هم می توانیم زاویه ي راست را تشخیص دهیم



 

١

.  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

1
6

1
4

1
3

1
2



 

٢

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

3
8

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

2
6

2
3

2
4

2چه کسري از این دایره نارنجی است؟-9
6 2
6 2
6

راکسر     -10 14
1
2

1
4

.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؛ 

1
2
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١

چه عددي است؟999بعد از -1

چه عددي به دست می آید؟ چرا؟. تا کم می کنیم5از حاصل، . اضافه می کنیم5عددي را به -3

:این مسئله را به صورت زیر می نویسیم

.ع بگذاریدمرب) خواسته ي مسئله(حاال براي مسئله هاي زیر یک تساوي بنویسید و به جاي سؤال 

.این عدد را به دست آورید. شد1100جمع کردیم؛ حاصل 1000عددي را با -2

 =1 +999

1000 +      =999

990      =-1000

1100 =1000+

 =5+  =5-



 

٢

.ویسیدبه کمک آن براي هر شکل یک عبارت بن. شمردن مربع ها را در فصل اول یاد گرفتید

1231234 مربع....... دسته کاشی   تایی می شود 4

بعمر....... تایی می شود .......دسته کاشی .......

بعمر....... می شود تایی ..... دسته کاشی ...... 

عمرب....... می شود تایی ..... کاشی دسته ...... 



 

٣

عمرب....... می شود تایی ..... دسته کاشی ....... 

عمرب....... تایی می شود ...... کاشی دسته ..... 



 

١

.شکالت گذاشت4او در هر بسته . بسته هاي شکالت درست کرد) ص(طاها براي والدت پیامبر اکرم 

تی چرا از ضرب استفاده نکردي؟ می توانس«:خواهر بزرگ تر طاها، که معلّم ریاضی بود، به او گفت
»بنویسی                

ست؟چند شکالت به این خانواده رسیده ا. بسته شکالت برداشت3یکی از همسایه ها 
.)کنیدشما هم شکل رسم(طاها ابتدا براي این مسئله شکل کشید 

... ........تایی می شود .......... دسته ي : ........... سپس این عبارت را نوشت

شکالت باشد، 5حاال شما بگوییدکه اگر در هر بسته 
.)سیدشکل بکشید و عبارت ضرب بنوی(

 3 4 12

3

  4 4 4 12

515



 

٢

اده  در شکل هاي زیر دو نمونه آجر چینی را که از آن ها در ساختن دیوار استف
.  می شود، مشاهده می کنید

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

رنگ مختلف قسمتی از آجرها را در دسته 4با 
. یدبراي هر کدام یک ضرب بنویس.  هاي مساوي رنگ کنید

.)دسته درست شود4هر دسته را یک رنگ کنید تا (

.سیدبراي هر شکل یک تساوي ضرب بنوی-1

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

.ویسیدبه کمک تقارن، تعداد مربع ها را پیدا کنید و براي آن ها یک ضرب بن-2

..... ..... 2 ..... ..... 2 ..... ..... 2



 

٣

.را نوشت3+ 3شکل روبه رو می توان جمع براي 

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

تا دسته ي سه تایی یعنی2: همچنین می توان گفت
.حاال حاصل ضرب را به کمک جمع پیدا کنید

.نیدبا انجام ضرب با ماشین حساب، درستی عبارت ها را برسی ک

......     4 3 3 3 3 3
......      5 7 7 7 7 7 7

..... ..... ..... ..... ......     4 9

  3 3 2 3

.دبه کمک محور، مثل نمونه، ضرب را کامل کنی-1

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

..... 3 4

..... 5 2

 2 5 10



 

۴

.نیدبا ضرب کردن مانند نمونه الگو هاي شمارش چندتا چندتا را پیدا ک-2
5

1 5

10

2 5

......

3 5

......

..... .....

5 5 5
3

1 3

6

2 3

9

3 3

......

..... .....

3 3 3

6

1 5

12

.....2

18

..... .....

......

..... .....

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

4

1 4

8

..... .....

.....

..... .....

......

..... .....

4 4 4

.نیدبراي هر ضرب یک جمع بنویسید و حاصل آن را پیدا ک-3
..... ..... ..... .....    3 4
..... ..... ..... .....    3 5

..... ..... .....   2 6

..... ..... .....   2 7

.به کمک ماشین حساب، حاصل ضرب هاي زیر را به دست آورید
 4 9  8 7  6 5

3 7  4 6  8 5 
     

402421
36 56 30



 

١

او از .معلّم کالس سوم در کالس برگه هایی پخش کرد که شکل هاي زیر، روي آن ها کشیده شده بود-1
ا پیدا دانش آموزان خواست که با دسته بندي کردن و نوشتن یک عبارت ضرب، تعداد مربع هاي هر شکل ر

ما دسته شکل آخر را ش. (عبارت هاي هر کدام را پیدا کنید. پاسخ چند دانش آموز را در زیر می بینید. کنند
.)بندي کنید

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

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



 

٢

.حاصل ضرب هاي زیر را با روش هاي خواسته شده به دست آورید-2

 3 5  4 5
   5 5 5 5 20

 2 7  5 4

 5 3

3
1 3

3
2 3

3
3 3

3
4 3 5 3

 4 7

آن گاه یکی از . در مورد روش هاي پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد در کالس گفت و گو کنید-1
ر سپس، حاصل ضرب هاي زیر را با ه.روش ها را انتخاب کنید و دلیل این انتخاب را توضیح دهید

.  روشی که دوست دارید، به دست آورید
 4 6  5 7
   6 6 6 6 24

.جدول ضرب را کامل کنید-2



 

٣

رب را به کمک این الگو حاصل ض. ارتباط ضرب ها را با الگوي شمارش چندتا چندتا توضیح دهید-3
به دست آورید

..... 1 2
..... 2 2
..... 3 2
..... 4 2
..... 5 2
..... 6 2
..... 7 2
..... 8 2
..... 9 2

..... 1 3
..... 2 3
..... 3 3
..... 4 3
..... 5 3
..... 6 3
..... 7 3
..... 8 3
..... 9 3

..... 1 4
..... 2 4
..... 3 4
..... 4 4
..... 5 4
..... 6 4
..... 7 4
..... 8 4
..... 9 4

5و 10و15و .....و ..... و..... و..... و..... و.....

