
كار در 
كالس

با رسم دسته های صدتایی و ده تایی و یکی، مانند نمونه جمع ها را انجام دهید. در صورت 
لزوم 10 تا یکی را به یک دسته ی ده    تایی و یا 10 تا ده  تایی را به یک دسته ی صدتایی 

تبدیل كنید.

درست كردن یک دسته ی 
ده تایی با 10 تا یکی
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1- جمع های زیر را انجام دهید.

2- سینا 180 صفحه از یک كتاب داستان را خوانده است. در این هفته او 59 صفحه ی 
دیگر را خواند. او چند صفحه از كتاب را خوانده است؟

3 - طرف دوم تساوی را بنویسید.

4 - احمد 537 ریال داشت. اگر 380 ریال دیگر از پدرش بگیرد، چقدر پول خواهد 
داشت؟

5 – ارزش سّکه های هر ردیف از شکل زیر چند ریال می شود؟

21
+ 43

 

24
+ 38
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+ 237
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 ریال

 ریال

تمرین
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 تفریق در جدول ارزش مکانی

فّعالّیت

1- یکتا 56 ریال داشت.

اگر 32 ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی مانده است؟ 
چند سّکه از هر كدام برایش باقی مانده است؟

  10 ریالی و  1 ریالی
همین محاسبه را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.

یک بار هم بدون جدول این تفریق را انجام دهید. 

2- یگانه 84 ریال داشت. اگر 37 ریال را صدقه دهد، چند ریال برایش باقی می ماند؟

3- سارا 524 ریال داشت.
اگر 150 ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی می ماند؟

چند سّکه از هر كدام برایش باقی مانده است؟
آیا او می تواند 5 تا 10 ریالی از پول هایش را بردارد؟ چرا؟

سارا برای این كه بتواند سّکه های 10 ریالی را بردارد، مجبور شد یک سّکه ی 100 ریالی 
بدهد و به جای آن 10 تا سّکه ی 10 ریالی بگیرد. حاال مشّخص كنید از هر سّکه چند تا 

برایش مانده است؟
 100 ریالی  10 ریالی و  1 ریالی

همین محاسبات را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
این تفریق را بدون جدول و به صورت زیر می نویسیم. 

عددهای 4 و 12 كه به رنگ قرمز هستند، نشان دهنده ی چیست؟
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كار در 
كالس

با رسم دسته های صدتایی، ده تایی و یکی مانند نمونه، تفریق ها را انجام دهید. در صورت 
یا یک  و  قرار دهید  ده تایی  تا  به جای آن 10  برداشته  را  لزوم یک دسته ی صدتایی 

دسته ی ده تایی را برداشته به جای آن 10 تا یکی بگذارید.

457
- 124
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- 157

 

910
- 535

 

800
- 125
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- 219

 

313

باز كردن یک دسته ی 
ده تایی به 10 تا یکی
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تمرین

1- تفریق های زیر را انجام دهید.

2- قّد پدر سمّیه 186 سانتی متر است. اگر سمّیه 29 سانتی متر از پدرش كوتاه  تر باشد، 
اندازه ی قّد سمّیه چقدر است؟

3 - كریم 250 صفحه از یک كتاب را خوانده است. اگر كتاب 430 صفحه داشته باشد، 
چند صفحه از آن باقی مانده است؟

4 - یک كتاب داستان 276 صفحه دارد. اكرم 139 صفحه را تا شنبه خوانده بود. روز 
شنبه 58 صفحه ی دیگر را خواند. چند صفحه از كتاب باقی مانده است؟

39
- 38
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- 28
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- 273
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  فرهنگ نوشتن

 توضیح دهید چگونه 2 عدد 3 رقمی را با هم مقایسه می كنیم.

 مرور فصل

 تمرین
1- جواب را بنویسید. توضیح دهید كه جواب را چگونه و از چه راهی به دست آوردید.

108-9= 295+8=

702-6=

205-7= 692+9=
899+7=
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2- جواب جمع و تفریق ها را پیدا كنید. با استفاده از جدول رنگ، آن ها را رنگ كنید.

3- عددها را به صورت باز شده بنویسید.

347 = 300 +40 +7    
821 = 

4 - حاصل جمع ها را به دست آورید.

