
99دی هاٍ : بسوَ تعالی                            هدرسَ غیر اًتفائی دختراًَ سوا                     تاریخ   

سوم ابتدایی   : پایَ                               ریاضی:  ًام ازهوى   :..........ًام وًام خاًوادگی  

 الگوُای زیر را اداهَ دُید.-1

                                     .....-.....-.....-....72-81-9 

                                    .....-.....-.....-....81-6-3-8 

 در جای خالی عدد هٌاسب بٌویس.-2

 هی شود....دٍ تایی ....یکی....ُسارتایی....صدتایی 3553

 یعٌی.....ساًتی هترهتر 5

 هتر یعٌی ....کیلوهتر....هتر3555

 گرم یعٌی......گرم 343کیلوگرم و 9

 

 حاصل جوع ُای زیر را بدست آورید؟-3

  =......1+35+455+5555+2555                                         =....9+25+555+3555+4555 

 عددُای زیر را هقایسَ کٌید واز بسرگ تر بَ کوچک تر هرتب کٌید.-4  

                                                           6392-3496 -7333-7659-3734 

 

 

 

 

 جدول ُای زیر را کاهل کٌید.-5

 

 

 

 

 

 

 کسرُای زیر را روی هحور ًشاى دُید.                         -6

 2واحد قبل از عدد 1                                                                                         1واحد بعد از عدد  3

5                                                                                                                  3 

 

 زمان 71  33:22

 بعدازظهر  2:33 

 لایر 2222  3712

 تومان  32 
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پول دارند رضا ثلث و علی ربع پول خود را خرج کرده اند با رسم شکل نشان بده که چه رضا و علی هر کدام یک مقدار مساوی  -1

 کسی پول کمتری خرج کرده است؟

 

 

 

 تایی دارداو چٌد شکالت دارد؟2 بستَ شکالت کاکائویی4تایی و 6بستَ شکالت شیری 3هیٌا -1

 

 

 .جدول را کاهل کٌید -9

 

 

 

 

  

 

 

 

 برابر هدادُای خواُرم باشد هي و خواُرم روی ُن چٌد هداد دارین؟ 1هداد دارم اگر هدادُای هي  37هي  -81

 

  

 در ُر شکل رارًگ بسًید. خطوط هوازی-11 

 

 قسمت آن را رنگ کنیدو کسر مربوط به آن  7قسمت مساوی تقسیم کنیدو 6سانتی متر رسم کنید آن رابه  3دایره ای به شعاع -73

 را بنویسید.      

 شکل جمع ضرب توضیح عبارت ضرب

    تایی می شود.3دسته ی7
 
 
 

   
 
 
 
=9+9+9 
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 در جا های خالی عدد مناسب بنویس.-72  

                                                                                                                                1.....=62                                      

                                                                                                          ....=.....-(=....8*3  )-  (2*1) 

                                                                                                        (=......+....=.....2*6(+  )2-9) 
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 خانوادگی:نام و نام

 دقیقه 45ت آزمون: مد

 99/ …/...تاریخ آزمون: 

 خراسان جنوبیداره آموزش وپرورش ا

 پسرانه سما دوره اول ـ بیرجنددبستان 

  ریاضی سوم
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

23 

140 

 جای خالی را با عددمناسب پرکنید.

 

 

 

2 

   نمونه ادامه دهید.                       توجّه بهبا الگوها را 

 

  

 (1(                شکل )2(                        شکل )3شکل )                                                                                                    

                                                                       ، ................ ، ................ ، ............... ، ...............28 ،33  ،29  ،34  ،30 

 

3 

 زمان 15 23  20

 بعد ازظهر 3  5 

 جدول داده شده زمان را مانند نمونه پرکنید.

 

 

4 

 خالی را با پاسخ مناسب پرکنید.جاهای 

 : ).............()باتکرار رقم ها( : )............(          بزرگ ترین عدد چهار رقمی )باتکرار رقم ها( کوچک ترین عدد چهار رقمی       

 

5 

 جاهای خالی داده شده را پرکنید.

 گرم یعنی .......... کیلو و ........... گرم.    2750     

 سانتی متر یعنی ......... متر و .......... سانتی متر. 325     

 یعنی .......... یکی ........... ده تایی ............. صدتایی ............ هزارتایی.  5321عدد     

 

6 
 با توجّه به محور اعداد داده شده را به صورت تقریبی نشان دهید.

