
  فرهنگ خواندن

 معما

فرهاد برای حّل مسائل ریاضی احتیاج به کمک و راهنمایی داشت. او نمی خواست در زنگ های 
تفریح مزاحم استراحت معلّم خود شود. برای همین تصمیم گرفت از یکی از هم کالسی هایش بخواهد 
تا او را در درس ریاضی کمک کند. او حمید را برای این کار انتخاب کرد. چون حمید پسر با ادب و 
خوشرویی بود و درس ریاضی را خوب توضیح می داد. فرهاد و حمید قرار گذاشتند در زنگ تفریح 
درس ریاضی را با هم مرور کنند. فرهاد از این که به کمک حمید ریاضی خود را بهتر کرده بود. بسیار 

خوش حال بود. او قدردان زحمات حمید بود.

قطعاتی را که در زیر هر شکل کشیده شده است، در آن شکل پیدا و با استفاده 
از رنگ های مختلف مشّخص کنید.

به چپ و راست حرکت  یا  پایین  و  باال  فقط  نمی توانید بچرخانید.  را  قطعه ها 
دهید.
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آیا می دانید؟  به کمک آمار و اّطالعات مربوط به آب و هوا که از سال های 
مختلف جمع آوری شده است، کارشناسان می توانند وضعیت هوا را پیش بینی کنند.

فصل 8

انواع کتابآمار و نمودار
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ش
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ذه

م
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در

می
گر

سر

ان
ست

دا

تلویزیون خواب
و شام

صبحانهمدرسهنهاراستراحتتکالیف



و  پاییز  تابستان،  بهار،  فصل های  از  یکی  در  دانش آموزان کالس شما  از  کدام  هر   -1
زمستان به دنیا آمده است. آموزگار از هر دانش آموز سؤال می کند که در چه فصلی به 
دنیا آمده است، شما با رسم چوب خط در محّل مناسب سرشماری و جدول را کامل کنید.

فّعالّیت

سرشماری

تعداد سرشماری فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

مجموع

تعدادچوب خطرنگ

مجموع

چرا؟

در چه فصلی از سال تعداد بیشتری از دانش آموزان به دنیا آمده اند؟

در چه فصلی از سال تعداد کمتری از دانش آموزان به دنیا آمده اند؟

2- یک چرخنده مثل شکل مقابل درست کنید.

آن را بچرخانید و پس از ایستادن عقربه روی کدام رنگ 

قرار دارد. در محّل مربوطه به آن رنگ یک چوب خط بکشید.

این آزمایش را 10 مرتبه انجام دهید و جدول را کامل کنید.
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کار در 
کالس

1- ستاره در هر روز برای هر کار خوبی که می کرد، یک چوب خط جلوی آن روز رسم 
می کرد. کارهای خوب ستاره در یک هفته به صورت جدول زیر درآمده است. جدول را 

کامل کنید.

2- رضا مقدار زمان انجام تکالیف و مطالعه ی خود را در یک هفته نوشته است. مقدار 
انجام تکالیف بیشتر از نیم ساعت را یک ساعت کامل در نظر می گرفت و اگر زمان کمتر 
از نیم ساعت می شد، آن مقدار را حذف می کرد. جدول او به صورت زیر درآمده است.

در کدام روز بیشترین مقدار کار را انجام داده است؟ 

در کدام روز کمترین مقدار کار را انجام داده است؟ 

در این هفته چند ساعت کار کرده است؟ 

تعداد چوب خط روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

مجموع

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه روز

4 3 3 1 2 2 3 ساعت
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تمرین

1- برای انتخاب نماینده ی دانش آموزان کالس از بین 3 دانش آموز به نام های زهرا، 
فاطمه و مریم یک نفر باید انتخاب می شد. رأی های دانش آموزان در زیر نوشته شده 
است. با رسم چوب خط تعداد رأی هرکس را پیدا کنید. )بهتر است یک نفر نام ها را 

بخواند و نفردیگر چوب خط رسم کند.(
مریم- فاطمه- فاطمه- فاطمه - زهرا- فاطمه - مریم- زهرا - زهرا- فاطمه- مریم- مریم - فاطمه- زهرا- مریم- مریم 

فاطمه- فاطمه- مریم - زهرا- زهرا- زهرا -فاطمه -فاطمه - فاطمه- مریم- مریم- فاطمه- فاطمه- زهرا

چوب خط تعداد رأی نام

زهرا

فاطمه

مریم

چه کسی بیشترین رأی را آورده است؟
چند نفر در این کالس رأی داده اند؟

2- کتاب های یک کتاب خانه در شکل زیر نشان داده شده است. رنگ زرد نشان دهنده ی 
است.  علمی  کتاب های  آبی  رنگ  و  مذهبی  کتاب های  سبز  رنگ  داستانی،  کتاب های 

تعداد کتاب های هر موضوع را سرشماری کنید.

