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  : الگوها
در رياضي، برخي روابط عددي يا شكلي وجود دارد كه طبق يك قانون معين و مشـخص تـا   

هـا قـانون بـين     شما دوست عزيز؛ با بررسي در تكرار عـدد و شـكل  . كند آخر ادامه پيدا مي
عـدد يـا   ) قـانون (براي تشخيص رابطه . الگو را ادامه دهيدتوانيد  كنيد و مي ها را پيدا مي آن

  . ها روابط را پيدا كنيد توانيد براساس آن كنيد و مي م را مقايسه ميشكل اول، دوم، سو
  :  مثال

5 5 5 5

2 7 12 17 22, , , ,

   

   

    
  
  

با دقـت در  . عدد 2ها  شود و به ستاره دايره اضافه مي 1ها در هر مرحله  بينيد در شكل باال به تعداد دايره طور كه مي همان
تير است، آخـرين روز شـنبه در    3امروز شنبه . ها پي برد توان به رابطه و قانون بين آن ها مي ي عدد و شكل تكرار و ادامه

  ماه تير چه روزي است؟ 
  .ام است 31رو آخرين شنبه در ماه تير روز  به الگوي روبه با توجه

7 7 7 7

3 10 17 24 31
   

, , , ,  

كند و عـدد   تغيير مي عدد وروديدهد  در اين ماشين با توجه به دستور و عملياتي كه ماشين مي :ماشين ورودي و خروجي
12  . آيد وجود مي خروجي به 7 7 26      

  :چهاررقمیعددهای 
  . ها را مشخص كرد تا بتوان عدد درست را نشان داد براي نوشتن عددهاي چهاررقمي بايد ارزش مكان آن

  آن عدد كدام است؟  ،تر باشد گان بيشهتا از د 3تر و يكان آن  تا از صدگان كم 2دهگان  ،7اگر صدگان   :مثال
  .است 758پس عدد موردنظر 

هـايش   هر كدام كه تعداد رقمشماريم  ها را مي براي مقايسه عددها، ابتدا تعداد رقم 
ها برابر بود اولين رقم از سمت چپ را  اگر تعداد رقم اماتر است  تر بود بزرگ بيش

  . كنيم مقايسه مي
  . كنيم رويم و آن را مقايسه مي اگر برابر بود به سراغ رقم بعدي مي 
  . دهيم تا به رقم يكان برسيم اين روند را ادامه مي 

  صدگان  دهگان  انيك
8  5  7  

  دايره+1
 ستاره+  2

 دايره+1
 ستاره+  2

  دايره+  1
 ستاره+  2
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  زنگ علوم
  :آوري كنيم بايد كه مانند يك پژوهشگر و دانشمند اطّالعات جمع دوستان خوبم؛ براي اين

آوري  سـپس بـراي جمـع    -2. مصورت كامالً دقيق روي برگـه بنويسـي   پرسش خود را به -1
و يادداشـت   مرا از كساني كه اطّالعـات جـامع و كـاملي دارنـد بپرسـي      پرسش خوداطّالعات 

كنـد تـا    ا كمـك مـي  مـ جدول بـه  . مدست آمده را در جدولي مرتب كني اطّالعات به -3. مكني
دست آمده را با هم مقايسه كرده  سپس اطّالعات به -4. كند جلوگيري مي ها و از پراكنده شدن آن ماطّالعات را منظم كني

  . مگيري كني و نتيجه

  ها خوراکی
  : دنگير كنيم در چهار دسته اصلي قرار مي موادغذايي كه ما استفاده مي

كنـد و مـواد الزم    اين غذاها به رشد بدن كمك مي :)مرغ، حبوبات و لبنيات گوشت، مرغ، ماهي، تخم( ها گروه پروتئين -1
  . رساند را به بدن مي

  . دهند انرژي ميبه بدن  ):و كرهروغن (ها  گروه چربي -2
  . داراي ويتامين است كه براي سالمتي و درست كار كردن بدن الزم است :ها و ميوه سبزيجاتگروه  -3
   .رساند ها و مواد الزم را به بدن مي دهد و بعضي ويتامين به بدن انرژي مي ):زميني نان برنج و ماكاروني و سيب(گروه غالت  -4

  مواد اطراف ما
صـورت   صـورت دايـره باشـد چـه بـه      ي ما با آن آشنا هستيم بايد بدانيم شكل سيم چه به كه همه يساز حبابدر آزمايش 

