
 

 

 قسمت بیان کرد .10را می توان به صورت ...... ده تایی و...... قسمت از  18عدد   -1

 قسمت بیان کرد .10را می توان به صورت ...... ده تایی و...... قسمت از  46عدد   -2

 قسمت بیان کرد .10...... ده تایی و...... قسمت از  یعنی 27عدد   -3

 قسمت بیان کرد .10...... ده تایی و...... قسمت از  یعنی 2عدد   -4

 است .میلی متر     .......   سانتی متر     ........  اندازه ی طول شکل

 قسمت است .    ..قسمت از ......    .......   سانتی متر و   .......   اندازه شکل 

 .هر شکل را به قسمت های مساوی تقسیم کنید 

  

 

 قسمت4قسمت                  4قسمت                            6قسمت                             2قسمت                        3قسمت                    6     

 ؟ است شده تقسیم مساوی قسمت چند به هرشکل

 

 

 قسمت قسمت                                      ..... قسمت           ..... قسمت                   ..... .....قسمت                 .....               

 است . قرمز...... قسمت از ........ قسمت مساوی پرچم 

  است.  سفید ....... قسمت از ........ قسمت مساوی پرچم 

 است .  سبزقسمت مساوی پرچم ....... قسمت از ........ 

 ایم انداخته آبی ی مهره 9 ، قرمز ی مهره 6 کیسه یک داخل در

  شانس بیاوریم بیرون مهره یک کردن نگاه بدون کیسه داخل از اگر 

 ( بکش شکل داخل را ها مهره)   ؟ چرا.  است بیشتر رنگ کدام

 

96 فروردین                                 (    واحتمال کسر) هفتم فصل دوم ریاضی                  :                      خانوادگی ونام نام 96 فروردین(                                           واحتمال کسر) هفتم فصل دوم ریاضی           :                    خانوادگی ونام نام

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://WwW.MoallemYar.IR



 یعنی قسمت ( )ق. رنگ شده است  چه بخشی از هرشکل
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 رنگ کن آن شکل را با توجه به کسرهای زیر هر شکل 
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  آبی ( 4 –رمز ق4 –سبز  3 –زرد  5)در شکل رو به رو توپ های رنگی است 

   چه کسری از توپ ها قرمز است ؟

 است ؟ زردچه کسری از توپ ها 

 است ؟ آبیچه کسری از توپ ها 

 است ؟ سبزچه کسری از توپ ها 

 ؟چرا ؟  ...............کمتر است شانس بیرون آمدن توپ

 ؟شانس کدام توپ ها مساوی است 

 .قسمت مساوی تقسیم کن 8دایره را به  عزیزم 
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