چوب خط تعداد نوع کتاب

داستانی

مذهبی

علمی

ــ تعداد کتاب های چه موضوعی بیشتر از بقّیه است؟
ــ کدام موضوع کتاب های کمتری دارد؟

ــ تعداد کتاب های داستانی و مذهبی روی هم چند تا است؟
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نمودار ستونی

فّعالّیت

نخود       لوبیا سفید    لوبیا قرمز 

الگوهای عدد را ادامه دهید.

,1,3,5,7 :عددهای فرد , , , , , , , ,
,2,4,6,8 :عدد های زوج , , , , , , ,

الگویابی کن

1- در داخل کیسه 5 تا لوبیا قرمز و 4 تا لوبیا سفید و 3 تا نخود قرار دهید. هر بار بدون 
نگاه کردن به داخل آن یکی را در بیاورید و یک مربّع از نمودار زیر را رنگ کنید. دوباره 

در داخل کیسه قرار دهید. این آزمایش را 10 بار تکرار کنید و نمودار را کامل کنید. 

تعداد مربّع های رنگ شده را باالی ستون آن رنگ بنویسید.

 
2- نمودار ستونی ساعات درس خواندن )مدرسه، انجام تکالیف و مطالعه( خود را با رنگ 

کردن یک مربّع برای هر ساعت کامل کنید.

با رسم كردن نمودارهای ستونی نمایش بهتری از اطالعات خواهیم داشت و مقایسه كردن ساده تر 
می شود. شما به راحتی می توانید بیشتر و كمترین مقدارها را پیدا كنید.

 جمعه         پنج شنبه       چهارشنبه      سه شنبه       دوشنبه         یک شنبه         شنبه 
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کار در 
کالس

1- به کمک آموزگار قّد دانش آموزان کالس را اندازه بگیرید. با توّجه به عددهای نوشته 
شده برای هر نفر در ستون مربوطه یک مربّع رنگ کنید. برای مثال اگر قّد دانش آموزی 

123 سانتی متر بود، شما باید در ستون 124-120 یک مربّع برای او رنگ کنید.

بیشتر دانش آموزان در چه قسمتی قرار گرفته اند؟

2- همین کار را برای وزن هم انجام دهید. آموزگار وزن هر کس را اعالم کرد، شما در 
ستون مربوطه یک مربّع را رنگ کنید.

چه شباهت هایی بین دو نمودار وجود دارد؟

           120-124     125-129     130-134    135-139     140-144     145-149     150-154      155-160

20-29           30-39           40-49             50-59           60-69        
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تمرین

علمی         دفاع مقّدس       داستانی    کمک درسی کامل کن

1- امیر وضعّیت هوای روزهای مختلف 4 هفته را یادداشت کرده است.4روز آفتابی،6 
روز ابری، ٧ روز بارانی. چند روز هوا نیمه ابری 

بوده است؟ نمودار وضعّیت آب و هوا و جدول
 مربوط به آن را کامل کنید.

کتاب   8 داستان،  کتاب   10 درسی،  کمک  کتاب   6 تحصیلی  سال  یک  در  ریحانه   -2
داستان دفاع مقّدس،6 کتاب علمی از 

کتابخانه مدرسه امانت گرفت و خواند.
نمودار کتاب خوانده شده را کامل کنید.

به نظر شما ریحانه به چه نوع کتابی 
بیشتر عالقه دارد؟چرا؟

تعداد هر قسمت را با کامل کردن جمله ها مشّخص کنید.

4 تا 3 تایی می شود 

 تا  تایی می شود 

 تا  تایی می شود 

 تا  تایی می شود 

نیمه ابری           بارانی            ابری           آفتابی

تعداد روز وضعّیت هوا

آفتابی

ابری

بارانی

نیمه ابری
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1- عددی را پیدا کنید که اگر با 2٧ جمع کنیم، جواب 53 می شود.
برای حّل این مسئله می توانیم جمع زیر را بنویسیم و به جای آن عدد یک مربّع درنظر بگیریم.

    
+  27 =53   

حاال می توانید از هر روشی که دوست دارید، عدد را پیدا کنید.

قیمت  بود.  تومان  قیمت دفتر 400  داد.  پول  تومان  پاک کن خرید و 950  و یک  دفتر  نفر 2  2- یک 
پاک کن را پیدا کنید.

 تا  تایی می شود 
 تا  تایی می شود 

 تا  تایی می شود 
 تا  تایی می شود 

کامل کن

جمالت را کامل کنید. برای هر شکل 2 جمله بنویسید.

