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دقیقه 09زمان :                       دانش آموز خوبم باتوجه به زمان  مشخص شده به سواالت پاسخ بده .                                              

فرزندم با توجه به ساعت مقابل به سواالت پاسخ بده. -1  

 یک ساعت ، چند تا نیم ساعت است؟

 نیم ساعت چند دقیقه است ؟

 دو تا نیم ساعت ، چند دقیقه می شود؟

دقیقه ، چند دقیقه می شود؟ 19دوتا نیم ساعت با   

 یک ساعت ،چند تا ربع است؟

 یک ربع ،چند دقیقه است؟

 دوتا یک ربع ،چنددقیقه است؟

 یک ساعت وربع چند دقیقه است؟

<=   >عالمت مناسب بگذار.   -2  

   دقیقه  59سه تا ربع                          *           دقیقه   29*           نیم ساعت             دقیقه            19دوتا      نیم ساعت     

تقسیم کن و رنگ کن. قسمت مثل هم  5خط ، شکل هایی  را که می توان به  2با رسم -0  

   

 

 

ساعت و ربع به تهران می رسد . اتوبوس در چه ساعتی به  0می کند . این اتوبوس بعد از و نیم به سمت تهران حرکت 8اتوبوسی ساعت -5

 تهران می رسد؟) با رسم ساعت (

 

الگوها را ادامه بده . -9  

 

             -          -            -             -             -   00-  28  -  22- 21-10   

 

31-33-36-        -           -            -             - 

با توجه به الگو جای خالی را کامل کن.-2  
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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


قسمتی نکات زیر را رعایت کن:5* فرزندانم در کامل کردن تقارن   

 

 

 

 

 

با توجه به خط تقارن کامل کن. -7  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

قسمتی اشکال هندسی را روی طلق شفاف تمرین کن. 5دانش آموز زرنگم تقارن   

گوشه های اشکال هندسی را با نقطه مشخص کن.-1  

. تقارن عمود و افق بشمار و در هر طرف مشخص کننقطه هارا نسب به خط -2  

ر طرف به هم وصل کن.در مرحله آخر نقطه ها را در ه -0  

 

 طراح سواالت : عادله تنباکویی

https://t.me/MoallemYarir

