نام دبیر:مهسا نوربخش

نام درس :ریاضی

نام آموزشگاه:روش

مقطع و رشته:چهارم دبستان

نام دوره:

شماره جلسه :سیزدهم و چهاردهم

برای کار در منزل

صفحه کتاب درسی 68 :تا 39

تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب
برای کالس دبیر و کار در کالس

مبــحث:اندازه گیری زمان-اندازه گیری طول

درسی:ص-
58
درسی:ص
81

ص8:
85

87

اندازه گیری زمان:نمودار زیر رابطه ی بین زمان شروع یک کار و زمان پایان آن را نمایش می دهد.
زمان شروع کار

زمان پایان کار
مدت زمان انجام کار

از این نمودار برای حل مسأله های مربوط به اندازه گیری زمان استفاده می کنیم.
تمرین:علی ساعت  54:61برای خرید نان از خانه خارج شد و ساعت  53:71به خانه برگشت.او
چند دقیقه در راه بوده است؟

تمرین 11:دقیقه قبل و  11دقیقه بعد از ساعت  :::1را پیدا کنید.

تمرین:فیلم سینمایی ساعت  53:61شروع و ساعت  55:11تمام شد.مدت زمان این فیلم چقدر
بوده است؟

بزرگ ترین واحد اندازه گیری زمان ساعت،بعد از آن دقیقه و کوچک ترین واحد اندازه گیری زمان
ثانیه است.
هر ساعت  41دقیقه،هر دقیقه  41ثانیه و هر ساعت 7411ثانیه( ) 41×41=7411است.
تمرین:در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید(.با راه حل)
 51ثانیه یعنی  ...............دقیقه و  ..................ثانیه

 551دقیقه یعنی  ..................ساعت و  .....................دقیقه

اندازه گیری طول:
مثال:فرض کنید دو تکه چوب به طول یک متر در اختیار داریم.
اگر این دو تکه چوب را به هم بچسبانیم،یک تکه چوب به طول
 5+5=:متر به دست می آید.
همچنین اگر آن ها را روی هم قرار دهیم می توانیم تکه های چوب با اندازه های مختلف بسازیم.
تمرین:با توجه به شکل به سوال ها پاسخ دهید.
آ

طول نوار (آ) چند برابر طول نوار (ب) است؟

ب

طول نوار (ب) چه کسری از نوار (آ) است؟

تمرین:با توجه به اندازه های داده شده،اندازه ی پاره خط های مورد نظر را به دست آورید.
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طول آد = .................سانتی متر
طول ب ر = ......................سانتی متر
طول آر = ........................سانتی متر
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تمرین:با توجه به نوع شکل و اندازه ی ضلع های آن،طول پاره خط های خواسته شده را به دست
آورید.
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مثلث مساوی االضالع

