" دبستان امام مجتبی  1دوره اول"

به نام خدا

" ارزشیابی مستمر ریاضی پایه ی سوم"

نام ونام خانوادگی

1

اردیبهشت 95

ساختمانی  5طبقه دارد  ،در طبقه  3واحد است و هر واحد  2اتاق خواب دارد.
در این ساختمان چند اتاق خواب است ؟
3طبقه چند واحد دارد؟
 9واحد در چند طبقه است؟
 12اتاق خواب در چند طبقه است؟

2

مغازه داری نوعی پاکن را  353تومان می خرد و  033تومان می فروشد  ،چند پاکن بفروشد با سود آن می تواند یک
پاکن بخرد؟

3

الگوهای عددی زیر را ادامه بده.

0

دیروز باران ساعت  9صبح شروع به باریدن کرد و  9ساعت بعد بند آمد  .در چه ساعتی باران بند آمده است؟

5

شکل های زیر را به چند روش دسته بندی کن  ،عبارت جمع و الگوی شمارشی برای آن ها بنویس.

6

ماشین ورودی و خروجی را کامل کن.
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7

با  3و  5برای صدگان و  6و  0برای دهگان و  1و  6و برای یکان  ،عدد سه رقمی بنویس و اعداد زوج را مشخص کن.

6

در یک پادگان سربازان در  7صف  13نفر ایستاده اند و  6نفر جلوی صف پرچم در دست دارند  .در پادگان چند
سرباز است؟

9

با سکه های  53و  133ریالی به چند روش می توان  233ریالی درست کرد؟

 13علی و دو دوستش هر کدام  2جعبه مداد رنگی  6تایی و  12تایی دارند که در بسته  6تایی  2مداد زرد و در  12تایی
 3مداد زرد است .آن ها روی هم چند مداد زرد دارند؟

 11اعداد  075 ، 233 ، 175را به صورت تقریبی روی محور نشان بده.

 12زمینی به شکل مستطیل که آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کردیم  ،و یک قسمت آن را به  3قسمت مساوی تقسیم
کردیم و در یک قسمت جو و دو قسمت گندم کاشته ایم  ،چه کسری از این زمین کاشته نشده است؟ چه کسری
گندم کاشته شده است؟( با رسم شکل)

 1 13دالر به اندازه  3333تومان ارزش دارد  ،برای خرید یک کیف  9333تومانی چند دالر باید پرداخت کرد؟

 10کسر مساوی با کسرهای زیر را با رسم شکل نشان بده.

=

" نابغه شدن ‘  99درصد به تالش ما بستگی دارد نه به هوش ما"

=

شریفی

