
 خدا نام به
 حصیری عبدالرحیم -زواریان شهید دبستان   1فصل دوم ابتدایی مسوریاضی                          آزمون

 مقدس مشهد شش ناحیه     1931  آذر ماه :                                                          خانوادگی ونام نام

 .بده مناسب زیرپاسخ سواالت به فرزندم

 است. سن او را به دست آورید؟ 1931آرمان متولد سال  -

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

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

 و رقم صدگانش زوج باشد را بنویسید. 7و رقم دهگان   9سه رقمی که یکان آن ها هاي عدد -

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

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

 بنویسید. جاهای خالی عدد مناسبدر-

398 -  ........-  .........-  ..........-  ..........-  738 -  .........-  ..........– 758 

             -  ........-511 -  ........-  ........-  ........- 517-  .........-  ..........-          ......... 

 لایر بدهد پول علی چقدر است؟ 5888اگر برادرش به او  .لایر دارد 1888علی -

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

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

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

 باز شده عدد های روبرو را بنویسید. -

                                                   ............................................... = .0318   

                                                    = ................................................3839    

 ریالی درست کرد؟ 588ریالی به چند حالت می توان  85 و 158سکه های با -

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

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

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

 را کامل کنید. یجاهای خال-

 سانتی متر یعنی ....... متر و ......... سانتی متر113 

 و..........متر  سانتی متر یعنی ......... سانتی متر 583          
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 خدا نام به
 حصیری عبدالرحیم -زواریان شهید دبستان   1فصل دوم ابتدایی مسوریاضی                          آزمون

 مقدس مشهد شش ناحیه     1931  آذر ماه :                                                          خانوادگی ونام نام

 .بده مناسب زیرپاسخ سواالت به فرزندم

  متر یعنی ......... کیلومتر 5888 -

 گرم یعنی ............ کیلوگرم و .......... گرم 0988

 ؟شود 15که مجموع آن ها نوشت دو عدد را به چند حالت می توان -

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

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

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

 چند رقمی است؟ ...........  9753عدد -

    0088- 0388 – .......- ....... - ....... - ....... - .......  الگوی عددی روبرو را ادامه دهید. -

 ده تایی و ..... صدتایی و ..... هزارتایی یعنی ..... یکی و ..... 7093عدد -

  یکیو .....  ده تایی .....و  صدتاییو .....  هزارتایییعنی .....  3187عدد 

             مقایسه کنید.-

 

 

 

 به جای رقم های یکان و دهگان صفر گذاشته و عدد ها را بنویسید.-

                        ........      5339                 .......         0373   

                             ........338                        .......      735           

 مان بنویسید.های زیر به لایر نوشته شده آن ها را به توو تفریق جمع -

                             ....................          ........                            = 108 - 758  

                            .............................                                  = 1088 + 3978 
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