
 به نام دانای زيبا آفرين   :                                     نام و نام خانوادگی 

 

 ریاضی

 .یک میلیون بدست آور  تقریب را با 000212666مقدار تقریبی عدد -1

 
 

به شهر همدان رسید این اتوبوس در چه   2:   20:  3  26از تهران حرکت کرد و پس از   ً  8:   03َ:  0ً6اتوبوس در ساعت     -2

 ساعتی به مقصد رسیده است ؟
 

 

 

 01ً 01ً .زمانی زیر را ادامه بده  الگوی-َ

  2     01َ      203و                     2       01َ       03ًو     ........................   و ....................... و ..... ............

 

 

تی این مسابقه در چه ساع. به پایان رسید  16    263    22ًآغاز شد و در ساعت    8       63َ      10ًیک مسابقه فوتبال در ساعت    -2

 به پایان رسیده است ؟
 

   

بعد از ظهر از مدرسه خارج می شود   2   203    18ًصبح وارد مدرسه می شود و در ساعت    0    103     22ًمریم هر روز ساعت   -0

 . او چه مدت را در مدرسه می گذراند 
 

 

 
 

3 26     9 در کارخانه کار می کند . او چه ساعتی از      َ0 ً 3 26      8  وارد کارخانه می شود و مدت       10 ً 0- کارگری در ساعت   

کارخانه خارج می شود .  

 

 

کالس :  پنجم                                            تاريخ : 91 / 19/70 

https://t.me/MoallemYarir


 

 

 :ریاضی 

.جاهای خالی را پر کنید  -1  

.تا یک ملیون  ساخته شده است .................................... از  004444444  

.ساخته شده است ............................. تا  0و ....................... تا  0تا یک ملیون و ................................... از   0044044  

: را انجام بدهضرب و تقسیم -2  

                                                                50            3046                                                                              3440       

                                                                                                                                                                                     603  

    

 

 

( طبقه بندی کن) با رقم بنویس  -3  

 سه میلیارد و نود وشش میلیون و پنج هزار و نه 

 

. شصت و پنج میلیارد و چهار میلیون و سی وشش هزار و هفتاد و یک    

 

. بدهزیر را ادامه عددی ی ها الگو -4  

  5444444و 0444444و  0444444و ................ و ..................... و .................. 

604444444و   604444444و ..................... و .....................  و .................  

؟مداد خرید قیمت هر مداد چند تومان است  4ب خرید و با بقیه پولش تومان پول داشت خمس آن را کتا 5111مریم -5  

 

  

. کامل کن -6  

.   ..........................................................تایی می شود   0444تا  04تایی و  044تا  00  

......................................................... هزارتایی می شود  0444تا 04و  04444تا  00  

. .............................................................تایی می شود  0444تا  00تا کمتر از  344  

 

    درست و صحیح نویسی

    تحویل به موقع

    زیبا نویسی و رعایت خط تحریری

    فعالیت ویژه 

https://t.me/MoallemYarir

