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باسمه تعالی
فرایند تولید برنامه ی درسی مجموعه فعالیت های نظام مند وطرح ریزی شده ای است ، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوین ، اجرا وارزشیابی( رادر 

یک بافت منسجم وهماهنگ با غایت واهداف نظام تعلیم وتربیت رسمی سامان دهی نماید.
در تدوین محتوای كتب دانش آموزان با نیاز های ویژه كه بخشی از فرایند برنامه ریزی 
تا مالحظات  ساحت های تربیتی حاكم برفلسفه تعلیم وتربیت  درسی است ، سعی شده 
كه ناظربر رشد وتوان مندی دانش آموزان برای درک وفهم دانش پایه وعمومی ، كسب 
انتقادی  به كارگیری شیوه تفكرعلمی ومنطقی ، توان تفكر  مهارت های دانش افزایی ، 
آمادگی جهت بروز خالقیت ونوآوری ونیز كسب دانش ، بینش و تفكر فناورانه برای بهبود 
كیفیت زندگی است ، مورد توجه قرارگیرد. این محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب 
برنامه درسی ضمن تاكید بر  انعطاف در عین ثبات وهمه جانبه نگری وتوجه به هویت ویژه 
متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دست یابی دانش آموزان به كسب شایستگی های الزم 

) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشدومعلمان عزیز وگرامی با بهره گیری از 
این كتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی واجتماعی یاری نمایند.

این كار بزرگ حاصل همكاری صمیمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان 
استثنایی و گروه های تالیف كتاب های درسی می باشد، شایسته است ازتالش ومساعی 
تمامی این عزیزان وهمكاران سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع كه در 

مراحل چاپ وآماده سازی مارایاری داده اند، تقدیر وتشكر نماییم.
دراینجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات وپیشنهادهای 

خودرا در خصوص این محتوا به این سازمان منعكس نمایند.                                

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با معلم
هدف از آموزش ریاضی انتقال مفاهیم، مهار ت ها و دانشی است که مبنا و پایه ی سازگاری شناختی و اجتماعی دانش آموزان 
شود. لذا در تدوین اهداف و محتوای این کتاب به ارائه مفاهیمی تاکید شده است که دانش آموزان بتوانند در زندگی شغلی و روزمره 

خود، برای بهتر زیستن از آن بهره جویند.
برای اجرای بهتر آموزش، توجه دبیران محترم را به نکات ذیل جلب می کنیم:

الف(ساختار کتاب
ساختار کتاب ریاضی براساس موارد زیر طراحی شده است:

1 ـ تصویر عنوانی: هر درس )مفهوم( با تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن درس آغاز می شود. همکاران
گرامی قبل از آموزش مفاهیم درس جدید ،می توانند از این تصاویر برای جلب توجه دانش آموزان و ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی 

آنان به منظور ورود به درس جدید استفاده کنند.
2ـ  آیا می دانید: در صفحه عنوانی مطالبی جهت افزایش و تقویت اطالعات عمومی دانش آموزان ارائه گردیده است ، ازاین 

بخش ارزشیابی به عمل نمی آید
3ـ تاریخ: در ابتدای آموزش مفاهیم و برخی از تمرین ها ، » واژه تاریخ « نوشته شده است که ضروری است دانش آموزان تاریخ 

آن روز را در جای خالی بنویسند.
4ـ یادآوری: هدف از تمرینات یادآوری، توجه به مطالب پیش نیازی است که الزم است دانش آموز برای آموزش موضوع جدید 

آنها را فرا گرفته باشد، برخی از این تمرین ها نیز به منظور توسعه تجربیات دانش آموزان در مفهوم مورد نظر می باشد.
5ـ مطالب جدید: پس از یادآوری و ارزشیابی از پیش دانسته های دانش آموزان، مفاهیم جدید مطرح گردیده است و تا حد امکان 
تالش در این بوده است که دانش آموز با هدایت مربی به طور فعال در فرآیند یاددهی  یادگیری مشارکت داشته باشد. در این بخش 

تمرین هایی نیز جهت تسلط و تثبیت یادگیری دانش آموزان ارایه گردیده است.
6ـ تمرین: هدف از تمرین های ارائه شده ،تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی دانش آموزان در فضای کالس درس است.

7ـ مسئله:در حال حاضر آموزش ریاضیات به دانش آموزان با نیازهای ویژه از انتقال مفاهیم ساده و عمومی به سمت حل مسائل 
کاربردی تغییر کرده است .حل مسئله از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است . لذا این فعالیت به منظور کاربردی نمودن 

آموزش های ریاضی در زندگی روزمره می باشد.
8ـ فعالیت و ریاضی در زندگی: محیط پیرامون دانش آموز فرصت های مناسبی را برای تلفیق ریاضیات با زندگی دانش آموز فراهم 

می آورد.این تمرینات موجب می شود وی به طور منسجم مفاهیم را به زندگی شخصی و شغلی خود تعمیم دهد.
9ـ بازی و ریاضی: به منظور ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی فعالیت هایی در 

قالب بازی و سرگرمی  طراحی شده است.



ب(رو ش های تدریس
با توجه به رویکردهای نوین آموزشی،در فعالیت های یاد دهی  یادگیری از رو شهایی استفاده می شود که دانش آموز نقش فعالی در این 
فرایند ایفا نماید. همچنین باید بر رو ش هایی تاکید شود که دانش آموز بتواند مطلب آموخته شده را تعمیم داده و در موقعیت های مختلف 
به کار گیرد. بنابراین تاکید بر آموزش عینی و ملموس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، به کارگیری مفاهیم و روابط عددی در سایر 
دروس، حرفه ها و به طور کلی در زندگی روزمره می باشد. برای تحقق این امر ابتکار و خالقیت معلم نقش به سزایی دارد. رو ش هایی 
مانند ایفای نقش استفاده از تجربه ها و مشاهدات عینی، بحث گروهی، روش نمایشی و... از جمله رو ش هایی هستند که در آموزش 
ریاضی می توان استفاده کرد. البته باید توجه داشت که جدا کردن رو شها از یکدیگر فقط برای مطالعه آ نهاست و معمواًل هنگام تدریس 

از مجموعه ای از رو ش ها استفاده می شود.

ج( ارزشیابی
با توجه به ساختار کتاب ریاضی عالوه بر آزمون کتبی، ارزشیابی از مهار ت ها و به عبارتی ارزشیابی عملی مورد تاکید می باشد.بارم 

ارزش یابی پایانی درس ریاضی 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی است.
در ارزشیابی مستمر درس ریاضی باید به فعالیت های کالسی دانش آموز، تکالیف درسی، فعالیت های خارج از کالس و امتحانات 

کالسی توجه شود.

آرزومندیم تدوین و تالیف این کتاب برای دانش آموزان مفید واقع گردد. از همکاران گرامی و صاحبنظران تقاضا داریم، با نظرات 
سازند ه ی خود ما را از کاستی های کتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی مورد لحاظ قرار گیرد.



آیـامیدانیـد؟ 
طوالنی ترین شب سال، سی ام آذرماه است و به آن 

شب یلدا می گویند.

تقویم
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تقویم

          امروز 21 آبان است.
          3 روز دیگر تولد مریم است؛

          یعنی : 24 آبان

جاهای خالی را کامل کنید.

امروز 17 بهمن است.

5 روز دیگر، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است؛

یعنی : ……..............………………….

امروز 9 فروردین است.

4 روز بعد، روز طبیعت است؛

یعنی : ……..............………………… .

امروز 24 شهریور است.

7 روز دیگر، آخرین روز تابستان است؛

یعنی : ……..............………………… .
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تاریخ ........................ تقویم

رضا و خانواده اش در چهارم تیرماه)4تیر( به مسافرت می روند.

آن ها 10 روز دیگر برمی گردند.

یعنی : ……..............………………… .

خانم سلیمی مانتو خود را 15 مرداد به خشکشویی داد و 2 روز بعد تحویل گرفت.

یعنی : ……..............………………… .

سارا در روز 24 اردیبهشت آزمایش داد.

جواب آزمایش او 7 روز بعد آماده شد.

یعنی : ……..............………………… .

جدول زیر برنامه تورهای یک آژانس مسافرتی را نشان می دهد.

مانند نمونه جدول زیر را کامل کنید.

تاریخ برگشتبرگشتتاریخ رفت

28 / 12/ 396 روز بعد25 / 12 / 96مشهد – شیراز

2 روز بعد5 / 1 / 97مشهد – اصفهان

3 روز بعد11 / 2 / 97مشهد – تبریز

7 روز بعد22 / 2/ 97مشهد - کیش
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تقویم

امروز 6 آبان است.
یک هفته ی دیگر روز دانش آموز است.

