به نام دانای زيبا آفرين

نام و نام خانوادگی :

تاريخ69/20 / :

کالس 3/ :

-1کتابخانه ی مدرسه ای  3کمد کتاب دارد  .هر کمد  4طبقه و در هر طبقه  11کتاب جا می گیرد  .در این کمدها چند کتاب وجود دارد ؟

-2حاصل ضرب سه عدد را در جاهای خالی بنویس .

-3حاصل ضرب ها را بنویس .
= 01 × 1 × 01

= 01 × 01

= 01× 01 × 01

= 01 × 01

= 00× 0111

= 00× 011

= 051 × 01

= 01 × 011

-4در جاهای خالی عدد مناسب بنویس .
00 × ................ = 00111
056× 0111 = ..............

................ × 00 = 0011
001 = 00 × ............

011 × ............... = 0511
051 = 01 × ................

-5پدر حامد برای رفتن به محل کار روزی دو بار و هر بار  1111تومان کرایه اتوبوس می دهد  .او در  4روز چند تومان کرایه
می دهد ؟

-6احمد روزی  11آیه از قرآن را می خواند  .او در یک هفته چند آیه می خواند ؟  .......................در یک ماه چند آیه
می خواند ؟

-7دور زمین مربع شکل را دو ردیف سیم خاردار کشیده ایم .اگر هر ضلع آن  1013متر باشد  ،چند متر سیم خاردار استفاده
شده است ؟

 -8راننده ی یک تاکسی  4نفر و یک اتوبوس  11برابر تاکسی مسافر سوار می کند  .در یک تاکسی و اتوبوس چند مسافر سوار
می شود ؟

-0فروشنده ای قاشق ها و چنگال ها را در دسته های  11تایی بسته بندی می کند  .او  8بسته قاشق و  8بسته چنگال را بسته
بندی کرده است ؟ او چند قاشق و چنگال بسته بندی کرده است ؟

-11تقسیم های زیر را انجام بده و خارج قسمت و باقی مانده را مشخص کن .
6

00

5

00

0

51

0

05

-11یک صندوق  17کیلویی سیب بین  3نفر تقسیم شده است  .به هر نفر چند کیلو سیب می رسد ؟ چند کیلو سیب باقی می ماند ؟

 -12داخل گلدان  11شاخه گل است  .اگر گل ها را به دسته های  4تایی تقسیم کنیم  .چند دسته گل درست می شود ؟ چند گل
باقی می ماند ؟

 -13علی  18تا گردو داشت  3 .تا از گردو ها را برای خودش برداشت و بقیه را به طور مساوی بین  5نفر تقسیم کرد  .به هر نفر
چند گردو می رسد ؟

