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 تر است؟نزدیک 0888کدام یک از اعداد زیر به  -1

  0673د(     6613ج(     6131ب(     1231الف( 

 ؟است 6806کدام یک از گزینه های زیر، گسترده ی عدد  -3

       6888+  08+  6ب(                         688+  088+  6( الف

  6+  1888+  08+  6د(                          688+  088+  68ج( 

 باشد، شکل رو به رو چه عددی را نشان می دهد؟   1888اگر هر مکعب نشان دهنده ی  -2

        6888د(     0888ج(        6888ب(         1888الف( 

                                                           

 شکل زیر، مسیر خانه ی رضا تا مدرسه اش را نشان می دهد. رضا برای رسیدن به مدرسه چه مسافتی را باید بپیماید؟ -0

 

  

 

 

زوج، دهگانش دوتا بیش تر از صدگانش و هزارگانش یکی کمتر از کدام عدد چهار رقمی است که یکانش عددی  -7

 صدگانش است؟

  1663د(     1122ج(    0763ب(     0278الف( 

لیره ی شکرستان بخرد.  0تومان پول دارد. او می خواهد در کشور شکرستان یک لباس به مبلغ  0678آقای احمدی  -1

تومان ارزش داشته باشد، آیا آقای احمدی با مقدار پولی که دارد می تواند  1178اگر هر لیره ی شکرستان به اندازه ی 

 آن لباس را بخرد؟ چند تومان اضافه یا کم دارد؟

 

 

 

متر 7166  

متر 2  

متر 3738  



 

 2 

 

 میوه چه قدر است؟ سبد جرمدر حال تعادل است.  بینیدمیکه ترازوی دو کفه ای  -6

     گرم 3088( 1

 گرم  3688( 3

    کیلوگرم  2( 2

  گرم  788کیلو و  3( 0

 

 

 کند.تغییر می شود و ..................ی دیگر،اعضای خانواده بیشتر میبا تولد یک بچه -1

 روند.به شهر دیگری می ................... ..................یا گاهی بعضی از اعضای خانواده برای-3

 آید.های جدیدی به وجود میخانواده فرزندان، ......................... با-2

   نادرست     درست          یکی از تغییرات در خانواده، تغییر وسایل خانه است.     -0

  آیند؟تغییرات در خانواده چگونه به وجود می -7

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

 چند تغییر در خانواده را نام ببرید. -1

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

 روند؟چرا گاهی اوقات فرزندان به شهرهای دیگر می-6

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

 0-کدام یک از موارد زیر تغییر در خانواده نیست؟

  ( تغییر مکان خانه  2ی فرزندان( تغییر مدرسه     3تر شدن فرزندان( بزرگ1

 ( از دست دادن یکی از افراد خانواده    1( پیر شدن پدر و مادر      7( ازدواج فرزندان0

شود؟چه تغییراتی در خانواده باعث خوشحال شدن افراد خانواده و چه تغییراتی باعث ناراحتی افراد خانواده می -6  

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

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

............................................................................................................................. .......................................  
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کیلو 3  

 788 

 گرم

گرم 388   