یعنی: 13 آبان

امروز اول دی است.
یک هفته ی بعد، امتحانات نوبت اول شروع می شود.

یعنی : ....................... .

امروز 12 مرداد است.
یک هفته ی دیگر مسابقات والیبال شروع می شود.

یعنی : ....................... .

امروز 20 خرداد است.
امین یک هفته ی دیگر نوبت چشم پزشکی دارد.

یعنی : ....................... .

تمـریـن

همانطور که می دانیم:یک هفته 7 روز است.



عـدد نویسـی

آیـا می دانیـد ؟

برای انجام هرگونه عملیات بانکی باید کارت ملی خود 
را  به همراه داشته باشیم.
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عدد نویسی ـ یادآوری

     به برخی فعالیت هایی که روزانه در بانک ها انجام می شود توجه کنید
      و مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.

     علی دیروز یک حساب بانکی)پس انداز( باز کرد.
     مبلغ موجودی :

     به رقم : 20500000 ریال
     به حروف: بیست میلیون و پانصد هزار ریال

آقای خسروی برای خرید مسکن وام گرفت.

مبلغ وام:

به رقم : ....................... ریال

به حروف: .......................................ریال

خانم افشاری قسط وام خود را پرداخت کرد.

مبلغ قسط:

به رقم : ....................... ریال

به حروف: .......................................ریال

میلیونهزار

00000502

میلیونهزار

000000053

میلیونهزار

0057186
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تاریخ ........................ عدد نویسی ـ یادآوری

خانم عسگری این مبلغ را از حساب خود برداشت کرد.

مبلغ برداشت :

به رقم : ....................... ریال

به حروف: .......................................ریال

این مبلغ بابت حقوق مهر ماه به حساب آقای زاهدی واریز شد.

حقوق مهرماه :

به رقم : .......................ریال 

به حروف: .......................................ریال

این مبلغ بابت سود سپرده ی بانکی سهیال به حسابش واریز شد.

سود سپرده :

به رقم : .......................ریال 

به حروف: .......................................ریال

میلیونهزار

00005742

میلیونهزار

57026861

میلیونهزار

00075431
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عدد نویسی ـ یادآوری

جدول های زیر جمعیت برخی از استان های کشور را در سرشماری سال 1395 نشان می دهد.
جمعیت هر استان را به رقم و حروف بنویسید.

   استان خراسان شمالی

به رقم:  

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

   استان کرمانشاه

به رقم:  

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

   استان بوشهر

به رقم:  

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

میلیونهزار

092863

میلیونهزار

4001631

میلیونهزار

4349521

شمادرکداماستانزندگیمیکنید؟
جمعیتایناستان،درسرشماریسال1395چندنفربودهاست؟
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تاریخ ........................ عدد نویسی ـ یادآوری

مانند نمونه هر عدد را در جدول بگذارید، سپس آن را بخوانید و به حروف بنویسید.

به حروف : چهارصد و نوزده میلیون و پنج هزار و هشتصد

میلیونهزار

800005419

میلیونهزار

میلیونهزار

میلیونهزار

419005800

820926300

25400000

18056220

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

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

به حروف : .......................................
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     مانند نمونه، با توجه به هر عدد، جاهای خالی را کامل کنید.

256  300  920
دویست و پنجاه و شش میلیون و سیصد هزار و نهصد و بیست

40735086

.......... میلیون و .................... هزار و .................

842 212 700

.......... میلیون و .................... هزار و ....................

.......... میلیون و .................... هزار و .............ریال

آقای انصاری برای هزینه ی عمل جراحی چشم خود،

مبلغ : 2560000 تومان پرداخت کرد.

به حروف : .......... میلیون و ................................ هزار تومان

7856500 ریال

عدد نویسی ـ یادآوری
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قیمت اجناس زیر را به حروف بنویسید.

..........................................تومان

..........................................تومان

..........................................تومان

خانم باقری برای سفر به کربالی معلی مبلغ 3200000 تومان 
هزینه کرد.این مبلغ را به حروف بنویسید.

..........................................تومان

۱۰۵۰۰۰۰۰۰ تومان

۲۲۰۰۰۰۰ تومان

۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان

تاریخ ........................ عدد نویسی ـ یادآوری
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مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

.................................. تومان

.................................. تومان

.................................. تومان

.................................. تومان

پول 1 ـ یادآوری
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100000 تومان

احسان با مقدار پولی که دارد، کدام جنس را می تواند بخرد؟

.................................. تومان

مقدار پول های زیر را بنویسید.

مقدار پولی را که برای خرید این جنس الزم است، مشخص کنید.

100000 تومان

170000 تومان

تاریخ ........................ پول 1 ـ یادآوری

با چک پول 50000 تومانی و اسکناس های 10000 تومانی که معلم در اختیار شما می گذارد، 

مجموعه های زیر را بسازید. 

70000 تومان                     90000 تومان                    100000 تومان
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اعداد التین ـ یادآوری

مانند نمونه عددی را که هر ماشین حساب نشان می دهد، به فارسی بنویسید.

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

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

مانند نمونه، عددهای زیر را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.

پنجاه و دو میلیون و هفتصد و چهار هزار و صد و سی .     52704130

80206915                           ..................................

9760420                                             ..................................

36852000
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34580000 تومان

12746500 تومان

2960000 ریال

 عددهای زیر را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید.

.................................. تومان

.................................. تومان

.................................. ریال

.................................. تومان

آقای وکیلی ماهیانه مبلغ 000ˋ167 تومان قسط پرداخت می کند.

او مبلغ پرداختی 7 ماه قسط خود را با ماشین حساب تلفن همراه، محاسبه کرد

این مبلغ را به فارسی بخوانید و به حروف بنویسید. 
1169000
167000×7=

تمـریـن

تاریخ ........................ اعداد التین ـ یادآوری
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نمایش اعداد با ماشین حساب

هر یک از عددهای زیر را با ماشین حساب نشان دهید 
سپس عددی را که ماشین حساب نشان می دهد به فارسی بخوانید.

2158943049867000
126490707250639

643751230847201

مانند نمونه، عددی را که هر ماشین حساب نشان می دهد به حروف بنویسید.

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

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

هشتاد و نه میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و  هفتاد و دو
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تاریخ ........................

امروز11تیراست.
آقایپاکدلبایدیکهفتهیدیگر،قسطوامخودراپرداختکند.

یعنی...................................
مبلغقسطاو1357000توماناست.

اینمبلغرابهحروفبنویسید.
...............................................................................................................................................

جمعپولهایزیرچهقدراست؟

.................................. تومان

اگرشمااینمبلغراداشتهباشید،باآنچهمیکنید؟



18

نامبرخیابزاروتجهیزاتکارگاهیخودرابنویسید.
وباراهنماییهنرآموز،قیمتآنهارابنویسید.

رشتهمهارتیمن:.............................................

قیمتنام ابزار و تجهیزات
................ تومان.............................

................ تومان.............................

................ تومان.............................

................ تومان.............................

................ تومان.............................



سـاعـت

آیـا می دانیـد ؟

ساعت کار قانونی کارگران در یک شبانه روز، 8 ساعت 
می باشد.
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زمانی را که هر ساعت نشان می دهد بنویسید.

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

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

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

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

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

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

ساعت 1 ـ یادآوری
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ساعت 5 بعداز ظهر است.

یک ساعت بعد مسابقه ی شنا شروع می شود؛

با کشیدن عقربه های ساعت، زمان شروع مسابقه ی شنا را نشان دهید و در 

جای خالی بنویسید.

یعنی ساعت ............... بعد ازظهر.

آقای امینی ساعت 7 صبح برای رفتن به محل کار خود از خانه خارج می شود.

او یک ساعت بعد به محل کار خود می رسد؛

تاریخ ........................ ساعت 1

یعنی ساعت ............... صبح.
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مانند نمونه، زمانی را که هر ساعت نشان می دهد بنویسید.

سپس با کشیدن عقربه ها، یک ساعت بعد از آن زمان را مشخص کنید.

ساعت )1(

یک ساعت بعد

یک ساعت بعد

یک ساعت بعد

یک ساعت بعد

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

7 : 15 8 : 15

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

........... ...........
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ساعت  6:30  صبح است.

یک ساعت بعد بانک باز می شود؛

یعنی ساعت  7:30 

ساعت 7:15 بعد از ظهر است.

یک ساعت بعد وقت افطار است؛

یعنی ساعت ................ .

ساعت 4:30 بعداز ظهر است.

یک ساعت دیگر جشن شروع می شود؛

یعنی ساعت ................ .

ساعت 11:45 صبح است. 

یک ساعت دیگر غذا آماده می شود؛

یعنی ساعت ................ .

