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پسرم ساعت داده شده را قیچی کنید و عقربه های آن را مانند ساعت روبرو قرار بدهید .
حاال ۵۱دقیقه یا یک ربع عقربه ی بزرگ را حرکت بدهید .
حاال ساعت چند است؟
در جدول مقابل ،ساعت قبل و ساعت بعد را بنویس.

هر بار عقربه ی بزرگ را روی شماره های مختلف بگذارید و ۵۱دقیقه یا یک ربع عقربه را حرکت بدهید و مقدار حرکت
قبل و بعد را وارد جدول کنید.
ساعت

ساعت

قبلی

بعدی

فرزندم هر مورد را انجام بدهید و در جدول بنویسید.

قد خودم

سانتی متر

قد مادر

سانتی متر

قد پدر

سانتی متر

قد.....

سانتی متر

قد......

سانتی متر

آیا می دانی:

برای آن که اندازه گیری دقیق شود هر سانتی متر را به ۵٠قسمت مساوی تقسیم کرده اند و نام آن را
میلی متر گذاشته اند .یک سانتی متر همان ۵٠میلی متر است.

یک متر خیاطی بردارید و هر مورد زیر را انجام دهید .عدد هر کدام را به سانتی متر بنویس.
اندازه ی دور کمر خودم ...........سانتی متر
دور سر خودم ...........سانتی متر
دور مچ خودم ...........سانتی متر
دور توپ.................سانتی متر
پسرم اندازه ی هر ضلع را با واحد میلی متر اندازه بگیر و بنویس.

جاهای خالی را پرکنید.
٨صدتایی ۲،ده تایی و  ٠یکی می شود.........
۵سانتی متر =  .........میلی متر
۵متر =  ..........سانتی متر
نیم متر =  ..........سانتی متر
۲سانتی متر = .........میلی متر
۷سانتی متر و ۴میلی متر یعنی  .............میلی متر
۲متر و  ۶سانتی متر یعنی  ............سانتی متر
۰۲٠سانتی متر یعنی  ............متر و  ............سانتی متر
عالمت مناسب بگذارید< = > .
یک متر و نیم
۰۵میلی متر

نیم متر

 ۲۶میلی متر

 ۲۶سانتی متر

۰س و ۵میلی متر

9سانتی متر

 9میلی متر

۵۲۶س
یک متر

یک متر و  ۲۶س
 ۵٠٠سانتی متر

بچّه ها بازی بازی !!
شما یک تاس نیاز دارید
-۵به نوبت تاس را بیندازید ،به تعداد عددی که تاس نشان می دهد  ،در خانه ها حرکت کنید .
-۲در هر خانه که قرار گرفتید  ،عدد مناسب را در جای خالی بنویسید.
-۰وقتی به خانه ی پایان برسید برنده هستید.

۱سانتی متر =  ۱٠میلی متر
۱متر =  ۱٠٠سانتی متر
۱ساعت =  ٠٠دقیقه

۴ساعت

۰متر

۲ساعت

۱سانتی متر

....دقیقه

.....سانتی متر

......دقیقه

......میلی متر

شروع

۶۲۱ریال
۵٠٠ریالی

......صد ریالی

.....ده ریالی است

......ده ریالی

پایان

.......یک ریالی
۲۶٠ریالی

۴ساعت

.....ده ریالی

.....دقیقه

است
۱متر ......
سانتی متر است

۷سانتی متر

۶ساعت

۰٠ده ریالی

۱٠ده ریالی

......دقیقه است

......صد ریالی

......صد ریالی

.......میلی متر
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