 . باشد صورت دايره مي بهاز آن اي باز هم حباب خارج شده  مثلث و مربع و ستاره
 . هستندحالت جامد و مايع و گاز  3مواد اطراف ما به 

 . آيد شود و به شكل ظرف در مي ه مقدار خودش پخش ميبدر هر ظرفي  :مايع. شكل مشخصي دارد :جامد
 . كند و شكل مشخصي ندارد تمام ظرف را پر مي :گاز

 . تغيير حالت دهند و به هم تبديل شوند) سرد كردن(رما تواند با دادن گرما يا گرفتن گ حالت مي 3اين 
   تبديل حالت مايع به گاز :خيرتب   تبديل حالت جامد به مايع :ذوب  تبديل حالت مايع به جامد  :انجماد

  :ی ما محلّه  
  .يعني چند درخت: ها درخت                              . دوستان، يعني چند دوست

  :زنگ ورزش  
  . هاي مخالف هم دقّت كنيد به كلمه

  روشن تاريك             گرما سرما 
  .فعل، بايد فاعل مناسب را انتخاب كنيم براي هر

    .رود مي  او  . رويم مي  ما  . رفته بودم  من: مانند
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 )الگوها ،19 ی صفحه فعالیت با رتبطم(  . هاي زير را رسم كنيد تقارن شكلهاي  خط .1

 

ي حامـد چنـد    خانه در كتاب. گذارد كتاب مي 6در هر طبقه  است وطبقه  5 خانه دارد كه حامد يك كتاب .2

 )الگوها ،12 ی صفحه 1مکمل تمرین (  كتاب وجود دارد؟ 

 )عددهای چهاررقمی ،26 ی صفحه مکمل حل مسئله(  شود؟  13توان جمع دو عدد را نوشت تا حاصل  به چند حالت، مي .3

و رقـم صـدگان    6و  5، 2هـا   يكـان آن توان ساخت كـه رقـم    چند عدد سه رقمي بدون تكرار ارقام مي .4

 )عددهای چهاررقمی ،26 ی صفحه مکمل حل مسئله(  .ها را بنويسيد باشد؟ آن 1و  3و دهگانشان  8و  7، 4ها  آن

صحيح يـا  با توجه به اين جمله، . ارزش دارد ايران تومان 3000 با برابر شكرستانهر يك دالر كشور  .5

 )، عددهای چهاررقمی35ی  مکمل کار در کالس صفحه(    .كنيدهاي زير را مشخص  غلط بودن عبارت

   غلط      صحيح   .   دالري خريد 3توان يك عروسك  تومان مي 5000با ) الف

   غلط      صحيح   .  توماني خريد 6000توان يك دمپايي  دالر مي 2با ) ب

    غلط     صحيح   .  توان يك خودكار يك دالري خريد تومان مي 1000با ) ج

  الگوها 
  عددهاي چهاررقمي

  36تا  7ي ها صفحه
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ي او چنـد كتـاب    در كتابخانـه . كتـاب گذاشـته اسـت    4 ،او در هـر طبقـه  . طبقـه دارد  6ي علـي   كتابخانه .6

  )الگوها ،8ی  صفحه 2مرتبط با حل مسئله (  موجود است؟

1 (24  2 (20  3 (22  4 (30  

درخت انـار باشـد و    9درخت سيب و  7اگر در رديف اول . اند رديف درخت ميوه كاشته 5اي  در باغچه .7

درخـت انـار بـه     3هـاي سـيب و    درخت سـيب بـه تعـداد درخـت     2رويم  هر رديف كه به سمت جلو مي

 در رديف چهارم چند درخت انار وجود دارد؟. هاي انار، اضافه شود تعداد درخت

  )، الگوها9ی  صفحه 4مکمل حل مسئله (  

1 (15  2 (13  3 (18  4 (11  

هـاي   ترتيـب مـاه  (هايي از ماه آذر، روز شنبه است؟  چه تاريخ. شنبه و روز آخر ماه مهر است امروز يك .8

  )، الگوها12ی  صفحه 3مکمل تمرین (  )…مهر، آبان، آذر و : روز دارند 30ي دوم سال كه همگي  نيمه

1 (4 ،11 ،18 ،25  2 (6 ،13 ،20 ،27  3 (3 ،10 ،17 ،24  4 (5 ،12 ،19 ،26 

  )ـ الگوها 12ی  صفحه 1مرتبط با تمرین (  گيرد؟ كدام عدد قرار مي با توجه به الگوي عددي زير، در داخل  .9