برای بهتر فهمیدن مسئله ها می توان یک تساوی نوشت و به جای عددهایی که نمی شناسیم، از یک جای خالی استفاده 
کنیم. به این ترتیب موضوع و راه حّل مسئله برای ما آشکار می شود.

 حّل مسئله
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در قسمتی از رودخانه چند جزیره وجود دارد. بین تمام جزیره ها و کناره ی رودخانه پل زده شده است. 
اگر فردی بخواهد از یک طرف رودخانه به طرف دیگر برود، از چند راه مختلف می تواند عبور کند؟

1 

  +4
2 

3 

4 

7

9

5

8

    جاهای خالی را کامل کنید.

=

=

=

=

-3

کامل کن

در بعضی از مسئله ها می توان موضوع سؤال را به یک شکل تبدیل کرد؛ تا هم بهتر بفهمیم و هم پاسخ مسئله را پیدا کنیم.

 روش نمادین

برای حّل مسئله می توانید به جای جزیره ها، از نقطه و به جای پل ها از خط استفاده کنید.
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فّعالّیت

نمودار تصویری

ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول کالس

31 28 39 44 48 61 تعداد 
 دانش آموزان

تعداد تقریبی

1-عدد 23 به 20 نزدیک تر است یا 30؟

عدد 4٧ به 40 نزدیک تر است یا 50؟

عدد های زیر را به نزدیک ترین ده تایی به صورت تقریبی بنویسید.

36  40 52   21  19 

2- در یک دبستان تعداد دانش آموزان کالس های اّول تا ششم به صورت زیر است:

 

ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان در کالس را مانند سؤال اّول بنویسید و جدول را کامل 
کنید.

اگر هر 10 دانش آموز را با  نشان دهیم، نمودار زیر را مانند نمونه کامل کنید. 

ششم      پنجم     چهارم      سوم      دوم         اّول
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ششم پنجم چهارم سوم دوم اّول کالس

تعداد 
 دانش آموزان

تعداد تقریبی

کار در 
کالس

نمودار تصویری تعداد خانه ها نام خیابان

40 انقالب

60 آزادی

استقالل

امام رضا

1- از آموزگار تعداد دانش آموزان کالس های دبستان خودتان را بپرسید و جدول را 
کامل کنید.

سپس تعداد تقریبی هر کالس را پیدا کنید.

با در نظر گرفتن یک   برای هر 10 دانش آموز، نمودار را کامل کنید.

2- تعداد خانه ها در چند خیابان در جدول زیر مشّخص شده است.اگر هر 10 خانه را با 
 نشان دهیم، جدول را کامل کنید.

ششم     پنجم      چهارم      سوم      دوم          اّول
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نوع کتاب تعداد

داستان

علمی

مذهبی

درسی

سرگرمی

شعر

نمودار تصویری تعداد درخت ها نام خیابان

50 سعیدی

40 حافظ

65 مولوی

تمرین

17  جاهای خالی را کامل کنید.

19

29

15

+3 -5

کامل کن

1- تعداد درخت های سرو در چند خیابان شهر سروستان شمرده شده است. این  عددها 
به صورت تقریبی نوشته شده اند. اگر هر 10 درخت را با  نشان دهیم، جدول را کامل 

کنید.

عدد  با  مختلف  موضوعات  در  فهمیده  شهید  دبستان  کتابخانه ی  کتاب های  تعداد   -2
تقریبی در جدول زیر مشّخص شده است.اگر هر 100 کتاب را با  نشان دهیم، با 

توّجه به نمودار جدول را کامل کنید.

انواع کتاب
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انتخاب نمودار

فّعالّیت

سعید کارهای یک روز تعطیل خود را از 8 صبح تا 8 بعدازظهر یادداشت کرد.صبحانه 
خوردن و جمع آوری آن 1 ساعت طول کشید. سپس 3 ساعت درس خواند و 1 ساعت 
برای ناهار خوردن و جمع آوری آن وقت گذاشت. پس از ناهار 2 ساعت تلویزیون نگاه 
کرد و 2 ساعت دیگر درس خواند و 3 ساعت رفتن و برگشتن از مهمانی طول کشید. 
کارهای مختلف سعید را روی شکل زیر با رنگ کردن نشان دهید. برای هر 1 ساعت، 

یک خانه را رنگ کنید.

همین اّطالعات را در نمودار ستونی زیر با رنگ کردن مربّع ها نشان دهید.

