ریاضی:

به نام خدا

_1هریک ازعددهای زیر رابه رقم وبه حروف بنویسید.

هشت هزار وسیصدو پنج................. :

چهار هزار وپانصدوهفتادوشش.............. :
............................................ :5203

:1201

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

-0حاصل جمع وتفریقهای زیر رابدست آورید.

-4312
2150

+2021
0223

-5حاصل جمع وتفریق رابدست آورده وآنها را امتحان کنید.
+12002

+120

-321

512
231

-2محسن به کتاب فروشی رفت.یک کتاب داستان به قیمت 432تومان خرید.اویک اسکناس 1222تومانی به فروشنده داد.باقیمانده پول او چقدر می شود؟

-3درجای خالی عددمناسب بنویسید.
الف)..................یکی و.................ده تایی و................صدتایی می شود 002
ب)0یکی و5ده تایی و1صد تایی و0هزار تایی می شود .................

-1به سواالت پاسخ دهید.
الف) 1222متر چند کیلومتر است؟
ب)0کیلومتر چند متر است؟
ج)0512گرم چند کیلو وچند گرم است؟
د)یک کیلو گرم چند گرم است؟
ه) 2322گرم چند کیلو وچند گرم است؟

-4درجای خالی عددمناسب بنویسید.

= 5*1

= 5*0
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= 50
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= 13
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= 22
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= 02
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-2برای ضربها شکل بکشیدوبه آنها
پاسخ دهید.
= 5*1

= 3*0

= 2*0

علوم:
-1یک گیاه با ریشه راست بکشید وقسمتهای مختلف آن را نشان دهید(.با توجه به مشخصات ریشه راست)

-0کارهای ریشه چیست؟
 -5انجماد وذوب شدن را تعریف کنید(.مثال بزنید)

 -2دوگیاه مثال بزنید که ریشه پیازی دارند.

اجتماعی:
-1استان یعنی چه؟
-0شمادر کدام استان زندگی می کنید؟  ..........................مرکز آن چه نام دارد؟...............................
-5زندگی ایلی چه فرقی با زندگی روستایی دارد؟

-2مشرق ومغرب به کجا می گویند؟

بنویسیم:
-1مخالف هر کلمه رابنویسید.
 -0باهرکلمه یک کلمه جدید بسازید.
-5کلمه های زیر رامعنی کنید.

تنبل............. :

سیاه............... :

آب).........................(:

روز............... :

بودند................ :

درس).............................(:

قصه................... :

عجله....................... :

تازه ................... :

 -2مرتب کنید.
الف) امین -نوشت -اسم -حسن – ردیف بدها -در -را .
ب)بگیریم -خودرا -هرگز -دست -کم -نباید.
 -3به هرکلمه یک نقطه اضافه کنید وکلمات معنی دار بسازید.
کبک:
کبک:

(( موفق باشید))
_ ----

"شهبازی"

وسیع........................ :

نام.............:

نام خانوادگی............:

پیک هفتگی-
کالس سوم-
آذر1390