20 +100 +30+400+7+10+2 =   
8 +2 +300+20+9+100 =  

رنگ عددها

سبز عددهای كمتر از 200

آبی عددهای بین 201 تا 500

قرمز عددهای بین 501 تا 700

زرد عددهای بین 701 تا 900

121
+ 345

 

320
+ 170

 

820
- 100

 

420
- 280

 

600
- 185
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175
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750 =  
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با همان 12 قطعه ای كه از 5 مربّع درست شده اند، مستطیل زیر را كامل كنید.  معما
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آیا می دانید؟ 3 قسمت از 4 قسمت سطح كره زمین را آب فرا گرفته است؟
2 قسمت از 3 قسمت بدن یک انسان نیز از آب تشکیل شده است؟

فصل 7

كسر و احتمال



فّعالّیت

قسمتی از یک واحد

1- در شکل مقابل یک مورچه را می بینید 
كه روی لبه ی خط كش ایستاده است. 

اندازه ی طول این مورچه را با كامل كردن جمله مشّخص 
كنید.

اندازه ی طول مورچه كمتر از  سانتی متر است 

یا اندازه ی طول مورچه بین  و  سانتی متر است.

اندازه ی طول مورچه  میلی متر است 

یا 6 قسمت از 10 قسمت كوچک است. 

2- حاال برای شکل مقابل جمله ها را كامل كنید.
 

اندازه ی طول پاك كن از سانتی متر بیشتر و از  سانتی متر كمتر است.

اندازه ی طول پاك كن  سانتی متر و  میلی متر است.

اندازه ی طول پاك كن سانتی متر و  قسمت از 10 قسمت كوچک است.

یك سانتی متر به 10 قسمت مساوی تقسیم شده و 6 میلی متر همان 6 قسمت از 10 قسمت كوچك 
مساوی است. به همین ترتیب مثال های دیگری وجود دارد كه می توانیم قسمتی از یك واحد را به 

صورت باال نشان دهیم.
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یکی

ده تایی

الگویابی كن

1- هر یکی را می توان به صورت یک قسمت از 10 قسمت نیز نشان داد. 

عدد 13 را می توان به صورت  ده تایی و  قسمت از10 قسمت بیان كرد.

عدد 27 را می توان به صورت ده تایی و  قسمت از 10 قسمت بیان كرد.

عدد 45 را می توان به صورت  ده تایی و  قسمت از10 قسمت بیان كرد.

عدد9 را می توان به صورت  ده تایی و  قسمت از 10 قسمت بیان كرد.

2- بعضی از شکل ها نیز به قسمت های مساوی تقسیم می شوند. در شکل های زیر كدام 
شکل به قسمت های مساوی تقسیم نشده است؟

كار در 
كالس
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تمرین

 قسمت مساوی

6 قسمت از 10 قسمت قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت

 قسمت از قسمت

 قسمت مساوی قسمت مساوی قسمت مساوی

كامل كردن  با  را  كدام  اندازه ی هر  و  بگیرید  اندازه  با خط كش  را  زیر  1- شکل های 
جمله ها بیان كنید.

   اندازه ی خط سانتی متر و  قسمت از 10 قسمت كوچک است.

اندازه ی طول سنجاق  سانتی متر و  قسمت از 10 قسمت كوچک است.

اندازه ی طول خودكار سانتی متر و  قسمت از 10 قسمت كوچک است.

2- كدام شکل ها به قسمت های مساوی تقسیم شده اند؟ زیر آن ها تعداد قسمت های 
مساوی را بنویسید.

3- به تصویر صفحه ی اّول این فصل نگاه كنید. 
پرچم جمهوری اسالمی ایران به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 

چند قسمت آن به رنگ سبز است؟ 
چند قسمت آن به رنگ قرمز است؟ 

4- مانند نمونه جمله ها را با نوشتن عدد مناسب كامل كنید و نشان دهید چه بخشی از 
شکل رنگ شده است.
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نمایش كسرها 

فّعالّیت

خاّلق باش

1- یک كاغذ مربّع شکل بردارید. 
آن را از وسط تا كنید. كاغذ چند قسمت شد؟ 

یک قسمت را رنگ كنید. 
كاغذ ر ا دوباره تا كنید و یک بار دیگر از وسط تا كنید.

حاال كاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 
چند قسمت آن رنگ شده است؟

2- وسط 3 ضلع دیگر مربّع را بدون استفاده از خط كش پیدا كنید. 

