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 )سری اول(  سوم ابتدایی ریاضینمونه سوال                           نام و نام خانوادگی:              

 :یدبا دقت پاسخ دهبه سواالت زیر  2701با توجه به عدد ( 1

 رسم کنید. . جدول ارزش مکانی مربوط به عدد رابنویسیدالف( عدد باال را به حروف 

 د؟ ارزش مکانی قرار دار کدام رقم در کمترینب( 

 ن رقم در کدام مرتبه قرار دارد؟ ج( بیشتری

 د( گسترده عدد را بنویسید.  

های آن تکراری نیست را  ترین عدد چهار رقمی که رقم ترین و بزرگکوچک(  2

 د. بنویسی

واحد   4هر طبقه این ساختمان  ای است.  قهبط  8خانه مینا در یک ساختمان  (  3

 با توجه به این شرایط به سواالت زیر پاسخ دهید.  دارد.

 اختمان چند واحد است؟طبقه این س 2الف( 

 بقه این ساختمان چند واحد است؟ط 3ب( 

و رقم دهگان   7و    4،  0ن آن  م یکاتمامی عددهای سه رقمی را بنویسید که رق(  4

 باشد. 8و  3گانش و رقم صد 9آن 

 

 توان نوشت؟ چند عدد سه رقمی می 4و  3، 2های ( با رقم 5

 د.خص کنیها را مشترین آنترین و کوچکبزرگ
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 6

باشدالف(   داشته  اندازه  هم  ضلع  سه  که  مثلثی  مثلثبه  گفته .   ،   ....................................

 شود.می

 ب( قطر هر دایره ................................... شعاع آن است. 

 تر هستند.  ح ......................................... از صفر بزرگج( همه عددهای صحی

 ...................... درصد است. رتاب یک تاس احتمال رو شدن عدد زوج ...... د( در پ

 ه( واحد مساحت ....................................... است.

 ی خالی استفاده کنید.  در جاها< > = های از عالمت( 7

 کیلومتر  2متر ........................  3257 الف(

 متر  2 ر ................ سانتی مت 140ب( 

 متر  1سانتی متر ...................  100 ج(

 متر  6750یلومتر ....................... ک 6 د(

 تر  سانتی م  250متر ..........................  100ه( 

  کفه   یک  در  را   هندوانه  .است  بیشتر  گرم  250  کیلوگرم  4  از  هندوانه   یک  جرم(  8

  قرار  گرمی  400  وزنه  سه  و   کیلوگرمی  1  وزنه   2  دیگر   کفه  در  و   دهیممی  قرار  ترازو

 ؟شود میزان ترازو تا دایم کم وزنه قدر چه دادیم

 

 موفق باشین
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