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به نام خدا
آسمون مداد کاغذی ریاضی

ارسشیابی مستمز دوره ای مهز تا دی
کالس سوم ابتدایی

نام و نام خانوادگی:

دبستان شاهد شهید بهشتی
طزاح :سهزا رحمان نژاد

سال تحصیلی

 .1تا تَجِ تِ ضکل در جای خالی عذد یا کلوِ هٌاسة تٌَیس.
تِ عذد.............................. :
تِ حرٍف.................................................. :
 .2علی هی خَاّذ کتاتی را کِ  121صفحِ دارد تخَاًذ  .اگر اٍ رٍزی  21صفحِ از راکتاتص تخَاًذ ،هطالعِ ی کتاب علی چٌذ
رٍز طَل هی کطذ؟
 .3الگَی عذدی زیر را اداهِ تذُ.

.........-..........-........-1200-1250-1300

.........-..........-........-7300-8300-9300

1 - 3 – 6 – 10-........-.........-.........

200-2500- 300-........-.........-.........

 .4جذٍل زیر را کاهل کي.

6111

3171
451

ریال

2:15

تَهاى

 7:23زهاى
23:25

تعذ از ظْر

 .5عذد ّای داخل هستطیل تِ کذام عذد ًسدیکتر است؟عالهت تسى.

8000 8950 9000

3

 1واحد بعد اس عدد2

4

2

2340 3000

 .6در جای خالی  ،عذد هٌاسة تٌَیس.
الف) 478ساًتی هتر ; .......هتر ٍ ........ساًتی هتر
ج)7111گرم;......کیلَگرم

ب) 3511هتر; ......کیلَهتر ٍ  ......هتر
د)2کیلَگرم ٍ 361گرم; ........گرم

2000

 .7ترای ضکل ّا کسر هٌاسة تٌَیس ٍ ترای کسر ّا ضکل هٌاسة تکطیذ.
1

3

3

6

.3.8جا ّای خالی را تا عذد هٌاسة ٍ ضکل ّا را تا رًگ کردى کاهل کٌیذ.

ٍ........احذ ٍ ٍ ........احذ

2
3

ٍ........احذ ٍ ٍ ........احذ

ٍاحذ تعذ از عذد 3

 .92اهیر
4

3
4

ٍ رضا

ٍ 2احذ ٍ

4
6

ٍاحذ

پَلطاى را صذقِ دادًذ  .تا کطیذى ضکل  ،دٍ کسر را هقایسِ کٌیذ.
2

3

4

4

 .11جا ّای خالی را کاهل کٌیذ.
تَضیح عثارت ضرب
...دستِ ی ...تایی هی ضَد...

ضرب

جوع

ضکل

;2×6
;7+7+7+7

...دستِ ی ...تایی هی ضَد...

 .11زیٌة  9سال ٍ پذرش  45سالِ است .سيّ پذر زیٌة چٌذ تراتر سيّ زیٌة است؟
 .12ترای ضکل زیر دٍ ضرب ٍ دٍ تقسین تٌَیس.

...... ÷ .......; .......

...... ÷ .......; .......

......×.......; .......
......×.......; .......

 .13در جای خالی عذد ّای هٌاسة تٌَیس.

)5+3( × )1+5(;...........× ..........;.........
)6×4( - )2×7(;........... -..........;............
)2×3( + )8×5(;...........+..........;.........
.14در ضکل ّای هقاتل زاٍیِ راست را رًگ کي.

 .14دایرُ ای تِ ضعاع 2ساًتی هتر رسن کردُ  ،ضعاع ٍ قطر آى را هطخص کي.

 .15در ضکل ّای زیر خطَط هَازی را تا یک رًگ هطخص کي.

تازخَرد آهَزگار:

خسته نباشی

