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 ابتدا برای ریالی دارد. دخترم ده تا  6تا یک ریالی و  8تا صد ریالی،  7 ،. نرگس در قلک1

 را محاسبه کن. پول های نرگس یک جمع سه عددی بنویس و سپس مقدار پولش

 

 

 

 تا رو به عقب بنویس. 3تا  3،  600تا  650. از عدد 2

 

 

 

 . عدد قبل و بعد از عدد نوشته شده را بنویس.3

 

 

 عدد های زیر را با حذف رقم یکان و دهگان به صورت تقریبی بنویسید.. 4

                        641                                   122                                 867 

 ؟ ........................ 150نزدیک تر است یا به  140به  143عدد . 5

 .......................... ؟ .....به ............ نزدیک تر است یا به . 456عدد 

ساعت      5از خانه خارج شد. او  ،دقیقه بعد 20از خواب بیدار شد و  8:15َ. علی ساعت 6            

 بیرون بود. سه مرحله را با کشیدن عقربه های ساعت نشان بده.

 

 ساعت بازگشت به خانه (3         ساعت خروج از خانه ( 2       ساعت بیدار شدن (1              

 ریاضی

725 369 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 

  2 

ک شماره 
بادباد

12 
پای

ه دوم
 

 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.. 7

5  +900                   .......... =                = ........... + .......... + ..........745 

 = .......... + .......... + .........308            9  +50  +400 ............ = 

 امتیاز دیگر بگیرد، او چند امتیاز دارد؟ 9امتیاز دارد اگر امروز  562زهرا . 8

 

 

 ............ ده تایی ، ............... یکی و ................. صدتایی. چهارصد و هفتاد و سه برابر است با ...9

 ده تایی 3یکی و  4صدتایی ، 5........................ برابر است با 

خواهرش گرفت. او به طور تقریبی االن چند  از ریال هم 308ریال پول داشت و  644آرمیتا . 10

 ؟ریال دارد

 

 

 

 

 کدام یک از منابع زیر صرفه جویی الزم است؟. در مصرف 1

 ( هوا            3( سوخت           2( نور خورشید 1

 ؟نمی کندکدام انرژی محیط زیست را آلوده . 2

 ( بنزین             3( باد          2( گازوئیل 1            

 چه نوع سوختی وجود دارد؟ CNG. در جایگاه 3    

 ( گاز         3( بنزین          2( گازوئیل 1           

 علوم
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 ؟نیستکدام جمله درست . 4

  ( در جایگاه بنزین سوخت های دیگری هم ممکن است ارائه شود.1

 ( دستگاه های ارائه ی سوخت با هم فرق ندارند. 2

 ( دستگاه های ارائه ی سوخت با هم فرق دارند. 3

 ریخته ی زیر، مرتب شده است؟. در کدام جمله کلمات در هم 5

 و –می کنند  –سوخت ها  –گرما  –تولید  –می سوزند 

  ( گرما می سوزد  و تولید سوخت می کند.1

 ( سوخت ها می سوزند و گرما تولید می کنند. 2

 ( گرما تولید می شود و سوخت ها می سوزند. 3

 برداری می شود.ه ............. برای تولید برق بهر. امروز از ........6

  ( باد و آب                3( چوب               2( باد 1

 . کدام یک از منابع زیر سال ها طول می کشد تا دوباره تشکیل شود؟7

 ( نفت                     3( آب              2( باد 1

 شدنی نیست.. خورشید ..................... ندارد .................... 8

 . سوخت ها ................... هستند ، برای همین باید در مصرف آن ها .......................... کنیم.9

 . بهترین جایگزین برای سوخت ها ، نور و گرمای ....................... است.10


