نام و نام خانوادگی :

به نام دانای زيبا آفرين

کالس  :سوم

تاريخ 59/80 /42 :

 _1اگر رد یک کارتن  11 ،لیوان وجود داشته باشد
رد  11کارتن چند لیوان وجود دارد ؟ .................................................................
حاال حساب کن رد  111کارتن چند لیوان وجود دارد ؟.....................................................
 _2جااهی خالی را رپ کن .
هس دسته صداتیی = .....................
هن صداتیی = ..........................

 ..................... = 511صداتیی
 = ...............ده صداتیی

 -3الگواهی عددی زری را اداهم بده .

................. - ................. - ............. - 673 – 678
585 – 571 – 575 ............... - ................. - ................
2111 – 3111 - ........... - ........... - ...........

 -4آرش  251تومان پول داشت  .خوارهش سارا  451تومان هب او داد  .حاال آرش چند تومان پول دارد ؟
او چند ریال پول دارد ؟

ش
قم
 -5کل زری را طوری کامل کن هک کوچک رتین عدد چها ر ی را نشان دهد.
حاال عدد را هب حروف و رقم بنویس .
رقم  .................... :حروف ............................ :
 -6جمع و تفریق های زیر به تومان هستند  .آن ها را به ریال تبدیل کن و حاصل را بنویس .
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 _7با خط کش خط هایی به طول  3و  6سانتی متر رسم کن .

 37-8میلی متر همان  ..................سانتی متر  ...................میلی متر است .
عدد  4783یعنی  ..............یکی  ..............صدتایی  ...............ده تایی  ............هزارتایی
عدد  ...............یعنی  6یکی  7 ،صدتایی و  2هزارتایی .
 -9هر عدد را به عبارت جمع مناسب وصل کن .

-11با سکّه های  51و  111ریالی  ،به چند حالت می توان 151ریال درست کرد ؟

 -11یک عدد چهار رقمی بنویس که هزارتایی آن  ، 5صدتایی آن دوتا کمتر از هزارتایی و ده تایی آن  4تا بیشتر از صدتایی و یکی آن
بزرگترین عدد یک رقمی باشد .

 -12به عدد و حروف بنویس.

دو هزارو نود .................................................. :

0303 : .................................................

هفت هزارو هفت ........................................... :

0303 : ...................................................

انتظارات آموزشی ( خودارزیابی )

بله

خیر

تاحدودی

