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ریاضی 

1  عدد زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید سپس با حروف بنویسید.

6090000

2  جاهای خالی را کامل کنید.
530000000 از ...............................یک میلیون ساخته شده است.

6400100 از ............................... یک میلیون و 4 تا ............................... و یک ...............................ساخته شده است.
2000000 از ............................... هزار و یا از ............................... ده هزار و یا از ............................... صد هزار تا ساخته شده است.

3  محاسبه کنید.
ربع دوازده تا ده هزار تا برابر است با ............................... تا.

خمس 10 تا صد هزار تا برابر است با ............................... تا.

چهار برابر 3 تا ده هزار تا برابر است با ............................... تا.

این واحد  پنجاه هزار تومان است. فروش  تولیدی در یک روز یک میلیون و صد و  4  فروش یک واحد 
تولیدی را در 100 روز حساب کنید.

5  حاصل جمع و تفریق زیر را به دست آورید.

هفته ی 1

70000
38000-506090
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6  حاصل ضرب و تقسیم زیر را به دست آورید.
40000
2000

×
	500000	÷	5000	=

فارسی 

1  با هریک از کلمه های زیر، یک جمله بنویسید.
......................................................................................................................................................................................................        عظیم: 
.....................................................................................................................................................................................................        محکم: 

2  مخالف )متضاد( هر کلمه را بنویسید.
       نازک ≠ .............................            بلند ≠ .............................             باال ≠ .............................

3  چهار مورد از آفرینش های خداوند را که در درس »تماشاخانه« آمده است، بنویسید.

علوم

1  برای درست کردن فرفره چه مرحله هایی را در نظر می گیرید و به چه چیزهایی توجه می کنید؟

2  به نظر شما در همه ی کاوشگری ها،  زمان مؤثر است یا خیر؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

3  در چه صورت مشاهدات شما دقیق تر خواهد بود؟
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مطـالعات
اجتماعی 

الف( جاهای خالی را کامل کنید.
1- اگر ارتباط با دیگران نباشد، احساس .............................. می کنیم.
2- مهم ترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر .............................. است.

3- شنونده یعنی کسی که .......................................................................................................... .
4- گوینده یعنی کسی که ........................................................................................................... .

ب( پاسخ دهید.
1  شما هنگام گفت و گو با دیگران کدام مورد از مهارت های خوب گوش کردن و خوب صحبت کردن را 

رعایت نمی کنید؟

2  وقتی با بزرگ ترها صحبت می کنیم، بهتر است از چه واژه ای استفاده کنیم؟

3  ارتباط غیر کالمی را چگونه می توان بیان کرد؟ با شکل های متفاوت نشان دهید. )از تصاویر کتاب هم 
مي توانید کمک بگیرید.(