حاال با خط كش وسط ضلع های رو به رو را به یکدیگر وصل كنید. 

شکل مربّع به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

گوشه های مربّع را به هم وصل كنید. حاال شکل به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

 3 قسمت از مربّع را رنگ كنید و جمله ی زیر را كامل كنید.

  قسمت از  قسمت های مساوی رنگ شده است.

در ریاضی، 3 قسمت از 8 قسمت مساوی را یك كسر می گویند.
به همین ترتیب 2 قسمت از 7 قسمت مساوی نیز یك كسر است.

آیا 1 قسمت از ٩ قسمت مساوی هم یك كسر است؟

یک نوار كاغذی باریک را با تا كردن به دو نیم تقسیم كنید.
چندتّکه  به  حاال  كاغذی  نوار  كنید.  تقسیم  نیم  دو  به  دوباره  را  كدام  هر  حاال 

تقسیم شده است؟ 
دوباره هر قسمت را به دو نیمه تقسیم كنید. نوار كاغذی به چند قسمت تقسیم 

شده است؟
3 تا از قسمت های كوچک را رنگ كنید. چند تا رنگ نشده، باقی مانده است؟
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كار در 
كالس

 1- جاهای خالی را كامل كنید.

 قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است

 قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است

 قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است

2- جمله ها را كامل كنید.

قسمت از 10 قسمت مساوی است. سانتی متر و اندازه ی خط

سانتی متر و قسمت از  قسمت مساوی است. اندازه ی طول پاک كن

3- در این محور هر واحد محور به2 قسمت مساوی تقسیم شده است. 

قسمت از 2 قسمت مساوی را نشان می دهد. واحد و  نقطه ی مشّخص شده

قسمت مساوی تقسیم شده است.  ٤- در این محور هر واحد به

قسمت از  قسمت مساوی را نشان می دهد.  واحد و نقطه ی مشّخص شده

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1

0 1

0 1

12
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تمرین

1- برای شکل هایی كه قسمت های مساوی دارند، مانند نمونه جمالت را كامل كنید.

2- با توّجه به پرچم جمهوری اسالمی ایران جمله ها را كامل كنید.

 قسمت از  قسمت مساوی پرچم سبز است.

 قسمت از  قسمت مساوی پرچم قرمز است.

3- عدد 27 در شکل زیر نشان داده شده است. 

27 یعنی 2 ده تایی و 7 قسمت از 10 قسمت مساوی. به همین ترتیب جاهای خالی را 
برای عددهای دیگر كامل كنید.

قسمت از 10 قسمت مساوی.  ده تایی و 49 یعنی

قسمت از 10 قسمت مساوی. ده تایی و 74 یعنی

4- در مورد هر شکل جمالت را كامل كنید. 

 قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است  قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است  قسمت از قسمت مساوی رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوی 
رنگ شده است 

1 قسمت از4 قسمت مساوی 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوی 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوی 
رنگ شده است 

 قسمت از قسمت مساوی 
رنگ شده است 
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خاّلق باش

گاهی برای رسیدن به راه حّل مسئله می توان عددهای مسئله را کوچک تر یا به صورت تقریبی )شکل ساده تر عدد( در نظر 
گرفت.

 حّل مسئله
1- قّد رضا 1٤7 سانتی متر است. حمید 11 سانتی متر از او كوتاه تر است. قّد حمید چند سانتی متر است؟

برای فهمیدن  راه حّل  مسئله  بهتر  است  عددهای  تقریبی  را  درنظر  بگیرید. به جای 1٤7 عدد 150 
و به جای 11 عدد 10 را درنظر بگیرید. یک بار دیگر مسئله را با این عددها بخوانید. برای پیدا كردن 

اندازه ی قّد حمید باید عمل جمع را انجام دهید یا تفریق؟

2- قّد مهران 153 سانتی متر است. خواهرش 13 سانتی متر از او بلندتر است. قّد این دو نفر روی هم 
چند سانتی متر است؟

با كمک نوار كاغذی یا تا كردن و رنگ كردن آن 3 قسمت از ٤ قسمت مساوی را بسازید و نشان دهید.
به همین ترتیب با یک نوار كاغذی 7 قسمت از 8 قسمت مساوی را نشان دهید.

