نام و نام خانوادگي:

پایاني

كالس سوم

ارزشيلبي درس ریا ضي

1

تاریخ :

الف) به عدد و حروف بنويسيد.
چهارصدو چهل و نه ............................... ...........

سه هزار و پنج ......................................

1004..................................................

4545................................................
ب)عددهاي قبل و بعد از اين عددها را بنويسيد.
........، 8499،........

.........، 444،........

.........، 1000،........

ج)  4هزارتايي و  9يكي و  5صدتايي و  2دده تايي مي شود.................
د)حاصل جمع كوچكترين عدد سه رقمي و بزرگترين عدد دو رقمي چند است؟

2

3

با توجه به جدول سمت چپ  ،جدول سمت راست را كامل كنيد.

عدد هاي داده شده را با هم جمع كنيد .
( )3893 ،4308

4

()342 ،413، 2899

عدد هاي داده شد را تفريق كنيد .
()489،295( )8041،652

يكان

دهگان

صدگان

يكي

ده تايي

صدتايي

8

.........

........

8

25

5

.........

.........

........

16

1

8

5

نام هر شكل را در زير آن بنويسيد.

6

محيط را تعريف كنيد .

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

7

الف) 4كيلومتر چند متر است؟ .......

ب)  8كيلومتر و  450متر چند متر است؟.............

ج) 6000مترچند كيلومتراست؟
8

د)  7800متر ...........كيلومتر و ...........متر است.

از عالمت مناسب استفاده كنيد)> = <(.
301+58

9

180-621

610+78

169-857

با توجه با شكل جاهاي خالي را پركنيد.

.......دو تا مي شود.........
10

..........

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

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

.......سه تا مي شود........

براي ضرب هاي زير شكل بكشيد.
 4دوتا مي شود8تا

 3سه تا مي شود  9تا

11

يك خط بسته و يك خط شكسته بكشيد.

12

تعداد دانش آموزان كالس اول دبستاه شهيد مفتح  38نفر و تعداد دانشش آمشوزان كشالس سشوم ايشن دبسشتان 29
نفراست.
كالس سوم چند دانش آموز از كالس اول كمتر دارد؟
اين دو كالس روي هم چند دانش آموز دارند؟

13

كتابي  150صفحه داشت .محمد بار اول  42صفحه  ،بار دوم  80صفحه وبار سوم  20صفحه ي اين كتاب را خواند.
محمد در اين سه بار چند صفحه را خوانده است؟
محمد چند صفحه را نخوانده است؟

14

جمله هاي درست ونادرست را معين كنيد.
الف)يك كيلومتر  10000متر است(.
ج)  2000متر از  2كيلومتر بيشتر است(.

1

ب) فاصله ي بين دو شهر را با متر اندازه مي گيرند( .

)
)

)

