
 دوره اول" 1" دبستان امام مجتبی )ع(   به نام خدا           

 95اردیبهشت "ارزشیابی مستمر ریاضی پایه ی سوم ج"                                      : نام ونام خانوادگی      

ظرف های شله زردی را که مادرش برای نذزی آماده کرده بود، روی سینی می چیند و برای همسایه ها می برد.  مبین  1

 ظرف روی سینی می چیند.( 7ظرف شله زرد، چند بار باید سینی ها را پر کند؟ )هر دفعه  36برای پخش کردن 

 

 است. قطر این دایره چند سانتی متر است؟ سانتی متر 63برابر شعاع دایره ای  5 2

 

 می شود؟ 23م تر از کچه عدد های یک رقمی هستند که اگر در خودشان ضرب شوند، حاصل آن ها  6

 

 ؟استسانتی متراست مساحت این مربع چند سانتی متر 63محیط یک مربع  4

 

 برای هر حالت ، یک جمله بنویس. 5

 به طور حتم اتفّاق نمی افتد احتمال دارد اتفّاق بیفتد به طور حتمی اتفّاق می افتد

   

 

 نمودار دایره ای مربوط به اطالعات داده شده را رسم کن. 3

 ماشین لباسشویی  هم زن برقی  اتو   جارو برقی  تلویزیون  رادیو  نوع وسیله ی برقی

 13         23       63   23          23      23     تعداد فروش در یک روز

 

 

 

 

 تعداد ساعت های استفاده از کامپیوتر به صورت زیر است. 7

 الف( چه کسی بیشتر از بقیه از کامپیوتر استفاده کرده است؟

 ب( چه کسی کم تر از بقیه از کامپیوتر استفاده کرده است؟

 مربوط به اطالعات را رسم کن.ج( نمودار ستونی  

 

 

 

 

 مهرداد یزدان امیر رضا سام متین نام

 6 6 4 2 6 ساعت

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



هفته چند ساعت به کتابخانه می  4ساعت به کتابخانه محله ی خود می رود ، او در  6هر هفته دو روز و هر روز ایلیا  8

 رود؟

 

 تا کم کردیم . چه عددی به دست می آید ؟ چرا؟ 13جمع کردیم و از حاصل  13عددی را با  9

 

 5×6را روی محور نشان بده.                                                                               =ضرب و تقسیم های زیر  13

 

                                                                                                                                              =4÷12 

 

 

 سال بزرگ تر است آن ها روی هم چند سال دارند؟ 3سال دارد ، مادرش از دو برابر سن او ،  9بنیامین  11

 

 آیا می توان خط راست را اندازه گیری کرد ؟ چرا؟ 12

 

 

است . محیط این مستطیل چند سانتی متر  سانتی متر48سانتی متر است،  3مساحت یک مستطیل که یک ضلع آن  16

 است؟

 
 

چسبیده شده است.چه سطحی از قاب سفید  4×6سانتی متر یک عکس  8و  5روی یک قاب سفید به طول و عرض  14

 دیده می شود؟

 

 

 -----------------------------------------------دو عدد چهار رقمی را چه طور مقایسه می کنی؟  15

  -----------------------------------------------------------------------   . 

4533                4353                      8921 9812 8563            5863 
 

 ) تکنیکی(   8956    )تکنیکی(  4532 حاصل جمع و تفریق های زیر را به صورت خواسته شده بنویس. 13

 -3589           +                2956             )فرایندی( 9543                         )فرایندی( 2349                

               5326                                   +4953-                                   _________             ___________ 

          ___________ _____________ 

 

                                                                     

 

                                                                                   

 " آینده متعلق به افراد با قابلیت است."     شریفی                                                                                   
 


