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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

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

2
2

تا ساعت دو نیم چه2عقربه 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
. نقطه ي مشخص شده عدد  .و نیم را نشان می دهد......

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

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

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

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

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

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 کسربا 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



10

 



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 پولشزهراو 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

قایسهشکل 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 مینیمی 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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