تمـریـن

تاریخ ........................ ساعت )1(

به ساعت خود نگاه کنید و زمان آن را بنویسید. ...........................

یک ساعت بعد چه ساعتی است؟ ...........................
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در کارگاه خیاطی، پروین می خواست طول یک نوار را اندازه بگیرد.

او به مربی گفت: » طول این نوار کمی از 8 سانتی متر بیشتر است.«

مربی گفت: » بله، طول این نوار ، 8 سانتی متر و 3 میلی متر است. «

پروین پرسید: »میلی متر یعنی چه؟«

مربی گفت: »برای اندازه گیری دقیق طول، از میلی متر استفاده می کنیم.«

به خط کش خود با دقت نگاه کنید.

اندازه گیری طول )میلی متر(
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همان طور که می بینید هر سانتی متر به ده قسمت مساوی تقسیم شده است.

که به اندازه هر قسمت، یک میلی متر می گوییم.

بنابراین می توان گفت؛

استفاده از واحد میلی متر، در برخی حرفه ها کاربرد دارد.

در شکل روبه رو فاصله ی دوخت سر دوزی تا درز 3 میلی متر است.

یک سانتی متر برابر با 10 میلی متر است.

تاریخ ........................ اندازه گیری طول )میلی متر(
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مانند نمونه، اندازه ی هر یک از پاره خط های زیر را بنویسید.
5 سانتی متر

30

50 میلی متر

جاهای خالی را کامل کنید.

7 سانتی متر ............... میلی متر است. 3 سانتی متر ............... میلی متر است.  

12 سانتی متر ............... میلی متر است. 9 سانتی متر ............... میلی متر است.  

پاره خط هایی به طول 60 میلی متر، 30 میلی متر و 80 میلی متر بکشید.

اندازه گیری طول )میلی متر(

......... سانتی متر
......... میلی متر

.........

.........

.........

.........
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ب

ج

الف

89

اندازه این پاره خط 5 سانتی متر و 

4 میلی متر است؛ یعنی 54 میلی متر .

جاهای خالی را کامل کنید.

طول این پاره خط 5 سانتی متر و 7 میلی متر

است؛ یعنی ......... میلی متر

طول این پاره خط 4 سانتی متر و 3 میلی متر

است؛ یعنی ......... میلی متر.

8 سانتی متر و 9 میلی متر یعنی ......... میلی متر.

89 میلی متر  یعنی ......... سانتی متر و ......... میلی متر.

47میلی متر یعنی ......... سانتی متر و ......... میلی متر.

63 میلی متر یعنی ......... سانتی متر و ......... میلی متر.

هر یک از این چوب ها را اندازه بگیرید و اندازه ی آن را به میلی متر در جدول زیر بنویسید.

جبالف

تاریخ ........................ اندازه گیری طول )میلی متر(
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اندازه گیری طول ـ اینچ

1ـتاریخامسال..............

2ـمعموالهرسال..............روزاست.

3ـششماهاولسال..............روزاست.

4ـمعموالاسفند..............روزاست.

5ـ..............فروردینروزطبیعتاست.

6ـ..............بهمن،روزپیروزیانقالباسالمیاست.

7ـسالکبیسه..............روزاست.

8ـسالتاریختولدشما

1

2

3

4

5

6

7

8



مقایسه اعداد

آیـا می دانیـد ؟

جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 1395 ، نسبت به 
سرشماری قبلی 4776000 نفر بیشتر شده است.



30

کدام موتور سیکلت گران تر است؟

                                                                                                                    

مبلغ کدام فیش حقوقی کم تر است؟

مانند نمونه بین هر دو عدد عالمت مناسب بگذارید.

40856317  40806317                              19500720  109500720

 240900000  240900000                            345628700  345628790

60950000 ریال

65800000 ریال

مقایسه اعداد ـ یادآوری
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به جمعیت استان آذربایجان غربی، بر اساس سرشماری سال های 1390 و 1395 توجه کنید.         

                                    
                       3080576 نفر                                                     3265219 نفر

 جمعیت این استان در چه سالی  بیشتر بوده است؟ ....................

اگر یک باشگاه سوارکاری بخواهد اسب ارزان تر را بخرد؛ کدام یک را انتخاب می کند؟

18250000 تومان25600000 تومان

تاریخ ........................ مقایسه اعداد ـ یادآوری

سرشماری سال 1395سرشماری سال 1390
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دامداری می خواهد یک گاو شیرده بخرد.

کدام گاو گران تر است؟

قیمت کدام ویال ارزان تر است؟

39500000 ریال

286000000 تومان

54600000 ریال

192500000 تومان

مقایسه اعداد ـ یادآوری

دو عدد 9 رقمی بنویسید و آن ها را با هم مقایسه کنید.

............................    ............................
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قیمت کدام یک ارزان تر است؟

کدام غذا گران تر است؟

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

قیمت کدام نوع  پرتقال، بیشتر است؟

پرتقال تامسون: کیلویی ۵۰۰۰ تومان

پرتقال بم: کیلویی ۶۵۰۰ تومان

پرتقال شهسواری: کیلویی ۳۸۰۰ تومان

قیمت پرتقال ................. بیشتر است.

منوی غذا

چلو کباب 7000 تومان
جوجه کباب 8000 تومان

خورشت قیمه 6000 تومان

27000 تومان 29000 تومان 25000 تومان

تاریخ ........................ مقایسه اعداد
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درآمد روزانه ی کدام یک از کارگران زیر بیشتر است؟

کارگر ساده ساختمانی : 60000 تومان

کارگر قنادی: 90000 تومان

کارگر تولیدی پوشاک : 70000 تومان

کارگر  ............................. .

شهریه ثبت نام در کدام رشته ی ورزشی، کمتر است؟

     آموزش والیبال:                                      آموزش فوتبال :                               آموزش شنا:

     215000 تومان                                     240000 تومان                           245000 تومان

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

قیمت یک جاروبرقی، یک ماکروفر و یک پلوپز را بررسی کرده و آن ها را با هم مقایسه کنید.

قیمت جارو برقی : ...........تومان                     قیمت ماکروفر: ...........تومان 

قیمت پلوپز: ............تومان                             

کدام یک گران تر است؟ ..............

مقایسه اعداد



پول

آیـا می دانیـد ؟

 بسته های پول در بانک به صورت صدتایی بسته بندی 
می شوند.
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مبلغ پول های هر ردیف را بنویسید.

.................... تومان

.................... تومان

پول 2 ـ یادآوری
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................

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

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

مانند نمونه، قیمت هر جنس را بنویسید.

47 اسکناس  

56 اسکناس  

83 اسکناس  

95 اسکناس  

47000 تومان

تاریخ ........................ پول 2 ـ یادآوری
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70000 تومان

93000 تومان

مانند نمونه با توجه به قیمت هر جنس در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

....... اسکناس  34  

....... اسکناس  

....... اسکناس  

....... اسکناس  

34000 تومان

26000 تومان

پول 2 ـ یادآوری
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100 اسکناس 1000 تومانی می شود  100000 تومان

با توجه به مقدار پول های هر ردیف، قیمت هر جنس را مشخص کنید.

اگر شما  داشته باشید، چه چیزی می خرید؟

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

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

تاریخ ........................ پول 2

..............................
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مانند نمونه، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

................  تومان

................  تومان

................  تومان

200000  تومان

پول 2 



41

با توجه به مقدار پول های هر ردیف، قیمت هر کاال را بنویسید.

قیمت این تبلت ............. تومان است.

قیمت این حوله پالتویی ............. تومان است.

تاریخ ........................ پول 2
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قیمت این جارو شارژی ............. تومان است.

قیمت این میز و صندلی ها ............. تومان است.

پول 2 
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باتوجهبهقبضباالبهپرسشهاپاسخدهید:

1-اینقبضمربوطبهچیست؟

2-اینقبضمربوطبهچهکسیاست؟

3-مهلتپرداختآنچهتاریخیاست؟

4-مبلغقابلپرداختآنرابهحروفبنویسید:

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

5-اگرامروز96/05/14باشد،چندروزبهپایانمهلتپرداختاینقبضماندهاست؟

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

6-باپولهاییکهمربیدراختیارشماقرارمیدهد،مبلغقابلپرداختاینقبضراجداکنید.
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یکیازقبضهایمنزلخودرابهکالسبیاوریدودرجایخالیبچسبانید.

باتوجهبهاینقبض،بهپرسشهاپاسخدهید:

1-اینقبضمربوطبهچیست؟

2-اینقبضمربوطبهچهکسیاست؟

3-مهلتپرداختآنچهتاریخیاست؟

4-مبلغقابلپرداختآنرابهحروفبنویسید:

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



زاویه

آیـا می دانیـد ؟

در محیط اطراف ما، زاویه های )گوشه های( مختلفی 
وجود دارد.
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1- نام هر یک از شکل های زیر را بنویسید.

