


 

 
 
 
 
 

كارت هاي            ،           ،           و           عدد هاي دو رقمي بنويس.نازنينم با -1  
  
 
 
 
 
 

.و بنويس حاال بين عدد هايي كه نوشتي بيشترين و كمترين عدد را پيدا كن  
بيشترين عدد                                                      كمترين عدد                                     

  

ساعت چند است؟   -2  
دقيقه ي بعد ساعت چند مي شود؟ 30 -  

 
ساعت چند مي شود؟ 7:15نيم ساعت بعد از  -  

جمع و تفريق كن.-3  
=20 +9  + 5 +5  + 10+30  

=40 +20                                                              =30 -80                                                     

 
                           

                                            9   4                                                                               1   5  
                                            8   2  -                                                                          4   3  +  

 
 
 
 

داــــــــام خــــــــه نــــــــــب  

 نام و نام خانوادگي:......................                  نام معلم:...................

تاريخ:.........................                                   رياضـــــــــــيآزمون   

9 4 7 3 



 

الگويابي.-4  
...........  -   ........... -  ........... -   24 - 21 - 19 - 18  

 
 
 

     1شكل                            2شكل                               3شكل                                 4شكل    
 

؟استچه عددي   36در شمارش شش تا شش تا ، قبل از عدد   

باشند. 4و  2و دهگان آن  6و  8همه عدد هاي دو رقمي را بنويس كه يكان آن -5  
 

 

ميز ساختند. 28 پدرش ميز و  18محمد  امروز. پدرش كمك مي كند  كارگاه نجاري بهمحمد در -6  
 آن ها چند ميز ساخته اند؟

 
 

بفروشند چند ميز باقي مي ماند؟ميز را  15اگر   

شكل هاي زير را به قسمت هاي خواسته شده تقسيم كن.(قسمت ها با هم مساوي باشند)-7  
 
 

 
 

قسمت 2قسمت                                           2قسمت                                       6قسمت                          3               

، عددي كه مبينا تقريب زده مي تواند چه عدد هايي باشد؟  50 مبينا عددي را تقريب زد و گفت-8  
 
  

 موفق باشي عزيزم
آموزگار:................................................................نظر   
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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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