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

 را در نظر بگیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید. 546876عدد ( 1

 الف( این عدد چند رقمی است؟ 

 ان هزار آن چند است؟ب( رقم یک

 ن چند است؟ج( رقم دهگان آ

 تر است؟سانتی متر است. قطر این دایره چند سانتی م  9ای شعاع دایره ( 2

 

 ت مناسب پر کنید.  ( جاهای خالی را با کلما3

 ............................... است. الف( جای نوک سوزن پرگار 

 ....................... است...........ب( واحد مساحت 

 عت ............................. است.  ج( یک سا

 ویند.  گ................................... مید( جواب تقسیم را 

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

فروشد. به سواالت زیر  تومان می  400خرد و  مان میتو  320علی هر مداد را  (  4

 پاسخ دهید. 

 ؟کندد چقدر سود میوشمداد بفر  3الف( اگر او 

 د تا با سود آن بتواند یک مداد بخرد؟ وشب( علی چند مداد باید بفر
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 های زیر را مشخص کنید. تی عبارتدرستی و نادرس( 5

 گویند.  می احت آن شکلس م الف( اندازه دور تا دور هر شکل را 

 ن است. لساقیی امتساو لثو ضلع برابر داشته باشد مثمثلثی که دب( 

 د.نگویآن شکل می محیط لر هر شکبه اندازه دوج( 

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

 ضلع دارد.  4هر مربع ه( 

 هید. در جاهای خالی اعداد مناسب را قرار د( 6

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

 تر متر برابر است با ................................ میلیم 6ب( 

 کیلوگرم برابر است با ........................... گرم 3ج( 

 سانتی متر برابر با .............................. میلیمتر 10د( 

 یک خط متقاطع و یک خط موازی رسم کنید. ( 7

 

تومان پول دادیم. کاغذ ورقی چند تومان بوده    45ورق کاغذ    9برای خرید  (  8

 ؟است
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از  6اتوبوسی ساعت  (  9 به سمت اصفهان    صبح  از  تهران  بعد    9حرکت کرد و 

رسیده   اصفهان  به  ظهر  از  بعد  چند  ساعت  اتوبوس  رسید.  اصفهان  به  ساعت 

 ؟است

 

واحد است. با توجه به این    2طبقه دارد که هر طبقه آن    8یک ساختمان  (  10

 ع به سواالت زیر پاسخ دهید. موضو

 چند واحد دارد؟  4الف( طبقه 

 طبقه آخر با یکدیگر چند واحد دارند؟  4ب( 

ها  گان آن و صد  5و    0ها  گان آن، ده3ها  آن تمامی اعداد سه رقمی که یکان  (  11

 است را بنویسید.  7و  2

 

 

 

 

 

 

 

 اشین موفق ب
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