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

 ها را از بزرگ به کوچک بنویسید.  آنرا مقایسه کنید و  اعداد زیر( 1

2807 – 2908 – 5065 – 7076 – 7067 

 به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.  4805( با توجه به عدد 2

 .الف( عدد را به حروف بنویسید 

 ب( جدول ارزش مکانی مربوط به عدد را رسم کنید. 

 ج( کدام رقم در بیشترین ارزش مکانی قرار دارد؟ 

 کمترین رقم در کدام مرتبه قرار دارد؟  د(

 ر کدام مرتبه قرار دارد؟ بیشترین رقم ده( 

 را بنویسید.  ی( گسترده عدد 

بکشید. اعداد داده   500تا عدد    100تا    100یک محور بکشید و آن را به صورت  (  3

 شده را به صورت تقریبی بر روی محور نشان دهید. 

327 – 450 – 389 - 421- 128 

 2ها  و صدگان آن   5و    0ها  نگان آو ده  2ها  تمام اعداد سه رقمی که یکان آن (  4

 ید. بنویس است را 7و 

 

 هید. ر را ادامه دالگوی زی( 5

9 – 5 – 2   
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ها چه روزهایی  امروز دوشنبه و اولین روز ماه است. تا آخر این ماه، دوشنبه( 6

 از ماه هستند؟

 

با توجه به    وشد.فرتومان می  400خرد و  تومان می  350ک را  علی هر بادکن(  7

 این مسئله به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 کند؟د چقدر سود میشوسه بادکنک بفرالف( اگر علی 

 تومان سود کند؟  250وشد تا علی پند بادکنک باید بفر ب(

 درستی و نادرستی هر کدام از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 8

 د.افتمیشه پشت سکه روی زمین میهسکه  پرتابدر الف( 

 های تکراری عددی فرد است. ترین عدد سه رقمی با رقمکوچکب( 

 تعداد قطرها در مثلث و مستطیل برابر است. ج( 

 مثلث دو زاویه راست دارد. د( 

 گویند.  به اندازه سطح یا کف هر شکل، مساحت آن شکل میه( 

 نتی متر است؟یره چند سااین دا سانتی متر است. قطر 6شعاع دایره ( 9

 

 ک مسئله بنویسید.  ی 6*5برای ( 10
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 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  11

 گویند.الف( به جواب ضرب .................................... می

 ب( قطر هر دایره ..................................... شعاع آن است. 

 هر عدد در یک برابر است با ..................................... حاصل ضرب ج( 

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

 ر متر یعنی ........................ مت 300کیلومتر و  2ه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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