


 

 به نام خدا

        دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی

96/   00/  20: تاریخ                                 هفتشماره                                                  سوّمپایه  پیک ماهانه  

 
 .جاهای خالی را کامل کنید -۱

  ..................صدتایی می شود  0ده تایی و  5یکی و  6هزار تایی و  2

 .................................................................................................به حروف می شود 6006

 .........................................................دو هزار و سیصد و هفتاد و شش به رقم می شود

 .درست شده است .................. مکعب از 

 . میلی متر می شود .................. یک سانتی متر 

 .سانتی متر است .................. متر  3

 .گرم است .................. گرم  250کیلوگرم و  2

 . متر است.................. کیلومتر و .................. متر  0500

 .زاویه ی راست دارد.................. ع مرب. وسیله ای برای تشخیص زاویه ی راست است .................. 

 .قطر دارد .................. دایره . نصف قطر است

 بعد از ظهر .................. می شود ساعت  20ساعت 

 .................. بعد از ظهر می شود ساعت 3ساعت 

------------------------------------------------------------------------------- 

 چند پایه دارد؟ صندلی 2. دارد پایه 0یک صندی  -2

 صندلی چند پایه دارد؟ 3

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 .باشد را بنویسید 0و رقم یکان آن  5رقم دهگان آن  ، 3و  2رقم صدگان آن که  رقمی 3تمام عددهای  -3

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 چند لیره ی این کشور است؟تومان  3. ریال است ۱0کشوری  لیره ی 2000 -0

 

 

 

 

 ریاضی

0  

tg://join?invite=AAAAAERSOFKHfzz2NMvzZQ




 

 به نام خدا

        دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی

96/   00/  20: تاریخ                                 هفتشماره                                                  سوّمپایه  پیک ماهانه  

 
 . دخترم عددها را با هم مقایسه کنید -۱۱

                                                                        3509          3520                        6000        0500  

------------------------------------------------------------------------------ 

 به هر نفر چند کیک می رسد؟. از دوستانش بدهد نفر 9به او می خواهد کیک ها را . خرید کیک 26فاطمه  -۱2

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 ند برابر سن اوست؟سن مادر زهرا چ. دارد سال 32و مادرش سال  0زهرا  -۱3

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 .در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید -۱0

                                   (×          ( + )9 × 2          = )× 3                               (0 × ۱  ( + )0 ×         = )0 × 6  

                                      (0 × 5  ( + )0 × 0  = )0 ×                                   (9 × 5  ( + )9 × 3  = )9 ×  

------------------------------------------------------------------------------ 

 . برای هر ضرب دو تقسیم بنویسید -۱5

                               = ...........6 × 0                              = ..........3 × 6                           =..........2 × 6  

                         ... ........=  .........÷ ............                  ... ........=  .........÷ ..........               ... ........=  .........÷ ............ 

                          ... ........=  .........÷ ............                  ... ........=  .........÷ ..........               ... ........=  .........÷ ............ 

------------------------------------------------------------------------------ 

 در شکل های زیر ضلع های موازی را با رنگ آمیزی مشخص کنید -۱6

 

 

 

 

 ریاضی

3  


