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 (  داخل         مشخص کنید.  ×صحیح را با عالمت ) پاسخ -1

  نادرست     رست        د                    ه دارد.        ضلع و گوش 8یک هشت ضلعی 

  نادرست درست                                 می توان دو عدد ساخت.     6و3با رقم های 

  نادرست             درست                       دقیقه است.                11یک ربع همان 

  ادرستن    درست                                  نزدیک تر است.              84به 88عدد 

  نادرست             درست                                           زوج است.        181عدد 

  نادرست       درست           ریالی برابر است با یک سکه ی صد ریالی. 14ده سکه ی 

            .نادرست  درست                   در مستطیل همه ی ضلع ها با هم برابر است 

  نادرست    درست                         تا               9تایی برابر است با  3دو دسته ی 

  نادرست    درست                                                  قسمتی دارد. 8مثلث تقارن 

 در جای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویس.  -2

 اد ضلع ها ............... داریم.در  شکل های چند ضلعی به تعد -

 دسته ی ده تایی می شود ........................... 3دسته ی ده تایی منهای  7 -

 کوچکترین عدد سه رقمی  .................................... می باشد. -

 سانتی متر همان ................................... میلی متر است. 1 -

 برابر است با ........................... سانتی متر و .................................. میلی متر.میلی متر  81 -

 در دایره تعداد ضلع ها ........................ و تعداد گوشه ها ............................ می باشد. -

 

را نوشته و دور عددهای فرد  چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟ عددها 7و  1و  2با سه کارت  -3

 خطّ بسته بکشید.



 

 بگذار. <=   >عالمت   -8
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 در شمارش ده تا ده تا هر عدد بین چه اعدادی قرار می گیرد و به کدام عدد نزدیک تر است؟  -1

 زدیک تر است.بین ................. و ................... و به ............................ ن 61 -

 بین ............... و ................... و به ........................... نزدیک تر است. 98 -

 ع و تفریق های زیر را انجام دهیجم  -6

 به روش فرآیندی               به روش فرآیندی        نتقالی             به روش انتقالی     به روش ا

     711                       871                               878                            211 

    298-                      399+                              328-                           838+ 

می شود. ) از هر روشی که دوست دارید  78ع کنیم جواب جم 86عددی را پیدا کنید که اگر با  -7

 پاسخ دهید.(

                                                                                      78=86+ 

 

 

صفحه داشته باشد.چند صفحه از  834صفحه از یک کتاب را خوانده است . اگر کتاب  214ملیکا  -8

 است؟ کتاب باقی مانده

 

 



 

سال می گذرد. این خواهر و برادر  1سال داشت که برادرش به دنیا آمد. حاال از آن زمان  6سپیده  -9

 روی هم چند سال دارند؟

 الف( برادر سپیده چندسال دارد؟

 ب( سپیده چند سال دارد؟

 ج( این دونفر چندسال دارند؟

  هید چه بخشی از شکل رنگ شده است.امل کنید و نشان دجمله ها را با نوشتن عدد مناسب ک -14

                                  

 .......... قسمت از ........قسمت              .........قسمت از .......قسمت           ........ قسمت از ....... قسمت

 

 ........ قسمت از ........ قسمت                              ......... قسمت از ......... قسمت     

 در یک دبستان تعداد دانش آموزان کالس اوّل تا ششم به صورت زیر است:-11

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اوّل کالس 

 00 50 77 04 65 37 تعداد دانش آموزان

       تعداد تقریبی



 

نشان          دانش آموز را با  14بنویسید و سپس هر ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان را در جدول 

 دهید و نمودار زیر را کامل کنید.

 

                                               دوم              اوّل         سوم           پنجم            چهارم             ششم                         
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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