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 عددهای زیررا به صورت تقریبی روی محور نشان دهید. -1

1251          1761         1521          1111          

 

 

 

 کنید.تر است؟ آن خانه را رنگ عدد داخل دایره به کدام خانه نزدیک -5

 

 

 

 آمیزی کنید.ها را رنگباتوجه به توضیحات زیر، بادکنک -2

 ترین عدد چهار رقمی )سبز(کوچک -

 تر )قرمز(یکی کم 0111از  -

 )زرد( 2011هزارتا بیشتر از  -

 ترین عدد چهار رقمی غیرتکراری )نارنجی(بزرگ -

 

 

 در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. -1

 متر.برابر ............................ متر و ............................ سانتیمتر سانتی 120الف. 

 متر.متر برابر ............................ متر و ............................ سانتیسانتی 761ب. 

 متر.سانتی 10متر و  1متر برابر ج. ............................ سانتی

 ............................ کیلوگرم و ............................ گرم. یگرم یعن 1011د. 

      آموز دختر در جشن شرکت داشتند. با حذفدانش 2112آموز پسر و دانش 1521آموز، در یک شهرستان روز دانش -2

 وز دارد؟آمهای یکان، دهگان و صدگان بگویید این شهر به طور تقریبی چند دانشرقم

 

 

 

 

 های داده شده، جاهای خالی را پر کنید.با استفاده از کلمه -1

  گیرند.ای به نام ............................ اندازه میالف. جرم اجسام را با وسیله

 کند.ب. با تغییر حالت اجسام، ............................ آن تغییر نمی

 گیرند.پ. جرم یک جسم را با واحد ............................ اندازه می

جرم  –ترازو 

 کیلوگرم -
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 گیری مناسب آن وصل کنید.هر ماده را به واحد اندازه -5

 

 

 

 به کمک مادرش آش رشته درست ی غذا برگزار شد. نرگسگس جشنوارهی نرآموز در مدرسهبه مناسبت روز دانش -2

 دهد.ها را نشان میکردند. جدول زیر مواد و جرم آن 

 الف. کدام ماده بیشترین جرم را دارد؟

 

 ترین جرم را دارد؟ب. کدام ماده کم

 

 پ. چند گرم سبزی برای این آش خریداری شده است؟

 

 داری شده است؟خریت. چند کیلوگرم نخود 

 

 

 اضافه کنید و در جدول بنویسید.« ای»یا « ی»های داده شده به آخر کلمه -1

 

 

 

 

 های زیر است؟کدام یک از جمله« هرچه کنی به خود کنی»معنای مثل  -5

 اید. الف. هرکاری انجام بدهید برای دیگران نیز کرده

 گردد. به خودتان برمی ی آندهید نتیجهب. هرکار و عملی را که انجام می

 دهند.پ. هر کاری کنید، دیگران هم همان کار را انجام می

 

 

 ی مناسب بنویسید.در جاهای خالی کلمه -1

 آید.الف. با گذشت زمان ............................ در خانواده به وجود می

 آید.های جدید به وجود میکنند، خانوادهد و ازدواج میشونب. وقتی فرزندان ............................ می

 ه زندگی کنند؟ضای خانواده مدّتی دور از خانوادبرای چه کارهایی ممکن است بعضی از اع -5

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

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

  

 –مغازه  –فقیر 

 -فروشنده 
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 ترینمردمکیست؟قوی

 

آنجا بود که که هر   برداری بودند. سنگ بزرگی روزی جوانان شهر پیامبر سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه

رفت. در این هنگام رسول اکرم)ص( از راه رسیدند و  تر به شمار می کرد از همه قوی کس آن را بلند می

 کنید؟ پرسیدند: چه می

 .تر و زورمندتر است خواهیم ببینیم کدام یک از ما قوی  کنیم. می دادند: داریم زورآزمایی میجوانان پاسخ 

 تر و نیرومندتر است؟ ها فرمودند: میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قوی پیامبر به آن

 .هدهمه گفتند: البته، چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بد

 قهرمان معرفی خواهد کرد؟  افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم کدام یک را به عنوان

رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان   کردند اآلن  ای بودند که هر یک پیش خود فکر می  عده

 .قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد

اگر زمانی عصبانی شد خودش را  و نیرومندتر آن کسی است که  تر یرسول اکرم)ص( فرمودند: از همه قو

 .ای دروغ یا حرف زشت بر زبان نیاورد کنترل کند و همیشه حقیقت را بگوید و کلمه

 
 

 

 