توضیح دهید از روی شکل بهتر متوّجه کارهای سعید می شوید یا از روی نمودار ستونی؟ 
چرا؟

مهمانی      ناهارخوردن         تلویزیون        درس
                                             و جمع آوری سفره   

ساعت
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
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کار در 
کالس

1-صفحه ی یک چرخنده به صورت مقابل درست شده است.
آن را 12 بار بچرخانید. هربار پس از ایستادن صفحه، عقربه 
روی چه رنگی بوده است؟یک قسمت از شکل زیر را با همان 

رنگ کامل کنید و در نمودار زیر هم یک خانه برای هر آزمایش
 رنگ کنید.

چند قسمت از شکل قرمز است؟  قسمت از  قسمت مساوی

الگوهای عدد را ادامه دهید.

124,126,128, , , , , , , , ,

340,350,360, , , , , , , ,

475,480,485, , , , , , , ,

الگویابی کن

آبی              سبز              قرمز
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 ، ریاضی  ساعت   3 دانش آموزان  هفته  یک  در  مدرسه  یک  هفتگی  برنامه ی  در   -1
به جدول  توّجه  با  را  داشتند. شکل  فارسی و2ساعت ورزش  ،5 ساعت  2   ساعت علوم 

رنگ، کامل کنید.

حاال جمله ها را کامل کنید.

 قسمت از  قسمت مساوی ریاضی و

  قسمت از  قسمت مساوی فارسی داشته اند.

2- نمودار کارهای روزانه ی فاطمه )دانش آموز دبستان( و نمودار کارهای روزانه ی علی 
)دانش آموز دبیرستان(  به صورت زیر رسم شده است . با توّجه به آن به سؤال ها جواب 

دهید.
کدام یک بیشتر درس می خواند؟

چه شخصی بیشتر در مدرسه است؟
چه شخصی بیشتر تلویزیون می بیند؟

مجموع مدرسه رفتن و درس خواندن چه کسی بیشتر است؟دلیل آن را بنویسید.

رنگتمرین درس

ریاضی

علوم

فارسی

ورزش

      استراحت    تلویزیون   درس خواندن    مدرسه       خواب      استراحت    تلویزیون   درس خواندن    مدرسه       خواب

فاطمه 1علی 4 1



رنگ چوب خط تعداد

مز
قر بز
س رد
ز

بی
آ

  فرهنگ نوشتن

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله می کنند.

 مرور فصل

 تمرین
بین  از  خواست  آن ها  از  کرد.  سؤال  دارند،  دوست  که  رنگی  مورد  در  هم کالسی هایش  از  محسن   -1

رنگ های قرمز، آبی، سبز و زرد یکی را انتخاب کنند. پاسخ دوستانش به این ترتیب بود:

آبی، آبی، قرمز، آبی، سبز، زرد، قرمز، آبی، آبی، قرمز، قرمز، سبز، سبز، زرد، آبی، زرد، سبز، زرد، قرمز، 
آبی، آبی، آبی، قرمز، سبز، قرمز، قرمز، با رسم چوب خط جدول را کامل و نمودار ستونی آن را رسم کنید. 

سپس به سؤال ها پاسخ دهید.
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- کدام رنگ را دانش آموزان این کالس بیشتر از همه دوست دارند؟

- کدام رنگ را دانش آموزان این کالس کمتر از همه دوست دارند؟

انتخاب  بهتر است چه رنگی  تهیه شود،  لباس ورزشی  این کالس  برای دانش آموزان  باشد  قرار  اگر   -

شود؟ چرا؟

 - این کالس چند دانش آموز دارد؟

اعالم کردند. آموزگار  را شمردند و در کالس  تعداد گوسفندان خود  2- در یک روستا 5 دانش آموز 
جدول زیر را درست کرد. با کامل کردن آن، نمودار تصویری تعداد گوسفندان را رسم کنید. برای هر 

10 گوسفند یک  بکشید.

3- از ساعت ٧ صبح تا ٧ شب چه کارهایی انجام دادید؟ برای هر کار چند ساعت وقت گذاشتید؟ جدول 
را کامل کنید. برای هر ساعت یک قسمت از شکل را به رنگ داده شده رنگ آمیزی کنید.

محمود احمد حسن محسن علی نام دانش آموز

52 12 4٧ 19 31 تعداد گوسفندان
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  خاّلق باش

رنگ های  از  بپوشانید.  کامل  به طور  را  آن  سطح  شکل  هر  زیر  قطعه های  با 
مختلف استفاده کنید تا قطعات را نشان دهید.

خداوند  از  تشّکرآمیز  جمله ی  یک 
دور  و  بنویسید  رو   به  رو  کادر  در 
آن را با کاشی های 4 خانه پر کنید، 
طوری که کاشی های هم رنگ کنار 
توّجه  تقارن  خّط  به  ( نباشند  هم 

کنید(.

 معما
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