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  .مانند نمونه بنویس. حاصل هر جمع را 1

 =02  +5  +02 +15 02 =02  +5  +12 +5 

 =12  +5  +8 +7  =02  +7  +12 +3 

 =12  +0  +6  =02  +5  +12 +15 
 

 بخوان و با حرف یا به عدد بنویس.. 0

 10    هفتاد و سه  00 
 

  سی و سه  00    شصت و دو

 

 زمانی را که هر ساعت نشان می دهد ، بنویس..3

 

 

  

   ...........................          ...........................        ........................... 

 پرسش ها پاسخ بده و ساعت را رسم کن.به . 0       

 صبح کجا هستی؟ 9ساعت روزهای شنبه 

 ریاضی

12 

32

12 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR
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 جمعه ها چه ساعتی ناهار می خوری؟

 پنج شنبه ها چه ساعتی بیدار می شوی؟

 

 بشمار و عدد مناسب بنویس.. 5
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 با استفاده از چوب خط مسئله را حل کن. ) جلو نویسی شود(. 6

کتاب تاریخی خرید مریم چند کتاب  3کتاب علمی و  5کتاب داستان، 6مریم 

 خریده است؟
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 مدادش را به مادرش  0مدادش را به پدرش و  3مداد داشت.  7علی 

 داد. علی حاال چند مداد دارد؟

 

 را رنگ بزن.. بلند ترین مداد 7

 

 

 نام هر تصویر را بنویس.. 1

 

    

   ..................     ..................        ......................          ................... 

 . مرتب کن، کلمه بساز سپس با آن جمله بساز.0

 .............................................................:                : ...................ـ ا ث اث

 ..................................................................: ..............               ـ:     ه ل ث

 ...................................: ....................................               ب ث: ا ع 

 .........................................................................ف:             : ........ـ ثـ کـ ی
 

 فارسی
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 کامل کن.ث ـ ث، صـ صـ س، سکلمه های زیر را با یکی از نشانه های . 3

 دَف---           ---تاره           مخصو---

 ---مبعل              ---عابون         ---

 یف---کالمتی            ---           ---عبا

 .مخالف هر کلمه را بنویس.0

  کامل   روز   تمیز
 

  کوچک   دوست   می خواهد
 

 متن زیر را بخوان و به سواالت پاسخ بده.. 5

ثریّا خواهر کیومرث است.او دختر مرتّب و پاکیزه ای است.ثریّا هر روز دندان و لثّه 

با دست های آلوده، باعث بیماری  میوه و سبزیخوردنِ هایش را می شوید.او می داند 

ن ها چون مادرشان به آند؛ آن ها با دست های کثیف و آلوده چیزی نمی خورمی شود.

 روت است. یف باعث بیماری می شود و سالمتی باالترین ثهای کث گفته است که دست

 . نام برادر ثریّا چیست؟...................................................................................1

 . چرا آن ها با دست های کثیف و آلوده چیزی نمی خورند؟................................0

................................................................................................................. 

 ..........................................د؟ناز خوردن میوه چه کار می کن . ثریّا و کیومرث قبل3
 

 شی کن.ی سه خطی بنویس و آن را نقا یک نامه در دفتر مشقت به عروسکی که دوست داری. 6


