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 میلیون بیشتر است؟ 099میلیارد چقدر از  2عدد  1

                  
 

,در الگوی   2 , ,  عدد چهلم ، چند است؟ 14916...,

                                                                     
 

تر است. قد متر از برادرش حسن کوتاهمیلی 0متر و سانتی 19متر است. او میلی 8متر و سانتی 33متر و  1قد محسن  3

 حسن چقدر است؟

      

    
 

 هزار تومانی است؟ 39هزار ریالی داریم. این مقدار پول برابر چند اسکناس  199تایی، اسکناس  199ی دو بسته 4

                                                                        
 

 هزار، برابر است با؟ 199نصف، شش تا  3

                                                             
 های زیر را به دست آورید؟حاصل عبارت 6

                                             

, , , , , 4900000000 7000000000   381000000 260000000 

1300000 40000  


136000

50 
 

 کنید و عددهای زیر را به صورت تقریبی روی محور نشان دهید.محور زیر را کامل  7

, , , , , , , , , , , ,2000000000 30000000000 48000000000 12000000000 

 
 .یا کامل کنید الگوهای عددی زیر را ادامه دهید 8

 ........................ ، ...................... ، ........................ ، هشتصد میلیون ، هفتصد میلیون ، ششصد میلیون

: : : : : : ....................... .......................     6 30 20 6 40 30 6 50 40
 .......... .......... .......... ..........9 16 25 

 متر ،  .......................................،   .................................. 299کیلومتر و  0متر،  699کیلومتر و  0کیلومتر،  19

 

  699999 الف(  69999  ب( 39999  ج( 399999  د(

  19 الف(  29  ب( 49  ج( 39  د(

 مترمیلی 0متر و سانتی 24ا متر و ج(  مترمیلی 7متر و سانتی 46ا متر و د( 

 مترمیلی 7متر و سانتی 43ا متر و  الف(  مترمیلی 1متر و سانتی 23ا متر و ب( 

  49 الف(  169  ب( 1699  ج( 1681  د(

 تا صد میلیون 11 الف(  11999999999  ب( میلیون 099میلیارد و  2  ج( صد و ده میلیون  د(
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باشد، سن دقیق او را به  1304آبان سال  13به دنیا آمده است. اگر امروز  1369شهریور ماه سال  39پدر امین در  0

 دست آورید؟

 

 

 

تومان و دستمزد بنایی هر متر مربع  13999متر مربع است. اگر قیمت هر متر مربع کاشی  199مساحت یک آپارتمان  19

 شود؟تومان باشد، هزینه کاشی کاری کف این آپارتمان چند تومان می 29999کاشی 

 

 

 های مناسب کامل کنید.عبارتجاهای خالی را با  11

 مترمتر و ................. میلیمتر است؛ یعنی ................ متر و .................. سانتیمیلی 1364قد مهشید برابر  -

 تا ...................... ساخته شده است. 3699میلیارد از  36 -

 ......................... عدد مربعی وجود دارد.، تعداد  39تا  1از  -

 متر برابر است با ..................... کیلومتر 299صد تا   -

 رقمی زوج برابر است با هزار تا ................... 0ترین عدد کوچک -

 هند.(داختالف زمانی دو ساعت زیر را به دست آورید؟ )هر دو ساعت قبل از ظهر را نشان می 12

 
 با توجه به الگوی زیر، شکل بعدی را رسم کنید. 13

 

   *             
   * *    *        
   * * *   * *   *    
   * * * *  * * *  * *   
 شکل   

(4) 

 شکل 

(3) 

 شکل 

(2) 

  

       

 نام دارند؟بنویسید. این عددها چه  6تا  2های کوچک را از شکل الگوی عددی کل مربع

 

 

 بنویسید. این عددها چه نام دارند؟ 6تا  2دار را از شکل های ستارهالگوی عددی کل مربع

 

 

 ای با دو الگوی باال دارد؟این الگو چه رابطهبنویسید.  6تا  2های بدون ستاره را از شکل الگوی عددی کل مربع

 

 

 


