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  .بده ادامهرا  الگوها

 

 
 .کامل کن جای خالی را مانند نمونه

 

 

10000 20000 ـــــــ 40000 ـــــــ

5000 15000 ـــــــ 65000 ـــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته

 .است پول اعداد درست درک برای ابزارها ترینقوی از یکی         
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تا ی بین ایستگاه اول ی مساوی از هم وجود دارد. فاصلههاایستگاه به فاصله 9ی اتوبوس، در یک مسیر ویژه
 طول این مسیر چند متر است؟ )با رسم شکل( .متر است 600سوم 

 

 
 

  عدد چرتکه را در جدول بنویس و عدد جدول را در چرتکه نشان بده.

 

 
 باشد. 856918از عدد  ترکه سه هزار و سی صد و سی و سه تا بیش بنویسعددی 

 
 .را به حروف بنویسقرار بده و آنترین عدد زوج را در جدول ارزش مکانی های داده شده، بزرگبه کمک کارت

    
  :به حروف

 

 .جاهای خالی را کامل کن

 صدتایی.                     هزارتایی یا                      سی هزار برابر است با  (1

 قرار دارد.                     ی و طبقه                    ی رقمی در مرتبه 7پنجمین رقم از سمت راست هر عدد  (2

 اند.نفر ایستاده                    علی از هر طرف صف نفر دوازدهم است. در این صف  (3

 است.                     حاصل ضرب دو یا چند عدد زوج همیشه  (4
 

 رقمی غیرتکراری چند است؟ 6ترین عدد ترین و بزرگکوچک اختالف

 باشد این عدد چند رقمی است؟ 75ی هزار عددی، طبقهاگر 

20005 .جای خالی را کامل کن 2005 35000    

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 رقم 3 رقم 3 را اعداد ابتدا بخواهید فرزندتان از اعداد بهتر درک برایاولیای گرامی! 

 .بپردازد آن نوشتن یا خواندن به سپس. کند جدا راست از
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 .صورت ذهنی محاسبه کن و بنویسبهحاصل را 

   700 400 23000 42000  

600 900 9000 6000     

4600 3200 83000 30500     

 .رم را در الگوی داده شده رسم کنچهاشکل 

                            

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
  الگوها بین روابط درک به...  و رنگی مقواهای ها،نوشیدنی درِ کمک به الگو ساخت         

 .کندمی کمک                    
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 .عدد بعدی را در الگوی زیر بنویس

،12 ،8 ،5 ،3 ،2 
 ای وجود دارد؟ در این الگو، بین اعداد چه رابطه توضیح بده

همین . اگر او به انداز کردروز سوم شانزده هزار تومان پس و روز دوم چهار هزار تومان ،ل هزار تومانمهدی روز اوّ
 انداز خواهد داشت؟صورت ادامه دهد روز پنجم چند تومان پس

 
 

 ؟محاسبه کردیپنجم در روز را انداز مهدی پس مقدارچگونه  توضیح بده

  .لگوها را ادامه بدها

 
گیره سه لباس با  2که هر  ها را طوری روی بند قرار دادمادر نازنین لباس

 نیاز دارد؟لباس به چند گیره  20 الگوبا این اند. به بند محکم شده

 
 

 شکل هفتم از چند تکه چوب کبریت ساخته خواهد شد؟ ،به شکل مقابل و الگوی موجود در آن توجّهبا 

                             
 ؟ را محاسبه کردیی شکل هفتم های تشکیل دهندهتعداد چوب کبریت بده چگونهتوضیح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه        

 خوبی بسیار هاینمونه گیاهان گلبرگ و برگ تاریخی، زیارتی، اماکن روها،پیاده فرش اولیای گرامی! سنگ
 .   بگیرید کمک فرزندتان غیرمستقیم آموزش برای هانمونه این از. است الگو درک برای



 

 
 12 

 

  .هد، عددهای خارج شده را حساب کندبه کارهایی که ماشین انجام می توجّهبا 

 
 .جدول را کامل کن

 
 ها را کامل کن.تساوی
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 .جاهای خالی را پر کن

        

 .شکل بعد را رسم کنها، به کار ماشین توجّهبا 

 

 .به این موضوع جدول را کامل کن توجّهبا  کنیم،میبرداشت  شت هر دانه گندم، هفتاد دانهبا کا

 
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 هایماشین برد وایت ماژیک یک کمک به شفاف طلق یک روی توانیدمیاولیای گرامی! 

