
 1 – فرزند گلم به حروف و رقم بنویس.

.................................            چهار چهل وصدو نه          .............      ................................................................    253    

.................................         هفت صدو هفتادو هفت       ..............      ...............................................................     908  

.................................    ویک       دویست و بیست.......................             ......................................................      000  

 2 –  جواب جمع وتفریق های زیر را با کمک این جدول اعداد ، به دست آور.

 

 
 

  801  811  80 89 189  188 188  

     + 2         - 4            +   0              -   7              +   9     -   8             +   8 

 3 –  ساعت های زیر را به صورت های دیگر بخوان وبنویس.

...........................        دقیقه          03و4ساعت     .......................             دقیقه     51و 8 ساعت   

.........................               7دقیقه مانده به  51ساعت      .........................           ساعت نه ونیم        

 4- مقدار پول هر قسمت را رسم کن.

ریال  75 ریال  421  ریال 603   

 5 – مثل نمونه در ردیف اول ابتدا با حذف رقم یکان و در ردیف دوم با حذف رقم های یکان ودهگان به صورت تقریبی بنویس .

120 249 337 718 933 844 048 121 

128        

188        

 

مهربانی هابه نام   

         مورخه :                               (4فصل ) پیک آدینه ی ریاضی 
طراح:                                           ابتدایی       دوم : پایه                                                                   :دبستان  

  معلم مربوطه :                      کلاس : دوم            ..................................................................نام ونام خانوادگی :   

01 02 03 04 09 01 07 00 08 88 

81 82 83 84 89 81 87 80 88 188 

181 182 183 184 189 181 187 180 188 118 



  9 – ساعت ها را بنویس ویا رسم کن.

از خواب بلند می شوم و برای رفتن به مدرسه آماده می شوم  ........ و .......... یعنی                       ساعتدر  نم

.هستمدرمدرسه        دقیقه               00به مدرسه می رسم وتا ساعت دوازده و                      ونیم 7ودر ساعت   

 7- عددهای قبل و بعد اعداد زیر را یکی یکی بنویس.

 8- عددهای زیر را ابتدا در جدول ارزش مکانی قرار بده ، سپس عدد را از جدول خارج کرده وبارقم وحروف بنویس .

  0دسته ی ده تایی 7 دسته ی یکی و0 صدتایی می شود.                           یکان      دهگان     صدگان

 

 به عدد :   ........................

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

*گل های شاداب من موفق باشید *  

                                             

98            110 

 132          122  

  300        350   

   209      275    

    200    200     

     037  039      

      500       

     000  008      

    709    712     

   890      903    

   بازخورد اولیای محترم:

 

:خودسنجی دانش آموز  

ازپاسخ هایت راضی هستی؟چرا؟آیا   

 


