نام دبیر:مهسا نوربخش

شماره جلسه :چهارم

نام دوره:

نام درس و مقطع و رشته:ریاضی سوم دبستان

نام آموزشگاه:روش

تاریخ جلسه:

برای کالس دبیر و کار در

برای کار در منزل

 00تا 06

صفحهی کتاب درسی

تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب

کالس

مبحث

ارزش پول -عددهای تقریبی

درسی
درسی

ص33
ص33

ص33

ص33

ص33

ص33

تمرین:حاصل جمع ها و تفریق های زیر را به دست آورید.
0555+0555 = ...............

05+05 = ...........

055+055 = ..............

0555+ 0555 + 0555 + 055 + 05 + 8 = .......................
تمرین:عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید.
5600 = ....................................................
0506 = ......................................................
ارزش پول:
واحد پول کشور ما لایر است،اما ما در خرید و فروش های خود از واحد تومان استفاده می کنیم،یعنی به جای 055
لایر می گوییم  05تومان.
اگر خواستید پولی را از واحد لایر به واحد تومان تبدیل کنید،یکی از صفرهای آن را برمی دارید و اگر خواستید
پولی را از واحد تومان به واحد لایر تبدیل کنید یک صفر جلوی آن می گذارید.
تمرین:جدول زیر را کامل کنید.

تومان
لایر

50

954
30

67
470

780

تمرین:جمع و تفریق زیر به واحد لایر هستند،آن ها را به واحد تومان بنویسید.
.....................................................................

0505 + 0805 = 0655

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

065 - 085 = 005

تمرین :جمع و تفریق زیر به واحد تومان هستند،آن ها را به واحد لایر بنویسید.
..................................................................

00 + 00 = 65

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

000 - 056 = 000

مساله:یک دالر کشوری 0555،تومان ارزش دارد 5.دالر این کشور چند تومان می شود؟

مساله 0055:لیره ی کشوری  05لایر ایران است 0 .تومان ایران چند لیره ی این کشور است؟

عدد های تقریبی:
گاهی برای محاسبه ی راحت تر،اعداد را به صورت تقریبی حساب می کنیم،برای این منظور رقم یکان،دهگان یا
صدگان را حذف و به جای آن ها صفر می گذاریم.
تمرین:عددهای زیر را با حذف رقم های یکان و دهگان بنویسید.
0008

6000

0500

تمرین:عددهای زیر را با حذف رقم های یکان،دهگان و صدگان بنویسید.
0000

0500

8000

تمرین:مقایسه کنید.
0050

0000

6850

0080

5006

5006