  781  ،671  ،561 ،  

1 (451  2 (541  3 (481  4 (461  

 گيرند؟ چه اعدادي قرار مي و خروجي زير، به جاي  -در ماشين ورودي  .10

  )، الگوها13ی  صفحه 2مرتبط با فعالیت (  

    
1 (  2 (  3 (  4 (  
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  )ـ الگوها 14ی  مکمل انجام بده صفحه(  ي شكل مكعب زير باشد؟ تواند باز شده شكل كدام گزينه، مي .11

1 (    2 (    

3 (    4 (  

صبح با سـرعت ثابـت از شـهر اول بـه      6اتوبوسي ساعت . كيلومتر است 700ي دو شهر از هم  فاصله .12

در آنجـا  . رسـد  مـي ) كيلومتري 350(ه وسط دو شهر ساعت ب 8كند و بعد از  سمت شهر دوم حركت مي

. دهـد  كند و سپس با همان سرعت قبلي به حركـت خـود ادامـه مـي     ساعت توقف مي 2براي استراحت 

  )ـ الگوها 18ی  صفحه 4مرتبط با تمرین (  رسد؟ به شهر دوم مي از بعدازظهر اين اتوبوس در چه ساعتي

1 (12  2 (11  3 (10  4 (9  

  )ـ الگوها 22تا  19های  مکمل با فعالیت صفحه(  درستي رسم شده است؟ شكل بهخط تقارن كدام  .13

1 (  2 (  3 (  4 (  

 باشد؟ 8يا  9ها  و رقم دهگان آن 7ها  توان نوشت كه رقم صدگان آن چند عدد سه رقمي زوج مي .14

  )ـ عددهای چهاررقمی 26ی  صفحه 1مکمل حل مسئله (  

1 (8  2 (10  3 (6  4 (12  

  )ـ عددهای چهاررقمی 34ی  مکمل با فعالیت صفحه(  ؟نيستكدام گزينه صحيح  .15

1 (200  +2370  2700  +485  2 (5352  +1067  820  +7690  

 3528 - 607  4025ـ  2300) 4  9400 - 3200  8900ـ  4620) 3
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كـه كـدام دارو بـراي درمـان كـدام بيمـاري مناسـب اسـت چـه           اطالعات مربوط به ايـن كردن   براي جمع .16

 ؟وانيم در اين مورد از دوستمانمان تحقيق كنيمت آيا ميدارند؟  يتر كساني اطّالع دقيق

 ) ، زنگ علوم11ی  مکمل صفحه(   

هـاي زيـر قابـل     يـك از خـوراكي   كـدام . به همراه پدرش به فروشگاه رفـت  20/4/96شميم در تاريخ  .17

 ) ها ، خوراکی17ی  وگو صفحه مکمل گفت(  .  ؟ دور آن خط بكشيداند و فاسد نشده هستنداستفاده 

 

غـذايي اسـتفاده    مـواد  هـاي مختلـف   ي ايـن غـذا از گـروه    در تهيـه . ماكاروني يك غذاي خوشـمزه اسـت   .18

 ) ها ، خوراکی16ی  مکمل متن صفحه(  هاي زير در كدام گروه قرار دارد؟  هر كدام از خوراكي. شود مي

   ........................: ي ماكاروني  رشته) الف

   ........................: روغن ) ب

   ........................: اي  پياز و قارچ و فلفل دلمه) ج

  ........................: ت گوش) د

ها و جانوران براي زنـده مانـدن بـه هـوا نيـاز دارنـد، ايـن هـوا در كجـا قـرار دارد و چـرا آن را             انسان .19

 ) ، مواد اطراف ما24ی  مرتبط با علم و زندگی صفحه(  بينيم؟  نمي

  زنگ علوم،
  ها، خوراكي

  مواد اطراف ما
  26تا  9ي  صفحه

 



  

    
  ))نگاه به گذشتهنگاه به گذشته((  آزمون اولآزمون اول      كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش

 

 

17  

 افتد؟  در هر يك از موارد زير كدام تغيير حالت مواد اتفاق مي .20

بعد از تركيـب شـربت بـا آب    . خواهد بستني پرتقالي درست كند بت پرتقال و آب ميتينا با شر) الف

 .اتفاق افتاده ........................ تغيير حالت ازدارد؛  د از يك روز بر ميگذارد و بع مي فريزرآن را در 

شــت چنــد ســاعت ديــد اثــري از آب نيســت؛ پــس زهــرا مقــداري آب در حيــاط ريخــت بعــد از گذ) ب

 ) ، مواد اطراف ما25ی  مکمل متن صفحه(  .تبديل شده است ........................