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

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

تساوي ها براي هر کدام یک ضرب بنویسید و. شکل روبه رو را به صورت هاي مختلف دسته بندي کنید-2
.را کامل کنید

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

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



 

۴

روز چند صفحه قرآن خوانده است؟5پس از . صفحه قرآن می خواند2مجید روزي -3

دو دست قاشق چنق قاشق دارد؟. قاشق دارد6هر دست قاشق -4

.در دو جین چند جفت جوراب هست. جفت جوراب هست6در هر جین جوراب، -5

تایی روي هم چند مداد هست؟12تایی و یک جعبه ي 6جعبه مداد رنگی 3در -6

.حل کنیدمسئله ي زیر را به کمک ماشین حساب. براي حلّ مسئله می توانید از ماشین حساب کمک بگیرید
.تایی مداد رنگی وجود دارد12بسته ي 8در یک کارتن 

در این کارتن چند مداد رنگی وجود دارد؟

 2 5 10

 2 6 12

 2 6 12

 
 

3 6 18
18 12 30

 8 12 96



 

١

  6 8 8 6

6 8 8 6

خاصیت جابه جایی

.حاصل ضرب هاي سمت راست را با شکل و سمت چپ را با محور به دست آورید-1

.ویسیداز این فعالیت چه نتیجه اي می گیرید؟ بن

 1 5

 3 1

 2 1

 1 7



 

٢

.مانند نمونه هر شکل را با دو نوع دسته بندي شمارش کنید و براي آن ضرب بنویسید-2

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

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

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

د؟از مقایسه ي دو ضرب در هر شکل چه نتیجه اي می گیرن

ل          براي مثال، حاص. یاد گیرفتید که در ضرب با جابه جا شدن دو عدد، حاصل ضرب تفاوتی نمی کند
.با توجه به این مطلب تساوي ها را کامل کنید. با         برابر است

3 5
5 3

 3 7 21  7 3  4 6

 6 4  5 9  9 5

 4 8  8 4



 

٣

.یدبا نوشتن حاصل ضرب، درست بودن تساوي هاي زیر را برسی کن

..... ..... .

)

...

( (

.

)    
 

1 7 4 7 5 7

:یمبراي پیدا کردن تعداد کلّ مربع ها می توانیم به دو صورت عمل کن-1

سبزتایی مربع 4دسته ي 1تایی مربع سفید و 4دسته ي 5
:پس. تایی مربع داریم4دسته ي 6می دانیم که در مجموع 

..... ..... .( ) ( ) ....

.....

     
 
5 4 1 4

6 4

..... ..... .

)

...

( (

.

)    
 

6 5 2 5 8 5

.، حاصل ضرب هاي جدید را به دست آورید69با توجه به سؤال باال و جدول ضرب صفحه ي -2

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

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

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

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

       
       
       

6 5 5 5 1 5
8 6 5 6 3 6
9 7 5 7 4 7

جمع کنیم؟48براي پیدا کردن حاصل        ، چه عبارتی را باید با . 48می دانیم که         برابر است با -3 6 89 8
..... ....( ) ( ).    9 8 6 8

چند آب . تایی آبنبات سبز در ظرف گذاشت بود3بسته ي 5تایی آب نبات زرد و 3بسته ي 4زهره -4
نبات در ظرف بود؟

،  براي مثال. با توجه به تمرین هاي این بخش می توانید حاصل ضرب هر دو عدد را به دست آورید-5
:حاصل ضرب        به این صورت به دست آمده است 9 8

..( ) ( ... ..... .) ... .       9 8 5 8 4 8
.ضرب هاي        و        را در درس قبل یاد گرفته اید 5 84 8

( ) ( )    
 

4 3 5 3 9 3
12 15 27



 

۴

.نیدبا نوشتن حاصل ضرب، درست بودن تساوي هاي زیر را برسی ک

..... ..... .

)

...

( (

.

)    
 

7 1 7 4 7 5
..... ..... .

)

...

( (

.

)    
 

8 2 8 5 8 7

.یدتساوي ضرب را به کمک محور بنویس-1

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

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

صل تا کنون روش هاي گوناگونی براي پیدا کردن حا
.ضرب دو عدد یاد گرفته اید

.دبا استفاده از این روش ها جدول ضرب را کامل کنی

ا انجام سپس، بقیه ي عمل ها ر. دیدید که در محاسبه ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب می کرنیم
.سپس، حاصل جمع به دست می آید. در نمونه ي حل شده نیز ابتدا ضرب ها انجام شده اند. می دهیم

.حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید
( ) ( )

( ) ( ..... ..... .....)

     
     

4 5 3 6 20 18 38
7 4 3 9

( ) ( )

(

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

..... ..... .....) ( )

     
     

2 3 8 2
8 1 7 5
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 7 2 3 1 باقیمانده

1

.با رسم شکل مسئله را حل کنید

.یسیدحاال براي شکلی که کشیده اید یک ضرب بنو

.ه کنیدروبه رو استفادتقسیمبراي حل کردن مسئله می توانید از 
.بنویسیدبه کمک عبارت ضرب یا شکلی که کشیده اید، پاسخ تقسیم را

23456789101112131415161718192021222324 می خواهد دفترچه ها را بسته او جواد براي شرکت در جشن نیکوکاري-1
.دفترچه قرار دهد3بندي کند و در هر بسته 

. دفترچه خریده است

 8 3 24

 24 3



 

٢

تایی قرار دهد، 4اگر جواد بخواهد دفترچه هایش را در بسته هاي -2

.دیدید که گوشه هاي مستطیل زاویه هاي راست هستند

.کنیدبراي پیدا کردن حاصل تقسیم از ضرب روبه رو استفاده

ودو ضلع مستطیل روبه ر
.این دو خط، هیچ وقت یکدیگر را قطع نمی کنند

.به این دو خط خط هاي موازي می گویند
.یدحاال دو ضلع دیگر مستطیل را با خط کش ادامه ده

؟آیا خط هایی که کشیده اید موازي هستند

.براي این مسئله یک عبارت تقسیم بنویسید
 24 4

 4 24

6

.را با خط کش ادامه داده ایم

ا نوشتن ب. تعداد شکل هاي هر دسته در کنار آن نوشته شده است. شکل هاي زیر را دسته بندي کنید
.یک تقسیم، تعداد دسته ها را پیدا کنید

3 4

56

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

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



 

٣

اوي با توجه به تعداد بشقاب ها، شکالت ها را به تعداد مس. تعداد شکالت ها در دایره نوشته شده است-2
.تعداد شکالت هاي هر بشقاب را با یک تقسیم به دست آورید. تقسیم کنید

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

18

12

.یدبراي محور هاي زیر یک تقسیم بنویس-3

..... 

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

.ریدبا نوشتن یک ضرب، حاصل تقسیم را به دست آو-4

..... 6 24 ..... ..... 5 ..... .....  48

..... 24 6 ..... 30 5 ..... 48 6

10 2
10

12

.نویسیدهر شکل را دسته بندي کنید و براي آن یک ضرب و دو تقسیم ب-1
..... ..... .....

