
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 است.   2شوبرُ ی  شوع -------------  1شوبرُ ی  شوع 

 است. شوعثلٌدتریي  -----------شوبرُ ی  شوع

 است. شوعکَتبُ تریي  --------شوبرُ ی  شوع

 دثستبى
 شْید

 ثِ ًبم خدای خَة

 تکلیف

 .جبّبی خبلی را ثب اعداد هٌبست کبهل کي -1 

1- 

 پبیِ ی اٍّل

 ............................زیجبی هي: ًبم 

 تبریخ: ............................

 تَجِّ ثِ جَاة جوع، جبّبی خبلی را کبهل کي.  ثب سپسٍ  ثٌَیس جوع ّبی زیر را حبصل   -2

 ثْشتی
 ریبضی

22تن   

       -----    -----   -----     -----   -----   -----   -----  -  35  -   30 
5  + 

-----   -----  -----   -----   -----   -----     -----   شصت  -  شصت ٍ پٌج       

- 5  - 

 .جَاة تفریك ّبی زیر را ثِ دست ثیبٍر -3

 ----  ;5   -  35   

----  ; 5   -  25  ----  ;10  - 20 

----  ; 20 - 30  ----  ;20 -40 

 جبّبی خبلی را ثب تَجِّ ثِ شکل کبهل کي. -4

 

----    -----    -----    -----    -----    -----    -----     -----   ًَد  - صد  

-    -----   -----    -----   -----     -----   -----   -----   -----   -  78  -  77 

 ----  ;5   -  55  

 ----  ;5  -  45 ----  ;10  - 50 

1  2  3  4  5  

 -----------ثب عدد:   

-----------ثب حرٍف: 

- 

 ----  ;5   + 5    + 5   +10   

 -----------ثب عدد:   

----------ثب حرٍف: 

-- 

 ----  ;5    +5     +10   +20    ----  ;5    +5     +30   +10   

 -----------ثب عدد:   

-----------ثب حرٍف: 

- 

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



 

 

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

 

 

 ثِ آسوبى رفتٌد. از فرشتِ ّب تب 7ّن آهدًد.   فرشتِ دیگر 5اتبق ثَدًد.   فرشتِ در 15            

 -------------------ّستٌد؟چٌد فرشتِ دراتبق  حبال

 

 

  خرید.  شکالت 5شکالت  خرید. آذر ّن    7هعصَهِ    .ثَد دکّبىدر   شکالت 16                     

 ------------------؟ثبلی هبًددکّبى    در  شکالتچٌد                 

 .ًشبى ثدُهحَر  رٍی  ثِ دست ثیبٍر ٍ سپس   ّر هسئلِ را ثب کوک شکل جَاة   -6

 

  ثشوبر ٍ رًگ ثسى. تب 6تب  6هداد سجس ، ثب تب 5تب  5هداد ًبرًجی در جدٍل زیر ثب   -5

  ثٌَیس. شدُ اًد، کِ سجساعداد خبًِ ّبیی را 

-----          -----  

-----         -----  

-----         -----  

-----        -----  

هسبثمِ شرکت  در دٍچرخِ هی تَاًد دٍچرخِ پٌچرشد. حبال چٌد 9دٍچرخِ ثِ هسبثمِ آهدُ ثَد.   17         

 ------------------ کٌد؟

 

 خَد سٌجی ثبزخَرد آهَزگبر

https://t.me/joinchat/AAAAAD9-gf7KdkM8PCwCJg

