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   267009177043تا تَجِّ تِ عذد هقاتل ، تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ.                                       عسیساًن !!!! 
 ..........................................................................عذد را تِ حرٍف تٌَیسیذ.  -9
 ارزش هکاًی تسرگ تریي رقن چیست؟-3
 در چِ هرتثِ ای قرار دارد؟ 6رقن -2
 تسرگ تریي رقن در چِ هرتثِ ای قرار دارد؟-6
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 هی تَاى ًَشت؟ )تذٍى تکرار ارقام (چٌذ عذد چْار رقوی   1،  2،  0،  8تا رقن ّای  م  !!! فرزًذ
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  هی تاشذ. دٍ عذد را هشخص کٌیذ.  67ٍ اختالف آى ّا   937 هجوَع دٍ عذد 
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  تا تَجا تِ هحَر زیر عالهت ّای سؤال)؟( چِ عذدّایی را ًشاى هی دٌّذ؟
 

 7                          ؟                یک هیلیارد                 ؟                     دٍ هیلیارد؟                                                 ؟                                              
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  تسرگ تریي عذد ًِ رقوی را تا تقریة ّسار تٌَیسیذ. 
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 الگَّای عذدی هرتَط تِ زهاى را اداهِ دّیذ.
                       ) الف   66944،  66344،  66244....... ، ......... ، ..... ، ........... ، ....... ، .                                                   

  )ب   :06264667،  :06204600،  :0669697..... ،......... ، .......... .. ،.......... .... ،....... ،  ............
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                                                                                                                                        دٍ عذد هرکة زیر را تا ّن هقایسِ کردُ ٍ هجوَع ٍ اختالف آى را تِ دست آٍریذ.

                                                                                                                                   69:   204   7       32:   674   93
  

 
 

 

 تْیِ ٍ تدٍیي: فاطوِ رٍشي بیي                             ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش استاى خَزستاى    ًام ٍ ًام خاًَادگی :                         

 5931تاریخ :     /    /                                                       شْرستاى بْبْاى      

                                                        از استاد هسلن طیبیبا سپاس                                          دبستاى شاّد اهام کاظن)ع(    فصل اٍلریاضی ارزشیابی : 

 هدرس کشَری ٍ سرگرٍُ پٌجن                                                                                               پٌجن   پایِ ی :

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



   3،    0،    97،    90،    34...  ،                                              در الگَی زیر ، عذد شصت ٍ چْارم را تعییي کٌیذ.   8

  فقط پاسخ دّیذ. 9
  ثی چٌذ هی تاشذ؟ ...........الف( عذد دّن از الگَی هثل

 از الگَی هرتعی چٌذ هی تاشذ؟............... 30ب ( عذد 
 0،    8،    90،    66...  ،  ...  ،  ...  ،                             اداهِ دّیذ.   تا سِ عذد  ج( الگَی عذدی رٍ تِ رٍ را 

 24،    61،    46،    89د ( عذد تعذی در الگَی رٍ تِ رٍ چٌذ هی تاشذ؟                                                     ....  ،  

 

 چِ طَر؟ 9477ُ است ؟ شکل شوارُ ی ستاردر الگَی زیر شکل دّن چٌذ  11
 

 شکل دّن 6 ...............
 6  .............. 9477شکل 

 

تعذ از ظْر دست از کار هی    6   374صثح کار را شرٍع کردُ ٍ در ساعت      0   604کارگری ّر رٍز ساعت      11
 اٍ در ّر رٍز چِ هذت کار هی کٌذ؟ کشذ.

 

 

 است در آیٌِ چِ ساعتی را ًشاى هی دّذ؟  86674تصَیر یک ساعت عقرتِ ای کِ زهاى آى  12
 
 

 

                                                                                                                                   

 سرافراز و عاقبت بخیر باشیذ.  عسیسانم                                                                                                                                                

 

 نامذاران مانذگار آنانی هستنذ که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارنذ.                      
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 بازخورد آموزگار:                                                  بازخورد والدین:


