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

ددهای داده شده زیر را جمع کنید و سپس برای اطمینان از درستی آن را  ع(  1

 امتحان کنید.  

(3893،4387) (3467 ،3241،233 ) 

مکعب مستطیل چند سه شی نام ببرید که به شکل مکعب مستطیل باشد.  (  2

 سطح دارد؟ 

 

ر  صفحه و با  80صفحه، بار دوم    42ینا بار اول  صفحه دارد. م  150یک کتاب  (  3

ضوع به سواالت  صفحه از این کتاب را خوانده است. با توجه به این مو  20سوم  

 خ دهید. زیر پاس

 ( مینا چند صفحه را خوانده است؟ الف

 ب( مینا چند صفحه را نخوانده است؟ 

 پر کنید.  جاهای خالی را ( 4

 تومان ................................... ریال است.  600الف( 

 سانتی متر ............................... متر است.  154ب( 

 ........................ است. گرم ..  250گرم و کیلو 3ج( 

 .......................... وزنه نیم کیلویی است.  یک کیلوگرمد( 

 یک دو جین برابر ........................ عدد است. ه( 
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و    ترین عدد چهار رقمی را بنویسیدترین و کوچکبدون تکرار ارقام بزرگ(  5

 عدد را از هم تفریق کنید.  این دو 

 

 سانتی متر است. قطر این دایره را حساب کنید.    423عاع دایره ش( 6

 

سانتی متر است. طول هر ضلع این    27ی االضالع  محیط یک مثلث متساو(  7

 چند سانتی متر است؟ مثلث

 

 تا بنویسید و بشمارید.  ت تا هشتش را به صورت ه 240تا  192از عدد ( 8

 

واحد دارد. با توجه    3طبقه دارد و هر طبقه این ساختمان    10یک ساختمان  (  9

 به این موضوع به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 قه چند واحد دارد؟ بالف( سه ط

 چهار طبقه چند واحد دارد؟ ب( 

 ج( شش طبقه چند واحد دارد؟ 
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 ؟آیدبه دست می  1000به کدام عدد، حاصل جمع  124با اضافه کردن ( 10

 

 تی و نادرستی هر کدام از عبارات زیر را مشخص کنید. درس( 11

 الف( در هر دایره اندازه شعاع دو برابر اندازه قطر است. 

 قطر است.  6ای هر شش ضلعی دارب( 

 د. افتاتفاق میحالت   12ج( در پرتاب تاس 

 است. بر لساقین با هم براسه ضلع مثلث متساوی اد( 

 سانتی متر است.   1000یک متر برابر با ه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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