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

 دام از عبارات زیر را مشخص کنید. درستی و نادرستی هر ک( 1

 عاع دایره نصف قطر آن است. شف( ال

ر  تر است که مخرجش کوچکتها مساوی باشد کسری بزرگ( اگر دو کسر صورت آن ب

 باشد.  

 آن است.  برابر اندازه یک ضلع  4محیط مثلث متساوی االضالع ج( 

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

 ضلع دارد.  4ه( هر مربع 

 ید.  جاهای خالی را با عبارت و اعداد مناسب پر کن( 2

 کیلومتر برابر است با .................................... متر  6الف( 

 متر یعنی ................................. تا ده متر  1400ب( 

 یعنی .......................... صدتایی 2000ج( 

 یک دو جین برابر با .......................... عدد است. د( 

 ............................. کیلومتر و ........................ متر است.  متر   5362ه( 

به  فروشد.  تومان می  600خرد و  تومان می   400گل فروشی هر شاخه گل را  (  3

 سواالت زیر پاسخ دهید.

 کند؟ الف( این گل فروش با فروش یک شاخه گل چقدر سود می

 کند؟ قدر سود میوشد چاخه گل بفرش 4ر این گل فروش ب( اگ
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سانتی متر رسم کنید. مرکز و شعاع این دایره را مشخص    7ای به قطر  دایره (  4

 کنید.  

 

مینا چند  تایی مداد سیاه دارد.    7دسته    2تایی مداد قرمز و    3دسته    4مینا  (  5

 اد دارد؟ مد

 

و  گردد. ابرمیازظهر  بعد  6و ساعت    دورصبح به محل کارش می  7رضا ساعت  (  6

 چند ساعت بیرون از منزل بوده و چند ساعت در منزل است؟

 

شکالت وجود دارد. مجید    4بسته شکالت دارد و در هر بسته آن    6جید  م(  7

 چند شکالت دارد؟ 

 

ساعت بعد به مقصد   12ز حرکت کرد و  صبح به سمت شیرا  9( قطاری ساعت  8

 تی به مقصد رسیده است؟رسید. این قطار چه ساع

 

متر    5متر و عرض ان    8زمینی به شکل مستطیل وجود دارد که طول آن  (  9

 است. محیط این زمین چند متر است؟ 
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 یک مسئله بنویسید.   9*5برای ( 10

 

 عددهای زیر را به رقم و حروف بنویسید. ( 11

 ....................................................  4356الف( 

 ..ب( دو هزار و دویست و پنجاه .................

واحد   4طبقه است. هر طبقه از این ساختمان    7خانه مریم در یک ساختمان  (  12

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

 طبقه این ساختمان چند واحد دارد؟  2الف( 

 طبقه آن چند واحد دارد؟  4ب( 

 

 

 

 

 

 

 باشین موفق
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