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 ( دوم)سری  ریاضی سوم ابتدایینمونه سوال                           نام و نام خانوادگی:              

 حروف بنویسید.  به صورت عدد و  ( 1

 ...الف( پنج هزار و پنج: .......................................... 

 : ...................................ب( چهارصد و چهل و سه

 : ..............................1010ج( 

 : ...............................5005د( 

می  7علی ساعت  (  2 مدرسه  به  مدرسه  صبح  در  او  اگر  ساعت حضور   5رود. 

 ( به دو صورت بنویسید) ؟گرددمی داشته باشد، علی در چه ساعتی به خانه باز

 

 بهترین وسیله برای کشیدن دایره چیست؟ فرق قطر و شعاع را بنویسید. ( 3

 

ریال ایران    5ارزد.  لیره کشوری دیگر می  1000یک ریال کشور ایران به اندازه  (  4

 لیر کشور دیگر؟ چرا؟ 5000بیشتر است یا 

 

 ید.دهرا بر روی محور اعداد نشان  2*4=  4*2ی تساو( 5
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گلبرگ دارد. علی    4گل و هر گل    3شاخه گل دارد و هر شاخه گل    4( علی  6

 روی هم چند گلبرگ دارد؟

 یک مسئله بنویسید.   5*8برای ( 7

 

 . مناسب پر کنیدو اعداد ( جاهای خالی را با کلمات 8

 گویند.  ه جواب تقسیم .................................. میبالف( 

 گویند.  دور هر شکل را ............................. آن شکل می ب( اندازه

 حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر است با ............................ج( 

 متر برابر است با ............................. 500کیلومتر و  3د( 

 است.  ه( یک دو جین برابر ............................... عدد

دفتر    6بهاره  (  9 هر  خرید،  اسکناس    80دفتر  یک  و  به   1000تومان  تومانی 

 مسئله به سواالت زیر پاسخ دهید. ه داد. با توجه به فروشند

 ه است؟ه چند تومان خرج کردالف( بهار

 ب( بهاره چند تومان باید پس بگیرد؟ 

متر    4متر و عرض آن    9زمین  زمینی به شکل مستطیل وجود دارد. طول این  (  10

 است. محیط این زمین را به دست آورید. 
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 ؟ن هستندهای زیر دارای چند خط تقارهر یک از شکل( 11

 الف( دایره:

 ب( مربع:

 ج( مستطیل:

میلی متر است. طول این طناب چند    6سانتی متر و    3متر و    3طول طنابی  (  12

 میلی متر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فق باشینمو
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