 .1اٍلیي کار یک پژٍّطگر  ........................است.
الف)یادداضت برداری

ب) آزهایص

ج)گسارش ًَیسی

د) هطاّدُ ی دقیق

بِ ًام خدا
تکلیف ّفتِ سَم هْر93

 .2سِ دٍست ٍقتی گیاُ را دیدًد ّ،ر یک دربارُ ی گیاُ جولِ ای گفتٌد.

ًام ً ............:ام خاًَادگی ................:کالس سَم

بِ ًظر تَ کدام جولِ علوی تر است؟ برای پاسخ خَد دلیل بٌَیس.

خییل زیباست ،ویل کج است.

چه بوی خویب دارد،ویل خوش رنگ
نیست .

5گل برگ داردو برگ ها دندانه
دارند .

.......................................................................................................
...............................................................................................

کَچَلَی ًازًیي ،رٍزت هبارک
طراح:رحواى ًژاد
Creativeclass.blogfa.com

 .1فکر هی کٌید چگًَِ هی تَاًین ضکر گسار ًؼوت ّای خدا تاضین؟

................................................................................................
................................................................................................
 .2فرزًدم تصَیر یک کار خَب ٍ تد (از رٍزًاهِ جدا کي ٍ یا ًقاضی تکص)ٍ تا
خَد تِ کالس تیاٍرید.

 .1درجلَی جوالت ،درست ٍ ًادرست بٌَیسید.

برای هر یک از شکل های زیر با توجه به بسته بندی آ ن ،یک جمع بنویس.
و حاصل را حساب کنید.

 برای ٍرزش کردى بِ صَرت حرفِ ای ،اٍل باید توریي داضتِ باضین. پس از صحبت ّای هربی ضٌا ،در دٍرُ ّای آهَزضی ً ،ام ًَیسی کردم. .2هعٌی کلوِ ّای زیر را بٌَیس.

ػادت =

ػظوت =
حرفِ ای =

ترتیة =

الگَ ّای عددی زیر را کاهل کٌید.

3 – 10 – .............. - ................ - .................. - ..................
32 -24 - ............... - ................- ...................

تحث =

0 - 9 – 18 – ................ - ................. - ................- ................. - ..................

ثثت ًام =

56 -64 – ................. - ................. - ................. -...............

 -1در یک هاضیي تَپ سازی ٍقتی بچِ ّا تَپ ّای کٌِْ ی خَد را بِ دٍرى آى هی
 .3غلط های امالیی را در مته زیر پیدا کنید .و شکل صحیح آن را بنویسید3( .غلط امالیی)

اگر ضکلی تِ چٌد قسوت هصاٍی تقسین ضدُ تاضد،سادُ تریي راُ ضوارش قسوت ّای آى ،
ضوردى تِ ترتیة تک تک قسوت ّای آى است تِ تَری کِ توام آًْا را فقط یک تار ضوارش
کٌین.آخریي ػددی را کِ تیاى هی کٌین ،تؼداد قسوت ّای آى ضکل را ًطاى هی دّد.اها رٍش
ّای سریغ تری ًیس ٍجَد دارد .از جولِ ی ایي رٍش ّا  ،رٍش ضوارش چٌد تا چٌد تا است
یؼٌی دٍتا دٍتا یا سِ تا سِ تا ٍ غیرُ ضَرٍع تِ ضوردى کٌین.

اًدازًد،برای ّر تَپ کٌِْ  3تَپ ًَ از آى خارج هی ضَد  .حال اگر بچِ ای  5تَپ
کٌِْ بِ درٍى آى بیٌدازد ،بِ جای آى چٌد تَپ ًَ جایسُ هی گیرد؟
 -2اگر تعداد هربع ّای یک ضکل  24تا باضد  .بِ چٌد رٍش هی تَاًین آى را دستِ بٌدی
کٌین ؟ با رسن ضکل ًطاى دّید.

