
 به نام خدا

 نام و نام خاوادگي                               

1 

با توجه به شكل كامل كنيد.                                                          

                               

2 

 جاهاي خالي را با اعداد مناسب پر كنيد.

 قسمت بيان كرد. 10را مي توان به صورت .................. ده تايي و ................. قسمت از  35عدد 

 .كرد بيان قسمت 10 از قسمت.................  و تايي ده..................  صورت به توان مي را  59عدد 

 قسمت بيان كرد. 10قسمت از  6ده تايي و  4عدد ...................... را مي توان به صورت 

 .كرد بيان قسمت 10 از قسمت 1 و تايي ده 8 صورت به توان مي را......................  عدد
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  عبارت مربوط به شكل را بنويسيد.

    ....................شود يم ييتا............................ ي دسته...................
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 يد.يسوبن را تصوير هر به مربوط كسر

 
 .......................رنگ شده    ....................        رنگ شده...........................           رنگ شده ....

 شده ..........................رنگ ن   ................          .........................         رنگ نشده ...رنگ نشده 
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 جاهاي خالي را با عدد مناسب پر كنيد.



6 

 

 ساعت چند است ؟ ...........................

 دقيقه حركت كند ، مقدار چرخش عقربه بزرگ را با رنگ كردن نشان دهيد.  15اگر عقربه ي بزرگ 
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 يك صفحه ي چرخنده مثل شكل زير رنگ شده است . 

 .الف) .....................قسمت از ................. قسمت شكل صورتي است

 جرا ؟ .................؟ است كمتر رنگ كدام روي عقربه ايستادن احتمال ب)

 

 

8  

ه به داده ها و كتاب هايي كه ريحانه در يك سال تحصيلي خوانده است در جدول زير آمده است.با توج

 نمودار مربوط به آن را تكميل كرده و به سواالت پاسخ دهيد. اّطالعات جدول ،
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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
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