
 

 

 

 

الگوهای زیر را ادامه بده.-1  

                                                                                               ..........-.........-.............-...........-11 -11 -11  

                                                                                    ..........-.............-..............-...........-062 -012 ،022  

                                                                             ...........-............-............-.............- 0022 -0022 -0122  

                                                                                                                                                                

پخش می شود زمان پخش این برنامه چه ساعتی در بعد از ظهر است؟ 10:12برنامه عموپورنگ ساعت -0  

                                                                                                                                                                

( باشد.5،1صدگان آنها ) ورقم 1 و رقم دهگان آنها (1،8،0رقمی رابنویسید که رقم یکان آنها ) 1همه ی عددهای  -1  

 

 

 

                                                                                                                                                                

را به حروف بنویس. 0205عدد  -0  

 رقم صفر در چه مرتبه ای قرار دارد؟                                       بزرگترین عدد درچه مرتبه ای قرار دارد؟

                                                                                                                                                                

جاهای خالی را پر کن.-1  

 .................خطی است که دوسر آن بسته است.

ده تایی. 1هزار تایی و 0صدتایی و6ویکی  1عدد..............یعنی   

 ..............بی نهایت قطر دارد.

....کیلوگرم و............گرمگرم یعنی.......... 1122  

زاویه ................از زاویه راست کوچکتر است.   

قطر آن.........است.پس است  1شعاع دایره ای   

                                                                                                                                                                

بده.زیر را روی محور نمایش  کسرهای-6  

6قبل از عدد  واحد         

                                                                                                                            0احد بعد از عدد و             

                                                                                                                                                                

.زیر را با شکل نشان بدهکسر های  تساوی-0       

 بسمه تعالی

آزمون ریاضی سوم                  دارالمتقین دخترانه مدرسه قرآنی       :              خانوادگی م ونامنا  

55اردیبهشت                              :                                                          وزگارآم  
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  اتهای خواسته شده رابنویس.برای شکلهای زیر عملی-8

                                                                    .........+.........+..........+..........=..............  

                                                                                           ...........×............=...........  

                                                                                           ............÷............=...........  

                   

 

                                                                                                                                                                

به چند متر نرده نیاز برای دور تا دور آن را نرده بکشیم  خواهیم دور تا دورآن می 6وعرض  5ل مستطیل به طول کباغچه ای به ش-5

 داریم؟

                                                                                                                                                                

                                            .شکل زیر را پیدا کنمحیط – 12

 

 

 

                                                                                                                                                                

حاصل جمع وتفریق های زیر رابدست بیاور.-11  

                                                                1010                                          1800  

                                                                0101-                                         1105+  

 

 

 

 

 

مقایسه کن وعیالمت > = < بگذار.-10  

  ع          نصفرب                           122× 02        12× 022                      0222+ 0122        1122+ 2212

             0×2       11 ×2                                                                                             0     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

در باغ مشهدی حسین درختان زیر کاشته شده است. 11  

 درخت سیب پرتقال هلو نارنگی

 تعداد 12 1 02 11

 درختان هلو چه کسری از کل درختان هستند؟

 کدام درخت بیشتر دراین باغ کاشته شده است؟

ستونی برای آنها بکش.نمودار دایره ای و  
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 تکنیکی فرآیندی
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ی زیر را بنویس.انام شکله-10  

                                                    

 

                                                                                                                                                                

حاصل ضرب وتقسیم های زیر را بدست بیاور.-11  

                                                              8     60                  6      06                   111                       58  

                                                                                                                          0            ×            1 ×  

 

     

  

ساعت چند جفت جوراب می بافد؟ 02 جفت جوراب می بافد .این دستگاه در 01یک دستگاه جوراب بافی در هر ساعت -16  

 

 

می شود آن عدد راحساب کن. 02جمع می بندیم حاصل  8عددی راچهار برابر می کنیم وبا -10  

 

 

                                                                                                                                                                

سال باشد سن حسین چند برابر سن پسر خاله اش است؟ 6سال است اگر سن پسر خاله اش  12سن حسین  – 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

قله های ریاضی تو می توانی  

.رافتح کنی   
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