
 سالم  

  ی هواست پس برا یآلودگ ی برا یلیتعط نیکه ا نیبا توجه به ا

 فرزندانمان الزم است از منزل خارج نشوند.  یسالمت

آزمون امال از درس اول تا پنجم   06/09/98فردا چهارشنبه  

 . شودیبرگزار م

امال    نیتمر  ی اضیر  ی ها  نیان امروز ضمن انجام تمرپس دانش آموز

 داشته باشند.   زین

باشد برنامه آزمون ها متعاقبا اعالم   لیکه فردا تعط یدر صورت

 .گرددیم

 



 

 

 

 

  ّز چِ قدر هی تَاًی عدد دٍ رقوی بٌَیس.8ٍ   5،  3با رقن ّای  -1

                               ...................................................................................              

 باشد.تا کوتز اس یکاى  6یک عدد دٍ رقوی بٌَیس کِ یکاى آى بشرگتزیي عدد یک رقوی ٍ دّگاى آى -2

                                                                                                  ................... 

جاّای خالی را کاهل کي.  هحَر بِ صَرت تقزیبی ًشاى بدُ ٍرا رٍی  69ٍ  52،  27،  8عددّای -3  

 

 

بِ .......... ًشدیک تز است یا بِ .......... ؟ ........... 8عدد   

بِ .......... ًشدیک تز است یا بِ .......... ؟ ........... 27عدد   

بِ .......... ًشدیک تز است یا بِ .......... ؟ ........... 52عدد   

یک تز است یا بِ .......... ؟ ...........بِ .......... ًشد 69عدد   

هشکی دارد. اٍ بِ ٍ  آبی کت بِ رًگ ّای 2دارد ٍ  ًارًجیٍ  قزهش،  سبششلَار بِ رًگ ّای  3اهیي  -4

 چٌد طزیق هی تَاًد ایي لباس ّا را بپَشد؟ 

 

 

بزای دّگاى ًَشت ،  3ٍ5بزای یکاى ٍ  0 ٍ 9،  2ّوِ ی عددّای دٍرقوی را کِ هی تَاى با رقن ّای -5

 پیدا کي.

 

 بِ ًام خدا

   دبستاى سادات                                    (ٍ دٍمفصل اٍل ریاضی دٍم دبستاى      ) توزیي

   تاریخ: .......................             ًام ٍ ًام خاًَادگی:                                                       

  

90      80      70      60      50      40      30      20      10        0  



تا اس شکالت ّا را خَرد.  4ئَیی گذاشت ٍ شکالت کاکا 7شکالت هیَُ ای ٍ  9هحود در بشقاب  -6

 حاال چٌد شکالت در بشقاب است؟ ) رسن شکل ٍ راُ حل (

 

 ساعت چٌد قسوت کَچک دیدُ هی شَد؟ .............. 2تا  1اس عدد -7

 لَ رفتِ است.جلَ بزٍد، یعٌی .......... دقیقِ ج 5تا  2عدد اگز عقزبِ ی بشرگ ساعت اس 

دستِ ی دُ تایی هی شَد ............ دستِ ی دُ تایی. 3........ دستِ ی دُ تایی هٌْای  -8  

77 –یعٌی       ........... ; ..........                                                                       

 ........ دستِ ی دُ تایی بِ اضافِ ی ........ دستِ ی دُ تایی هی شَد ........دستِ ی دُ تایی. 

 57+  47یعٌی   .......... ;                                                                                

 آٍر. حاصل جوع ٍ تفزیق ّا را بِ رٍش فزایٌدی ) گستزدُ ( بِ دست -9

             3 7                   7 8                    6 5                    3 4      

             5 1                  +8 5 -                  8 1 -                  7 3 + 

  

 

 ساعت چٌد است؟ -17

    ....... ٍ ....... دقیقِ

 

 

   ... : ............. 

 7:  57  ساعت 

 را ًشاى بدُ.

 

 3:  25  ساعت

 .بدُ ًشاى را


