
 

 

  (3) شماره  تابستانه ی سادات

 و به داستان زیر را بخوان و جاهای خالی را با توجه به کلمات داده شده پر کن

 سؤال های زیر آن جواب بده. 

 ، هیزم، ه هایشعل ،  سوخت،  قطعه سنگ ،نگاه  ، های یهم کالس ، نگاههمراه ،          

 ه ای،  یادگاریعدّ ، ،  تهیّه ، تصمیم ، اثرهای ، اجاق ی گوشه ای ، بریده             

د ن ها می توانستنفته بودند. آر لجنگ بهخود      .....................................................................................................................  با          ...........................................  ....................... رضا و مهدی 

آن جا ببینند. در زیر  بان را دررهمهمانان نام  ........................................................................کردن به زیر درختان جنگلی ، ................................................................   با 

. اطراف اجاق، نددودرست کرده ب...  ....................................................................................،  .................................. ......................................................یکی از درختان ، با چند 

رگ های درختان با شاخه ها و د و توآتش زیاد ب  . ................................................................  غذا درست می کردند.............................    ...............................................

ن این مهدی با دید ضا ور  نوشته بود! ....  ......................................................................................   گری هم کسی روی درختمی رسید.در جای دی

 ایه هختنه ها و شا از جنگل ،.........  ............................................................................................. در      .................................................................................... یادگاری دلشان به حال درخت

   ها آن از نم می خواهندکر می کف: »  رختان را روی هم جمع کرده بودند. مهدی گفتد ......................  ...........................................................

  ..........  گرفتند ..  ..............................................................ند و احت شدیلی نارخو مهدی رضا « کنند.    ....................... .......................................................         ............................... ............................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................گرفتند؟آن ها چه تصمیمی به نظر شما ،

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

 

 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................چهار راه استفاده صحیح از جنگل را بنویس. 

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



 

 

 آخر کلمه ها در جدول نوشته شده است.اوّل یا 

 درس های از  این کلمه ها را پیدا کن. می توانی

 فارسی دوم کمک بگیری. کتابآخر 

 .حاال برای کلمه های جدول سؤال بنویس

 
 

 1-  ....................................................................................................................................................................                2-  ..................................................................................................................................................................... 

3- ....................................................................................................................................................................                4-  ................................................................................................................................................................... 

5- .....................................................................................................................................................................                 6-  ................................................................................................................................................................ 

7- ................................................................................................................................................................... 

 

کلم خورده باشد، چند هویج  6کلم. اگر او هفته ی پیش  2هویج می خورد یا  10این آقا خرگوشه هر روز یا 

 خورده است؟ 

   

 

برای ساختن یک کمد  تا و 127تایی میخ داشت. او برای ساختن یک دست مبل  300نجّاری یک قوطی 

 تا از میخ ها را مصرف کرد. چند میخ برایش باقی مانده است؟ 63
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 کَپریکر(بازی با اعداد سه رقمی )بازی یا معمّای 

غیر  قم رسه ید دا بایک ریاضیدان هندی در ریاضیّات کشف مهمّی کرده است. در این عملیّات ابت

 و (854) ین عدد سه رقمیبزرگ تر با این رقم ها( حاال باید  5و  4و8 انتخاب شود. )مثالً  تکراری

کنیم تا  از یک دیگر کم این دو عدد را. سرانجام بایستی را بسازیم (458) کوچک ترین عدد سه رقمی

 .عددی جدید به دست آید

. اتّفاق شگفت انگیز  و این قدر ادامه می دهیم تا ...  عدد جدید تکرار می کنیمرقم های این کار را با 

                                                  می رسیم و دیگر نمی توانیم ادامه دهیم.  495این است که همیشه به عدد 

                                                                                        توجه: تعدادمراحل همیشه یکسان نیست.                                       

                                                                                                                     

                                                                                         

 س.ا بنویراحل آن انتخاب کن و این عملیات را انجام بده و مر گروه از رقم ها را  دوحاال 

 

 

 

  

 

به  حاصل جمع ممکن را طوری در مربّع ها بگذاریم که بیشترین 5و 4، 3، 2می خواهیم رقم های 

 دست آید. این حاصل جمع کدام است؟

 

854 

458-  
396     

963 

-369    
459     

954 

-459    
495     

4و  8و  5 3و  9و  6  4و  5 و 9   



 

 

صفحه از کتاب هم باقی مانده  456خوانده و صفحه از کتابی را  89صفحه  و امروز  174وحید دیروز 

 است. کتاب وحید چند صفحه دارد؟

 

 

تعداد  ی تراش دارد.تای 4دسته ی  3تایی پاک کن و  6دسته ی  2تایی مداد ،  3دسته ی  4امید 

ت د نمونه به صورماننا ردام کتعداد هر  ........................................................کدام یک از این وسایل از همه بیشتر است؟ 

  .و برای آن ها شکل بکش یک عبارت ضرب بنویس

 .... دسته ی ..... تایی می شود ......   مداد

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

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

سانتیمتر رشد کند، بعد  2سانتیمتری را در باغچه ی خانه شان کاشت. اگر این گیاه هر روز  5یاهی لیال گ

 خواهد شد؟ )با یک الگوی مناسب نشان بده.( میلی متراز یک هفته طول گیاه چند 

 

دقیقه تلویزیون تماشا کرده و پس از آن یک ساعت و ربع در حیاط  50عرفان پس از خوردن صبحانه، 

عرفان چه ساعتی  ی و ربع  به اتاق رفته است. صبحانه 10خانه مشغول بازی بوده است. او در ساعت 

 (روی ساعت نشان بده.) دقیقه .....................  و  .....................    تمام شده است؟

 باشد، چه ساعتی دقیقه قبل ازاین ساعت از خواب بیدار شده 20اگر او  

                               .....................دقیقه مانده به      .....................بوده است؟   

  2/5/89تاریخ تحویل: چهارشنبه                                                                                                          ابستان خوبی داشته باشیت                                                                        

11تا  9ساعت   