هاي كالس  بچه«: آوري اطّالعات در مورد اين سؤال كه ي جمع آموزان براي نحوه پيشنهاد معلّم به دانش .21

 تـرين جـواب را   كامـل (، به ترتيب چه بـود؟  »هايي را در زنگ تفريح دوست دارند بخورند؟ چه خوراكي

  )، زنگ علوم12و  11، 10های  مرتبط با صفحه(  .)انتخاب كنيد

  .ها سؤال كنند اول پرسش خود را دقيق بنويسند، سپس جدولي تهيه كنند و پس از آن از بچه) 1

  .را در جدولي بنويسند  ها سؤال كنند و سپس آن اول از بچه) 2

  .آوري شده را در جدول بنويسند ها بپرسند و بعد اطّالعات جمع اول پرسش خود را دقيق بنويسند، سپس آن را از بچه) 3

دست آمده را به خـاطر بسـپارند و پـس از آن اطّالعـات را بـه       ها سؤال بپرسند، سپس اطّالعات به دقّت از بچه اول به) 4

  .يك جدول منتقل كنند

آوري اطالعـات چـه    جمعاگر بخواهيم مانند يك پژوهشگر در مورد يك پرسش به پاسخ برسيم، بعد از  .22

 )، زنگ علوم12ی  مشابه متن صفحه(  كاري بايد انجام دهيم؟

  گيري نتيجه) 2    مشورت با معلم) 1

  طرح يك پرسش جديد) 4  مرتب كردن اطالعات در جدول) 3

  )ها خوراکی، 15ی  مرتبط با مقایسه صفحه(  ؟گيرد نميها قرار  ها، در يك طبقه از خوراكي ي گزينه كدام گزينه با بقيه .23

   خرما) 4  ماكاروني) 3  ذرت ) 2  نان) 1

  )ها ، خوراکی16ی  مرتبط با تصویر صفحه(  . ........................هايي است كه  ي خوراكي ماهي در دسته .24

  .دهد چربي زيادي دارد و به بدن انرژي مي) 2    .كنند به رشد بدن كمك مي) 1

  .نان و برنج هم در آن دسته قرار دارند) 4  .براي بدن ضرر دارد  ها خوردن آن) 3
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اي از  جـزو دسـته   ........................هاست كه سرشار از ويتـامين هسـتند و    اي از خوراكي جزو دسته ........................ .25

 .دهند كه روغن زيتون هم در آن دسته است هاست كه به بدن انرژي مي خوراكي

  )ها راکی، خو16ی  مرتبط با تصویر صفحه(  

  آجيل -گوشت مرغ ) 4  ماكاروني -نان ) 3  كره -كلم ) 2  ذرت -مرغ  تخم) 1

ترتيـب   به شكل دايـره، بـه   سپساگر در آزمايش حباب و صابون، سيم را به شكل مربع در بياوريم و  .26

  )مواد اطراف ما 21و  20ی ها مرتبط با فعالیت صفحه(  هاي ما چه شكلي خواهند بود؟  حباب

  دايره ـ دايره) 4  مربع ـ دايره) 3  دايره ـ مربع) 2  مربعمربع ـ ) 1

  )، مواد اطراف ما22ی  مرتبط با متن صفحه(  . ........................اگر يك ليوان شير را داخل يك پارچ بزرگ بريزيم  .27

  .شود بخار مي) 2    .كند تمام پارچ را پر مي) 1

  .ماند شكل ليوان باقي ميهمچنان به ) 4  .گيرد شكل پارچ را به خود مي) 3

 افتد؟ اين اتفاق به چه دليل مي. شود تر مي ي آن به تدريج بزرگ كنيم، اندازه وقتي بادكنكي را باد مي .28

  )مواد اطراف ما 22ی  مرتبط با صفحه(  

  .     شود چون هوا از آن خارج مي) 2  .كنيم چون هوا را كه حالت مايع دارد به آن وارد مي) 1

  . دهد چون هواي داخل آن تغيير حالت مي) 4  . كنيم ا كه يك ماده است وارد آن ميچوان هوا ر) 3

 )مواد اطراف ما 24و  23های  مرتبط با صفحه(  در هر يك از موارد زير به كدام گاز نياز داريم؟  .29

