
 95مورخه:     /    /   نام و نام خانوادگی:

 کالس: مپایه: سو

 ریاضی دبستان غیر دولتی فرهنگ تکلیف پایان هفته

 

 در جای خالی عدد مناسب بنویسید. -1

    15 

 36  

47   

 

 2100 – 2200 – 2300 –..........  -..........  -..........     الگوهای زیر را ادامه دهید. -2

 ..........-  ..........-  ..........– 31 – 27 – 25 

198 – 194 – 190 -  ..........-  ..........- .......... 

 یعنی ساعت .................... بعد از ظهر 16 : 30 .............و ربع بعد از ظهر یعنی .......سه ساعت  -3

 

 هر کدام را به واحد اندازه گیری مناسب وصل کنید. -4

 طول مداد  فاصله تهران تا قم  ضخامت یک دفتر  بلندی ساختمان

 سانتی متر  میلی متر  متر  کیلومتر

 گرم کمتر باشد، جرم آن چند گرم است؟ 350کیلوگرم،  4اگر جرم یک هندوانه از  -5

 

ریالی به فروشنده داد.  5سکه ی  2اسکناس هزار ریالی و  2سکه ی صد ریالی و  7سعید به مغازه رفت. او  -6

 او چند ریال خرید کرده است؟

 

 جاهای خالی را پر کنید. -7

 ...... گرم است.گرم .......... 30کیلوگرم و  5   کیلوگرم ................ گرم است. 7

 متر یعنی ................ کیلومتر و ................ متر 4008

 

8 + 5 - 

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

https://t.me/MoallemYarir


 جمع ها را انجام دهید. -8

 =8  +20  +50  +1000  +400 

 =9  +100  +10  +800 

 دالر این کشور چند تومان ارزش دارد؟ 4تومان ارزش دارد.  900در کشور شورستان یک دالر  -9

 

 

 رقم دارد؟ ....................چند  2709عدد  -10

 رقم صدگان چند است؟ ....................

 کدام عدد در باالترین ارزش مکانی قرار دارد؟ ....................

 به حروف بنویسید: ..............................................................

 یک از اعداد زیر نزدیک تر است؟ عدد داخل بیضی به کدام -11

3000  2000  8000  7000 

 

 دارند را بنویسید. 7و صدگان  3و  8، دهگان 9و  0و  5سه رقمی را که یکان تمام اعداد  -12

 

 

 

 :بازخورد آموزگار بازخورد اولیا:
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