
  پایاني ارزشیلبي  درس ریا ضي      كاس سوم                            هیئت امنایي فرهنگدبستان                                                  نام و نام خانوادگي:

     

   .يدالف( به عدد و حروف بنويس 1

                                                                                            ...............................چهارصدو چهل و نه ...........                      ............................سه هزار و پنج  ..........  

                   ................................................5454                             ..................................................4005  

 .                                يدب(عددهاي قبل و بعد از اين عددها را بنويس

         ،........9588 ،........             ........،4000 ،........                         .........،555 .........، 

 دده تايي مي شود................. 2صدتايي و  4يكي و  8هزارتايي و  5ج( 

 د(حاصل جمع كوچكترين عدد سه رقمي و بزرگترين عدد دو رقمي  چند است؟ 

                                     

 پ ، جدول  سمت راست را كامل كنيد.با توجه به جدول سمت چ 2
 

 صدگان دهگان يكان
9 ......... ........ 

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

 صدتايي ده تايي يكي
9 24 4 

41 4 9 

 از درستي آن ، آن را امتحان كنيد. عدد هاي  داده شده را با هم جمع كنيد و سپس براي اطمينان 3

  (5009 ،0980(      )2988 ،540 ،052) 

                                                                                                                                                                                                                   

 آن را امتحان كنيد.عدد هاي داده شد را تفريق كنيد و سپس  براي اطمينان از درستي آن ، 4

(9054،142(   )598،284)          
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 نام هر شكل را در زير آن بنويسيد. 5

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

 سه شي رانام ببريد كه به شكل مكعب مستطيل باشد. 6

 مكعب مستطيل چند سطح دارد؟

 متر چند متر است؟............. 540كيلومتر و  9كيلومتر چند متر است؟ .......                       ب(  5الف( 7

 متر........... كيلومتر و ...........متر است. 0900چند كيلومتراست؟                              د( متر 1000ج(

 از عامت مناسب استفاده كنيد. 8

                                 004+49              490-124                                   140+09              418-940 

 با توجه با شكل جاهاي خالي را پركنيد.       9

 

 .......دو تا مي شود.........                                          .......سه تا مي شود........                                           

 براي ضرب هاي زير شكل بكشيد. 11

 تا 8سه تا مي شود  0                تا                                                                 9دوتا مي شود 5  

 

 يك خط بسته، يك خط خميد ه ي باز و يك خط شكسته بكشيد. 11

 28نفر و تعداد دانش آموزان كاس سوم اين دبستان  09تعداد دانش آموزان كاس اول دبستاه شهيد مفتح سلخ  12
 نفراست.

 كاس سوم چند دانش آموز از كاس اول كمتر دارد؟

 كاس روي هم چند دانش آموز دارند؟اين دو 
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 صفحه ي اين كتاب را خواند. 20صفحه  وبار سوم  90صفحه ، بار دوم  52صفحه داشت. محمد بار اول  440كتابي  13

 محمد در اين سه بار چند صفحه را خوانده است؟

 چند صفحه را نخوانده است؟ محمد

 

 معين كنيد.با )غ( ونادرست را  را با )ص(  جمله هاي درست 14

 (       با متر اندازه مي گيرند. )   ب( فاصله ي بين دو روستا را  تر است.)             (     م 40000الف(يك كيلومتر 

 )              (كيلومتر بيشتر است. 2متر از  2000د(        (    اصل تفريق مي گويند. )          ج(به جواب تفريق، ح

 عاقه ات نسبت به درس رياضي چگونه است؟                 

 رياضي را خيلي دوست دارم                رياضي را دوست دارم    

 از رياضي خيلي بدم مي آيد                        رياضي را زياد دوست ندارم                    از رياضي بدم مي آيد     

 نظر معلم كاس :
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