
 

 

 هوشمند پيوند دخترانه دو زبانه غيردولتيمركز آموزشي 

 

 مشخص كنيد هر كدام از عددهاي زير، بين چه عددهايي قرار دارند؟ (1

  7واحد بعد از     3واحد بعد از  

 

  2واحد مانده به عدد                                                           6واحد مانده به عدد                                    

 كسر ساعت هاي زير را بنويسيد. (2

 

 

 

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

 153سانتي متر از او كوتاه تر است. اگر اندازه ي قد سارا،  12سانتي متر بلند تر و برادرش  8خواهر سارا از او  (3

 سانتي متر باشد:

 * قد سارا به اندازه ي چه كسري بيشتر از يك متر است؟

 قد برادر سارا، به اندازه ي چه كسري بيشتر از يك متر است؟ *

 ؟* قد خواهر سارا، به اندازه ي چه كسري بيشتر از يك متر است

 جاهاي خالي را با اعداد مناسب پر كنيد. (4

 458 متر و ................. متر .......... سانتي متر يا .. متر و ...........ني ..................سانتي متر يع ....................... 

 7845 كيلومتر و ............... كيلومتر ......... متر يا ............................. كيلومتر و ......تر يعني ..................م ..... 

 1225 ........ كيلومتر....... كيلومتر و .......متر يا .......... ....متر يعني .........................كيلومتر و .......... 

 5245 ... كيلوگرم ............. كيلوگرم و .................... گرم يا ............. كيلوگرم و ............گرم يعني ..... 

 هفته ره آورد - سومپايه 

      هفته

 به نام خدا

 66/  12/  6تاريخ :                نام آموزگار :                                                                    نام و نام خانوادگي :         
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 2پايه سوم                                                                   صفحه                     ره آورد هفته                                     

 براي هر كسر، سه كسر مساوي بنويسيد و سپس روي شكل نشان دهيد . (5

 =  = = = 

 

 

 

 دقيقه را روي ساعت نشان دهيد. 4:  45ساعت  (6

 گذشته است؟ ..................................... 4از ساعت * چه كسري از  يك ساعت، 

 مانده است؟ .......................................... 5* چه كسري از يك ساعت، به ساعت 

 دقيقه را روي ساعت نشان دهيد. 8:  22ساعت  (7

 گذشته است؟ 8* چه كسري از يك ساعت، از ساعت 

 مانده است؟ 6ساعت * چه كسري از يك ساعت، به 

 ساعت مي خوابد. او چه كسري از شبانه روز را در خواب است؟ 8درسا در هر شبانه روز،  (8

 

بعدازظهر از اداره خارج مي شوند. اين كارمندان چند  4سركار مي روند. و ساعت  7:  32كارمندان اداره اي ساعت  (6

 ساعت در روز كار مي كنند؟

 

راه را پيموده باشد،  متر  622و  كيلومتر 2متر است. اگر او  722كيلومتر و  4( فاصله ي خانه ي مريم تا مدرسه اش 12

 چند متر ديگر بايد برود تا به مدرسه اش برسد؟
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