
                      

 

 

 

   

                       

 

 

  

 را اىدازه گیری نی کييد؟ اجسام ةا کدام یک از واحدٌای زیر، جرم .1

 د( نحر  ج( کیلَنحر  ب( کیلَگرم  الف( ساىحی نحر 

 

 نياسب جریو واحد ةرای اىدازه گیری جرم یک جخم نرغ و یک ٌيدواىً ةً جرجیب کدام اسث؟ .2

 گرم  -د( کیلَنحر گرم  -ج( کیلَگرم  ساىحی نحر  -ب( کیلَگرم کیلَگرم  -الف( گرم 

 

 گرنی نی ةاصد؟  250ىیم کیلَ گرم چيد وزىً ی .3

 جا  4د(  جا  5ج(  جا 2ب(  جا  3الف( 

 

 کدام یک از عددٌای زیر، عدد سً ٌزار و دویسث و ٌضحاد و ىً را ىضان نی دٌد؟ .4

  3982د(     3289ج(    3298ب(   3829الف( 

 

 ٌزارجایی نرةَط ةً کدام یک از عددٌای زیر اسث؟  7صدجایی و  6ده جایی،  5یکی،  4عتارت .5

 7546د(    7654ج(    5674ب(     4567الف( 

 

 درسث نی صَد،کدام اسث؟  8و  4و  0و  5رقهی کً ةا رقم ٌای  4ةزرگ جریو عدد .6

  8054د(    8540ج(   8045ب(   8450الف( 

 

 عداد زیر را از کَچک ةً ةزرگ نرجب کيیم، کدام عدد در وسط قرار نی گیرد؟ ا اگر.7

6500 – 2800 – 6070 – 3060 – 30 80  

  6070د(     6500ج(    3060ب(   3082الف( 

 

 

 نی صَد؟ساىحی نحر دیده  20نحر و  2ساىحی نحر ایسحاده ام و در ایو حالث قد نو  80نو روی دیَاری ةً ةليدی .8

 قد واقعی نو چيد ساىحی نحر اسث؟ 

  60د(    120ج(    140ب(    100الف( 

 ادامه ی سؤاالت در صفحه ی بعد 

 به نام خدا
 دبستان دخترانه غیر دولتی الغدیر

 96- 97سال تحصیلی                  نام و نام خانوادگی: ..................................
          15گلبرگ شماره 

         

 اولایه: پ      
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 ساىحی نحر اسث یعيی ........... 418. قد یک زرافً 9

 نحر  400د(  ساىحی نحر    8نحر و  41ج(  نحر   4ب( کهحر از  ساىحی نحر 18نحر و  4الف( 

 

 ریال یعيی ............. جَنان.  9000. 10

  9000د(   90ج(    900ب(    9الف( 

 

 فاصلً دارد؟  5000چً قدر ةا  ساخحً صده ةا رقم ٌای فرد، رقهی غیر جکراری 4کَچک جریو عدد . 11

 3643د(    13921ج(    5321ب(    1357الف( 

 

 چً عددی قرار نی گیرد؟        جای . در الگَی زیر، ةً 12

 8500و  8000و  7500و   و    ؟     و      

 

  5500د(   8000ج(    6500ب(   6000الف( 

 

 . در الگَی زیر، عدد پيجم چيد نی صَد؟ 13

  980 – 990............... و .................. و ............... و 

  1020د(    1030ج(    1010ب(    1000الف( 

 

گرنی را ةليد کرده اسث. اگر وزىً ةردار دوم ةخَاٌد رکَرد اولی را ةضکيد، ةاید کدام وزىً را کیلَ  200. وزىً ةرداری یک وزىً 14

 ةليد کيد؟

 گرنی   11کیلَگرنی و  189ب(       کیلَگرنی 189الف(     

 گرم   7000کیلَگرنی و  195د(    گرنی   5000کیلَگرنی و  185ج(     

 

 کم جریو ارزش نکاىی را دارد؟  9. در کدام عدد رقم 15

 9530د(    3941ج(   3194ب(    1349الف( 

 

 ةَد.  12. نرجان ظٍر ةً ساعحش ىگاه کرد. عقرةً ی دقیقً صهار روی عدد 16

 ؟ هار روی چً ساعحی قرار خَاٌد داصثةعد، عقرةً ی دقیقً صدقیقً ی  15ٌفده ساعث و 

 

    9: 15د(    8: 15ج(    6: 15ب(     5: 15الف( 

 

 

 