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

2- از نقطه "ن" دو نیم خط رسم کنید.

خط )الف ج ( رسم شده است.
همانطور که می دانید خط می تواند از دو طرف ادامه پیدا کند.

نقطه ی "م" را روی خط )الف ج( به دلخواه انتخاب می کنیم.

"م الف" یک نیم خط است. 

"م ج" هم یک نیم خط است.

جالف

جالف م

ن

جم

م الف

تمـریـن

نیم خط قسمتی از یک خط راست است که یک سر آن بسته باشد و تنها می توانیم 
آن را از یک طرف ادامه دهیم.

نیم خط
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دو نوار باریک از مقوا ببرید.

مانند شکل مقابل، آن ها را با سنجاق به هم وصل کنید.

این دو نوار یک زاویه تشکیل می دهند.

هر چه این دو نوار را از هم باز کنید، زاویه ای که  تشکیل داده شده

بزرگ تر می شود.

به شکل روبه رو نگاه کنید.

این شکل، یک زاویه را نشان می دهد، این زاویه

"م س ر" یا "ر س م" خوانده می شود.

این زاویه را می توانیم با حرفی که در وسط آمده،

یعنی "س" هم بخوانیم.

نیم خط های "س م" و "س ر" دو ضلع زاویه هستند.

نقطه ی "س" رأس زاویه است.

نام این زاویه را به سه صورت بخوانید و بنویسید.

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

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

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

1- زاویه ی روبرو را نام گذاری کنید و نام آن را بخوانید و بنویسید.

ب

ج

ن

تمـریـن

س

م

ر

س

ر

م

تاریخ ........................ زاویه
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2- هر زاویه را با نام رأس آن بخوانید و بنویسید.

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

3- در هر شکل مانند نمونه، زاویه ها را نام گذاری کنید و نام آن ها را بنویسید.

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

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

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

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

د

س الف
ر

د جز ب

ن

الف

الف

ب

ب

ج

ج

د

د

به دو گروه تقسیم شوید. به اطراف خود نگاه کنید. در چه وسایلی زاویه را می بینید؟ نام 

آن ها را به صورت فهرست بنویسید. فهرست هایتان را با هم مقایسه کنید.

زاویه
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مانند نمونه یک صفحه ی کاغذ را از وسط تا کنید. یک بار دیگر آن را طوری تا کنید که لبه های تا شده ی 

قبلی روی هم قرار گیرند. 

حاال به کمک لبه های تا شده ی کاغذ ، یک زاویه رسم کنید.

برای تشخیص و رسم زاویه ی راست از گونیا استفاده می کنیم. در شکل زیر چند نوع گونیا 

می بینید.

در هر گونیا، زاویه ی راست را مشخص کنید.

هریک از این گونیاها معموالً در چه حرفه ای به کار می رود؟

زاویه ای که رسم کرده اید، زاویه راست است.

تاریخ ........................ زاویه
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1- با استفاده از گونیا، زاویه ی راست را با عالمت × مشخص کنید.

2- مانند نمونه، با استفاده از گونیا، در شکل زیر، زاویه های راست را مشخص کنید و نام ببرید.

3- با استفاده از گونیا یک زاویه ی راست بکشید.

ر

د ز

الف

ج ب
د

س
ن

الفالف

ججد

ب

ب

ب........... ........... و ...........

در اطراف خود، چند زاویه ی راست را نشان دهید.

تمـریـن

زاویه
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ز

ب ب
د

به زاویه های زیر نگاه کنید.

زاویه ی "الف ب ج" یک زاویه ی تند است.

زاویه ی تند از زاویه راست کوچک تر است.

با استفاده از گونیا، زاویه های راست و تند را مشخص کنید.

زاویهيتند زاویهيراست

ب الف

ج

ب الف

ج

زاویه  تند..............

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

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

تاریخ ........................ زاویه
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تاریخ ........................ زاویه

به زاویه های زیر نگاه کنید.

زاویه "الف م س" یک زاویه ی باز است.

زاویه ی باز از زاویه راست بزرگ تر است.

الف

س

م

الف

س

م

1- با استفاده از گونیا، زاویه های راست و باز را مشخص کنید.

دبن

2- با استفاده از گونیا، زاویه های راست، تند و باز را مشخص کنید.

زاویه

زاویهيباززاویهيراست

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



تاریخ ........................ زاویه

پول

آیـا می دانیـد ؟

درست مصرف کردن آب، گاز، برق باعث صرفه جویی در 
هزینه های خانواده می شود، همچنین به حفظ محیط زیست 

هم کمک می کند.

9 صبح ساعت 

ساعت 10 شب
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

یک چک پول 100/000 تومانی برابر است با ........... اسکناس .............. تومانی

1000000 ریال

100000 تومان

یک چک پول 100/000 تومانی برابر است با ........... چک پول ................. تومانی

یک چک پول 100/000 تومانی برابر است با ........... اسکناس ................. تومانی

پول 3
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100000 تومان

130000 تومان

89000 تومان

175000 تومان

74000 تومان

108000 تومان

با مقدار پول هر ردیف کدام جنس را می توان خرید؟

تاریخ ........................ پول 3
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................  ریال

................  ریال

................  ریال

................  ریال

ارزش پول های زیر را به حروف بنویسید.

پول 3
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گاهیاوقاتبهجایپولازچکاستفادهمیشود.
بهتصویراینچکتوجهکنیدوجاهایخالیراپرکنید.

اینچکدروجهچهکسیصادرشدهاست؟................

تاریخچک ............................................ .

مبلغچکبهریال:...................................

مبلغچکبهتومان:............................................................

چهار میلیون و پانصد هزار

4/500/000

خانم مژگان کریمی

1396/08 /02

تاریخهرچکنشانمیدهدکهازچهتاریخیمیتوانمبلغآنچکرادریافتکرد.

تاریخ ........................

51276
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خانم کریمی این چک را به بانک برد و مقدار پول های 
زیر را دریافت کرد.

برای دریافت چک باید آن را "پشت نویسی" کرد، یعنی مشخصات گیرنده چک در 
پشت آن نوشته شود.

................  تومان

چک زیر را با مشخصات خود "پشت نویسی" کنید.

تمـریـن

خواهشمند است وجه این چک را 
  نقدا به

 پس از وصول به حساب شماره ........................
اینجانب/شرکت ........................

فرزند ........................ شماره شناسنامه/شماره ثبت/شماره
کد ملی/شناسه اشخاص حقوقی ........................

نشانی ..................................................................................... کدپستی ............................... تلفن ...............................
پرداخت / واریز نمائید.

تاریخ ......................................                                                        امضاء

1396/08/02

51276
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تاریخ ........................ جمع 1 ـ یادآوری

3260 تومان

4550 تومان

4130 تومان

3000 تومان

7200 تومان

قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید. )بدون استفاده از ماشین حساب(

2750 تومان

....................... تومان

....................... تومان

....................... تومان
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جمع )1(

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید.

300 هزار
100 هزار +

 400 هزار

200 هزار
50 هزار +

 

100 هزار
5      هزار +

 

400 هزار
100 هزار +

 

500 هزار
50 هزار +

 

100 هزار
20 هزار +

 

100 000
 + 200 000

100 000
 +  50 000

100 000
 + 300 000

200 000 + 100 000 =              

100 000 +   50 000 =              

300 000 +   50 000 =             

300000
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تاریخ ........................ پول )4(

مقدار پول های هر ردیف را بنویسید.

....................... تومان

....................... تومان

....................... تومان

....................... تومان
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پول )4(

قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید.

....................... تومان

....................... تومان

....................... تومان

200000 تومان

500000 تومان

60000 تومان

100000 تومان

200000 تومان

400000 تومان
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تاریخ ........................ پول )4(

كدام یک از گزینه های زیر برای جای خالی باال مناسب است؟

؟

تمـریـن

100 هزار تومان
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قد بهرام ، 155 سانتی متر و وزن او 70کیلو گرم بود. 

او تصمیم گرفت با ورزش و رژیم غذایی مناسب ، وزن خود را کم کند. 

بهرام در ماه آبان برای روزهای فرد هفته یعنی .......... ، .......... ، .......... 

در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کرد.

 او بعد از 3 ماه یعنی در ماه ............ دوباره خود را وزن کرد، وزن او 3 کیلوگرم 

کم شده بود. یعنی ............ کیلو گرم شده بود. بهرام از این که توانسته بود وزن 

خود را کم کند، خیلی خوشحال بود.

