
 

 خدا نام به

                         هارمچ پایه ریاضی کاغذی دادم آزمون                                                                .....................خانوادگی ونام نام

 ...............................................................................................بنویسید وفحر به را دعد ینا

                           ؟ چیست 6 قمر مکانی ارزشاین عد چند طبقه است؟...............................

 ؟ دارد ارقر طبقه امکد در قمر گترینربز.                 بنویسید را هزارها ی طبقه یها قمر

 .کنید نگر را آندور  ؟ ستا تر یکدنز دعد امکد به هشد داده یهادعد-2

851000 848100                                                                                                      

8٣4٣50 8٣6000                           

 بنویسید مناسب دعد خالی یجاها در-٣

 قیقهد......  و ساعت......  یعنی قیقهد٣60

؟شکل زا ویه عقربه ساعت شمار و دقیق شمار از چه نوعی است دقیقه 15و  2ر ساعت د-4

 رابکشید

 

 ساعت رو به رو چه کسری را نشان می دهد. )به صورت عدد مخلوط بنویسید.(-5

 

 ؟یدآور ستد به را یرز یها بضر حاصل-6

  48×  17=                                                                                                         (  مساحتی روش) 

 

 

 705× 465=  (مکانی ارزش ولجد راه از) 

848025 

8٣5921 

                                                                                                                     نام آموزگار –سنجری  

1-توجه به عدد 806789401به سوال های زیرپاسخ دهید.

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



 

 ؟ستا گزینه امکد با برابر  52×67تقریبی بضر حاصل-7

1200                           1200                                    1500                                          ٣000 

  ؟باشد می پذیر بخش 5و ٣و  2بر یرز یها گزینه از یک امکد-8

٣421                                      ٣٣50                           75٣0                                  8201 

 بنویسید هشد ستهاخو باتقریب را یرز یها دعد-9

 نهگاد قمر تقریب با                نصدگا قمر تقریب با                                نگاارهز تقریب با     

 (                    )2550                          (                )  5428                            (             ) 4٣6 

  بنویسید را حاصل و هیدد ننشا رمحو روی را ها تفریق و جمع -10

                                 

 

                                                                                                                                 5               7 

8                8    

 

 

٣           2 

6            6 

          -11 را روی محور نشان دهید. ٣بعد از عدد  واحد

 

 

+ 

- 



 

 بیاورید و آن را روی شکل نشان دهید.به دست . حاصل ضرب را 12

 

 

 

 

 : کنید پیدا ، است شده مشخص ( ؟ ) عالمت با که را یا زاویه ی اندازه ، زیر شکل در-1٣

 

 

  دست آورید.روبه رو را به یهزاو ی ازهندا--14

 

  بنویسید تفریق یا جمع شکل هر ایبر-15

 

 

 1200و هر تخم مرغ  تومان  800تخم مرغ  بخرد. اگر هر نان  28نان و  12از او خواست  علیمادر -16

 باید چند تومان با خود ببرد؟ علیتومان باشد. 

 



 

ای را در چند صفحه 86کند. او یک کتاب مطالعه می داستان صفحه کتاب 12هر شب  مهدی -71

 کند؟ شب مطالعه می

 

 

 هرسال چند ماه است؟؟ ؟ چهار هفته چند روز استیک هفته چند روز است-18

 

 

 پس گرفت. قیمت هر مداد چند تومان بوده؟  تومان 81تومان داد و 100 مداد، 8 برای خرید پدر -19

 

 

 نفر تقسیم کند. به هر نفر چند گل باید بدهد؟ 4تایی گل را بین  12دسته ی٣می خواهد  سارا -20

 

 

 

 (.فرزندانم موفقیت شما آرزوی من است  ) 

 آموزگار شما : سنجری                                                                               


