
 نیمه دوم آذر ماه  نام و نام خانوادگی:

 کالس: مپایه: سو

 ریاضی دبستان غیر دولتی فرهنگ تکلیف سایت

 

 جاهای خالی را با عددهای مناسب کامل کن. -1

 متر یا ............... میلی مترمتر برابر است با ............... سانتی  1

 گرم ............... کیلوگرم و ............... گرم است. 3890

 بسته زعفران صدگرمی برابر است با ............... گرم یا ............... کیلوگرم 5جرم 

 گرمی با هم چند گرم است؟ 500کیلوگرمی و دو بسته شکالت  2جرم یک جعبه شیرینی  -2

.................................................................................................................................................. 

 > = <در جاهای خالی، عالمت مناسب بگذار.  -3

 تومان 200ریال 1200  متر  7000متر  460کیلومتر و  6

 گرم  4750گرم  750کیلوگرم و  4  میلی متر  170سانتی متر  7متر و  1

4301  431      300  +500   300 -1200  

روز، کالً چند کیلومتر پیاده روی  9کیلومتر پیاده روی می کند. پدر نیما پس از  2پدر نیما هر روز  -4

 .....................................................................................................................کرده است؟ 

 بنویس.زیر را با حذف یکان، دهگان و صدگان به طور تقریبی عددهای  -5

 = ..............................5436       ............................. = .8924 

 عددهای داده شده را به طور تقریبی روی محور نشان بده. -6

 
 

1050 – 999 – 453 - 97 
 

 

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


  ساعت کار کردن در آن جا به یک کتابخانه 5صبح به محل کار خود می رود. بعد از  8علی ساعت  -7

 خانه برمی گردد؟چه ساعتی به در ساعت در آن جا می ماند و سپس به خانه می رود. او  2می رود و 

.......................................................................................................................................................... 

قسمت  4یک زمین کشاورزی دایره شکل را نصف کردند. در نیمی از آن کیوی و نیمی دیگر را نیز به  -8

کردند. در یک قسمت آن خیار و در یک قسمت دیگر پرتقال کاشتند. چه مقدار از این تقسیم مساوی 

 قسمت مساوی باقی مانده است. .............................. قسمت از ی مانده است؟ )با رسم شکل(      ین باقزم

 

 هرکدام از عددهای زیر بین چه عددهایی قرار دارند؟ -9
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 ( قرار بده. <=  >در جای خالی عالمت )  -10
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 تا حدودی خیر بله ارزشیابی

    آموخته است.واحدهای اندازه گیری را 

    کیلوگرم و گرم در مسئله را یاد گرفته است.

    با توجه به آموخته هایش عالمت مناسب قرار داده است.

    مسئله را به درستی حل کرده است.

    با حذف رقم ها، عددها را به صورت تقریبی نوشته است.

    اعداد را روی محور به طور تقریبی نشان داده است.

    ده است.دا محاسبه ی زمان در مسئله را به درستی انجام

    مسئله را با رسم شکل به خوبی حل کرده است.

    واحدهای کسری را می داند.

    مقایسه ی کسرها را انجام می دهد.

 