وزن و قد خود را اندازه بگیرید و ردیف 1جدول زیر را كامل كنید

قدوزنتاریخردیف

...............سانتی متر...............كیلو گرم.....................1

...............سانتی متر...............كیلو گرم.....................2

با راهنمایی معلم خود مشخص كنید ، آیا وزن شما مناسب است؟

در اردیبهشت ماه، با اندازه گیری وزن و قد خود ردیف 2 جدول را كامل كنید.

 وزن و قد شما در این مدت ، چه تغییری كرده است؟



ساعت

آیـا می دانیـد ؟

زمان اذان در فصل ها و روزهای مختلف سال متفاوت 
است.

1396/10/26
اذان مغرب  37 : 17

1396/4/26
اذان مغرب  43 : 20
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ساعت )2( ـ یادآوری

مانند نمونه با کشیدن عقربه های ساعت، زمان پایان هر فعالیت را نشان دهید.

سپس زمان شروع و زمان پایان هر فعالیت را بنویسید.

ساعت 7:30 است. فروشگاه یک ساعت دیگر باز می شود؛ یعنی ساعت ........... .

ساعت 2 بعدازظهر است. اتوبوس یک ساعت دیگر به مقصد مالیر حرکت می کند؛ یعنی ساعت ........ .

شروع فیلم

شروع  پیاده روی

یک ساعت بعد

یک ساعت بعد

یک ساعت بعد

پایان فیلم

پایان پیاده روی

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

پرواز هواپیما 
از تهران

ساعت 6:30

رسیدن 
هواپیما به شیراز
ساعت 7:30
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تاریخ ........................ ساعت )2(

اتوبوسی ساعت 6 صبح از تهران به مقصد زنجان حرکت می کند. 

این اتوبوس 5 ساعت بعد به زنجان می رسد.

یعنی ساعت:  11 صبح

مسابقه  شروع  زمان  ساعت،  عقربه های  کشیدن  با  باال  نمونه ی  مانند 

وزنه برداری را نشان دهید و در جای خالی بنویسید.

ساعت 4 بعد از ظهر است.

2 ساعت بعد مسابقه شروع می شود؛

یعنی ساعت ................. بعدازظهر.
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مانند نمونه با کشیدن عقربه های ساعت، زمان پایان هر فعالیت را نشان دهید.

سپس زمان شروع و زمان پایان هر فعالیت را بنویسید.

شروع جشن

شروع کار مطب

حرکت اتوبوس

3 ساعت بعد

4 ساعت بعد

5 ساعت بعد

7 ساعت بعد

پایان جشن

پایان کار مطب

رسیدن اتوبوس
به مقصد

شروع کالس 
نقاشی

ساعت 8:45 ساعت 11:45

پایان کالس
 نقاشی

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

ساعت.........

ساعت )2(
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فرزاد باید هر 6 ساعت یکبار، قرص بخورد. او

ساعت 5 بعدازظهر یک قرص خورده است. قرص 

ساعت 11 شببعدی را باید چه ساعتی بخورد؟  ......................
هر 6 ساعت یک عدد میل شود

ساعت 5:15 صبح است.

هواپیما 2 ساعت دیگر پرواز می کند؛ 

یعنی ساعت ............. صبح.

مریم در یک شرکت کار می کند. او ساعت 9:25 صبح شروع به نظافت کرد.

کار او 3 ساعت طول کشید؛ یعنی تا ساعت ............. .

ناهید ساعت 8:10 صبح قابلمه ی خورشت را روی گاز گذاشت.

پختن خورشت 3 ساعت طول می کشد؛ یعنی تا ساعت ............. .

علی رضا باید هر 8 ساعت یک بار، دارو بخورد.

او ساعت 2 بعداز ظهر دارویش را خورد.

نوبت بعدی خوردن داروی او چه ساعتی است؟ ............. .

تمـریـن

تاریخ ........................ ساعت )2(
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مانند نمونه باال با کشیدن عقربه ساعت جای خالی را پر کنید.

اتوبوسی ساعت 11 شب از سمنان

به مقصد نیشابور حرکت می کند.

این اتوبوس 6 ساعت بعد به نیشابور می رسد.

یعنی ساعت ............. صبح .

اگر اكنون ساعت 9 صبح باشد 5 ساعت بعد، ساعت ............. بعدازظهر است.

علی معموال ساعت 10 شب می خوابد  و 8 ساعت بعد بیدار می شود

یعنی ساعت ............. صبح

ساعت 11 صبح است. 

3 ساعت دیگر مدرسه تعطیل می شود.

یعنی ساعت:  2 بعدازظهر

تمـریـن

تاریخ ........................ساعت )2(
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مانند نمونه زمانی را که هر ساعت نشان می دهد، بنویسید.

سپس با کشیدن عقربه ها، زمان خواسته شده را مشخص کنید. 

7 ساعت بعد

4 ساعت بعد

8 ساعت بعد

5 ساعت بعد

10:30شب

......... صبح

......... شب

......... صبح

5:30 صبح

 .........

 .........

 .........

تاریخ ........................ ساعت )2(
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ساعت )2(

محمد ساعت 10:15 صبح کفش خود را برای تعمیر به کفاشی داد.

کفاش گفت: 4 ساعت دیگر کفش ها آماده است.

یعنی ساعت  2:15 بعدازظهر

خانم سعادت ساعت 11:30 صبح به خرید رفت.

او گفت: 2 ساعت دیگر به خانه برمی گردم.

یعنی ساعت ............. بعدازظهر

ساعت 12 ظهر است.

یک ساعت دیگر در این اداره وقت نماز و ناهار است.

یعنی ساعت ............. بعدازظهر

آزمون مهارتی رشته ی دوخت سرویس آشپزخانه ساعت 10 صبح شروع می شود.

مدت آزمون 3 ساعت است. آزمون چه ساعتی تمام می شود؟ .............  بعداز ظهر

به ساعت كالس خود نگاه كنید؛ اكنون ساعت چند است؟ ...................... .

7 ساعت دیگر چه ساعتی است؟ ...................... بعد از ظهر



دو خط عمود بر هم

آیـا می دانیـد ؟

برای رسم برخی از الگوها، باید از ترسیم دو خط عمود 
بر هم استفاده کرد.
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با استفاده از گونیا، نوع زاویه ی بین دو خط

»م« و »ل« را مشخص کنید و بنویسید.

زاویه ی ................... .

مانند نمونه یک صفحه کاغذ را از وسط تا کنید. بار دوم آن را طوری تا کنید که دو لبه ی تا شده روی هم 

قرار بگیرند.

حاال کاغذ را باز کنید و از محل های تا خورده  کاغذ دو خط بکشید و آن ها را »و د« و »ع م« نامگذاری کنید.

دو خط )و د( و )ع م ( بر هم عمودند. می توانید عمود بودن آن ها را به وسیله ی گونیا امتحان کنید.

با استفاده از گونیا مشخص کنید کدام یک

 از شکل های روبه رو دو خط عمود بر هم هستند.

ل

م

دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد، دو خط عمود بر هم نامیده می شود.

م ع

و

د

تمـریـن

دو خط عمود بر هم
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می خواهیم با استفاده از گونیا، از نقطه »م« یک خط عمود بر خط

 » و د « رسم کنیم. 

گونیا را طوری قرار می دهیم که یک ضلع زاویه ی راست آن روی

خط » و د « قرار گیرد و ضلع دیگر آن از نقطه ی »م« بگذرد.

حاال در امتداد ضلعی که از نقطه ی »م« می گذرد، یک خط رسم می کنیم. 

س س
س

م

دو

م

دو

م

دو

تمـریـن

تاریخ ........................ دو خط عمود بر هم

از نقطه »س« بر هر خط یک عمود رسم کنید.
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در شکل های زیر چگونگی رسم خط عمود در حالتی که نقطه »م« روی خط باشد، نشان داده شده است.

1ـ از نقطه ی »ب« بر هر خط یک عمود رسم کنید.

2ـ خطی بکشید و نقطه ای در خارج آن مشخص کنید.

با استفاده از گونیا، خط دیگری رسم کنید

 که از آن نقطه بگذرد و بر خط اول عمود باشد.

3ـ خطی بکشید و نقطه ای روی آن مشخص کنید.

با استفاده از گونیا، خط دیگری رسم کنید

 که از آن نقطه بگذرد و بر خط اول عمود باشد.

م دودو م م دو

ب دو
ب

الف

ج
ب

م

ن

تمـریـن

دو خط عمود بر هم



دو خط موازی

آیـا می دانیـد ؟

ریل ها در مسیر حرکت قطار به طور موازی 
نصب می شوند.
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دو خط موازی

با استفاده از دو لبه ی خط کش، دو خط رسم می کنیم.

دو خط موازی باال را از دو طرف ادامه دهید. آیا همدیگر را قطع می کنند؟

این دو خط با هم موازی هستند.

