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حّل مسئله
را  تمام حالت هاي ممکن  این روش مي توانیم  از  استفاده  با  است.  مرتّب سازي  راه هاي حّل مسئله،  از  یکي 
بنویسیم و چیزي را فراموش نخواهیم کرد.                                                                                                       

مثال: چند جمع مي تواني بنویسي که پاسخ آن ها 9 باشد؟    
 0 + 9 = 9
 1 + 8 = 9
 2 + 7 = 9
 3 + 6 = 9

معّرفي هزار
اگر 1 واحد به 999 اضافه کنیم، کوچك ترین عدد چهار رقمي یعني عدد )هزار 1000( به دست مي آید.

براي خواندن اعداد 4 رقمي، سه رقم سمت راست آن را جدا مي کنیم و سپس رقم هاي سمت چپ را با کلمه  ي 
هزار مي خوانیم و بعد از آن سه رقم سمت راست را مي خوانیم. 

 4 852
, چهار هزار و هشتصد و پنجاه و دو 

واحد طول )میلي متر، سانتي متر، متر، كیلومتر( 
از واحد هاي گفته شده براي اندازه گیري طول استفاده مي کنیم.

هر سانتي متر= 10 میلي متر                  هر متر= 100 سانتي متر           هر کیلومتر= 1000 متر
بهتر است از هر واحد، به جا و به موقع استفاده کنیم. مثاًل از واحد کیلومتر براي فاصله ي بین شهرها، از متر براي 
اندازه گیري طول اتاق و حیاط، از سانتي متر براي اندازه گیري کاغذ و مداد، و از میلي متر براي اندازه گیري 

وسایل کوچك تر استفاده  کنیم.

واحد جرم )گرم و كیلو گرم(
براي اندازه گیري جرم اجسام، از ترازو استفاده مي کنیم.           هر کیلو گرم = 1000 گرم
مي دانیم که هر کیلوگرم هزار گرم است. با توجه به این موضوع، نیم کیلوگرم 500 گرم 

مي شود و 4230 گرم مي شود 4 کیلوگرم و 230 گرم
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ارزش پول
واحد پول در کشور ما، ریال است و هر ده ریال برابر با یك تومان است. 
واحد پول در کشور هاي مختلف، متفاوت است و ارزش هاي متفاوتي دارد.  

2000 تومان = 20000 ریال 

عدد هاي تقریبي
ما مي توانیم براي تقریب زدن یك عدد، بعضي از رقم هاي آن را از سمت راست حذف کنیم و به جاي آن، 
صفر  بگذاریم. مثاًل به جاي عدد 1432 بگوییم: تقریبًا 1400. در تقریب زدن باید به رقم قبلي )در اینجا 
رقم دهگان( نیز توّجه کنیم. اگر این عدد کم تر از 5 بود، رقم صدگان تغییر نمي کند و اگر 5 یا بیش تر از 

آن بود، یکي به رقم صدگان اضافه مي شود. 
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1- با پرکردن جا هاي خالي، اعداد سه رقمي بساز که رقم هاي آن 2 و 8 و 4 باشد.

یکان

یکان

دهگان

هگان
د

ان
دگ
ص

2- با رقم هاي 6 و 0 و 2 چند عدد سه رقمي مي تواني بسازي؟ آن ها را بنویس.

 3- براي ساختن عدد هاي سه رقمي، از سه رقم 9 و 6 و 2 استفاده کرده ایم. چند عدد جا افتاده اند؟ آن ها را بنویس.

962 -926 -692 - 629-             

 4- به چند حالت مي توان با تفریق عدد هاي بین 1 تا 20، به عدد 9 رسید؟

 5 - در یك جعبه، 18 مداد و خودکار قرار داده ایم. اگر بعد از هر 2 مداد، یك خودکار گذاشته 
باشیم، در این جعبه چند مداد و چند خودکار قرار دارد؟

 6- به چند حالت مي توانیم با عدد هاي 50 تا 100، عدد 120 را بسازیم؟
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41- مساحت هر کدام از شکل هاي زیر، به اندازه ي چند مربع است؟ 

 42- براي پر کردن سطح شکلي، از مربع و تّکه هاي مربع به صورت زیر استفاده کردیم. براي پر 
کردن آن شکل از چند مربع کامل استفاده کرده ایم؟ 

43- مادر مریم با تّکه پارچه ها، یك رومیزي به شکل مربع دوخته است. اگر با همان تّکه پارچه ها، یك 
رومیزي مستطیل شکل مي دوخت، آیا مساحت آن تغییري مي کرد؟ 

 44- در هر دسته، مساحت بیش تري از کدام شکل رنگ شده است؟ 

45- با وصل کردن نقطه هاي روي هر ضلع  به یك دیگر، تعداد مربع هاي کف هر شکل را حساب کن. 

الف(                   ب(     
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46- با توّجه به سؤال قبل، براي پیدا کردن مربع هاي کف شکل »الف« از چه عبارت ضربي مي توانیم 
استفاده کنیم؟ شکل »ب« چه طور؟

47- مساحت هریك از شکل هاي زیر، چند سانتي متر مربع است؟ 
                

48- اندازه ي هر ضلع مربعي 6 سانتي متر است. مساحت آن چند سانتي مترمربع است؟ 
محیط آن چند سانتي متر است؟ 

49- اندازه ي طول و عرض مستطیلي 4 و 2 سانتي متر است. مساحت آن چند سانتي متر مربع است؟ 

 50- با توّجه به توضیحات هر دسته، مساحت شکل را پیدا کن. 
مستطیلي به ابعاد 5 × 4 سانتي متر            مربعي که هر ضلع آن 4 سانتي متر باشد.    

یك کاشي مربع شکل به ضلع 2 سانتي متر              یك قطعه عکس 4 × 3 سانتي متر        
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نوبت اول

1. با توجه به عدد مقابل به سؤال ها پاسخ بده:

الف( این عدد را به حروف بنویس. ......................

ب( رقم صدگان آن چند است؟ ......................

ج( با رقم های همین عدد، بزرگ ترین عدد 4 رقمی را بنویس. ......................

2. در الگوی زیر، شکل چهارم چند شش ضلعی خواهد داشت؟

3. با توجه به ماشین ورودی ـ خروجی زیر، عدد ورودی چند است؟

؟

4. علی رضا ساعت 9 صبح از خانه خارج شد و 7 ساعت بعد به خانه برگشت. 

علی رضا چه ساعتی از بعدازظهر به خانه برگشته است؟
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