
 کتاب دارد 28 کتاب دارد،زهرا در کتابخانه ي خود 45فاطمه در کتابخانه ي خود 

  تعداد کتاب هاي زهرا چه قدر کمتر از کتاب هاي فاطمه است؟

  آن ها روي هم چند کتاب دارند؟

  

  

 نهال دیگر کاشته ،در این 100 نهال میوه کاشتند،و روز بعد هم 500در یک باغ 

  ت؟باغ چند نهال کاشته شده اس

  

  

 دانش 28 دانش آموز دارد کالس چهارم 29در دبستان بحر العلوم،کالس سوم 

این کالس ها با هم چند دانش آموز . دانش آموز دارد30آموز و کالس پنجم 

  دارند؟

  

  

 تومان و یک کتاب داستان 450 تومان پول داشت یک دفتر به قیمت 950علی 

  ش را خرج کرده است؟او چند تومان از پول. تومان خرید250 به قیمت

  

  

 سال از او بزرگتر است،پدر علی چند سال 25 ساله است و پدرش 27علی 

  دارد؟

  

  دوم: کالس                            هوالعلیم                                                  :نام خانوادگی

  7/2/97  تالش آدینه         بحرالعلومغیردولتی  دبستان                                   :         نام

  . بگذار<=>عالمت 

8 + 148    3 + 145    915    928  

230    203    86    608  

  140 ـ 8    140+ 8    345 + 29    400

   متر چند سانتی متر است؟4 

   سانتی متر؟13 متر و 2 سانتی متر بیش تر است یا 59

  . هستند.................................در مستطیل ضلع هاي روبه رو با هم 

   ......................... دقیقه مانده به .................... دقیقه یعنی 55 و 4ساعت 

  . می گویند................... است که به آن ................ سومین رقم از سمت راست 953در عدد 

  . متر است......................هر صد سانتی متر 

  . است.................. و کوچکترین عدد زوج سه رقمی .................بزرگترین عدد زوج سه رقمی 

  .نام هر شکل را بنویس

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



  این عدد را بنویسید؟0  و صدگانش بزرگترین عدد یک رقمی و یکانش5دهگان عددي 

  جمع و تفریق هاي زیر را انجام دهید؟

8  7     6 4       0 5  9       5 4 3  

9 +           8 3+       4 3+         6 2+      

6 2+     9 9+       7 3+         2 7 1+   

  

7 2 1    0 0 5      6 4 2      5 0 4  

      ـ9 3         ـ1 7 9         ـ8 3        ـ1 9

  

  .در جاي خالی عالمت جمع یا تفریق بگذار

300 = 100    400    6 = 300    300  

300 = 100    200    400 =300    700  

  

  .براي دایره روبه رو سه شعاع بکشید

  

  .با رقم و حروف بنویس

      شش صد و سی و یک             نهصد و چهل و هفت

     345                       890  

 کیلوگرم سیمان 90 کیلوگرم شن و 160 کیلوگرم ماسه 45براي درست کردن بتون 

  وزن این مخلوط چند کیلوگرم است؟.را مخلوط کردند

  

 کیلومتر از این جاده آسفالت شده است 85. کیلو متر است145جاده ي کاشان ـ قم 

   از این جاده درست نشده است؟چند کیلومتر

  

زهره . سانتی متر پارچه الزم دارد140 متر و براي دامن 3زهره براي دوختن مانتو 

  چند متر و چند سانتی متر پارچه باید تهیه کند؟

  

 متر 3 سانتی متر است براي اتاق یک فرش خریده اند طول فرش 280طول یک اتاق 

  تاق است؟طول فرش چه قدر بیش تر از طول ا.است

  

  

وزن محمد چند . کیلوگرم کمتر از امیر است8وزن محمد . کیلوگرم است 42وزن امیر 

  کیلوگرم است؟

  
  


