
 

 

 کامل کنید.

  .................... ؟ شود هی تایی صد 9 و تایی ده 22 و یکی 7 (الف
  تایی هسار ............ یکی .................. تایی ده ............. صدتایی ................. یعنی 8225 (ب
  ............... شود هی تایی صد )53 ج

 .....................  شود هی یکی 2 و تایی ده 22 و تایی هسار 8د( 

 کامل کنید.

 . است هتر  .......................... هی شود هتر 462 و کیلوهتر6الف( 

 . است هتر ..................... و کیلوهتر ............... هی شود  هتر  7235ب( 

 . است گرم ..................... هی شود  گرم 742 و کیلوگرم 5ج( 

 . است گرم ................ و کیلوگرم ...................... هی شود  گرم9422د( 

 . است گرم ........................ هی شود  گرم کیلو نین و پنجه( 

 .است گرم ...................... هی شود  کیلوگرم 3ز( 

 .گرمهی شود .................  کیلوگرم نین تا ودو کیلوگرم ربع چهارتار( 

 .هترهی شود ................................  هتر 282 و کیلوهتر7ذ( 

 .گرم  هی شود ................................ کیلوگرم9خ( 

 .است هتر  ............. و کیلوهتر  ............هی شود . هتر کیلو3622ح( 

 

 

 

 26/08/1395تاریخ:                         نمونه تمرینات ریاضی سوم                          نام و نام خانوادگی: 

 آموزگار: فاضلی پور          دبستان هیات امنایی طالقانی                                       2فصل 

 

آفرین همه رو جواب 

 ؟! بده

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR

https://t.me/MoallemYarir


 کامل کنید.

 ریال است. .............ابر ...........................توهان بر 1222 -1

 توهان است. ....................ریال برابر ................... 12222 -2

 توهان است. ....................ریال برابر ................... 1222 -3

 ریال است. ......................توهان برابر ............... 3222 -4

 توهان است. .........................ریال برابر ............. 2422 -5

 ریال است. .......................توهان برابر ............... 5222 -6

 توهان است. 2522ریال برابر  ........................... -7

 ریال است. 4522... توهان برابر ........................ -8

 توهان است.   3552..... ریال برابر ....................... -9

  ریال است. 6222توهان برابر  ........................... -12

 توهان است. 2452ریال برابر  .......................... -11

 بازه  شده ) گسترده ی( عددهای زیر را بنویسید.

375 = 

725 = 

5726 = 

2293 = 

9222 = 

8282 = 

6322 = 

 جمع عددهای زیر را بنویسید.

8222 +222 +42 +3 = 

6222 +42 +7 + 

4222 +322 +6 = 

2222+ 622 + 62 = 

7222 +122 + 92 + 1 = 
 پسر گلم خسته نباشی

https://t.me/MoallemYarir