  » كردن بالُن  پرغواصي زيرآب ـ « 

  هليم ـ هليم) 4  هليم ـ اكسيژن ) 3  اكسيژن ـ هليم) 2  اكسيژن ـ اكسيژن ) 1

  )، مواد اطراف ما26و  25های  مرتبط با متن صفحه(  .  است ........................عمل انجماد از نظر تغيير حالت، عكس عمل  .30

 ذوب) 4  تبديل جامد به گاز) 3  تبخير) 2  تبديل گاز به جامد) 1
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  )ی ما نوشتاری، محلّه9ی  صفحه 3مرتبط با فعالیت (  شود؟ ، جمع بسته مي»ها«و هم با » ان«زير، هم با  ي كلمهكدام  .31

  شكل) 4  درخت) 3  خاطره) 2  نقّاشي) 1

  ي جمع وجود دارد؟ ، چند كلمهزير عبارتدر  .32

مـا هـر روز   . كنـيم  يك باغ پر از گـل زنـدگي مـي    من و دوستانم در. ها هستم من يكي از اين پروانه«

  ».خوريم كنيم و از شهدشان مي ها را نوازش مي هايمان، گل با شاخك. كنيم صبح در باغ پرواز مي

  )ی ما نوشتاری، محلّه9ی  صفحه 3مکمل فعالیت (  

1 (5  2 (6  3 (4  4 (3  

 )ی ما نوشتاری، محلّه9ی  صفحه 3مرتبط با فعالیت (  دارد؟ فرقبا بقيه،  كلمهكدام  .33

  مردان) 4  دوستان ) 3  درختان) 2  باران) 1

سـبز صـفت   » لبـاس سـبز  «گويند مـثالً در   دهد صفت مي اي كه اسم قبل از خود را توضيح مي به كلمه .34

 در كدام گزينه صفت وجود دارد؟. با توجه به توضيحاتي كه گفته شد. است

  )طبیعت پاک ، زنگ ورزش،22تا  20های  مکمل با متن، صفحه(  

  نماينده گروه) 4  محيط زندگي) 3  جلوي كالس) 2  آسمان آبي ) 1

  )خوانداری، زنگ ورزش 22ی  آموزی، صفحه مرتبط با واژه(  مخالف كدام كلمه، صحيح نوشته شده است؟ .35

  روززود) 4  بزرگكوتاه) 3  سفيدسياه) 2  گرسنهسيراب) 1

  ي ما، ستايش، محله
  زنگ ورزش، 

 آسمان آبي، طبيعت پاك
 35تا  10: خوانداري
  21تا  8: نوشتاري
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  )خوانداری، زنگ ورزش 24ی   مرتبط با بیاموز و بگو، صفحه(  شود؟ ي زير، با كدام گزينه، كامل مي جمله .36

  » ........................ما همراه مادربزرگ و پدربزرگ، به گردش رفته «

  بوديد) 2    بود) 1

  بودند) 4    بوديم ) 3

  )ی ما ، محلّه13و  12های  مرتبط با متن، صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه » ي ما محله«با توجه به متن درس  .37

  .ي جديد آمدند اش در اوايل بهار به محله اميد خانواده) 1

  . علت ناراحتي اميد دوري از دوستانش بود) 2

   .ها بيمار بود بان تيم آن علت نگراني پسر اين بود كه دروازه) 3

  . هاي محله با اميد آشنا و دوست شدند بعد از بازي فوتبال بچه) 4

 )خوانداری، زنگ ورزش 24ی  مرتبط با بیاموز و بگو، صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه  .38

  ».لطفاً ساكت باشيد«: علي به دوستانش گفت) 2  . من به چشمان مادرم نگاه كردم) 1

  .ها مراقبت كرد مادر كودكان كوچك، از آن) 4  .پرداختيدهاي شهر به راهپيمايي  مردم در خيابان) 3

  )خوانداری، آسمان آبی، طبیعت پاک 33ی  آموزی، صفحه مرتبط با واژه(  ؟نيست» مشغول«ي  خانواده كدام گزينه، هم .39

  شاغل) 2    شلوغ) 1

  مشغله) 4    اشتغال) 3

؛ كوشـا  نباشـند خـانواده   با هم، هماي را انتخاب كند كه كلمات آن  ها، بايد گزينه كوشا با بررسي گزينه .40