 نیز فرزندتان از. کند حل را هاآن شما فرزند تا ؛کنید رسم متفاوت خروجی و ورودی
 .بپردازید آن حلّ به شما و کند احیطرّ یخروج و یورود ماشین بخواهید
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                                                               .به سؤاالت جواب بدهدد مقابل، به ع توجّهبا 

 
 .ها را کامل کنجمله

 ی                     قرار دارد.اولین رقم سمت چپ آن در مرتبه ،رقمی 9در هر عدد الف( 
 برابر رقم سمت راست خودش است.                     ،در هر عدد، ارزش هر رقمب( 
 کنیم.بندی میها را از سمت                     طبقهبرای خواندن اعداد، آنج( 
 .یک میلیون ،شودتا ده هزارتایی می                    د( 

  .برابر است با ده میلیون ،تا هزارتایی                     هـ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته 
 .بنویسید و بخوانید کنید، درک بهتر را هاآن تا کنید جدا راست از رقم 3 رقم 3 را اعداد     
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 .ها پاسخ بدهپرسش به به تصاویر، توجّهبا 

 
 ترین قیمت مربوط به کدام تصویر است؟بیش (الف

 قیمت باغ تقریباً چند برابر قیمت اتومبیل است؟ (ب

       بپردازیم؟برای خرید ویال و تابلو فرش، چه مبلغی را باید  (ج

 :را  در نظر بگیر« و پنجاه و دو هفتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار و سی صد»عدد 

 .رقم بنویساین مقدار را به  (الف

 قدر خواهد شد؟اختالف عدد حاصل با عدد قبل چ ،دهیبقرار را عدد یک ، 4و  3 هایرقم اگر بین (ب

ترین عدد پنج رقمی فرد بدون تکرار با بزرگ ،هارقمی زوج بدون تکرار رقمترین عدد هشت اختالف کوچک
 شود؟ها چقدر میرقم

 به سؤال قبل: توجّهبا 

 .را در جدول ارزش مکانی بنویس اختالف دو عدد الف(

 میلیون؟ 11تر است یا میلیون نزدیک 10این عدد به  ب(

 رقم در کدام مرتبه قرار گرفته است؟ ترینبزرگج( 

 .استها نیز صفر ی رقمو بقیه 3، یکانش 7، صدگان میلیون آن 9عددی داریم دهگان هزارش 

 .عدد را به رقم و حروف بنویس الف(

 ترین ارزش مکانی را دارد؟رقم بیش کدام ب(

و  موجود باشدکاال در انبار  اینعدد از  582000. اگر عدد از یک کاال است 982000یک انبار  گنجایش
 عدد از آن به انبار اضافه کنیم، انبار چند هفته دیگر پر خواهد شد؟ 100000ای هفته

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 هاییمثال باشد، داشته میلیون طبقه از بهتری درک فرزندتان کهاین برایاولیای گرامی! 

 او از و کنید مطرح...(  و درختان تعداد جمعیت، خودرو، قیمت) مانند میلیون اعداد با
 .بنویسد گسترده صورتبه را اعداد این که بخواهید
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 :بافت مسئله

کند، پس انداز می تومانی که مهدی هر روز 1000مهدی و پدرش قرار گذاشتند در برابر هر اسکناس 

 ها از روز دوشنبه طبق قرار کار را انجام دادند: تومانی در قلّک او بیندازد. آن 2000پدرش نیز یک اسکناس 

 

 سایل مورد نیاز: و

 مداد و کاغذ  -1

 ماشین حساب  -2

 اسکناس  صویراسکناس یا ت -3

 

 

 تکلیف: 

 گردد؟در پایان یک هفته چند تومان در قلّک واریز میالف( 

 

 صورت یک الگو نشان دهید. هفته چند ریال خواهد شد؟ پاسخ را به 4موجودی قلّک بعد از ب( 

 

 خواهد بود؟ تومان تی )چند هفته( تقریباً موجودی قلّک یک میلیون بعد از چه مدّج( 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

 :نهاد اولیاپیش توصیه و
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  879654016.                                                                       دد داده شده، به سواالت پاسخ بدهبه ع توجّهبا 

 .عدد را به حروف بنوس الف(

 

 چیست؟ 4ارزش مکانی رقم  ب(

 

 چند است؟رقم یکان میلیون آن ج( 

 

 ای قرار دارد؟رقم در چه مرتبه و طبقه ترینبزرگ د(

 

 ،عوض کنیم 893564321های یکان هزار و صدگان میلیون را در عدد اگر جای رقم

 چند واحد کوچک خواهد شد؟جدید عدد 

 

ر رقم سمت راست چهاررقمی بنویس که هر یک از ارقام آن، دو براب یک عدد

 خود باشد.

 .رقمی فرد بنویس 3عددهای  6و  0و  3 و 1و  7 هایبا رقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چیست؟ 87904536ی رقم هشت در عدد ارزش مرتبه

  .الگو را ادامه بده

  ،                    ،                    ،                     ،1123 ،112 ،11 ،1 

 .چگونه عدد بعدی الگو را کشف کردی توضیح بدهالف( 

 .هفتم را در این الگو پیدا کن عددب( 
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 . شکل بعدی را رسم کن

 

 

 

 .ها را ذهنی به دست آورحاصل عبارت

 700 120                                                     

   8000 3600   

 400 2000                                                  

   6300 70   
 

 .، جاهای خالی را کامل کندهدکاری که ماشین انجام میبه  توجّهبا 

 

 

 

 .ها را به صورت گسترده بنویسدعد

 

 