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

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

 
 
 

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

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

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

 
 
 

.مادر محسن خیاطی می کند-2

 15 5 3

در یک کارتن-3

 

. دکمه می دوزد5پیراهنبه هر او 

8 6

. استکان جا می گیرد6در هر جعبه .داردجعبه استکان وجود 8
در این کارتن چند استکان هست؟

48



 

۴

. شاخه گل خریده است10سارا از گل فروشی -4

 10 2 5

.براي تقسیم          یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید-5 14 7

.نیدبراي ضرب        یک مسئله بنویسید و آن را حل ک-6 3 5
 14 7 2

 5 3 15

گلدان 2می خواهد این گل ها را به طور مساوي در او 
.  بگذارد

.دضلع هاي این دو مستطیل را اندازه بگیری
آیا ضلع هاي روبه رو مساوي هستند؟

.یدبه کمک نتیجه ي مسئله ي باال توضح دهید که اندازه ي ضلع قرمز رنگ چگونه به دست می آ

طولطول

عرض
عرض

11
2

  1 2 1 4
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( )3 4
12

( )8 2
4

 12 3

.چگونه به کمک ضرب می توانید حاصل تقسیم            را به دست آوردید؟ توضیح دهید-1 12 3

 


 3 12
 3 12

 12 3 4

).ح دهیدحاصل عبارت روبه رو را چگونه و به ترتیبی به دست می آورید؟ توضی-2 ) ( )  8 2 3 4

( ) ( )   8 2 3 4 4 12 16



 

٢

.الگو را ادامه دهید-1

1 2 5 22 2 3 2 4 2 6 2

6و 12و 18و .....و .....و .....و .....و .....و .....

7و 14و 21و .....و .....و .....و .....و .....و .....

چندمین عدد است؟48تا 8تا 8در الگوي شمارش -2

چند است؟54تا، عدد بعد از 9تا 9در الگوي شمارشی 
1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8

1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9

.نویسیدبا توجه به شکل، یک مسئله ي ضرب یا تقسیم ب-3

 3 3 9

 9 3 3



 

٣

.ویسیدبه سواالت زیر پاسخ دهید و براي هر کدام یک تقسیم بن-4

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

  تا؟12تا می شود 3چند 
تا؟20تا می شود 5چند  

.یددر هر بشقاب چند سیب هست؟ تساوي را کامل کن-5

..... 1 3
است؟تعداد سیب هاي بشقاب سمت راست چند برابر تعداد سیب هاي بشقاب سمت چپ
 6 3 2 .براي پیدا کردن پاسخ مسئله، از تقسیم استفاده کنید

.را پیدا کنید5برابر 2حاال 
.را به دست آورید7برابر 3

.را حساب کنید5برابر 6

 5 2 10
 3 7 21
 6 5 30

نفر را4اگر هر تاکسی . مسافران آن سوار تاکسی شدند. نفر مسافر داشت، خراب شد36اتوبوسی که -6

 

 20 5 4

.ح دهیدچرا استفاده از اتوبوس بهتر از تاکسی است؟ توضی

ریالی است؟5ریالی چند برابر سکّه ي 20سکّه ي -7

ریالی عوض کنیم؟20ریالی را می توانیم با یک سکّه ي 5چند سکّه ي 

؟سنّ اکبر چند برابر سنّ برادرش است. ساله است4برادرش . سال دارد12اکبر -8

اگر در هر صف نماز. نفر در نماز جماعت شرکت می کنند35در یک روستاي کوچک -9
 12 4 3

 35 7 5

.ر می بردسوار کند، حساب کنید که یک اتوبوس چند برابر یک تاکسی مساف

نفر بایستد، در مسجد این روستا چند صف درست می شود؟7جماعت 



 

۴

.مکعب کوچک درست شده است27شکل روبه رو از 
.مکعب را جدا می کنیم27آن ها را رنگ می زنیم و پس از خشک شدن رنگ، 

:ه ایدشما تا اینجا براي پیدا کردن حاصل ضرب دو عدد، چند روش یاد گرفت
..... 

..... 

.....      

..... ..... .....     8 9

..... 

4 4

9 3

5 9 9 9 9 9 9

( )5 9 ( )3 9

2 4

16
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.  تایی شکالت شیري دارد4بسته ي 3تایی شکالت قهوه اي و 6بسته ي 4رضا -1

 4 6 24
 3 4 12
 24 12 36

36

دسته گل رز سفید3او . شاخه گل داشته3دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته ي آن 2سپیده -2

 2 3 6
 3 4 12

 6 12 18

18سپیده چند شاخه گل خریده است؟. شاخه گل بود4هم خرید که در هر دسته ي آن 



 

٢

.عکس ماشین کمتر از او دارد5برادرش . عکس ماشین دارد15حسن -3

 15 5 10
 10 15 25

.مانند نمونه، این خط ها را جدا کنید. شکل هاي زیر از خط هاي مختلفی درست شده اند-1



 

٣

.یدمانند نمونه، این قطعه ها را جدا کن. این شکل ها نیز از قطعه هاي مختلفی درست شده اند-2

.دمربع زیر از کدام شکل هاي هندسی درست شده است؟ آن ها را مشخص کنی-3



 

١

.روبه رو را با دو حرف نام گذاري کنیدخط راست -1
.دبگذاری» م«روي خطّ راست روبه رو نقطه اي به نام 

آن. با گذاشتن این نقطه دو نیم خط به وجود می آید

.  دعالمت پیکان چه چیزي را نشان می دهد؟ توضیح دهی

. را با خط کش بکشید» م ن«خطّ راست -2

سد

.ها را هم نام گذاري کنید

یدبگیررا با خط کش اندازه » س د«
پاره خطّ. را انتخاب کنید» د«و » س«روي آن دو نقطه ي 

. و پاره خطّی به همان اندازه رسم کنید



 

٢

دو» م«، نقطه هایی پیدا کنید که با نقطه ي»م«به کمک خط کش و مانند مثال، در دور تا دور نقطه ي 

10 2 3

م
الف
ب

رسانتی مت2

.سانتی متر فاصله داشته باشند

.ویسیداین اندازه ها را با واحد ها سانتی متر و میلی متر بن. با خط کش پاره خط هاي زیر را اندازه بگیرید-2

س د=میلی متر        
س د=سانتی متر      

م ن=میلی متر        
م ن=سانتی متر      

س د

م
10 2 3

ن



 

٣

.نیدنقطه هاي روي شکل را نام گذاري ک. در شکل زیر سه خطّ راست دو به دو همدیگر را قطع کرده اند-3
.از برخورد این سه خط یک مثلّث به وجود آمده است

.ددور این مثلث را رنگ کنی
.دور این مثلّث از چند پاره خط درست شده است؟                  آن ها را نام ببرید

.شیدرا با خط کش اندازه بگیرید و خط بک» م«فاصله ي هر یک از نقطه هاي روي دایره تا نقطه ي 
؟آیا اندازه ي این پاره خط ها برابر است

نام این پاره خط ها چیست؟

نام این پاره خط ها چیست؟
»ب م«پاره خطّ 
»ب ن«پاره خطّ 
»م ن«پاره خطّ 

م

م

نب

.نددر شکل رو به رو چهار خطّ راست یکدیگر را قطع کرده ا-1
.دنقطه هاي روي شکل را نام گذاري کنی