در كدام شکل مقدار رنگ شده بیشتر است؟
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 ساعت چند است؟
اگر عقربه ی بزرگ 15 دقیقه حركت كند، مقدار چرخش عقربه ی بزرگ 

چند قسمت از صفحه ی ساعت است؟ 
با رنگ كردن نشان دهید. 

ساعت چند است؟
اگر عقربه ی بزرگ 15 دقیقه بچرخد، آن را رنگ كنید و بگویید مقدار چرخش 

آن چند قسمت از صفحه است؟ 

كامل كن

گاهی اوقات برای پاسخ دادن به یک مسئله می توان مسئله ای ساده شده و مرتبط با آن را جواب داد و به کمک آن پاسخ 
مسئله ی اصلی را نیز پیدا کرد.

 حّل مسئله ساده تر
1- آیا تعداد گوشه های یک 100 ضلعی بیشتر از تعداد گوشه های یک 99 ضلعی است؟
به جای پاسخ دادن به این سؤال می توانید سه ضلعی، 4 ضلعی و 5 ضلعی را بررسی كنید.

           

        تعداد گوشه:                                          تعداد گوشه:                                           تعداد گوشه:   

بیشتر  هم  گوشه ها  تعداد  شود،  بیشتر  ضلع ها  تعداد  چه  هر  گفت  می توان  آیا  باال  شکل های  به  توّجه  با 
می شود؟

با توّجه به سؤال باال آیا الزم است یک100 ضلعی یا 99 ضلعی رسم كنید؟
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فّعالّیت

مفهوم احتمال

1- یک كیسه بردارید. داخل آن 5 مهره ی قرمز و یک مهره ی سفید قرار دهید. 
اگر بدون نگاه كردن به داخل كیسه یک مهره دربیاوریم، فکر می كنید چه رنگی باشد؟ چرا؟

2- همین كار را 5 بار  انجام دهید و 
جدول زیر را كامل كنید. 

هر بار یک مهره درآورید و رنگ آن را با 
عالمت × مشّخص كنید 

و دوباره مهره را داخل كیسه قرار دهید.

3- جدول خود را با جدول دوست خود مقایسه كنید. آیا جدول ها مثل هم هستند؟

4- اگر یک بار دیگر آزمایش را انجام دهید، آیا جدولی مثل جدول باال به دست می آید؟

 این آزمایش را دوباره تکرار و جدول را كامل كنید.

پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ی 
قرمز

مهره ی 
سفید

پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ی 
قرمز

مهره ی 
سفید
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كار در 
كالس

پانزدهم چهاردهم سیزدهم دوازدهم یازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

مهره ی
 قرمز

مهره ی 
سفید

مهره ی 
آبی

خاّلق باش

1- در داخل كیسه 4 مهره ی قرمز و 2 مهره ی  سفید و 1 مهره ی آبی قرار دهید. اگر بدون 
نگاه كردن در داخل كیسه یک مهره دربیاورید، فکر می كنید چه رنگی باشد؟

اگر 15 دفعه این آزمایش را انجام دهیم و جدول را كامل كنیم، فکر می كنید كدام رنگ 
بیشتر عالمت می خورد؟

آزمایش را 15 بار انجام دهید و جدول زیر را كامل كنید. آیا پاسخ های شما درست بود؟

2- در داخل كیسه 5 مهره ی قرمز و 5 مهره ی آبی انداخته ایم. اگر از داخل كیسه بدون 
نگاه كردن یک مهره بیرون بیاوریم شانس كدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

كدام یک از پرچم های زیر به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

    

عراق پاكستانمالزیسوریه
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تمرین

به  نگاه كردن  بدون  اگر  به رنگ های مختلف است.  تیله  تعدادی  1- داخل هر جعبه 
داخل جعبه ها یک تیله دربیاوریم، شانس كدام رنگ بیشتر است؟ 

با × مشّخص كنید.

2- در داخل یک كیسه 6 تا لوبیای قرمز و 4 تا لوبیای سفید است. جمالت زیر را در 
موردآن ها كامل كنید.

 لوبیا از  لوبیا سفید است.
 لوبیا از  لوبیا قرمز است.