بالف

خط های موازی را كه اطراف خود می بینید، نشان دهید.

تمـریـن
کدام یک از شکل های زیر، دو خط موازی را نشان می دهد؟

با استفاده از دو لبه ی خط کش، دو خط موازی رسم کنید.
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تاریخ ........................ دو خط موازی

مانند نمونه یک خط راست بکشید و آن را نام گذاری کنید.

با استفاده از گونیا دو نقطه در فاصله 

دو سانتی متری از خط مشخص کنید.

حاال خطی رسم کنید که از این دو نقطه بگذرد.

دو خط "ن م"  و  "د س" با هم موازی هستند.

دو خط موازی با فاصله ی 3 سانتی متر رسم کنید.

دو خط موازی با فاصله یک سانتی متر رسم کنید.

سد

سد

م ن

تمـریـن

سد

م ن
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با استفاده از گونیا، به سؤال های زیر پاسخ دهید. 

1- در مربع رو به رو، آیا ضلع "الف ب" با ضلع "د ج" موازی

 است؟ ............................. .

2- دو ضلع "الف د" و "ب ج" چه طور؟ ............................. . 

پس می توانیم بگوییم:

در مستطیل رو به رو، با استفاده از گونیا ضلع های موازی را 

مشخص کنید.

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

آیا می توانیم بگوییم در مستطیل هم ضلع های رو به رو با هم

موازی هستند؟ ............................. .

در شکل روبه رو، ضلع های موازی را مشخص کنید. 

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

بالف

ج د

دالف

ج ب

نم

ه د

دو خط موازی

در هر مرّبع، دو ضلع رو به رو با هم موازی هستند.
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تاریخ ........................ رسم

می خواهیم مربعی رسم کنیم که طول هر ضلع آن 4 سانتی متر باشد.

ابتدا پاره خط "الف ب" را به طول 4 سانتی متر 

رسم کنید.

با استفاده از گونیا ، از نقطه "ب" عمودی به 

طول 4 سانتی متر رسم کنید تا نقطه ی "ج" به دست آید.

بار دیگر از نقطه ی "الف" خط عمودی به

 طول 4 سانتی متر رسم کنید تا نقطه "د" به دست آید.

با استفاده از خط کش نقطه ی "د" و "ج" را 

به هم وصل کنید.

1- یک الگوی دستگیره به شکل مربع رسم کنید که طول هر ضلع آن 15 سانتی متر باشد.

2- یک کادر مستطیل شکل به طول 12 و عرض 8 سانتی متر بکشید.

بالف

تمـریـن
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آبی  رنگ  با  را  موازی  و خطوط  قرمز  رنگ  با  را  بر هم  زیر خطوط عمود  تصویر  در 

مشخص کنید.

تصاویر خود را با هم مقایسه کنید.

کدام یک خطوط عمود بر هم و خطوط موازی بیشتری پیدا کرده اید؟



جمع

آیـا می دانیـد ؟

با جمع آوری مواد بازیافتی در منزل خود، عالوه بر حفظ 
محیط زیست به اقتصاد خانواده نیز کمک می کنید.
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جمع)2(

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید.

100 000
 + 400 000
 +    50 000

550000

200 000
 + 50 000
+   5 000

100 000
 + 20 000
+ 10 000

100 هزار
50   هزار +
20   هزار +

170 هزار

200 هزار
100 هزار +
40    هزار +

100 هزار
50   هزار +
5     هزار  +

100 هزار
5      هزار +
2      هزار +

300 000 + 200 000 + 100 000 = 600000  

400 000 + 100 000 + 50 000 =                     

600 000 + 200 000 + 100 000 =                    
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تاریخ ........................ پول )5(

مقدار پول های هر ردیف را حساب کنید.

....................... تومان

....................... تومان

....................... تومان
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مقدار پول های هر ردیف، قیمت هر جنس را نشان می دهد.

مانند نمونه قیمت هر جنس را بنویسید.

....................... تومان

....................... تومان

پول )5(

155000 تومان
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قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید.

....................... تومان

....................... تومان

آقای رهنما همراه با خانواده به سفر رفته بودند. آن ها موارد زیر را هزینه کردند:

هزینه رفت و برگشت: 200000 تومان

هزینه اقامت: 300000 تومان

 سایر هزینه ها: 400000 تومان

کل هزینه های آن ها چقدر شده است؟ ....................... تومان

تاریخ ........................ پول )5(

300000 تومان 100000 تومان 70000 تومان

400000 تومان100000 تومان 50000 تومان
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خانم محمدی لوازم زیر را برای خانه ی خود خرید. 

او با ماشین حساب قیمت اجناس را حساب کرد و 7650000 تومان پرداخت کرد.

جمع هریک از صورت حساب های زیر را با ماشین حساب محاسبه کنید.

4750000 تومان
2160000 تومان

740000 تومان

تمـریـن

جمع با ماشین حساب

صورت حساب ..............

قیمتكاال
3850000 ریالالمپ كم مصرف

1925000 ریالكلید برق
2400000 ریالپریز برق

5800000 ریالمحافظ یخچال
..............جمع

صورت حساب ..............

قیمتكاال
4256000 ریالموز

5450000 ریالسیب
7980000 ریالشلیل
..............جمع
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مانند نمونه تفریق های زیر را انجام دهید.

90000
 - 60000

30000

80000
 - 20000

50000
 - 10000

       40 هزار
       20 هزار -

20000= 20 هزار

       70 هزار
       30 هزار -

       80 هزار
       70 هزار -

60000 - 20000= 40000                  30000 - 10000=                

50000 - 40000=                               90000 - 20000=                

آقای همتی 70000 تومان داشت. 

او این جنس را خرید. 

چه قدر برایش باقی ماند؟

....................... تومان

20000 تومان

تاریخ ........................ تفریق ذهنی ـ یادآوری
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مانند نمونه تفریق های زیر را انجام دهید.

400 000
 - 300 000

100 000

900 000
 - 300 000

700 000
 - 200 000

                  500 هزار
                  200 هزار -

300000= 300 هزار

       900 هزار
       700 هزار -

       200 هزار

       800 هزار
       300 هزار -

       300 هزار
       100 هزار -

       600 هزار
       500 هزار -

       800 هزار
       500 هزار -

600 000 - 100 000= 500 000                                                        

900 000 - 400 000=                                                                         

200 000 - 200 000=                                                                         

تفریق ذهنی ـ یادآوری
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فیش ثبت نام کالس

مبلغ پرداختی :  200/000 تومان

کالس مشبک بری
موسسه هنری آرمان

تاریخ ........................ تفریق ذهنی ـ یادآوری

1- امید 700000 تومان داشت. 

او برای ثبت نام در کالس مشبک بری، مبلغ این فیش را پرداخت کرد.

حاال او چقدر دارد؟

....................... تومان

3- سمانه 600000 تومان پول داشت.

او 100000 تومان به یک مرکز خیریه کمک کرد.

چند تومان برای او باقی مانده است؟

....................... تومان

2- خانم صالحی کارگر یک شرکت است.

او هر ماه 900000 تومان حقوق می گیرد.

او برای قسط وام خود مبلغ این قبض را پرداخت می کند.

چقدر از حقوق ماهانه خانم صالحی می ماند؟

....................... تومان
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تفریق با ماشین حساب

98530000 تومان

000 570 37 تومان

خانم رضوی 54796500 تومان در حساب خود داشت. 

او این سرویس طال را خرید . 

چقدر در حساب او مانده است؟ 

....................... تومان

آقای مرادی 25700000 تومان داشت.
آیا او می تواند این اتومبیل را بخرد؟

آقای مرادی با ماشین حساب محاسبه کرد و دانست برای خرید این اتومبیل 000 870 11 
تومان کم دارد.

18300000 تومان

آقای مجیدی می خواهد برای خرید یکی از واحدهای 

این آپارتمان وام بگیرد. 

اگر او 63250000 تومان داشته باشد، 

چقدر باید وام بگیرد؟

....................... تومان
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تاریخ ........................ مسأله

240000 تومان

شکیبا    داشت. 

او این کفش را خرید.

چقدر برای او مانده است؟

....................... تومان

2- خانم یزدی این ویلچر را خرید و چک پول های زیر را به فروشنده داد.

  یعنی ....................... تومان

او چقدر باید پس بگیرد؟ ....................... تومان

3- سپهر مقدار پول های زیر را دارد.

او برای خرید این دوربین چقدر پول کم دارد؟

....................... تومان

63000 تومان

127000 تومان
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مسأله

1- آرش پول های زیر را دارد.

                                                                              ....................... تومان

او مبلغ 100000 تومان بابت هزینه ی آب و گاز آپارتمان خود پرداخت کرد.