.می نامیم» آ ب ج د ه«پنج ضلعی روبه رو را -2
.سیدشما هم این شکل ها را نام گذاري کنید و نام هر شکل را زیر آن بنوی

آ

ب

ج

ه

د



 

۴

،با خط کش یک چهار ضلعی-3

به این پاره خط هاي. در مستطیل زیر، گوشه هاي روبه رو را به هم وصل کرده ایم. گوشه دارد4مستطیل 

.کنیدو آن ها را نام گذاري بکشیدو یک شش ضلعی ضلعییک پنج 

ود حاال شما هم قطر هاي هر یک از این شکل ها را رسم کنی. قرمز رنگ قطر هاي مستطیل می گوییم
.تعداد آن ها را زیر هر شکل بنویسید



 

١

.دور شکل هاي زیر را با مداد رنگی، رنگ کنید-1

کل ازرنگ کردن دور هر شکل را از نقطه ي مشخّص شده شروع کنید و مانند نمونه بنویسید که آن ش-2

1دور شکل : ++++
2دور شکل : +++++

.برسداین کار را ادامه دهید تا دوباره به نقطه ي شروع. چه قسمت هایی تشکیل شده است

پاره خطّ م د 



 

٢

را اندازه) پاره خط ها(با خط کش ضلع ها . آن شکل می گویندمحیطاندازه ي دور هر شکل را -3

محیط: +++= محیط: ++=
.نیدبا توجه به اندازه هاي نوشته شده، طول پاره خطّ قرمز را پیدا ک-4

.بگیرید و محیط هر شکل را با نوشتن یک جمع پیدا کنید

راط شکل سپس با نوشتن یک جمع، محی. ابتدا اندازه ي ضلع هایی را که داده نشده است، پیدا کنید-2
.به دست آورید



 

٣

.یدبه کمک ضرب محیط شکل ها را پیدا کن-3

  محیط   محیط   محیط
یوانلآن را دور دهانه ي . ابتدا تکّه اي نخ بردارید. اگر می خواهید دور دهانه ي لیوان را اندازه بگیرید-4

شمایوان دور دهانه ي ل. حاال نخ را بردارید و روي خط کش بگذارید. برگردانید تا به نقطه ي شروع برسانید
چند سانتی متر است؟

.یدنام هر شکل را بنویسید و محیط آن را به کمک ضرب پیدا کن-1

  محیط   محیط   محیط
.یدطول خط هاي شکسته را پیدا کن-2



 

۴

.متر عرض دارد10متر طول و 24یک مزرعه ي مستطیل شکل -3

. می خواهم طول یک خطّ خمیده را پیدا کنیم
.مبعد هم طول پاره خط ها را اندازه می گیریم و با هم جمع می کنی. سپس آن ها را به هم وصل می کنیم

اریم؟اگر بخواهیم دور این مزرعه را نرده بکشیم، به چند متر نرده نیاز د

. براي این کار، ابتدا چند نقطه را روي این خط انتخاب می کنیم



 

١

.یدبه سطح نیمکت خود دست بکش-1

این دوبه کمک کاغذ شفّاف، اندازه ي. اندازه ي سطح کدام مربع بیشتر است؟ آن را رنگ کنید

.شیدبه سطح کتاب ریاضی خود دست بک
.دسطح میز روبه رو را رنگ کنی

.سطح را مقایسه کنید



 

٢

ردو شکل زی-3
تکّه کنیدتکّه 

سپس شکل سمت راست را. و دور آن ها را با قیچی ببریدیدبکشرا روي کاغذ شفاف 
. و روي شکل سمت چپ قرار دهید

از هر کدام از شکل هاي زیر-4
.وشانیدسطح سه مستطیل زیر را با کنار هم قرار دادن شکل مورد نظر بپ

.نویسیدتعداد شکل هایی را که براي پوشاندن مستطیل ها به کار برده اید، ب

ده عدد روي کاغذ شفّاف بکشید و دور آن ها را ببرید

یلمستطبا شمردن تعداد شکل هایی که داخل .  ه ایمیک مستطیل را روي سه نوع سطح شطرنجی کشید-1
قرار گرفته اند، اندازه ي سطح را با هر یک از واحدهاي داده شده بنویسید



 

٣

.یدبا توجه به واحد مشخّص شده، اندازه ي هر سطح رنگی را بنویس-2

.ندآن شکل می گویمساحتبه اندازه ي سطح هر شکل 

.نیداستفاده ک>یا = یا <مساحت قسمت رنگ شده در کدام شکل بیشتر است؟ از عالمت -1

1
2

1
2

1
2

1
2

3
8

3
8

4
16

6
16

3
8

3
8



 

۴

.یدمساحت شکل زیر را با واحد رنگ شده بنویس-2

.یدقطعه ي آن را از بیشترین به کمترین بنویس7مساحت . شکل تانگرام را از انتهاي کتاب ببرید-3

....                     : .............بیشترین مساحت
قطعه شکل هاي متفاوت بسازیم، 7اگر با این 

: ...................کمترین مساحت



 

١

.یدبا توجه به شکل مربع و واحد مشخّص شده، مساحت مربع زیر را بنویس-1

.گیردبا توجه به شکل و واحد داده شده، مشخّص کنید که مساحت شکل بین کدام دو عدد قرار می-2



 

٢

رشکل زی-3
.  دسطح شطرنجی زیر قرار دهی

دور آن را قیچی کنید و آن را هر بار روي یکی از دو. را روي کاغذ شفّاف بکشید
.با شمردن مربع هاي واحد، مساحت شکل را بین دو عدد بنویسید

.ستمربع روبه رو به ضلع یک سانتی متر ا-1
ی متر رسمبراي این که اندازه ي سطح و مساحت شکل ها متفاوت نباشد، مربعی به ضلع یک سانت

بها توجه ب. آن را واحد سطح در نظر می گیریم و به آن یک سانتی متر مربع می گوییم. می کنیم
شکل، 

.دبا شمردن مربع هاي واحد، مساحت مستطیل ها و مربع ها را بنویسی-2



 

٣

.  یدبراي پیدا کردن تعداد مربع ها ي واحد، می توانید آن ها را بشمر

.ریدبا استفاده از راه حلّ خود مساحت مربع و مستطیل زیر را به دست آو-3

 2 2 4 2 4 8

.یدمساحت شکل هاي زیر را مانند نمونه پیدا کن-1

 4 4 16  7 5 35

 4 6 246



 

۴

.  سانتی متر مربع است48مساحت مستطیلی -2

د؛ مساحت مستطیل ها را پیدا کنی-3

 4 2 8 4 2 8 4 2 8

سانتی متر باشد، 6اگر یک ضلع آن 

.)دخط چین ها براي راهنمایی شما رسم شده ان. (مساحت شکل هاي زیر را پیدا کنید-4

 2 2 4
 2 4 8
 2 6 12
  4 8 12 24

 2 2 4
 3 6 18
 4 18 22



 

