
دقیقه  120:وقت آزمون سمه تعاليب   

 نام ونام خانوادگي:  ساعت برگزاری:

 اضي ریواالت درس:س   تاریخ امتحان

صفحه 3اددتع والس     13تعدادسوال:  صفحه    دوم  پایه:  

 ما بر آنیم تا فرزندان شما فرزانگان دانش وادب شوند. 

 ردیف  شرح سوال   بارم 

  

 در شکل های زیر دسته ی ده تایي جدا وسپس جدول را کامل کنید. -1

 

 

 

 

 

 

 رو به عقب بشمارید و الگو را کامل کنید. -2

 40-  35 -    ................... -   ....................-    ...................-    ....................-    ......................... 

27  – 23  -  ................... -   ....................-    ...................-    ....................-    ......................... 

تا از آن ها موز و بقیه خیار هستند. حمید چند خیار دارد؟ ) با    5میوه دارد که   10حمید در یک ظرف  -3

 شکل( 

 

 . امل و به دلخواه رنگ آمیزی کنیدبا استفاده از خط تقارن فرش راک- 4

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ساعت در آنجا مطالعه کرد روی ساعت نشان بده که    4دقیقه به کتاب خانه رسید و  30:5فرید ساعت  -5

 وقتي از کتاب خانه برمي گشت ساعت چند است؟ 

 جاهای خالي را کامل کنید.-6

 *کوچک ترین عدد یک رقمي ............................. و بزرگ ترین عدد یک رقمي .................. است  

 *یک عدد دورقمي از یک عدد یک رقمي .................. است 

 *تعداد نیمکت های کالس از تعداد صندلي های خانه ............................... است. 

یي مي شود ...................... تا  100دسته ی   4*  

 ریالي به بانک بدهد بانک باید به او چه سکه ای بدهد ؟  10سکه ی    10اگر علي *

 نزدیک تر است یا به ................ ؟ ................   30به   33عدد *

....... به .................... نزدیک تر است یا به ................ ؟ ..........  18*عدد   

میلي متر است یعني .....................سانتي متر و .................. میلي متر   94*اندازه ی طول یک سنجاقک    

حاصل جمع و تفریق ها را به دست آور . )روش فرآیندی( -7  

                   59                                         95                                 68                               35    

                  47  +                                       78  -                            54  -                             41  +  

 

 

 شکل های زیر را با یک خط به دوقسمت مساوی تقسیم کنید.  - 8
 

 

 

 

 ساعت های زیر را با رسم عقربه های کوچک و بزرگ کامل کنید. - 9

 
 

 

 

 

 



 

چرخ دارند در این پارکینگ   16ه روی هم  ک تا ماشین سواری و موتور وجود دارد . 5دریک پارکینگ  -10

 داد؟ چند تا ماشین سواری و چند موتور وجود 

 

 ..................................................................تعداد چرخ ها 

 

 ..................................................................تعداد چرخ ها 

 

جمع و تفریق های زیر را انجام بدهید. -11  

فرآیندی            تکنیکي         تکنیکي                 تکنیکي                تکنیکي              فرآیندی           

715                      982                    471                    253                      878                    251   

298  -                    444 -                   399                 +439                   +324 -                 438            +  

 
 
 
 

 به شکل های زیر نگاه کنید و برای آن جمع و یک عبارت ضرب بنویسید -12

 

 ............ دسته ی ............ تایي مي شود .......... 

 
 

 ............ دسته ی ............ تایي مي شود .......... 

 
 

 ............ دسته ی ............ تایي مي شود .......... 

  

تای آن ها رنگي باشد احتمال برداشتن ني رنگي چند   5عدد ني رنگي باشد که   20اگر در یک لیوان -13

 به چند است؟ 

 

 ارزشیابي:                        

 ................................................ نظر معلم:.................................................................................................................... 
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