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 نفر و شهرستان بابل  9658آموزان ابتدایی شهرستان آمل ریزی اعالم کرد دانشی آمار و برنامهاداره -1

 چقدر؟آموز بیشتری دارد؟ هشت هزار و پانصد و سی و دو نفر هستند. کدام شهرستان دانش

 

 

 ها را به تومان تبدیل کنید.های زیر به واحد ریال هستند. آنجمع و تفریق -2

      =65  +05        =2055 – 6705  

 کنید و در جدول بگذارید. تعدد درس شدههای داده با دسته پول -7

 

 عدد: .............................

 ..................................................حروف: 

 

 ی هر عدد را بنوسید.باز شده -4

............................................................................................................................................................................. ............8650  

............................................................................................................................. ............................................................5946  

ها کدام تومان دیگر داد. آن 255آموز به هر کدام به مناسبت روز دانش تومان پول دارند. پدر 296سجاد و صادق روی هم  -6

 توانند بخرند؟یک از وسایل زیر را می

 

 

 

 

 

 حجم کدام یک بیشتر است؟ -1

 د( دریاچه   ج( اقیانوس   ب( استخر   الف( رود 
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 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمله -2

 نادرست درست  حجم یکسانی دارند.الف( یک لیتر دوغ و یک لیتر آب 

 نادرست درست   کنیم.گیری جرم اجسام از لیتر استفاده میب( برای اندازه

 نادرست درست    گیری حجم مایعات، کیلوگرم است.ج( واحد اندازه

توان ها چه میم. در مورد حجم و جرم آننیکبا ماست چکیده پر میاندازه داریم. یکی را با آب و دیگری را دو لیوان کامالً هم -7

 گفت؟

 جرم ماست بیشتر از آب  –ها برابر ب( حجم  جرم آب بیشتر از ماست  –ها برابر الف( حجم

 حجم ماست بیشتر از آب  -ها برابر د( جرم  حجم آب بیشتر از ماست  -ها برابر ج( جرم

 

 ی مناسب را انتخاب کنید.های داخل کمانک، کلمهکلمهاز بین  -1

 منبع( –ی نفت است. )مصرف ترین ................................ تولیدکنندهالف( ایران، بزرگ

 صحبت(  – تب( چه خوب شد که ................................ گفت و گو با شما را از دست ندادم. ) فرص

 صوتی(  –کند. ) هوایی ها در کالس آلودگی ................................ ایجاد میج( سر و صدای بچّه

 ها از عالئم نگارشی مناسب  استفاده کنید.متن زیر را بخوانید و در داخل کمانک -2

شود صوتی باعث خستگی میاگر چه ممکن است )    ( شما به سر و صدا عادت کرده باشید؛ آمّا آلودگی خانم مربی گفت )    ()    ( 

 ی کالس نشست و شروع به جیک جیک کرد)    (ی پنجره)    ( در این هنگام )    ( گنجشکی بر لبه )    (

 های زیر را بنویسید.مخالف هر یک از کلمه -7

  حال:خوش     سکوت:

 کاهش:       وارد:
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