
 به نام خدا

                                            ........................  : نام 

.با تَجِّ بِ ضکل جذٍل ٍ جاّای خالی را کاهل کي -1  

 

 

 

.................................: با عذد                                             ............. ...............................: با حزٍف   

.ضوارش اعذاد را با تَجِّ بِ الگَ اداهِ بذُ  -2  

  ........ ، ....... ، ....... ،....... ، ....... ، ....... ، ....... ،15  ،10  ،5  

 ....... ،. ...... ، ........ ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ،12  ،6  

 ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، .......، 11  ،7  ،4  ،2  ،1  

29  ،25  ،21  ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، .......  

ًَضتِ ضذُ است ، چٌذ عذد سِ رقوی هی تَاى ًَضت ؟ 5ٍ 3ٍ  2ّا رقن ّای با سِ کارت کِ رٍی آى  -3  

 

 

تا کن تز اس یکاى باضذ ؟ 3ٍ دّگاى آى  5یک عذد دٍ رقوی بٌَیس کِ یکاى آى  -4  

 

.اٍ رًگ ّای سرد ٍ ًارًجی ٍ سبش ّز بستِ را بز هی دارد. تایی دارد  6بستِ هذادرًگی  4سیٌا  -5  

رًگی در جعبِ ّا است ؟حاال چٌذ تا هذاد   

 



.عذد صحیح ّز جذٍل را با حزٍف بٌَیس  -6  

 

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

بزای صذگاى  9ٍ 8بزای دّگاى ٍ  5ٍ 7بزای یکاى ٍ  4ٍ 3سِ رقوی را کِ هی تَاى با رقن ّای ّوِ ی عذدّای  -7

.ًَضت ، پیذا کٌیذ   

 

کیلَ باضٌذ ، هَسّا چٌذ کیلَ ّستٌذ؟ 43اگز سیب ّا . کیلَ سیب ٍ هَس دارد  89هیَُ فزٍضی در هغاسُ ی خَد  -8  

 

 

ل چِ تفاٍت ّا ٍ چِ ضباّت ّایی دارًذ ؟یک هزبّع ٍ یک هستطیل بکص ٍ بیاى کي ایي دٍ ضک -9  

 

 

.                                          ریالی دارد 1سکِّ ی  2ریالی ٍ  50سکِّ ی  4ریالی ،  100سکِّ ی  3هحوذّحسیي  -10  

در ایي صَرت چٌذ ریال بزایص باقی هی هاًذ؟. ریالی بخزد  250اٍ هی خَاّذ یک خَدکار   

 

.ریال سکِّ بکص  534ی  بِ اًذاسُ -11  

 

 

 



ساعت چٌذ است ؟ – 12  

 

   

 

 

.دقیقِ است ........ ٍ ....... ساعت .                                                     دقیقِ است ........ ٍ ...... ساعت   

...........دقیقِ هاًذُ بِ ..........             .........                                            دقیقِ گذضتِ اس ..........   

.سهاى ّای سیز را رٍی ساعت ًطاى بذُ  -13  

 

. اهّا دیزٍس با ًین ساعت تأخیز پزٍاس کزد . پزٍاس دارد  12:  20ضیزاس ، ّویطِ ساعت  –َّاپیوای ضْزکزد  -14

 ایي َّاپیوا دیزٍس ساعت چٌذ پزٍاس کزدُ بَد ؟

 

.یز را بِ صَرت تقزیبی بِ دست آٍرتفزیق ّای سحاصل جوع ٍ  -15  

 

 

 

 

 

  



.حاصل جوع ٍ تفزیق ّای سیز را اس رٍش گستزدُ ًَیسی بِ دست آٍر  -16  

 

 

 

 

.ّز کذام اس ضکل ّای سیز دارای تقارى چٌذ قسوتی ّستٌذ ؟رسن کي  -17  

   

 

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

.ًوًَِ ی باس ضذُ ی عذدّای سیز را بٌَیس  -18  

 

 

؟ ّزچزتکِ چِ عذدی را ًطاى هی دّذ  -19  

 

 

.بٌَیس ٍآى را حل کي  هسألِبزای سکِّ ّای سیز یک  – 20  
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