چقدر برای او مانده است ؟         ....................... تومان

2- خانم زارعی پول های زیر را داشت.

یعنی....................... تومان

او عینکی به قیمت 200000 تومان خرید.

چقدر برای او مانده است ؟         ....................... تومان

3- مریم پول های زیر را از دستگاه خودپرداز گرفت.

یعنی....................... تومان

و مبلغ 50000 تومان از آن را به دوستش قرض داد.

حاال او چقدر دارد ؟         ....................... تومان
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مسأله

برای راه اندازی یک گلخانه موارد زیر هزینه شده است:

ساخت گلخانه :             18400000 تومان

بخاری گلخانه :             3850000 تومان

خرید گیاهان مختلف:   6670000 تومان

جمع این هزینه ها را حساب کنید.

....................... تومان

اگر سرمایه ی راه اندازی گلخانه 85000000 تومان باشد، چه مقدار از این سرمایه باقی مانده است؟

....................... تومان

جدول زیر میزان تولیدات دوربین یک کارخانه را در فصل پاییز نشان می دهد:

این کارخانه در این فصل چه تعداد دوربین تولید کرده است؟

اگر 7263500 عدد از این دوربین ها فروخته شده باشد، چند دوربین باقی مانده است؟

تعدادماه

412 258 3مهر

2938576آبان

320 495 3آذر
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امروز 95/12/18 است. یعنی هجدهم .............. ماه.

و ............. روز به عید نوروز مانده است. 

پدر مریم این پول ها را به او داد. یعنی :

..................... تومان

 )ساعت .......... ( برای خرید، از منزل خارج شدند 
 

او با مادرش در ساعت 

و یک ساعت بعد یعنی ساعت ............. به فروشگاه رسیدند.

مریم از بین دو بلوزی که پسندیده بود، بلوز ارزان تر

یعنی بلوز ................... تومانی را انتخاب کرد، 

چون می خواست شلوار و روسری هم بخرد. 

او یک شلوار به قیمت 65000 تومان و یک روسری به قیمت 12000 تومان هم خرید.

هزینه ی خرید مریم چه قدر شد؟ ...................

چقدر برای او باقی مانده است؟ ....................

به  بعدازظهر(   .......... یعنی در ساعت 13/30 )ساعت  بعد،  آن ها حدود 3 ساعت 

خانه بازگشتند.

57000 تومان 78000 تومان



کسر

آیـا می دانیـد ؟

معنای یک  به  کلمه خمس که در قرآن آمده است 
1 ( می باشد.

5 پنجم ) 
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كسر

این سیب به دو قسمت مساوی

تقسیم شده است

این نان به 3 قسمت مساوی

تقسیم نشده است

این شکل به 4 قسمت مساوی

تقسیم شده است

این سیب به دو قسمت مساوی

تقسیم نشده است

این نان به 3 قسمت مساوی

تقسیم شده است

این شکل به 4 قسمت مساوی

تقسیم نشده است

مانند نمونه، شکل هایی را که به قسمت های مساوی تقسیم شده اند، عالمت بزنید.
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تاریخ ........................ كسر

جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.

3این روبان به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.

این مستطیل به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.

این قطعه چوب به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.

این دایره به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.  

این ظرف به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.
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یک کاغذ مستطیل شکل بردارید. 

آن را از وسط تا کنید.

کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ........

حاال 1 قسمت آن را رنگ کنید.

پس می توانیم بگوییم:

1 قسمت از 2 قسمت مساوی رنگی است.

جاهای خالی را کامل کنید.

پرچم ایران به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.

........ قسمت آن قرمز است.

یعنی ........ قسمت از ........ قسمت مساوی، قرمز است.

این شکل به ........ قسمت مساوی تقسیم شده است.

........ قسمت آن رنگی است.

یعنی ........ قسمت از ........ قسمت مساوی، رنگی است.

كسر
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دایره ی مقابل به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ ........

چند قسمت آن رنگی است؟ ........

یعنی 1 قسمت از 4 قسمت مساوی آن رنگی است.

پس می گوییم: یک چهارم از این دایره رنگی است.

1 می نویسیم و آن را کسر می نامیم.
4 یک چهارم را به صورت  

مانند نمونه در جاهای خالی عدد و کسر مناسب بنویسید.

در این شکل ........ قسمت از ........ قسمت مساوی

رنگی است؛ یعنی ........ . 

در این شکل ........ قسمت از ........ قسمت مساوی

رنگی است؛ یعنی ........ . 

مریم ........ قسمت از ........ قسمت مساوی

کیک را برداشت؛ یعنی ........ .

23

2
3

تاریخ ........................ كسر
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1- مانند نمونه در هر یک از شکل های زیر، چه کسری رنگ شده است؟

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

2- از هر شکل به اندازه ی کسر مربوط به آن رنگ بزنید.

                         

                      

3- در هر تصویر چه کسری از آن پر شده است؟

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

2
3

3
82

4

1
2

كسر
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جاهای خالی را پر کنید.

1 ............ هم می گویند.
3 1 ............ یا ............ هم می گویند.         به کسر 

2
به کسر 

1 ............ هم می گویند.
4

1 ............ هم می گویند.                                    به کسر  
5

به کسر 

تمـریـن

در هر شکل چه کسری رنگی است؟

1 نصف یا نیم هم می گویند.
2

به کسر 

1 ثلث هم می گویند.
3   به کسر 

1 ربع هم می گویند.
4

  به کسر 

1 خمس هم می گویند.
5    به کسر 

تاریخ ........................ كسر
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1 یا نصف را نشان می دهد؟
2

1- کدام یک از شکل های زیر کسر 

2- با توجه به هر جمله، تصویر صحیح را عالمت بزنید.

ـ دکتر به احمد گفته است قبل از ناهار نصف این قرص )  ( را بخورد.

ـ مریم می خواهد نصف پیمانه آرد در سوپ بریزد.

1- یک نوار كاغذی به طول 20 سانتی متر را به 4 قسمت مساوی تقسیم كنید. 

2 قسمت آن را رنگ كنید. چه كسری از آن را رنگ كردید؟

2- با وسایلی كه معلم در اختیار شما می گذارد، حدوداً مقدار هریک از موارد زیر را به طور 

عملی نشان دهید.

1 پیمانه آب
3 1 پیمانه عدس،    

2 2 پیمانه آب،   
3 نصف پیمانه برنج،   

كسر
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1- آخرین ماه سال.
2- واحد اندازه گیری مایعات

3- یکی از واحدهای اندازه گیری طول.
4- 2000 تومان برابر است با .......... اسکناس 1000 تومانی

1 می گویند.
2 5- به کسر 

6- دومین ماه فصل پاییز است.
7- 2 ساعت بعد از ساعت 9 می شود ساعت ..........

عدد یک رقمی و نام یکی از ورزش ها هستم.

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

1

2

3

4

5

6

7
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چند برابر ـ یادآوری

در تهیه حلوا معموالً برای هر پیمانه آرد، 2 پیمانه شکر استفاده می شود.

برای 8 پیمانه آرد چند پیمانه شکر الزم است؟ 

                                          .......... پیمانه

دور کمر مریم 64 سانتی متر است. برای دوخت دامن چین دار باید 3 برابر 

دور کمر او پارچه بخریم. یعنی .......... سانتی متر                                 

رامین 18 سال دارد. سن پدر بزرگ او 4 برابر سن رامین است.

پدر بزرگ رامین چند سال دارد؟

                                         .......... سال

برای تهیه یک کیلو رب گوجه فرنگی، 12 کیلو گوجه فرنگی الزم است. 

برای تهیه 7 کیلو رب گوجه فرنگی، چند کیلو گوجه فرنگی الزم است؟

                                         .......... کیلوگرم
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تاریخ ........................ ضرب با ماشین حساب

برای آشپزخانه ی یک رستوران 4 اجاق گاز خریداری شده است.

قیمت آن ها را حساب کنید.

.................. تومان

با توجه به قیمت هر جنس، قیمت اجناس هر ردیف را حساب کنید.

قیمت 24 بخاری :

.................. تومان

قیمت 35 لپ تاب:

.................. تومان

در یک کارگاه تولیدی 12 کارگر کار می کنند.

حقوق ماهانه ی هر کارگر 000 350 1 است.

کارفرما در پایان هر ماه 000 200 16 تومان برای 

حقوق کارگران پرداخت می کند.

تمـریـن

4760000 تومان

485000 تومان

2050000 تومان
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تقسیم با ماشین حساب

با 1575000 تومان چند کیسه برنج می توان خرید؟

.................. کیسه برنج

با 9880000 تومان چند تلویزیون می توان خرید؟

.................. تلویزیون

قیمت یک کارتن موز 95000 تومان است.

