
 89:     /    /مورخ  نام و نام خانوادگی:

 کالس:            مپایه: سو

 ماه دی            فرهنگ غیردولتیدبستان  ریاضی تکلیف سایت 

 به دست آید؟ 657کم کنیم تا عدد  چهاررقمیعدد  ترین کوچکچه عددی را از  -1

 

 های زیر انجام بده و حاصل آن را بنویس. را با روش   =3  ×7ضرب  -2

 :با کشیدن شکل      :نوشتن عبارت جمع    

 :الگوی شمارش چندتاچندتا      :رسم مستطیل    

 :رسم محور

 را کامل کن. ضرب جدول -3

 3 9 8 5 7 6 4 ×  

        9  

        8  

        7  

 جاهای خالی را پر کن. -4

 ( = .......... + .......... = ..........8  ×4  ( + )8  = ) .......... ×8  ×6 

 ( = .......... + .......... = ..........7  ×5  = ) .......... × .......... ( + )7  ×9 

 (6  ×5  ( + )6  ×3 ) .......... × .......... ( = ) 

 ؟دارند چرخچند  هم روی چرخه سه تا هفتو  هدوچرخسه تا  -5

 

 است؟ چندسالهساله باشد، سینا  7تر است. اگر خواهرش  سال کم 6برابر سن خواهرش  5سن سینا از  -7

 

 را روی محور نشان بده. ها ضرب -6

 = .......7  ×2  =2  ×7 

 
 = .......3  ×5  =5  ×3 

 



  شکل چند زاویه دارد؟ .......... -9

 ........... ی راست دارد؟ چند زاویه

 رنگ کن. های زیر هم های موازی را در شکل خط -8

 

 

 الگوها را ادامه بده. -11

 , .......... , .......... , .......... , ..........243  ,238  ,236 

417  ,412 .......... , .......... , .......... , .......... , .......... , 

برابر مادر گل دارد. سعید و پدر و  3برابر او گل دارد. پدرش هم  2شاخه گل دارد. مادرش  4سعید  -11

 ؟دارند گلچند  هم رویمادرش 

 

چند مداد برایش باقی . آن را به دوستانش بدهد ی بسته  3 خواهد مداد دارد. او میتایی  7ی  بسته 4آزاده  -12

 ؟ماند می

 

 آموز دانشصف داشته باشیم. چند  6اند. اگر  نفره ایستاده 8های  دانش آموزان برای خواندن نماز در صف -13

 ؟اند ایستادهدر صف نماز 

 

 
 تا حدودی خیر بله ارزشیابی

    .کند میو حل  نویسد میمسئله را با نماد ریاضی  1

    .دهد میهای مختلف نمایش  ضرب را به روش 2

    .کند میرا کامل  ضرب جدول 3

    است. فراگرفتهپذیری ضرب را  خاصیت توزیع 4

    کند. های ضرب را حل می مسئله 5

    دهد. روی محور نشان می ها را ضرب 7

    شناسد. را می ها زاویه 6

    کند. خطوط موازی را مشخص می 9

    کند. الگوهای عددی را کامل می 8


