
 به نام خدا

 عبدالرحیم حصیری      دبستان شهید زواریان                        1فصل اول     وم ابتدایی سآزمون ریاضی     

 ناحیه شش مشهد مقدس                   1931ماه  مهر         نام و نام خانوادگی :                                            

زیر پاسخ مناسب بده.فرزندم به سواالت   

ست ؟ ) توضیح بده (ابین اعداد زیر  ای  رابطهچه  -  

 1  - 7 – 11 – 11 – 12 -                                                                       ...  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………              

 

. دکنمی  زندگی  دو طبقه آپارتمانی در آرمان -  

.به شکل مکعب دارنداتاق در هر طبقه دو واحد مسکونی هست که هر کدام دو  

                                         ارد؟د ند اتاق به شکل مکعب وجودچاین آپارتمان در

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  – رش کن.شمادو روش متفاوت  شکل های زیر را به  

 

     
         

     
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                    ها آن یزیآم رنگ به توّجه با را هاثلث م تعداد ریز شکل در -
 .بنویس چندتا چندتا شمارش و کردن جمع به صورت

 

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

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 - .عدد مناسب را بنویسانجام می دهد ماشین کاری که  با توجه به ؟به جای عالمت    

                                                         5         7        9       11                      

 

                 

                                                            ؟         ؟       ؟        ؟

 ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند های آموزشی گروه          

 

            

     

     

     

 + 3 



 به نام خدا

 عبدالرحیم حصیری      دبستان شهید زواریان                        1فصل اول     وم ابتدایی سآزمون ریاضی     

 ناحیه شش مشهد مقدس                   1931ماه  مهر         نام و نام خانوادگی :                                            

زیر پاسخ مناسب بده.فرزندم به سواالت   

 خالی عدد مناسب بنویس. هایجادر -

                    71 – 61 – 56 -  .....- ...... -  ......-  ......-  ......– 2 

                                   ...... - ...... - 11 - ...... - ...... - ...... - ...... - 11 - 6  

 هر شکل از چند مکعب ساخته شده کنار شکل بنویس.-

 

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

 

 .بکش با توجه به خط تقارن نیمه دیگر شکل ها را -

                

                

                

                

                

                

                

 حاصل جمع های زیر را به دست آورید. -

                  ......= 1+1+3+7+2+9                              ...... =1+6+5+7+2+9 

                                                                                           

.بنویسعدد مناسب د نانجام می ده ها ماشینکاری که  با توجه بهخالی جای در  -  

 
ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند های آموزشی گروه  

 

119
19

17

35 +7 -13 

 