١

مــحــیــط
مسـاحـت

.یداز شما خواسته شده است که اندازه ي خطّ روبه رو را به کمک یک تکّه نخ پیدا کن

10 2 3 4 5 6 7 8



 

٢

.  دمحیط مثلّث ها را پیدا کنی-1

.مساحت و محیط مستطیل ها را به دست آورید-2
.  ندهمان طور که می بینید، مساحت ها برابر

مادر سمیه سجاد و جانماز جشن تکلیف او را به صورت زیر دوخته و دور آن ها را توردوزي کرده-3
،  با توجه به اندازه هاي داده شده. است

متر خریده است مساحت این فرش چند متر مربع است؟6×4پدر علی یک فرش -4



 

٣

.چسبانده ایم4×3سانتی متر یک عکس6و 9روي یک مقواي زرد به طول و عرض -5

.دا کنیدبه کمک هشت ضلعی رسم شده، محیط دایره را به طور تقریبی پی-6

.مساحت شکل هاي زیر را به دست آورید-7



 

۴

مشخّص اندشکل قطعات در دو .سعی کنید این شکل ها را بسازید. قطعه ي تانگرام درست شده اند7شکل هاي زیر با 
.دهیدهم قرار کنار شما فقط باید آن ها را و 

واو می خواهد یک قطعه زمین کشاورزي خود را به طور مساوي بین د. علی، پدر امین و اکبر است

.»زمین ها استفاده می کرده اند
احتدر گذشته نیز از همین روش براي پیدا کردن مس. تبدیل یک زمین به مثلّث مساحی می گویند

ه روشمحاسبه ي مساحت مثلّث را سال آینده یاد می گیریم اما می دانم که ب«: امین می گوید
»باید پیدا کنیم؟

نهمساحت مثلّث را چگو«: پدر می پرسد» .ها را با هم جمع کنید، مساحت کلّ زمین به دست می آید
ت مثلّثاگر مساح. ابتدا زمین را به مثلّث هاي مختلف تقسیم کنید«: او می گوید. پیشنهادي می دهد

درشامین که در دبیرستان درس می خواند، براي حلّ این مشکل به پ. و پستی و بلندي هایی دارد
اف نیستبراي این کار، او ابتدا باید مساحت این زمین را محاسبه کند اما زمین ص. پسرش تقسیم کند
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١

.)تبه دست آوردن جواب الزم نیس. (در مسئله هاي زیر فقط نوع عمل را تشخیص دهید
. ساعت است24هر روز . روز دارد365هر سال -1

. کیلومتر است123از قم تا کاشان نیز . کیلومتر است123فاصله ي شهر تهران تا قم -2

»اورست«بلند ترین قلّه ي روي زمین . متر است5671نام دارد و » دماوند«بلند ترین قلّه ي ایران -3
. متر است8848نام دارد و 



 

٢

تعداد رأي. مردم ایران به جمهوري اسالمی رأي دادند1358فروردین ماه 12روز -4
. بوده است6539و 4834، 7895هاي سه صندوق به ترتیب 

ضلعی؟19ضلعی بیشتر است یا یک 20تعداد قطرهاي یک -1



 

٣

.وندشکل هاي زیر با ترتیب و الگوي مشخّص ساخته می ش-2



 

١

.دبه کمک شکل، دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنی-1
.یدکردتوضیح دهید که چگونه دو عدد را مقایسه 

دادنو قرار (، ابتدا آن ها را با حذف رقم یکان ، دهگان و صدگان 3431و 3425براي مقایسه دو عدد -2

.نیددو عدد را با حذف رقم هاي یکان و دهگان بنویسید و مقایسه ک
.دو عدد را با حذف رقم هاي یکان و بنویسید و مقایسه کنید

.بنویسید و مقایسه کنید) صفر به جاي آن ها



 

٢

.، آن ها را با حذف رقم هاي یکان، دهگان و صدگان بنویسید2857و 3044براي مقایسه ي دو عدد -3

. یدسپس عددها را با هم مقایسه کن. را که هر شکل نشان می دهد، در کنار آن بنویسیدعددي -1
.روش مقایسه ي خود را براي هم کالسی تان توضیح دهید



 

٣

.یدعددهاي هر سطر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویس-2
4010 4000 4020 4008
1318 1315 1313 1316 1319

.دضلع هاي مثلّث هاي زیر را اندازه بگیری
. بز کنیدضلع هاي آن را به رنگ س. نام داردمتساوي االضالع مثلّثی که سه ضلع آن با هم برابرند، 

.بی کنیدضلع هاي آن را به رنگ آ. نام داردمتساوي الساقین برابر دارد، ) ساق(مثلثی که دو ضلع 

.زنیدبراي هر کدام یک مثال ب. پرکنید» بزرگ تر«یا » کوچک تر «جاهاي خالی را با کلمه ي -1
:عددهاي دو رقمی               از عددهاي سه رقمی هستند؛ مثل

:عددهاي چهار رقمی               از عددهاي سه رقمی هستند؛ مثل
:عددهاي دو رقمی               از عددهاي چهار رقمی هستند؛ مثل

.دبگذاری= یا >یا <عالمت -2

.وریدبا حذف رقم یکان، دهگان حاصل جمع و تفریق ها را به صورت تقریبی به دست آ-3



 

۴

.یدمقدار تقریبی حاصل هر عبارت بین کدام دو عدد قرار می گیرد؟  در دایره ها، عددهاي هزارتایی بنویس-4

.دمحیط مربع را به صورت زیر به دست آوری-1
محیط مربع= 4× اندازه ي یک ضلع = ×      =     

ت؟ محیط مربع چند برابر اندازه ي یک ضلع آن اس
.یدمحیط مثّلث متساوي االضالع را به همان ترتیب به دست آور-2

ت؟ چند برابر اندازه ي یک ضلع آن اسمحیط مثّلث متساوي االضالع 
محیط مثّلث متساوي االضالع = 3× اندازه ي یک ضلع = ×      =     



 

١

.حاصل جمع دو عدد را با توجه به نمونه به دست آورید-1
3241
1127+
4241
0127+
4341
0027+
4361
0007+
4368

هاتایی 100اضافه کردن 

هاتایی 10اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

5431
1208+

0

000
6024
1312+

0

00

000

4200
3070+

00

هاتایی 1000اضافه کردن 

هاتایی 100اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 

هاتایی 100اضافه کردن 

هاتایی 10اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 

هاتایی 10اضافه کردن 



 

٢

.ریدحاصل تفریق دو عدد را با توجه به نمونه به دست آو-2

7438
6125-
1438
0125-
1338
0025-
1318
0005-
1313

هاتایی 100کردن کم 

هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

8947
5634-

0

00

000

هاتایی 100کردن کم 

هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

8645
7023-

00

003

9453
8202-

0

000
هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

هاتایی 100کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

.آوریدمحیط پنج ضلعی را با نوشتن رابطه ي آن به دست-1

ی محیط پنج ضلع= 

محیط شش ضلعی= 

.دبه همین ترتیب، محیط شش ضلعی را به دست آوری-2



 

