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

مرکز و شعاع آن را مشخص کنید.    سانتی متر رسم کنید.  8ای به قطر  دایره(  1

 کنیم؟ای استفاده مییلهچه وس یره ازبرای رسم دا

 

.  ترین عدد چهار رقمی را بنویسیدترین و کوچکبزرگ  4و    7،  0،  5با اعداد  (  2

 ها را به دست آورید.  آن حاصل جمع

 

مداد پنج مداد سبز و هفت مداد قرمز است. چه کسری از مدادها آبی    18از  (  3

 د.  هستند؟ با رسم شکل نشان دهی

 

فروشد.  تومان می  320یمت خرد و آن را به قتومان می  250را   مدادعلی یک ( 4

 له به سواالت زیر پاسخ دهید. با توجه به این مسئ

 کند؟ چند تومان سود مییک مداد از فروش علی الف( 

 کند؟مداد چند تومان سود می 5با فروش ب( 

متر را   400کیلومتر و    1ا راه برود. او  متر ر  500کیلومتر و    3خواهد  ( مریم می 5

 ؟دراه رفته است. او باید چند متر دیگر راه برو
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 ره چند سانتی متر است؟یسانتی متر است. قطر این دا 6شعاع یک دایره  ( 6

 

نفر تقسیم کنیم به    6بین  ها را  تایی شکالت داریم. اگر این شکالت  4بسته    9(  7

 ؟ رسدهر نفر چند شکالت می

 

 نید. ( درستی و نادرستی هر کدام از عبارات زیر را مشخص ک8

 شود.عدد صفر می  9بر  1764الف( باقیمانده تقسیم عدد 

 .هر زاویه یک زاویه مکمل دارد ب( 

 متر است.  3000متر   300دو کیلومتر و ج( 

 دقیقه است.  60یک ساعت د( 

 نامند.  ه( جواب تقسیم را خارج قسمت می 

 ید. این عدد چند رقمی است؟را به حروف بنویس 6549عدد ( 9

 

متر است. محیط و مساحت    6یک حوض داریم به شکل مربع که هر ضلع آن  (  10

 این حوض را محاسبه کنید.  
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 .شکل استوانه را رسم کنید( 11

 

 روز است. سه هفته چند روز است؟ 7یک هفته ( 12

 

ضوع  واحد دارد. با توجه به این مو  3که هر طبقه    طبقه دارد   5یک ساختمان  (  13

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 چند واحد دارد؟  4الف( طبقه 

 یکدیگر چند واحد دارند؟  قه آخر بابط 4ب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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