
                 به نام خدا

 دبستان غیر دولتی پسرانه طیب.....................:   نام و نام خانوادگی 

..............:        آدینه            پایه دومالهام قاسمی:  آموزگار 

. عدد داخل مربع را به روش حدس زدن به دست بیاور1

6315

43792180

در این پارکینگ چندسه چرخه و چند.  چرخ دارند17آن ها با هم .  سه چرخه و دو چرخه وجود دارد7 در یک پارکینگ روی هم 2

 دو چرخه وجود دارد؟

 تا باشد ، چند قابلمه 13اگر تعداد دسته های آن ها با هم . وجود دارد  ( دسته 1 )و ماهی تابه  ( دسته2 ) قابلمه 8 در یک کابینت 3

 و چند ماهی تابه در کابینت وجود دارد؟

.جمله های زیر را کامل کنید4

سانتی متر................  میلی متر یعنی 10و     میلی متر................  سانتی متر یعنی 4و     

میلی متر................  سانتی متر یعنی 7و     میلی متر................  سانتی متر یعنی 8و     

سانتی متر................  میلی متر یعنی 90و   سانتی متر................ میلی متر یعنی 50و    

 میلی متری در دفترش بکشد، اما در خط کش مریم خط های میلی متر پاک شده بودند و او 80 معلم از مریم خواست که یک خط 5

خطی که مریم می کشد باید چند سانتی متر باشد ؟. مجبور بود از سانتی متر ها استفاده کند

. این خط را رسم کن



. با توجه به شکل ها جمله ها را کامل کن6

.میلی متر است........... سانتی متر و .............  اندازه ی تراش 

.میلی متر است........... سانتی متر و .............  اندازه ی باتری 

.میلی متر است........... سانتی متر و .............  اندازه ی خودکار 

. جمله های زیر را با کلمه ی مناسب کامل کنید7

.است.................  النه ی گنجشک  از النه ی روباه 

.است....................  هوای شهر از هوای روستا 

.قد در کالس است..............  قد سامان 

.دارند..............  آن ها در باغچه شان یک گل 

.جانور جنگل است.................. فیل 

. کلمات را مرتب کن 8

.را _نوشت  _سال  _تا  _شاهنامه  _کشید  _فردوسی  _زحمت  _ سی 

.داستان های _برایم  _کرد  _را  _بعضی از _پدرم  _تعریف  _کرد_ شاهنامه 

.داستان های _رستم _شاهنامه  _پهلوان  _است  _ بزرگ ترین 

کوچک تر     کوچک ترینکوچک

بزرگ     بزرگ تر      بزرگ ترین

زیبا        زیباتر           زیباترین

بلند         بلند تر          بلدترین

آلوده      آلوده تر        آلوده ترین


