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

آن(  1 رفتند.  فروشی  به آجیل  پدرش  با  کیلوگرم    400ها  مینا  فندق، یک  گرم 

ها چند های آنجرم آجیلیلوگرم بادام خریدند.  و نیم کمش  گرم کش  200،  پسته

 د گرم است؟کیلوگرم و چن

 

نفر تقسیم کنیم به هر نفر    6ها را بین  تایی شکالت داریم، اگر آن  4بسته    9(  2

 رسد؟یچند شکالت م

 

 ی زیر را انجام دهید.  هاتقسیم( 3

5/38 

8/47 

 مات مناسب پر کنید.  جاهای خالی را با کل( 4

 عاع آن دایره است.  قطر هر دایره .............................. ش الف(

 گویند. به جواب ضرب .............................. میب( 

 .اصل ضرب هر عدد در صفر ............................ استحج( 

 شود.  ای به نام .............................. استفاده میوسیله رم دو چیز ازجبرای مقایسه  د(

 داشته باشد مثلث .............................. نام دارد. ع هم اندازههر مثلث که دو ضل ه( 
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 رار دارد؟جامدادی چند مداد ق 4دارد. در قرار مداد  6در هر جامدادی ( 5

 

 دارد؟ شقاب چند بشقاب  بدست    3شقاب وجود دارد.  ب  6  هر دست بشقابدر  (  6

 

 کنید. شکل استوانه را رسم ( 7

 

ر است. محیط و  مت  8آن  حوضی داریم که شکل آن مربع است و هر ضلع  (  8

 مساحت حوض را به دست آورید. 

 

 ت؟ند سانتی متر اسسانتی متر است. قطر این دایره چ 6شعاع یک دایره  ( 9

 

تا صد تومانی دارد. با توجه به این موضوع به سواالت زیر پاسخ   10  علیرضا(  10

 دهید.

 ( علیرضا چند تومان پول دارد؟الف

 ریال چند تومان است؟  1500ب( 

 ؟تومان چند ریال است 300ج( 
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 شکلی بکشید که یک زاویه راست داشته باشد. ( 11

 

 یک مساله بنویسید.  48/ 6برای تقسیم ( 12

 

از ماه (  13 امروز شنبه اولین روز ماه است. تا آخر این ماه شنبه چه روزهایی 

 هستند؟

 

اختال14 بزرگ(  رقف  چهار  عدد  کوچک ترین  و  ره  می  رقمی  چهار  عدد  ترین 

 های آن تکراری نباشد چیست؟رقم 

 

و یکان    6و    6دهگان آن  و    3و    2ه صدگان آن  ( تمامی عددهای سه رقمی ک15

 باشد را با روش درختی بنویسید. 5و  7آن 

 

 

 

 

 موفق باشین
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