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 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید  -1

  .یعنی ................. صدتایی 055ب(                            .یعنی ............. صدتایی 055الف( 

 .یعنی ........................... صدتایی 1055د(                                 .یعنی ............. صدتایی 0555ج( 

 حاصل ضرب های زیر را بنویسید. -2

   .......................  =1555 × 7 .......................  =055 × 0 .......................  =15 × 02 

   .......................  =1555 × 90 .......................  =155 × 71 .......................  =155 × 0 

   .......................  =155 × 09 .......................  =1555 × 2 .......................  =755 × 9 

 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. -3

    19555          =× 19  1555 ×          =0555   

                                 2          +          +  +0555   =0072                    3  +05     +       =903 

 )فرایندی(حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. -0

 

                               

    

     

  

      

       

 

 

 ریاضی

9 2 7 
× × ×    305  755  000  

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
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 کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟ -1

 ( ایران د   ( وطن ج   ( کشور ب   ( میهن الف

 ی ما((پاینده باشی ای خانه ))خوب و عزیزی ایران زیبا  ی رو به رو چه نام دارد؟  نوشته -2

 ( نامه د   ( مثل ج   ( حکایت ب   ( شعر الف

 )) .................... خندیدند.(( ی رو به رو نمی تواند قرار بگیرد؟ کدام کلمه در جای خالی جمله -3

 ( دوقلوها د   ( نرگس ج   ( آن ها ب   ( بچه ها الف

 محل کار پارچه فروش چه نام دارد؟ -0

 ی ( خیاطد   ( بقالی ج   ( بزازی ب   ( عکاسی الف

 برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید. -0

 منطقه: .......................  حفظ   : .......................  شجاع: .......................

 خطر  : .......................  حرص: .......................  درس: .......................

 کلمه های داخل کمانک تغییر بدهید. ی زیر را با توجه بهجمله -9

 ما به دانشمندان ایرانی، افتخار می کنیم.

 .................................................................................. )شما(

 .................................................................................. )بچه ها(

 جاهای خالی را با استفاده از کلمه های زیر کامل کنید. -7

 ))خیاطی، عکاس، شمعدان، گلدان((

  الف( مادرم شمع را در ............................ گذاشت. 

 ب( به کسی که عکس می گیرد ............................ می گویند.

  ده می شود.ج( گل در ............................ زیباتر دی

 ی ............................ است، می رود.د( او هر روز به محل کارش که یک مغازه      
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 :عزیزم دختر

 !ی واقعیای بگویم. یک قصّهخواهم امروز برایت قصّهمی

 تو را دیدمی شاد و خندان آن روز که مدرسه آمدی و چهره

 !و تو دل به منبا تو همراه شدم و دل به تو دادم 

 خواهی به کالس باالتر برویاکنون پایان سال است و تو می

 .ی تو هستمو من با یک دنیا آرزوی خوب بدرقه کننده

 ی تو، برخالف میل باطنی خود،قشنگم، من به خاطر تو و آیندهدختر 

 .ات نگنجیدبه تندی با تو برخورد کردم که در احساس کودکانهشاید گاهی 

 متوجه شوی که و درآینده خواهی  درک کرده باشیامیدوارم 

  چوب معلّم گل است، یعنی چه؟

 خواهم در همه حال خدا را از یاد نبری،فرزندم از تو می

 های زشت خودداری کنی،از به زبان آوردن حرف

 هرچه را که برای خود دوست داری، برای دیگران هم دوست داشته باشی

 .باش و از مشکالت هراسی به خود راه نده صبر و حوصله داشتههمواره 

 .در برابر نامالیمات چون کوه استوار باش

 بدان همواره دوستت دارم و هرگاه تو را ببینم،

 .تفاوت از کنارم بگذری باز هم دوستت خواهم داشتحتّی اگر بی

 .اگر از من ناراحت شدی به حرمت معلّمی مرا ببخش

 به امید رسیدن تو به درجات باال

 ابتدایی تو سوم معلّم کالس 

 

https://t.me/MoallemYarir