اگر یک لوبیا از كیسه در آوریم، شانس این كه قرمز باشد بیشتر است یا سفید؟ 

چرا؟
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احتمال و كسر

فّعالّیت

1- یک صفحه ی چرخنده مثل شکل زیر رنگ شده است. وقتی صفحه را می چرخانیم، 
پس از مّدتی می ایستد. عقربه ی آن روی یک رنگ قرار می گیرد.

چند قسمت از كّل صفحه به رنگ آبی است؟

چند قسمت از كّل صفحه به رنگ سبز است؟

اگر صفحه را بچرخانیم، بعد از این كه از چرخش ایستاد، عقربه به احتمال بیشتر روی 
كدام رنگ می ایستد؟ 

با احتمال كمتر روی كدام رنگ می ایستد؟

2- یک صفحه ی چرخنده مثل شکل باال با مقوا و سوزن درست كنید. آن را 10 مرتبه 
بچرخانید و جدول زیر را كامل كنید.

دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول دفعه

آبی

سبز

قرمز
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1- یک صفحه ی چرخنده به صورت مقابل رنگ شده است. 

چند قسمت از كّل شکل آبی است؟ 

چند قسمت از كّل شکل قرمز است؟

احتمال این كه پس از چرخش صفحه و ایستادن آن، عقربه روی قسمت آبی باشد بیشتر 
است یا قرمز؟

الف( صفحه ی چرخنده به صورت مقابل است. جمله ها را كامل كنید.

 قسمت از  قسمت شکل آبی است.

 قسمت از  قسمت شکل سبز است.

احتمال ایستادن عقربه روی كدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

ب( صفحه ی چرخنده به صورت مقابل رنگ شده است. جمله ها را كامل كنید.

 قسمت از  قسمت شکل آبی است.

 قسمت از  قسمت شکل سبز است.

 احتمال ایستادن عقربه روی كدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

كامل كن
مانند نمونه كامل كنید.

2 دسته 5 تایی تایی      دسته 

دسته  تایی  دسته  تایی     

كار در 
كالس
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تمرین

تایی دسته  تایی      دسته 

دسته  تایی  دسته  تایی     

كامل كن

1- یک هدف تیر انداز ی مثل شکل های زیر درست شده است.

الف( چند قسمت از هدف سبز است؟  

چند قسمت از هدف قرمز است؟ 

ب( در كدام حالت احتمال این كه تیری به قسمت قرمز بخورد بیشتر است؟ چرا؟

2- در داخل كیسه یک مهره ی سیاه وجود دارد و بقیه ی مهره ها سفید است. اگر بدون  
نگاه كردن به داخل كیسه ها یک مهره از داخل آن بیرون بیاوریم، در كدام یک شانس 

بیرون آمدن مهره سیاه بیشتر است؟ چرا؟

 با توّجه به شکل كامل كنید.

5
مهره

50
مهره

500
مهره
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  فرهنگ نوشتن

 توضیح دهید كه چگونه می توانیم یک كاغذ را با تا كردن به 4 قسمت مساوی تقسیم كنیم. مراحل كار 
را بنویسید و یک كسر را روی آن نشان دهید.

حاال نوشته ی خود را برای یک نفر بخوانید. او فقط تمام كارهایی را كه شما نوشته اید، انجام دهد. آیا 
یک كسر درست شد؟

 مرور فصل

 تمرین
1- با خط كش اندازه گیری و جمالت را كامل كنید.

اندازه ی طول خودكار:   سانتی متر و  قسمت از 10 قسمت مساوی است.

اندازه ی خط:  سانتی متر  قسمت از 10 قسمت مساوی است. 

2- برای هر شکل جمالت را كامل كنید.     

 قسمت از قسمت دایره رنگ شده است قسمت از قسمت دایره رنگ شده است قسمت از قسمت دایره رنگ شده است
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3- به اندازه ای كه در هر جمله نوشته شده، از شکل ها رنگ كنید.

1 قسمت از 4 قسمت مساوی                           5 قسمت از 11 قسمت مساوی                                                  

4- در هر جعبه 6 گوی مثل هم به رنگ های مختلف وجود دارد. اگر بدون نگاه كردن به آن یک گوی 
برداریم، شانس كدام رنگ بیشتر است؟ با × مشّخص كنید.

5  - در كدام هدف تیر با شانس بیشتر به رنگ آبی برخورد می كند؟ چرا؟
هدف اّول     هدف دوم                      
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