  )خوانداری، آسمان آبی، طبیعت پاک 33ی  آموزی، صفحه مرتبط با واژه(  كند؟ كدام گزينه را انتخاب مي

  وسايل، مسئول) 2    درس، تدريس) 1

  احتياج، محتاج ) 4    عجله، عجول) 3
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  و الگویابی اعداد
طور كه  همان. هاي گذشته با مبحث الگويابي آشنا شديد در سال ،باهوش آموزان شما دانش

مـا بـا    ،باشد كه در كتاب رياضـي  دانيد الگويابي شامل الگوي عددي، هندسي و حرفي مي مي
  .الگوي عددي و هندسي سر و كار داريم

  .ها يا حروف وجود دارد شكل ،اي كه بين اعداد هدف از الگويابي يعني كشف و فهميدن رابطه

  :الگوی هندسی
هـا را   تعـداد آن  ،هـاي بعـدي را بكشـيم    كـه شـكل   بدون آن ،ها وجود دارد اي كه بين شكل توانيم با كشف رابطه ما مي: نکته

  :حدس بزنيم

    
  

  .بين اعداد را پيدا كرديم ي ما با اين كار الگوي هندسي را به الگوي عددي تبديل كرديم و رابطه ،در واقع
  .هاي ديگري را نيز پيشنهاد دهي حلتواني راه  مند مي آموز كوشا و عالقه م كه شما دانشيدان مي

  

  : الگوی عددی
  :مثال

    
 هـا  نآتركيـب   هم با گاهي با ضرب و گاهي ،گاهي با تفريق كردن ،گاهي با اضافه شدن ،ها و اعداد ي بين شكل رابطه: نکته
  .آيد دست مي به

    

1          +1+  



 

        
  ))64464477كد كد (( دبستان چهارم  --كتاب تابستانكتاب تابستان    

 

22  

  :مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عددنویسی
و صـدگان تشـكيل    از يكان، دهگـان  ها ي يكي ي هزارها هم مانند طبقه دانيد در جدول ارزش مكاني طبقه طور كه مي همان

  .شده است
زماني كه بخـواهيم ايـن عـدد را در جـدول ارزش مكـاني قـرار       . رقمي است 6اين عدد . را در نظر بگيريد 238469عدد 
  :كنيم گونه عمل مي اين ،دهيم

    
  دويست و سي و هشت هزار و چهارصد و شصت و نه :به حروف

  :خروجی ـماشین ورودی 
ست كه در ا  ياين تغييرات مربوط به دستور .شوند با ورود به ماشين دچار تغييراتي مي اعداددر سال گذشته آموختيد كه 

  :ماشين وجود دارد

ضـرب   7اعداد ورودي در عدد شود اين است كه  در اين ماشين، دستوري كه ارسال مي :مثال
  . دني را تشكيل دهجورد تا اعداد خنشو
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  )، اعداد و الگوها5ی  مرتبط با کار در کالس صفحه(  .  با حروف بنويسيد ،دهد نشان مي زير جدولكه عددي را  .41

  هزار      
 صدگان دهگان يكان صدگان دهگان يكان

3  4  0  8  0  5  

هاي صدگان هزار و يكان را با هـم عـوض كنـيم و عـدد اوليـه را از       جاي رقم» 450045«اگر در عدد  .42

 آيد؟  دست مي عدد حاصل، كم كنيم، چه عددي به

 )، اعداد و الگوها5ی  صفحه 4مکمل کار در کالس (  

. را به دست بياوريـد »  8و  7، 5، 2صفر، «هاي  رقمي با رقم ترين عدد پنج ترين و كوچك اختالف بزرگ .43

 .) تكرار ارقام مجاز نيست(

 )، اعداد و الگوها7ی  صفحه 6 مکمل تمرین(  

امتيـاز ايـن تيرانـداز بـه ايـن صـورت محاسـبه        . رو زده اسـت  تير به سمت هدف روبـه  13تيراندازي  .44

 1000ي بعـدي   هزار امتياز دارد، دايره 10ي مركزي  ترين دايره ورد هر تير در كوچكشود كه برخ مي

هـا   كه داخل هـيچ يـك از دايـره    امتياز و تيري 10ترين دايره  امتياز، بزرگ 100ي بعدي  امتياز، دايره

 )، اعداد و الگوها7ی  صفحه 4 تمرین مکمل(  . مجموع امتياز او را حساب كنيد. نخورد، يك امتياز دارد

   
    

 اعداد و الگوها

  11تا  1ي ها  صفحه
 