٣

.به کمک جدول هاي اعداد، حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید-1

6541
2293-

0

00

000

هاتایی 100کردن کم 

هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

4357
2378+

0

00

000

هاتایی 100اضافه کردن 

هاتایی 10اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 



 

۴

8741
4223-

0

00

000

هاتایی 100کردن کم 

هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

7523
1904+

0

000
هاتایی 100اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 

9725
3451-

0

00

000

هاتایی 100کردن کم 

هاتایی 10کردن کم 

یکی هاکردن کم 

هاتایی 1000کردن کم 

1279
2537+

0

00

000

هاتایی 100اضافه کردن 

هاتایی 10اضافه کردن 

یکی هااضافه کردن 

هاتایی 1000اضافه کردن 



 

۵

.حاصل جمع و تفریق ها را به طور ذهنی یا به کمک جدول هاي باال به دست آورید-2

 =4000-9000

 =300-6000

 =500 +4500

 =2000 +7000

 =500-5000

 =200 +3800

 =800-6000  =600 +7400

 =1900 +2100

.مقدار پول هاي زیر را حساب کنید-1

تومانی1000اسکناس 2ساسان داخل کیف پول خود را نگاه کرد؛ -2

تومانی، 5000ستاره در کیف پولش یک اسکناس -3

تومانی2000یک اسکناس 
. تومانی داشت500اسکناس 2و 

تومانی، 1000اسکناس 2تومانی، 2000یک اسکناس 
. تومانی دارد100اسکناس 2و تومانی500یک اسکناس 



 

۶

.حاصل جمع و تفریق هاي زیر را به دست آورید-4

8070
1050-

00

2040
3050+

00

8600
1400-

0

4200
3700+

0

7800
2900-

0

).همه ي ضلع هاي هر شکل با هم مساوي اند. (محیط شکل هاي زیر را به دست آورید



 

١

. ریال دیگر هم در قلّک ریخت2231او . ریال در قلّکش داشت4735حمید -1
ریالی باشند، 1000و 100و 10و 1اگر پول هایش به صورت سکّه هاي 

.  ریال در قلّک خود پس انداز کرده است1221او در این هفته . ریال در قلّکش دارد6966حمید -2

؟ریالی برایش باقی می ماند100ریالی عوض کند، چند سکّه 1000ریالی را با یک سکّه ي 100سکّه ي 10اگر حمید 
ریالی دارد؟1000ریالی اش گرفته است، روي هم چند سکّه ي 100ریالی که در مقابل سکّه هاي 1000او با یک سکّه ي 



 

٢

.یدمکانی بنویسارزش جمعی را که شکل زیر نشان می هد، در جدول -3

1000

1000

100 10 1

1

100

100

10 10

10 10 10

10 10 10

10 10 10

10 1

1

100

.یدبا توجه به شکل ها، جمع ها را انجام دهید یا براي جمع هاي داده شده شکل بکش

2333
2244+



 

٣

1357
1391+

2013
1020+

.یدمحیط مستطیل را به دو صورت به دست آور

4

3

6

4

محیط مستطیل= 

محیط مستطیل= 

محیط مستطیل= 

محیط مستطیل= 

   4 3 4 3

( ) ( )   2 4 2 3



 

۴

1143.درخت نارنگی کاشته شده است185درخت پرتقال و 1143در یک باغ -1
185

.تومان پول دارند4350تومان و سارا 1700هاجر -2
1700
4350

.دانش آموز دختر درس می خوانند3751دانش آموز پسر و 3845در یک شهر -3
3845
3751

.حاصل جمع را به دست آوید-4

4030
2107+

4789
1351+

7025
1801+ 6002

1899+

+

+

+

.دبا نوشتن رابطه ي آن ها به دست آوریمحیط مستطیل را 

5

3

9

7

محیط مستطیل= 2× طول + 2× عرض ) = × ) + (× = (

محیط مستطیل) = × ) + (×= (



 

١

.ریال از پول هایش برداشت2325او . ریال در قلّک خود پول داشت6647حمید -1

. ریال از آن برداشت و خرج کرد1150این هفته . ریال در قلّکش داشت4322حمید -2

2 12



 

٢

.با توجّه به شکل، تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید-3

1000 1000 100 100

10 10 10 10 11

1001000

11

.تایی تبدیل شده است100تا 10تایی که به 1000یک دسته ي 

.یدبا توجه به شکل ها، جمع ها را انجام دهید یا براي جمع هاي داده شده شکل بکش

3435
1123-

2250
1421-

104121



 

٣

تا 10تایی که به 100یک دسته ي 
.تایی تبدیل شده است10

2512
1351-

3459
2356-

4 11

 ( ) ( )     
8 15

 ( ) ( )     
2 5
7 5 8 3

( )    
9

4 7 2

 ( ) ( )     
2 35
8 4 7 5

( )    
8
3 5 8

.یدتعداد کلّ مربّع ها را با نوشتن ضرب و جمع به دست آور-1

.حاصل عبارت را به دست آورید-2

( ) ( )     8 4 7 5( ) ( )     7 5 8 3

( )    4 7 2 ( )    3 5 8

( ) ( )     



 

۴

تومان از پدرم بگیرم، پول هایم1750اگر «:سمیّه گفت» چقدر پول داري؟«:فهیمه از سمیّه پرسید-1

-

10103
9

تومانی به1000اسکناس 9اگر او . تومان است8900قیمت پیراهنی که آرش می خواهد بخرد، -2

-

103

رقمی کم کرده ایم؛ حاصل چند شده است؟4کوچک ترین عدد سه رقمی را از بزرگ ترین عدد -3

-
103

سمیّه چقدر پول داشت؟» .تومان می شود4000

فروشنده بدهد، چقدر باید پس بگیرد؟

.  بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بسازید2، 7، 1، 5با رقم هاي -4

-

1 114
11

.  متر است5200متر و قلّه ي دنا 3933ارتفاع قلّه ي توچال -5

-

10101
9

4
11

.ها را به دست آوریدتفریق حاصل -6

-

101010
9

2
9

-

4 10

-

3 10107

-

102



 

١

.دهیددر نمودار روبه رو به ترتیب چه اتّفاقی می افتد؟ توضیح



 

٢

نفر و در ایستگاه21در ایستگاه گرمسار . نفر را سوار کرد412مشهد در ایستگاه تهران -قطار تهران -1
1 1

نفر600نفر و از دبستان شهید مطهري 450نفر، از دبستان ایثار 750در روز قدس، از دبستان آزادي -2
1

. نفر را سوار کرد78سبزوار هم 

. دانش آموز در راه پیمایی شرکت کرده اند

471صفحه، هفته دوم 235او هفته ي اوّل . صفحه دارد1160کتابی که مینا از کتابخانه گرفته است، -3

