
  

         

           

  .مشخص کن» غ«و جمالت غلط را با » ص«جمالت صحیح  را با ! فرزندم         

رو باشد 4ال این که بعد از پرتاب تاس عدد ماحت	1
.است 	4

 پاره خط درست می شود 6اگر دو قطر یک دایره را رسم کنیم.

به اندازه ي سطح هر شکل محیط می گویند.
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.میلی متر است 57س همان   

  . وصل کن  "ب "را به کسر مساوي خودش در ستون  "الف  "هرکسر ستون  - 2         

  "ب  "                                      "الف  "                              

  مربع                              

  مثلث                               

  استوانه                              

  مکعب                                

                                                                            

  .در هر سوال گزینه ي صحیح را انتخاب کن  -3       

 متر  7متر و عرض  9می خواهیم آن را با موکتی به طول . متر است  8و  9طول و عرض یک اتاق به ترتیب

. بپوشانیم

  ماند ؟  چند متر مربع از اتاق خالی می

  متر مربع 9) د        متر مربع              8) ج     متر مربع            63) ب متر مربع            72) الف            

 من چه عددي هستم ؟. جمع کنی عدد هشت می شوم  8ضرب کنی و بعد با  5اگر مرا در  

  8) د                                     0) ج                                 10)ب                              1) الف

  

  ّذنیبه نام خالق بی همتا                                     دبستان شهید  مؤ                                                          

  شناخت اشکال ھندسی،انجام صحیح تقسیم با باقی مانده،تشخیص زاویھ راست، رسم صحیح نمودار دایره ای و ستونی:ھدف

نام و نام خانوادگی :                آزمون مدادي کاغذي ریاضی اردیبهشت پایه ي سوم                        سال تحصیلی   

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



 آن عدد کدام است ؟. شد  55جمع کردیم جواب  15عددي را دو برابر کردیم سپس حاصل را با

  10) د                                     50) ج                            20) ب                          15) الف 

می باشد ؟  6و  9کدام تقسیم به ترتیب خارج قسمت و باقی مانده ي

  

  

  )د                      )                   ج                                  )ب                                )الف            

 کدام دسته از شکل هاي زیر زاویه ي راست دارند ؟

لوزي                                                                                                     –مربع ) دایره                      ب –مثلث متساوي االضالع ) الف             

  مربع –مثلث متساوي االساقین ) مربع                                               د  –مستطیل ) ج 

 طول این مستطیل چند متر . متر برابر است  4متر با محیط یک مستطیل به عرض  6محیط یک مربع به ضلع

است ؟ 

  متر 16) متر                              د 12) ج                  متر         8) متر                      ب4) الف             

  بلندي این ساختمان چند میلی متر است ؟. میلی متر است  7سانتی متر و  54متر و  9بلندي یک ساختمان  - 4      

  

        با توجه به نمودار دایره اي نمودار ستونی .نمودار دایره اي درخت هاي موجود در یک باغ به شرح زیر است  -5       

  . است 72تعداد کل درخت ها . کنید آن       آنرا رسم   
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  ارزشیابی       

خود سنجی  

 اممن یاد گرفته.............................................................

ا یاد نگرفته امام...............................................................

 آنچه باید انجام دهم تا بهتر یاد بگیرم......................................

 یاد گرفتم........ من از  درس................

بازخورد  توصیفی آموزگار.................................................................................  

  

  

قابل   خوب  خیلی خوب  

  قبول

نیاز به 

  تالش

          تشخیص می دهداشکال هندسی را به درستی 

          .تقسیم با باقی مانده  را به درستی انجام  می دهد

          .نمودار دایره اي و ستونی را به درستی رسم می کند

          هدزاویه دراست را در اشکال هندسی به درستی تشخیص  می د

از سخنان دکتر قره باغی                 .               ال می رساندمکار ، عمل  و تجربھ کردن کودک را بھ ک   

https://t.me/MoallemYarir

