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وسایل مورد نیاز :مداد – پاک کن –خط کش
با دقت سؤاالت مربوط به هر قسمت را بخوانید و با رسم جدول نظامدار جواب مناسب را بنویسید.
الف) فروشنند ا به دلیل نددی

شندب به تاریا اناینا شنهالت ها خود تصنمیم به گرات گرفشه و شنهالت ها

خود را زیر قیمت خرید به فروش رساند .او هر شهالت را  360توماب خرید و  320توماب فروخشه است.
با اسشفاد از جدول میداب ضرر فروش هر شهالت را گساب کرد و به سؤاالت زیر پاسا دهید.
اگر فروشند  3شهالت بفروشد چه قدر ضرر می کند؟
او با فروش چند شهالت  200توماب ضرر می کند؟
ضرر فروش چند شهالت برابر با قیمت خرید ی

ب) پدر علی ی

شهالت است؟

سناخشماب  6طباه سناخشه اسنت که باالترین طباه

اتاق خواب می باشد هر طباه که پایین می رویم ی

این سناخشماب  2واگد دارد که هر واگد دارا 4

واگد به طباات اضافه می شود .علی از پدرش پرسید:

باالترین طباه چند اتاق خواب دارد؟
پایین ترین طباه چند واگد دارد؟
پایین ترین طباه چند اتاق خواب دارد؟
چه الگویی بین تعداد واگدها در طباات وجود دارد؟
چه الگویی بین تعداد اتاق خواب ها طباات وجود دارد؟

پ)در جا خالی عدد مناسب بنویس
در شمارش 5تا 5تا عدد بعد از 25را بنویس................در شمارش 7تا 7تا عدد قبل از 49را بنویس..................
ت)باتوجه به عبارت سمت راست الگوها عدد سمت چپ را تا پنج عدد بعد کامل کن
د تا د تا

240

سه تا سه

547

چهل تا چهل تا

780

ث)پدر علی برا شنرکت در نمایگنگا نااشنی روز پنج تابلو دماد می کند شنرط شنرکت در نمایگنگا داشنشن گداقل
شرکت در نمایگگا است؟

55تابلو است او در گال گاضر 25تابلو دماد دارد چند روز دیگر دماد

ت)عددها نوششه شد است برا هر عدد شهل بهش و الگورا ادامه بد

....

انتظارات

ا ز ج د و ل ن ظ ا م دا ر ب را

رس ن ی د ب ب ه ج و ا ب ح ن ح ی ب ب ه د رس ن ش ی اس ن ش ف ا د

م ی ک ن د.
الگو عدد وشهلی را به درسشی گل کرد است.
در هر قسمت موفق به نوششن را گل و پاسا شد است.
در ادامه دادب الگو ها با توجه به عبارت موفق بود است.
دزموب را در زماب مناسب پاسا داد است.
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