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

 به سواالت زیر پاسخ دهید.  5064با توجه به عدد ( 1

 عدد باال را به حروف بنویسید.  الف( 

 ل ارزش مکانی مربوط به آن را رسم کنید. ب( جدو

 ن ارزش مکانی قرار دارد؟ ج( کدام رقم در کمتری

 د( بیشترین رقم در کدام مرتبه قرار دارد؟ 

 ه( گسترده عدد را بنویسید.  

 ای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  جاه( 2

 تر کیلومتر برابر است با ............................. م  4الف( 

 یعنی ..................... صد تایی 4000ب( 

 ....................... دارد.  2هر مربع ................... ضلع و ج( 

 د( ضرب هر عدد در .............................. برابر با خود عدد است. 

 ...... است.  ه( واحد سطح، مساحت مربعی است که طول هر ضلع آن .................

های داده شده زاویه م کنید که به تعداد عددهایی رسبه کمک گونیا شکل(  3

 راست داشته باشند. 
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 نید. درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص ک( 4

 تعداد قطرها در مثلث و مستطیل برابر است. الف( 

سانتی متر    64باشد،  سانتی متر    8هر ضلع آن برابر با    ب( محیط یک چهار ضلعی که

 است. 

 مثلث دو زاویه راست دارد.ج( 

 ها با تعداد قطرها برابر است.  در پنج ضلعی تعداد ضلع ( د

 میلی متر است.  100یک متر برابر با ( ه

 توان روی کاغذ قرار داد و دور آن خط بکشید. یک را از چند طرف می ( 5

 

 قارن را تعریف کنید.  ( ت6

 

و رقم دهگان    6و    4،  0تمام عددهای سه رقمی را بنویسید که رقم یکان آن  (  7

 باشد.  8و  4و رقم صدگانش  8

 

 توان نوشت؟ چند عدد سه رقمی می 4و  3، 2های با رقم( 8

 

 یک مثلث ....... زاویه دارد و یک مستطیل ............. زاویه راست دارد.( 9
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با توجمی  350خرد و  می  300ا هر کیف را  رض(  10 به  فروشد.  این موضوع  به  ه 

 سواالت زیر پاسخ دهید.  

 فروش یک کیف چند تومان برای رضا سود دارد؟ الف( 

 تومان سود کند؟ 250کیف بفروشد تا  ب( رضا چند

 را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.   5406عدد ( 11

 ی کدام رقم بیشتر است؟ الف( ارزش مکان

 ب( عدد باال را به حروف بنویسید.  
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