ریاضی
 -1الگوهای عددی زیر را ادامه بده و جلوی هر یک بنویس چند تا چند تا جلو رفته است؟
 ............تا  ..................  .............و  ......................و  ...................و  053و 045
 ............تا  ..................  .............و  ......................و  ...................و  593و  583و 573
 ............تا  ..................  .............و  ......................و  ...................و  023و  523و 423
 -2در هر قسمت مقدار پول ها را بنویس.

 -0با سه رقم (8و5و )4تا می توانی عدد سه رقمی بنویس.

کدام عدد از عددهایی که در باال نوشته ای دهگانش از یکان و صدگان بیش تر است .آن ها را بنویس.

 -4فاطمه  145صفحه کتاب خوانده است .اگر  7صفحه ی دیگر بخواند ،به صفحه ی چندم کتاب می رسد؟

 -5هر عدد را به نزدیک خود وصل کن.

 -0با توجه به محور جاهای خالی را کامل کن.
فلش ....................قسمت از  ................قسمت مساوی را نشان می دهد.
فلش ....................قسمت از  ................قسمت مساوی را نشان می دهد.
فلش  ...............واحد و  ...............قسمت از  5قسمت مساوی را نشان می دهد.
 -7هر کدام از این عبارت ها را روی شکل نشان بده

 0قسمت از  5قسمت مساوی

 1قسمت از  4قسمت مساوی

 1قسمت از  8قسمت مساوی

 -8با توجه به شکل ها جمالت را کامل کن.

-9تعداد دانش آموزان کالس اول مدرسه  58نفر و دوم  07نفر است.
کالس اولی ها و دومی ها روی هم چند نفر هستند؟

اگر کل دانش آموزان مدرسه ی ما  043نفر باشند ،تعداد دانش آموزان کالس های سوم تا ششم چند نفر است؟

 -13ستاره  503ریال پول دارد .او  153ریال صدقه داد ،حاال چند ریال دارد؟

 -11محمد  205صفحه از کتاب کمک آموزشی خود را حل کرده و  05صفحه ی دیگر باقی مانده است .این کتاب کمک آموزشی
روی هم چند صفحه دارد؟

گلم!
ابتدا متن زیر را بخوان و با توجّه به عقربه های ساعت ،جاهای خالی را به طور مناسب پُر کن و به پرسش های داخل متن پاسخ بده.
-

فارسی
از گذشته تا آینده (این دفعه ساعت)
 -1گلم ابتدا متن زیر را با دقّت بخوان.
چندین هزار سال پیش ،انسان ها ساده زندگی می کردند .آن ها معموالً صبح زود به زمین کشاورزی می رفتند ،یا گوسفندهایشان را
به چراگاه می بردند و غروب که می شد به خانه بر می گشتند.
کار آن ها جوری بود که خیلی به دقیقه و ساعت نیاز نداشتند .همین که خورشید از پشت کوه ها پایین می رفت یعنی شب شده بود و
دیگر باید می رفتند خانه هایشان .یا صبح ها که خورشید باالی آسمان می آمد ،یعنی وقتش شده بود که سرکار بروند.
ساعت آن ها خورشید ،ماه و ستاره ها بودند .برای همین بعد از مدّتی یک ساعت هم برای خود درست کردند که به آن ساعت
خورشیدی می گفتند .یک چوب بلند را در زمین فرو می کردند ،صبح ها آفتاب که پشت این چوب قرار می گرفت ،سایه ی بلندی
درست می کرد.تا ظهر کم کم این سایه کوتاه و کوتاه تر می شد .وقتی ظهر آفتاب وسط آسمان می آمد ،این چوب دیگر سایه
نداشت .وقتی چوب بدون سایه می شد یعنی ظهر شده بود .بعد خورشید ،به سمت کوه ها می رفت و سایه دوباره بلند و بلندتر می
شد ،یعنی این که عصر شده بود.
تا هزار سال پیش ،مردم د نیا از این ساعت هایی که ما داریم نداشتند .آن ها از ساعت های آبی استفاده می کردند .یعنی داخل یک
ظرف را پر از آب می کردند و خط هایی با فاصله ی منظّم دور ظرف می کشیدند .پایین ظرف را هم سوراخ می کردند.
آب ذرّه ذرّه از سوراخ ،بیرون می ریخت .آب داخل ظرف به هر خطی که می رسید به این معنی بود که یک ساعت گذشته است .امّا
ساعت آبی شماره نداشت .و معلوم نمی شد ساعت  2است یا .11
امّا امروزه ساعت هایی ساخته شده اند که نه عقربه دارند و نه چرخ دنده! آن ها فقط شماره ها را نشان می دهند .به این ساعت ها
دیجیتالی می گویند.
حاال با توجه به متن به سؤاالت زیر پاسخ بده.
 ساعت انسان ها در چندین هزار سال پیش چه چیزهایی بودند؟ ساعت های آبی چگونه زمان را نشان می دادند؟ اشکال ساعت های آبی چه بود؟ -2دوست من! می دانی که بعضی وقت ها ساعت ها خبر بد و بیش تر وقت ها خبر خوب دارند .در جدول زیر چند تا از آن خبر ها را
بنویس.
خبر بد
مثال :وقت خواب است ولی ما هنوز خوابمان نگرفته است.

خبر خوب
ساعت  9روز سه شنبه ،زنگ ورزش است.

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

 -0جمله های زیر را با استفاده از کلمه ی داخل کمانک تغییر بده.
من به همراه پدر و مادرم به پارک جنگلی رفته بودم( .تو)
.................................................................................................................................................................................................
من می دانم که علی دانشمند بزرگی خواهد شد(.آن ها)
.................................................................................................................................................................................................
پدر قدم زنان به تماشای طبیعت رفت( .ما)
.................................................................................................................................................................................................
من با دقت به طبیعت زیبا نگاه می کردم(.او)
.................................................................................................................................................................................................

 -4فکر می کنی برای دانشمند شدن باید چه کار کنیم؟
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 -5از چه راه هایی می توانیم اطراف خود را مشاهده کنیم؟
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