1
5 10110

.صفحه از آن را خوانده است150صفحه و هفته سوم 

. رم خریداو از سه میوه سیب گالبی و هلو هر کدام یک کیلوگ. حمیده خانم به میوه فروشی رفت-4

1



 

٣

اه و ازمسافري می خواهد از شهر کمانش. در نقشه ي زیر فاصله ي شهر ها به کیلومتر نوشته شده است-5
1.مسیر تهران و ساري براي زیارت به مشهد مقدّس برود 1

. می خواهیم دور پادگان را سیم خاردار بکشیم. متر داریم150و عرض 550پادگانی مستطیل شکل به طول -6

150متر

2

درست کردن مکعّب



 

۴

ه قیمتآن ها یک دفتر، یک مداد و یک شابلون ب. کیارش و پدرش براي خرید به فروشگاهی رفته بودند

2

106

اسکناستومانی و یک 5000پدر کیارش یک اسکناس . تومان خریدند2800و 1800، 1600هاي 
کیسپس، . فروشنده حاصل جمع قیمت ها را به طور ذهنی به دست آورد. تومانی به فروشنده داد2000

درو » 6900«:تومانی داد و گفت200بعد یک اسکناس . »6700«:تومانی پس داد و گفت500اسکناس 
فروشندهکیارش با تعجّب به حرف هاي » .تومان7000این هم «:تومانی داد و گفت100آخر یک سکّه ي 

؟فروشنده چگونه محاسبه کرد باقی مانده ي پول را برگرداند. و روش محاسبه ي او گوش می کرد
ادیبه نظر شما، کیارش در مدرسه براي جمع کردن قیمت ها و محاسبه ي باقیمانده پول چه روشی را 

گرفته بود؟
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١

می شود؟30کدام عددهاي یک رقمی هستند که اگر در خودشان ضرب شوند، حاصل آن ها بیشتر از -1

آزمایش حدسحاصل ضرب


حدس

30<1
30<4
30<9
30<16
30<25
30>36
30>39
30>64
30>81

11
22
33
44
55
66
77
88
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9

30>



 

٢

آن عدد را. شد39عددي را با خودش جمع کرده ایم و از حاصل جمع یکی کم کرده ایم، جواب -2

حدسآزمایش حدسنتیجه

39<29
39<31
39<33
39<35
39<37
39=39

15
16
17
18
19
20

( )  1 39 
( )  15 15 1 29
( )  16 16 1 31
( )  17 17 1 33
( )  18 18 1 35
( )  19 19 1 37
( )  20 20 1 39

.پیدا کنید

.شد68جمع کردیم، جواب 20برابر کردیم، سپس حاصل را با 2عددي را -3

حدسآزمایش حدسنتیجه

68<60
68<62
68<64
68<66
68=68

20
21
22
23
24

( )  2 20 68
( )  20 2 20 60
( )  21 2 20 62
( )  22 2 20 64
( )  23 2 20 66
( )  24 2 20 68

کهید آیا می توانید حدس بزن. دوباره انداختیم، باز هم رو آمد. یک سکّه را انداختیم، رو آمد-4
اگر سکّه را دوباره بیندازیم، رو می آید یا پشت؟ چرا؟



 

٣

رابریت ها چوب ک. به شکل زیر چهار چوب کبریت اضافه می کنیم تا بیشترین تعداد مربّع ها دیده شود
کجا قرار می دهید؟

محیطاندازه ي ضلع ها را طوري قرار دهید که . سانتی متر مربّع شده است18مساحت یک مستطیل -2

طولعرضمحیطمساحت
18
22
38

18
18
18

3
2
1

6
9
18

( )  
 
2 3 6 18
3 6 18

( )  
 
2 2 9 22
9 2 18

( )  
 
2 1 18 38
1 18 18

.شود22آن 



 

۴

. استطول این مستطیل یک سانتی متر بیشتر از عرض آن. سانتی متر است18محیط یک مستطیل -3

حدس عرضطولآزمایش حدسنتیجه

حدس نادرست
حدس نادرست
حدس درست

7=1+6
6=1+5
5=1+4

6
5
4

( ) ( )     2 2 18   
( ) ( )     2 6 2 7 12 14 26
( ) ( )     2 5 2 6 10 12 22
( ) ( )     2 4 2 5 8 10 18

.طول و عرض را پیدا کنید



 

١

.نیدبه کمک آموزگار خود برنامه هفتگی را کامل ک-1



 

٢

زرد، : بار چرخانده ایم و رنگ ها را یادداشت کرده ایم12یک چرخنده را -3

123456789101112آزمایش

رنگ

ساعت، 2شنبه :تبهرام ساعت هاي انجام دادن تکالیف خود را در روزهاي مختلف هفته نوشته اس-2
دقیقه، 45ساعت و 2چهارشنبه ساعت، 3سه شنبه ،عدوشنبه یک ساعت و ربساعت، 2یکشنبه 

با کامل کردن جدول زیر، آمار درس خواندن.دقیقه45و جمعه یک ساعت و ساعتپنج شنبه یک 
.بهرام را نشان دهید

زرد، قرمز، زرد، ، سبز
.جدول مربوط به این آزمایش را رسم کنید. و زردسبزقرمز، زرد، سبز، قرمز، سبز، 

.دماي هواي یک شهر در روزها و ساعت هاي مختلف یک هفته در جدول زیر نشان داده شده است
.هر چه هوا گرم تر باشد، عددي که دماي هوا را نشان می دهد، بیشتر است



 

٣

.ویندمی گاستوانهبه شکل مقابل 

.یدمشخص کندر تصویر روبه رو شکل هاي استوانه اي را با عالمت 




 













یه هايمدیر دبستانی تعداد دانش آموزان عالقه مند به ورزش هاي فوتبال، والیبال و بسکتبال را پا-1

10 12 10 14 10 12 8 12 14

ششمپنجمچهارم
.دهیدبا توجّه به این اطّالعات، به سؤال ها پاسخ. چهارم، پنجم و ششم پیدا کرد و در جدول زیر نوشت



 

۴

جدولاین. هر کس که جمع امتیازاتش بیشتر باشد، برنده است. کیوان و بهرام با هم بازي می کنند-2

بازیکنکیوانبهرام
دور

1دور 

2دور 

3دور 

4دور 

جمع

125 100امتیاز25برنده ي دور اول کیوان با اختالف 
125 100
150 100
50 150

450 450

امتیاز25برنده ي دور دوم کیوان با اختالف 
امتیاز50برنده ي دور سوم کیوان با اختالف 

امتیاز100برنده ي دور چهارم بهرام با اختالف 
.در مجموع امتیاز بهرام و کیوان مساوي است

. نشان می دهد که هر یک از آن دو چند امتیاز گرفته است

.با توجّه به شکل هاي زیر یک استوانه بسازید

اال ودو دایره به همان اندازه ببرید و ب. استوانه خود را روي کاغذ بگذارید و دور دهانه ي آن خط بکشید
.پایین استوانه ي خود را با آن بپوشانید



