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 98/    /      :  مورخ  نام و نام خانوادگی:

 کالس:            مپایه: سو

 ماه مهر            دبستان غیر دولتی فرهنگ ریاضی تکلیف سایت 

 الگوها را ادامه دهید. -5

  ..........,  ..........,  .........., 78 , 77 , 71 

                                                                       ..........,  ..........,  .........., 081 , 061 , 071 

 ..........,  ..........,  .........., 55 , 7 , 1 

واحد به تعداد واحدها  2رویم واحد دارد اما هر طبقه که به پایین می 0ی آن طبقه دارد. باالترین طبقه 7ساختمانی  -2

 شود.اضافه می

 ی اول این ساختمان چند واحد دارد؟الف( طبقه

 ب( این ساختمان روی هم چند واحد دارد؟

 فروشد.تومان می 711خرد و تومان می 211داری مداد را مغازه -0

 کند؟میالف( با فروش هر مداد چند تومان سود 

 کند؟مداد بفروشد چند تومان سود می 7ب( 

 تومان سود کند؟ ) از راه جدول ( 711پ( چند مداد بفروشد تا 

 جدول را کامل کنید. -7

 زمان  بیست و پانزده دقیقه  57

 بعد از ظهر 7:  01  51 

 

 عدد ورودی و خروجی را در هر قسمت بنویسید. -1

    571 

 71  

071   

 

 



 بندی کنید و برای آن یک جمع و الگوی شمارش چندتاچندتا بنویسید.را به هر روشی که دوست دارید دسته شکل -6

 عبارت جمع .................................................

 شمارش چند تا چند تا .................................................           

 را رسم کنید. هاخط تقارن شکل -7

 

 

 

 

 ها چه روزهایی از ماه هستند؟امروز چهارشنبه چهارم مهر ماه است. تا آخر ماه چهارشنبه -8

 

 

 های زیر را بنویسید.حاصل جمع -9

..... = ..........7  +2  +0  +7  +6  +8 

...............  =7  +5  +6  +9  +1 

...............  =9  +7  +8  +5  +2 

 

 

 تا حدودی خیر بله ارزشیابی 

    کند.الگوها را کامل می 5

    کند.ی الگوها مسئله را حل میبا کشف رابطه 2

    کند.با رسم جدول مسئله را حل می 0

    کند.ساعت را به دو شکل بیان می 7

    کند.خروجی را کامل می –ماشین ورودی  1

    نویسد.شکل را دسته بندی و برای آن جمع و الگوی شمارش می 6

    کند.رسم می ها را خط تقارن شکل 7

    کند.مسئله را با استفاده از الگوی شمارش چندتاچندتا حل می 8

    نویسد.ها را میحاصل جمع 9


