
 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 .پاسخ بده-1

 چه ساعتی است؟ 11:11یک ربع بعد از ساعت (الف

 چه ساعتی است؟ 0:11دقیقه بعد از ساعت  11(ب

 چه ساعتی است؟ 1::0دقیقه بعد از ساعت  11(ج

------------------------------------------------------------------------------- 

 .عددها را به صورت باز شده بنویس-1

                                                                                    =172                                                                =571 

                                                                                    =201                                                                =:21 

------------------------------------------------------------------------------- 

 ................و..................و. .................رقم های آن را بنویس......................... چند رقم دارد؟ 052دد ع -:

 ...........................................................................................................با رقم های آن عددهای سه رقمی بنویس

 .  ......................................................بین عددهای سه رقمی که نوشتی ،کوچک ترین عددرا پیدا کن و بنویس

------------------------------------------------------------------------------- 

 .الی درست کنری 111ریالی به دو روش  11ریالی و  111با سکه های  -0

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

در این مزرعه چند تا گوسفند و .پا دارند 15آن ها روی هم .گوسفند و مرغ داریم 0در یک مزرعه روی هم -1

 چند تا مرغ وجود دارد؟

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 .این خط ها را با خط کش اندازه بگیر و بنویس-0
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 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 دانش آموز کم تر از دبستان حافظ 11:دبستان سعدی . دانش آموز دارد  211دبستان حافظ -7

 دانش آموز دارد؟دبستان سعدی چند .دارد 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 .اندازه ها را با هم مقایسه کن و بنویس -5

 .است............................ قسمت مساوی تقسیم شده است و نام آن قسمت ها ..................... هر سانتی متر به 

 .میلی متر است......................... سانتی متر و ........................ میلی متر همان  10

 .میلی متر است 2سانتی متر و  1میلی متر همان ........................ 

 .سانتی متر است........................ میلی مت همان  11

----------------------------------------------------------------------------- 

 .اندازه ها را با هم مقایسه کن و عالمت مناسب بگذار -2

 سانتی متر 1میلی متر                 11میلی متر               11میلی متر            2ی متر و یک سانت        

 میلی متر  :2میلی متر           2سانتی متر و  :              سانتی متر              01سانتی متر         10        

------------------------------------------------------------------------------ 

دکمه باشد،مانا  15اگر دکمه های آن ها روی هم .دکمه ای دارد :دکمه ای و چند شلوار  0مانا چند پیراهن  -11

 د شلوار دارد؟چند پیراهن و چن
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