ریاضی فصل  4دوم ابتدایی
 -1جدول را کامل کن و به عدد و حروف بنویس.
یکان

دهگان

صدگان
1

10

100

به عدد...........:
به حروف...............................:

 -2به عدد یا حروف بنویس.
نهصد و سی و شش:

هفتصد:

194=.........................

سیصد و پنج:

502=................................

800 = .........................

 -3کامل کنید.
 513یعنی  ..........صدتایی و  ...........ده تایی و  ...........یکی
 207یعنی  ..........ده تایی و ..........صدتایی و  ..........یکی
 344یعنی  ..........یکی و  ..........صدتایی و  ..........ده تایی
چهار دسته ی صدتایی و یک بسته ی ده تایی و دو یکی می شود ..........
به حروف:
هفت دسته ی ده تایی و پنج یکی و شش دسته ی صدتایی می شود ..........
به حروف:
سه یکی و سه دسته ی صدتایی و سه دسته ی ده تایی می شود ..........
به حروف:
دو یکی و هشت دسته ی ده تایی و پنج دسته ی صدتایی می شود ..........
به حروف:
 -4اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کن.

150-816-919-861-2-520-328-240-638-19-105-412-729 -38.........................................................................................

 -5اعداد را از بزر گ به کوچک مرتب کن.

963-18-314-8-252-190-452-936-84-109-680-341-225
.....................................................................................

 -6ارزش مکانی هر کدام از رقم ها ی عدد 628را بنویس (.یکان ،دهگان ،صدگان )
............2

..............6

................8

 -7ارزش مکانی عدد  9در کدام یک کم تر است؟
ب) 739

الف) 951

ج) 590

 -8سی دقیقه قبل از ساعت  7:15می شود ساعت  6:45یعنی یک ربع به 7
 15دقیقه قبل از ساعت  12می شود ساعت  ...........یعنی ..................
یک ربع بعد از ساعت 2و نیم می شود ساعت  ............یعنی ....................
 15دقیقه قبل از ساعت  9:30می شود ساعت  ..............یعنی .....................
یک ربع بعد از ساعت  3:45می شود ساعت ............
نیم ساعت بعد از ساعت  1:30می شود ساعت ..........
 -9با کارت های 3

2

 6تمام عدد های سه رقمی را بنویس.
.........................................................................

0

 -10با کارت های 1

 5تمام عدد های سه رقمی را بنویس.
............................................................................
4

 -11با کارت های 7

 9تمام عدد های سه رقمی را بنویس.
.........................................................................

 -12با کارت های 8

5

 2عدد های سه رقمی را بنویس که:

الف) رقم دهگان آن بیش تر از رقم یکان آن باشد.............
ب) رقم صدگان آن کمتر از دهگان آن باشد............
 -13عدد سه رقمی بنویس که دهگان آن  7و یکان آن دو تا کمتر از دهگان آن و صدگان دو تا کمتر از یکان باشد.............. .
 -14عدد های سه رقمی بنویس که مجموع رقم های یکان ،دهگان و صدگانش برابر  9باشد.
 -15کوچک ترین عدد دورقمی..........و کوچکترین عدد یک رقمی ...........و کوچک ترین عدد سه رقمی  ...........می باشد.
 -16بزرگ ترین عدد یک رقمی  .........و بزرگ ترین عدد سه رقمی  .............و بزرگ ترین عدد دو رقمی  .........می باشد.
 -17کوچک ترین عدد دورقمی.....و کوچکترین عدد یک رقمی .....و کوچک ترین عدد سه رقمی  ......که رقم های آن تکراری
نباشد.
 -18بزرگ ترین عدد یک رقمی .....و بزرگ ترین عدد سه رقمی  .....و بزرگ ترین عدد دو رقمی .....که رقم های آن تکراری
نباشد.
-19الگو ها را ادامه بده.
900-800-700-......-......-......-......-......-......
365-355-345-......-......-......-......-......-......
297-307-317-......-......-......-......-......-......

-20عدد های زیر را با حذف رقم یکان تقریبی بنویس.
999..........

347 ..........

756.......... 128..........

-21عددهای زیر را با حذف رقم یکان و دهگان تقریبی بنویس.
555.......... 283.......... 749.......... 651..........
 -22ابتدا عدد ها را با حذف رقم یکان و دهگان تقریب بزن سپس حاصل آنها را بنویس.
.......
+.......
.......

519
+428

......
-......
......

.......
+.......
.......

982
-573

436
+211

 -23باز شده ی اعداد زیر را بنویس.
751=..........+ ..........+ ..........
604=.......... +..........+..........
 -24نیلوفر  900تومان پول دارد و می خواهد یک آبمیوه بخرد که  600تومان است ،چقدر پول اضافه دارد؟

-25ثمین می خواهد سه تا مداد  50تومانی و یک دفتر  150تومانی بخرد ،آیا او می تواند با  500تومان پول آنها را بخرد؟

 -26ده تا سکه ی  10ریالی برابر است با ........
الف) 100سکه ی  10ریالی

ج)  10سکه ی  1ریالی

ب) یک سکه ی  100ریالی

-27کامل کن.
30 + .......=100

60 + .......=100

50 + .......=100

10 + .......=100

 -28عدد  300بین کدام عددهاست؟
الف)  500و 600

ج)  200و 400

ب)  400و 500

 -29سه بسته ی صد تایی و پنج یکی می شود .............
 -30بزرگ ترین عدد سه رقمی با رقم های 4و7و 1چه عددی می شود؟............
 -31عددی هستم که یکانم دو برابر دهگان و دهگانم  4و صدگانم بزرگ ترین عدد یک رقمی است .من چه عددی هستم؟..........
 -32جمع و تفریق زیر را پاسخ بده.
400 + 200 = ......

800 – 500 = ......

200 + 700 = ......

600 – 100 = ......