6099  ،4781  ،2250  ،920 

 

+  02  −  15  
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  عدد های کسری داده شده را روی محور نشان دهید. 8

 
3
4

 4واحد قبل از عدد  

2
3

 1واحد بعد از عدد   

برای کسر  9
1
2
 دو کسرمساوی با آن نوشته وبا قسمت بندی مناسب روی شکل نشان دهید. 

                                                                                                                                                                 =              =  
1
2

 

 

 بگذارید. > = <هرکدام ازکسرهای داده شده را روی شکل نشان دهیدوبا استفاده از آن ها مقایسه کرده وعالمت  10

                                                                          
1
4

             
1
2

 

 

 پسر عزیزم موفق باشید

 
 

7 
 7926  =...............  +..............  +.............  +............                     به صورت گسترده بنویسید.عدد داده شده را 

                                                                                          ............+  .............+  ..............+  ...............=  5324   
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 بسمه تعالی 

  کلاس سوم              دي ماهریاضی نوبت اول   آزمون              ی :        نام و نام خانوادگ

.یاد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى کند و رحمت او را فرود مى آوردامام علی ( ع ) می فرمایند :    

نید .جاهاي خالی را کامل ک-1  

............................صدتایی می شود  0ده تایی و  5یکی و  6هزارتایی و  2  

....................................................................................................به حروف می شود   7086  

.....................................شش  به رقم می شود   هفتاد و  دو هزارو سیصد و  

مربع درست شده است .  .......مکعب از   

میلی متر است .  ......... یک سانتی متر  

سانتی متر است .  ..................متر  3  

گرم است .  .........................گرم 250کیلوگرم و  2  

تر است . م .............کیلومتر و  ...............متر  4500  

زاویه ي راست دارد .  ...............وسیله اي براي  تشخیص زاویه ي راست   است . مربع  .................  

قطر دارد.   ...................نصف قطر است . دایره   .............   

بعد از ظهر  ............... می شود  ساعت  20ساعت   

............. اعتبعد از ظهر می شود س 3ساعت   

 

صندلی چند پایه دارد ؟ 2پایه دارد .  4یک صندلی   -2  

صندلی چند پایه دارد ؟ 3  

 

باشد را بنویسید .  4و رقم یکان آن  5رقم دهگان آن  ˓ 3و  2تمام عدد هاي سه رقمی که رقم صدگان آن  -3  
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 4- 2000  لیره ي کشوري 10 ریال است . 3 تومان چند لیره ي این کشور است ؟

 

 

 

را نشان دهید.  8ساعت یک ربع مانده به  -5  

 

 6- عدد داه شده را روي محور نشان دهید .          2       واحد بعد از عدد 1  

                                                                             3   

 

مقایسه کنید . = > )  <کسر هاي زیررا با زدن علامت  (   -7  

  1              1                    2              1واحد                                        1واحد  و  4واحد                   2واحد  و  5

               8                                           8                                                 3             3                   2               3  

 

 

شد . آن عدد چیست ؟ 17حاصل  ˓کردیم  10عددي را به اضافه ي  -8  

 

 

رسم کنید .   سانتی متر 2دایره اي به شعاع  -9  

•م                                                                             ................ بهترین وسیله براي رسم دایره چیست ؟  
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حاصل ضرب ها را به روش هاي خواسته شده به دست آورید . -10  

     3  × 4بارسم شکل                                                                        5 × 9               با نوشتن 

...................................................................  

                6 × 5تا                  5تا  5با شمارش                                                             2 × 6با محور               

 

 

8500           6800                                3520              3589دخترم عدد ها را باهم مقایسه کنید .         -11  

 

نفر از دوستانش بدهد . به هر نفر چند کیک می رسد ؟ 9کیک خرید . او می خواهد کیک ها را  به  27فاطمه  -12  

 

 

 13-  زهرا 8 سال و مادرش 32 سال دارد. سن مادر زهرا چند برابر سن اوست ؟

 

موازي رسم کنید . دو خط  – 14  

 

و سربلندي شما آرزوي همیشگی ماست . یتامید هاي آینده موفق  

 بازخورد  معلم : 

 کانال آموزش ابتدایی 

@bahambxanim 
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