 

١

.یمچرخنده ي روبه رو را می چرخانیم تا عقربه ي آن روي یک رنگ بایستد؛ رنگ را یاداشت می کن-1

12345678910آزمایش

رنگ

4
10

3
10

3
10

؟ چرا؟چند حالت ممکن است اتّفاق بیفتد. یک تاس را می اندازیم-2



 

٢

چند حالت براي آن اتّفاق می افتد؟. یک سکّه را باال می اندازیم-3

.اده استتوضیح دهید چگونه این اتّفاق افت. استوانه هاي زیر با مقواهاي هم اندازه ساخته شده اند

لطول مستطی

عرض مستطیل

.نیدیک تاس را بیست بار بیندازید و هر بار عددي را که می آید در جدول زیر یادداشت ک-1

4
2 0

4
2 0

4
2 0

3
2 0

3
2 0

2
2 0

4
2 0



 

٣

.دبه شکل زیر مخروط می گوین









 

راهر بار بدون نگاه کردن، یک گوي را در آورید، رنگش. در یک کیسه دو گوي آبی و قرمز بگذارید-2
.نیداین آزمایش را ده با انجام دهید و جدول را کامل ک. بگذاریدو دوباره آن را داخل کیسه . یادداشت کنید

12345678910آزمایش

رنگ

1
2

1
2
4
10

6
10

.مشخّص کنیددر شکل روبه رو شکل هاي مخروطی را با 


.دبراي هر جمله یکی از حالت ها را انتخاب کنی-1

مهره ي5مهره ي قرمز و 3مهره ي آبی، 4: مهره به رنگ هاي مختلف وجود دارد12در یک کیسه -2

123456789101112آزمایش
رنگ

6
12

2
12

4
12

بارهدوپس از یادداشت کردن رنگ مهره، آن را . سبز، بدون نگاه کردن به داخل کیسه، یک مهره بردارید
.بار انجام دهید12این آزمایش را . داخل کیسه قرار دهید



 

۴

.مطابق شکل زیر بخشی از آن را ببرید و با بقیّه ي آن یک مخروط درست کنید. یک کاغذ دایره اي بردارید
کهرا چه شکلی به دست می آید؟ دور شکلی. مخروط خود را روي کاغذ بگذارید و دور آن را خط بکشید

.رسم کرده اید، ببرید و آن را به مخروط خود بچسبانید تا کامل شود



 

١

او اطّالعات مربوط به تعداد و نوع کتاب هاي خود را در جدول زیر. محسن در خانه تعدادي کتاب دارد

نوع
10تعداد 30 20

سرگرمیمذهبیعلمیداستان
20

کتاب10هر     یعنی 

.آورده است

.کتاب است10هر قسمت از نمودار دایره اي نمایانگر 



 

٢

.تعداد گوسفندان چند روستا به صورت تقریبی در جدول زیر مشخّص شده است-1

نام روستا
6000تعداد گوسفندان 8000 4000

محمود آبادوکیل آبادحسن آبادعلی آباد
2000

علی آباد حسن آباد وکیل آباد محمود آباد

.گوسفند است1000هر       نماینده 

یر رابعد هم جدول ز. دانش آموز پرسید که کدام نوع بستنی را بیشتر دوست دارند30خانم حسینی از -2
. کشید و پاسخ هاي آن ها را در آن ثبت کرد

1
2
3
4

6
7
8
9

5

10



 

٣

رامی خواهیم این اطّالعات. استتعداد دختران و پسران دو مهد کودك پویا و شبنم در جدول زیر آمده 

شبنمپویا
پسر

10

دختر دختر

20 40 30

دخترپسرپسر

. دنمودار هاي زیر را کامل کنی. در دو نمودار دایره اي و ستونی نشان دهیم

.آجرچینی هاي زیر را به صورت متقارن رنگ آمیزي کنید



 

١

.را چگونه رنگ کردید؟ توضیح دهید126صفحه ي 3نمودار دایره اي در تمرین -1

 2 00 1 00 3 00
 3 00 6 5 0

 100 5 0 2
 2 00 5 0 4

.اشدبه کار رفته ب» شانس«یا » احتمال«دو جمله بنویسید که در آن ها کلمه ي -2



 

٢

.تمغازه داري تعداد بطري هاي شیر را که در روزهاي مختلف هفته فروخته، در جدول زیر ثبت کرده اس-1

روز
15اتعداد بطري ه 35 25

سه شنبههدوشنبهیکشنبهشنب
3030

چهارشنبه
40

هپنج شنب
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مدّت زمانی که طول می کشد تا دانش آموزان مدرسه ي دانش از خانه به مدرسه بروند، در نمودار زیر-2
.دقیقه در راه اند10اکثر این دانش آموزان، بیش از . مشخّص شده است

.تنمودار دایره اي روبه رو نشان می دهد که مریم یک شبانه روز خود را چگونه گذرانده اس-3

درس و مدرسه تکلیف و 
تلوزیون و بازي

رفت و آمد خواب و 
استراحت

1
2
3
4

6
7

5

8
9
10



 

٣

ودار الدن از دوستانش درباره ي آبمیوه ي مورد عالقه شان پرسید و با توجه به پاسخ هاي آن ها نم-4
.ستونی زیر را رسم کرد

.چهار مکعّب چینه بردارید و تمام حالت هایی را که این مکعّب ها می توانند کنار هم قرار بگیرند، پیدا کنید
.بقیّه ي حالت ها را شما پیدا کنید. در شکل روبه رو یکی از این حالت ها نشان داده شده است

اندچهار مکعّب فقط در هوا چرخنده. توجّه داشته باشید که شکل هاي زیر نیز همان حالت را نشان می دهند
.امّا حالت جدیدي به وجود نیامده است

.با راهبرد الگوسازي می توانید همه ي حالت هاي ممکن را پیدا کنید



 

۴

خداوند جهان را به گونه اي آفریده است که توانایی ها، استعدادها، هنرها، مهارت
ظّمیمنها، ثروت ها و حتّی پدیده هاي طبیعی مثل زلزله، سیل و طوفان به طور 

هره در براي مثال، اگر قدّ آدم ها را در نظر بگیریم، می بینیم ک. توضیع شده اند
تاهیکوجامعه تعداد محدودي قدبلندند و در مقابل آن ها نیز تعدادي قدّ بسیار 

ظمنپس توزیع قدّ آدم ها یک . بقیّه ي آدم ها هم داراي قدّ متوسّطی هستند. دارند
ازتعدادي . در مورد هوش هم همین طور است. کوتاه قد، متوسط، بلند قد. دارد

هوشدر برابر آن ها نیز تعدادي هستند که . انسان ها هوش فوق العاده اي دارند
بهر و امّا اغلب انسان ها داراي هوش متوسّط اند و با تالش و پشتکا. پایینی دارند

.خصوص داشتن نظم در کارهایشان می توانند به موفّقیت برسند
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