بچه های عزیز
در داستان زیر به جای اعداد از عمل ضرب استفاده شده است .داستان را خوانده و جواب آنها را پیدا کرده
و در نقطه چین های سوالهای زیر بنویسید.

امیر و ساناز امسال تعطیالت را همراه خانواده به
دانمارک سفر کردند .سفر آنها در روز  4.6جوالی
اتفاق افتاد و آنها  7.2روز از خانه دور بودند .برای رفتن به دانمارک ،بایست قسمتی از راه را با کشتی سفر
می کردند .سفر کشتی  7.3ساعت انجامید.
در دانمارک اولین روز را به شهر بازی رفتند .در یکی از بازی ها آنها روی قوطی هایی که بر روی هم سوار
شده بود توپ پرتاب می کردند .پدر توانست در این بازی  6.4امتیاز آورد .امیر  8.5و ساناز  2.4امتیاز.
در شهر بازی آنها سوسیس کباب کردند .جمعا آنها  3.6سوسیس خوردند .در آخر قایق کرایه کردند.
وقتی امیر قایق ها را شمرد ،تعدادشان  6.2دستگاه بود.

یکی دیگر از روزها را آنها به باغ وحش رفتند .در یکی از قفس ها میمونهای زیادی دیده می شد .ساناز و
امیر  8.8میمون را شمردند .در قفس دیگری متوجه یک الک پشت پیر شدند .روی پالکاتی نوشته شده بود
که این حیوان  4.4سال سن دارد .ساناز وقتی فیل عظیم و الجثه ای را دید دست مادر را در دستش گرفت.
مامور

باغ

وحش

می

گفت

که

آنها

هر

روز

8..5

کیلو

سیب

می

خورند.

«شهر لگو» جالب ترین این سفر بود .بلیط ورود بچه ها به این پارک  4.8.کرون بود .به نظر امیر این
قیمت کمی گران بود .او دوست داشت که بازی «ماشین لگو» را برنده شود ،ولی برای این کار باید 3.6
سال سن می داشت .به جای آن مجبور شدند در لگو جنگل گردش کنند که در آن تعداد  4.5حیوان که از
لگو ساخته شده بود قرار داشت .آنها با قطاری که  8.7واگن داشت از این جنگل رد شدند .آنروز عصر آنها
تا قبل از ساعت  3.2به خانه برنگشتند.

و حاال به این سواالت جواب دهید:

آنها در ــــــــــــــــــ جوالی سفر کردند.
آنها ــــــــــــــــــــــ روز از خانه دور بودند.
سفر با کشتی ــــــــــــ ساعت به طول انجامید.
پدر ــــــــــــ امتیاز گرفت.
امیر ـــــــــــــ امتیاز گرفت.
ساناز ــــــــــــــ امتیاز گرفت.
آنها ــــــــــــــــ سوسیس خوردند.
امیر ـــــــــــــ قایق را شمرد.
در باغ وحش ـــــــــــــــ میمون بود.
فیل ــــــــــــــــــــــ کیلو سیب می خورد.
او باید ــــــــــــــــ سالش می بود.
آنجا ـــــــــــــــــــ حیوان لگو موجود بود.
قطار ـ ــــــــــــــــــ واگن داشت.
آنها ساعت ـــــــــــــــــــ به خانه برگشتند.