مغازه داری 3420000 تومان برای خرید موز

پرداخت کرده است، 

او چند کارتن موز خریداری کرده است؟ ..............

تمـریـن

350000 تومان

2470000 تومان



دایره

آیـا می دانیـد ؟

دوخت  مانند  فعالیت ها  از  بسیاری  در  قطر  اندازه گیری 
رومیزی، ساخت میزگرد، دوخت های تزئینی کاربرد دارد.
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دایره

     همانطور که می دانید برای رسم دایره از ...................
     استفاده می کنیم.

مانند شکل رو به رو دهانه ی پرگار خود را به 

اندازه ی 3 سانتی متر باز کنید و یک دایره بکشید.

مرکز آن را "م" بنامید.

نقطه ی "ل" را روی دایره انتخاب کنید 

و به مرکز دایره وصل کنید.

پاره خط "م ل" شعاع دایره است.

ل

م
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تاریخ ........................ دایره ـ شعاع

مانند نمونه، چند نقطه ی دیگر روی این دایره انتخاب کنید و هر یک از آن ها را به مرکز 
دایره وصل کنید.

شما شعاع های دیگری رسم کرده اید.

پس می توانیم بگوییم:
یک دایره شعاع های زیادی دارد.

طول شعاع های دایره را اندازه بگیرید و با هم مقایسه کنید.

چه نتیجه ای می گیرید؟

ل

م

س

در یک دایره، طول همه ی شعاع ها با هم برابرند.

دایره هایی به شعاع 2 سانتی متر و 4 سانتی متر رسم کنید.

تمـریـن
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دایره ـ قطر

پاره خط )ب ج( قطر این دایره است.
قطر هر دایره از مرکز آن می گذرد. 

دو قطر دیگر از این دایره را رسم کنید.
آیا می توانید بگویید هر دایره چند قطر دارد؟

در شکل های زیر، قطر و شعاع هر دایره را اندازه بگیرید و در جدول بنویسید.

ب
ج

دایره ی )د(دایره ی )م(

شعاع

قطر

م

د

دایره ای به شعاع 1 سانتی متر رسم کنید.

دایره ای به قطر 4 سانتی متر رسم کنید.

یعنی به شعاع ........ سانتی متر.

در هر دایره اندازه ی قطر 2 برابر شعاع است.

تمـریـن
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تاریخ ........................

1ـ دایره ای به شعاع 3 سانتی متر رسم کنید و مرکز آن را مشخص کنید.

یک قطر این دایره را بکشید.

1 دیگر آن را سبز کنید.
2 1 دایره را قرمز و 

2

2ـ از نقطه )الف( یک پاره خط به طول 7 سانتی متر بکشید.

از نقطه ی )ب( یک پاره خط دیگر به طول 70 میلی متر بکشید. 

طول این پاره خط ها را با هم مقایسه کنید. 

چه نتیجه ای می گیرید؟

3ـ با استفاده از گونیا در نقشه زیر، یک زاویه راست و یک زاویه تند را مشخص کنید.

تمـریـن

الف

ب
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تاریخ ........................محیط مستطیل ـ یادآوری

میخواهیم محیط مستطیل رو به رو را حساب کنیم.

می دانیم

6  +  3  =  9 

9  ×  2  =  18

بنابراین، محیط این مستطیل 18 سانتی متر است.

طول و عرض هرمستطیل را اندازه گیری كنید ، سپس محیط آن ها را محاسبه كنید.

یک تابلوی آگهی به شکل مستطیل است. میخواهیم دور تا دور آن چوب بزنیم، طول تابلو  145 سانتی متر 

و عرض آن 70 سانتی متر است. محیط آن چند سانتی متر است؟

6س

3س

2 × )عرض + طول(  =  محیط مستطیل

..............................
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به دو گروه تقسیم شوید. یک گروه طول و عرض میز معلم خود را اندازه بگیرید و 

محیط آن را حساب کنید. گروه دیگر، طول و عرض تخته کالس خود را اندازه بگیرید 

و محیط آن را حساب کنید. اندازه ی محیط آن ها را با هم مقایسه کنید.

محیط تخته کالس ............... سانتی متر

محیط میز معلم ............... سانتی متر

محیط میز معلم از محیط تخته کالس ............... است.
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مساحت مستطیل ـ یادآوری

می دانیم

بنابر این، مساحت این مستطیل برابر است با 

                                    سانتی متر مربع 18  =  3  ×  6

طول و عرض هرمستطیل را اندازه گیری كنید ، سپس مساحت مستطیل های زیر را حساب کنید.

باشد،  سانتی متر  آن 50  و عرض  سانتی متر  آن 98  اگر طول  است.  مستطیل  به شکل  فرش  تابلو  یک 

مساحت آن چند سانتی متر مربع است ؟ ............... .

حیاط مدرسه ای به شکل مستطیل است. میخواهیم آن را آسفالت کنیم. اگر طول آن 27 متر و عرض 

آن 9 متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است............... .

6س

3س

به اطراف خود نگاه كنید. وسیله ی مستطیل شکلی را انتخاب كنید. طول و عرض آن را اندازه 

بگیرید و مساحت آن را به دست آورید.

عرض × طول = مساحت مستطیل
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تاریخ ........................ محیط مربع ـ یادآوری

می خواهیم محیط مربع رو به رو را حساب کنیم. 

5  ×  4  =  20                                                             

بنابراین، محیط این مربع 20 سانتی متر است.

طول و عرض هرمربع را اندازه گیری كنید ، سپس محیط مربع های زیر را به دست آورید.

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

آینه ای به شکل مربع است. میخواهیم دور آن را قاب بگیریم. اگر اندازه ی طول هر ضلع آن 54 

سانتی متر باشد، محیط این آینه چه قدر است؟ .....................

5س

به اطراف خود نگاه کنید.

یک وسیله ی مربع شکل انتخاب کنید.

پس از اندازه گیری طول هر ضلع ، محیط آن را به دست آورید.

4  ×  اندازه ی یک ضلع  = محیط مربع
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مساحت مربع ـ یادآوری

می خواهیم  مساحت مربع روبه رو را حساب کنیم. 

طول هر ضلع این مربع 5 سانتی متر است.

می دانیم:

5  ×  5  =  25                                                                

بنابراین، مساحت این مربع 25 سانتی متر مربع است.

طول و عرض هرمربع را اندازه گیری كنید ، سپس مساحت هر یک از مربع های زیر را به دست آورید.

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

اگر اندازه ی هر ضلع یک مربع 9 سانتی متر باشد، مساحت آن چند سانتی متر مربع است؟                      

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

موزاییکی به شکل مربع است. اگر اندازه ی یک ضلع آن 30 سانتی متر باشد، مساحت آن چند سانتی متر 

مربع است؟                                         .....................

5س

آیا اندازه گیری مساحت در حرفه ی شما کاربردی دارد؟ توضیح دهید.

خودش  ×  طول یک ضلع  =  مساحت مربع

گفت و گو کنید
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علی در دوره متوسطه حرفه ای )رشته درودگری( درس خوانده است.
او اکنون به عنوان کمک کار درودگر در یک مغازه کار می کند.

علی ماهانه مبلغ 1200000 تومان ) به حروف .................... تومان( دریافت می کند.
او هر روز ساعت 8 صبح شروع به کار می کند و 5 ساعت بعد یعنی ساعت ................ 

برای ناهار و نماز تعطیل می شود.
علی کارهایی مثل برشکاری و سمباده کاری انجام می دهد و گاهی نیز در خرید ابزار 

و مواد مورد نیاز کارگاه، همکاری می کند.
او دیروز این ابزار و مواد را خرید.

علی مبلغ  15000 تومان هم بابت کرایه حمل و نقل پرداخت کرد او هزینه های خود را 
با ماشین حساب محاسبه کرد.

هزینه های او .................... تومان شده بود.
کارفرمای او پول های زیر را به او داده بود . یعنی .................... تومان.

او .................... تومان به کارفرما پس داد.

قیمت كلقیمت واحدمقدارنام كاال
قیمت هر متر 5000 تومان30 مترتخته سه الیی

قیمت 1 عدد 3000 تومان4 عدداره
كیلویی 54000 كیلوگرمچسب چوب

--جمع كل
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نام رشته ی مهارتی من: ..............................
ـ کدام یک از مطالب و مفاهیم ریاضی در حرفه شما کاربرد دارد؟

ـ مثال بزنید : 

و یا .................. 

اندازه گیری طول
جمع و تفریق

كیلوگرم و گرم

زمان
محیط و مساحت

همراه دبیر ریاضی به كارگاه مهارتی خود بروید و فعالیتی را كه او برای شما تعیین می كند 

انجام دهید. )به عنوان نمونه اندازه گیری مواد مصرفی مانند پارچه، چوب، لوله و ...(
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