
 آموزگار:آشوری دبستان خرد آزمون دی ماه ریاضی سوم

 

لایر می فروشد.با کشیدن جدول نشان دهید که با سود چند کیک می  350لایر میخرد و  300مغازه داری یک بسته کیک را -1

 تواند یک بسته کیک  بخرد؟

 کیک چند تومان سود می کند؟ 4با فروش 

 

 

 

 جدول های زیر را کامل کنید.-2

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به شکل های زیر:-3

 س زاویه های راست را مشخص کنید.سپویه های هر شکل را کنار آن بنویسید خط تقارن شکل های زیر را رسم کنید و تعداد زا

 

 

 

 

 

باشد.سپس برای آن شکل کشیده و در جدول ارزش  4و هزارگان آن  2،دهگان آن 5که صدگان آن عدد چهاررقمی بنویسید -4

 مکانی قرار دهید و عدد را به حروف بنویسید.

 

 

 

 

 کسرهای زیر را باهم مقایسه کنید.-5

                          ⅞  O  ⅝                                   ⅔واحد  O 2 ⅓واحد و  2

⅓  O  ⅛                                                      

⅔  O  ⅝ 

 

 لایر 4000  350

 تومان  220 

 ظهرقبل از  5 9

 بعدازظهر 18  

 گرم 1200  6500

 کیلو گرم  3 

 متر 3200  6000

 کیلومتر  4 



 آموزگار:آشوری دبستان خرد آزمون دی ماه ریاضی سوم

 کسرهای داده شده را به صورت تقریبی روی محور نشان دهید.-6

 

 2بعد از عدد  ⅓

 4مانده به عدد  ⅓

 

 حاصل ضرب های زیر را با روش های خواسته شده به دست آورید.-8

 

2×6  (محور(=

4×5  ( شکل( =

9×3 جمع() =   

 

 4سانتی متر کشیده سپس نقطه ی مرکز آن را مشخص کرده و آن را به  2با استفاده از پرگار دایره ای به شعاع -9

 قسمت آن را رنگ کنید و کسر آن را بنویسید. 2تقسیم کنید و قسمت مساوی 

 

 

( باشد را با روش درختی 2و  4آن ) ( و یکان 3و  5(،دهگان آن )9و4)همه ی عددهای سه رقمی که صدگان آن -10

 بنویسید.

 

 بازخورد تا حدودی خیر بلی اهداف آموزشی

     مسائل مربوط به الگو هارا به خوبی انجام می دهد.

     را به خوبی می نویسید.اعداد چهار رقمی 

     تقارن و زاویه ها را به خوبی میکشد و تشخیص میدهد.

کسر هارا به خوبی مقایسه می کند و روی محور نشان 
 میدهد

    

به خوبی پاسخ داده با روش خواسته شده  ضرب ها را 
 است

    

ا استفاده از پرگار دایره کشیده و شعاع و قطر ان را به .ب
 خوبی تشخیص می دهد

    

     رقمی را به روش درختی نوشته است.3اعداد 

 


