نام و نام خانوادگی:

دبستان بنیان

به نام خدا

 .1اعدا زیر را به حروف ویا رقم بنویس .
دویست و هفت ............................ :

834:.................................

هفتصد و سی و پنج......................:

438 : ..................................

 .2با رقم های ( )7،4،0بزرگ ترین و کوچک ترین عدد زوج سه رقمی را بنویس.
بزرگ ترین..........................................:

کوچک ترین........................................:

 .3پدر علی ساعت  4صبح از خانه خارج شد و ساعت  8بعدازظهر به خانه برگشت .او چند ساعت در خارج از
خانه بوده است؟

 .8کوچک ترین عدد فرد که از  057بیش تر باشد چه عددی است؟..............................

 .5حسن یک بستنی  277تومانی و یک شکالت  157تومانی خرید و به فروشنده 577تومان داد .او باید چند
ریال پس بگیرد؟

 .6قدّ مجید  1متر و  07سانتی متر است.قدّ حسین  15سانتی متر از مجید بلندتر است.قدّ حسین چند سانتی
متر است؟قدّ این دونفر روی هم چه قدر است؟

 .0چهار ضلعی های که قطر هایش با هم برابر است و ضلع های روبه روی آن با هم برابر است...............نام
دارد.
 .4الگوهای زیر را ادامه بده .
157 - 153 - ................. - .................. - .................... - ................. - ................
128- 124 - .................. - ................... - .................. - ................. - ...............
27 - 21- 28- .................... - .................... - ................... - ................. - ................
.4من چه عددی هستم؟اگر  25تا به من اضافه کنی  42می شوم .

.17حاصل جمع و تفریق های زیر رابه دست آور .
+212

-372

844

103

_______

______

+230

- 887

664

301
_______

______

.11درجای خالی عدد مناسب بنویس .
 305سانتی متر یعنی ................متر و ................سانتی متر
 0متر یعنی  .........................سانتی متر
 34سانتی متر یعنی  .................سانتی متر و ..................میلی متر
.12دور اعداد فرد خط بکش .
106 - 272 – 045 – 210 – 827 – 34 – 24
.13در جای خالی عدد مناسب بنویس .
................. +127=305

237 -................=157

.18در جای خالی عدد مناسب بنویس .
 5بسته ی ده تایی و  ......................یکی می شود 60
.................بسته ی ده تایی و  15یکی می شود 85
 .15عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کن .
174 - 274 – 48 – 820- 142
.16با توجّه به هر شکل جاهای خالی را پر کن .

............قسمت از ..............قسمت مساوی رنگ شده

............قسمت از............قسمت مساوی رنگ شده

.10جاهای خالی را با توجّه به شکل ها کامل کن .

.........دسته ی  ...........تایی

...........دسته ی  ..........تایی
.14با توجّه به محور و عالمت روی آن  ،جاهای خالی را کامل کن .
هرواحد این محور به  ..................قسمت مساوی تقسیم شده است .

نقطه ی مشخّص شده  ................واحد و ..................قسمت از  ...............قسمت مساوی است .

.14در یک سبد  5تا توپ صورتی و  3تا توپ آبی است .
...........توپ از  ..............توپ صورتی است .

............توپ از ........توپ آبی است .

اگر بخواهیم یک توپ به طور شانسی از سبد برداریم احتمال کدام رنگ بیش تر است؟
چرا؟............................................................................................................................................................
 . 27با توجّه به ساعت به سواالت پاسخ بده.

ساعت چند است؟
چند دقیقه ی دیگر ساعت  2می شود؟
 1ساعت و ربع بعد چه ساعتی خواهد شد؟............

.21دبستان سینا  124دانش آموز دارد .دبستان شجاعی  152دانش آموز بیشتر از دبستان سینا دارد .این دو
دبستان تقریبا چند دانش آموز دارد؟

.22در جاهای خالی عدد مناسب بنویس .
...............دو تامی شود  12تا.
 .............سه تا می شود  15تا .
.23در جای خالی عالمت مناسب ›=‹ بگذار .
2چهارتا 4 .......

3چهارتا  8 ..........سه تا

17سانتی متر و4میلی متر 44 ........میلی متر

872 – 214 .......... 274+567

.28عددی سه رقمی هستم که یکانم  2صدگانم  5و دهگانم حاصل جمع یکان و صدگانم است .من چه عددی
هستم؟..............
حاال با رقم های من بزرگ ترین عدد سه رقمی را که می توان نوشت بنویس .

.25یک عدد سه رقمی بنویس که یکان آن بزرگ ترین عدد فرد یک رقمی وصدگان آن کوچک ترین عدد فرد یک
رقمی و دهگان آن بزرگ ترین عدد زوج یک رقمی باشد ........... .

.26قسمت های مساوی را از دو طرف حذف کن و عالمت مناسب بگذار .
277+57+57+277+177+27+37+0 ............. 177+4+177+17+277+27+177
27+47+57+57+277+17+177

57+177+177+257+5+5 ............
طیّبه جلیلی

