


 به نام خدا

 9316اه ماردیبهشت                  دبستان شهیدباهنر                                 ریاضی زمون مدادکاغذیٱ

 فاطمه عابدینی: طراح  کالس سوم                                                        نام ونام خانوادگی        

 غلط صحیح درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید 9

 متر4052متر برابر است با 052کیلومتر و4 -

 گرم022کیلوگرم برابر است با 0 -

 میلی متر0سانتی متر و  02میلی متر برابر است با  020 -

 جاهای خالی را کامل کن 0

 وجه تشکیل شده است.................... مکعب از  -

 آن رنگ شده است.................. ربع مستطیل یعنی  -

 قطر آن.....................ی شعاع دایره برابر است با  اندازه -

 اگر دو خط موازی را ادامه دهیم همدیگر را قطع نمی کنند -

 

 بعدازظهر 0:32  4:52

 زمان  96 
 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کن 3

 روز سوم تیرماه شنبه است در این ماه شنبه ها چه روزهایی از مرداد است -

39  ،04  ،91 ،92  ،3 01  ،00  ،95  ،8  ،9 

32  ،03    ،96  ،1  ،0 08  ،09  ،94  ،1  ،5 

 عدد هفت هزارو سه کدام است-

1322                                     123                                    1223                                   132 

 باید چند تومان به فروشنده بدهد ریالی 4522تومانی ویک بسته بیسکوییت 1522ت رضا برای خریدیک بسته شکال-

9022                                     1152                                  3222                                   322 

 شعاع وقطر به ترتیب کدام است سانتی متر باز کنیم  3اگر دهانه ی پرگار را 

 6وقطر  6شعاع                        3وقطر  3شعاع                  6وقطر  3شعاع                          3وقطر 6شعاع 

  9،  6،  90، 91، ،              چه عددی در          و          قرار می گیرد 4

tg://join?invite=AAAAAERSOFKHfzz2NMvzZQ
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 حاصل عبارتهای زیر رابدست آورید 93

 ...........= (1 ×......... ( + )........... ×0 )=(1×1)  ……… = ……….. × ……… =(1+0  )×4 

 6 48 4 01 ………. =..............  ×........... =  ( 0 - 8 )  ×(3÷6)   

 

 

کسرهای مساوی با  94
3
 را با رسم شکل نشان دهید 1

                                                                                                                             ……….  =   ………. =    
3
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 0ن را آبی  آمت قسمت مساوی تقسیم کنیدیک قس 6را به  سانتی متررسم کنید سپس آن 5یک دایره به شعاع  95

قسمت را قرمز کنید اگر دایره به عنوان چرخنده باشداحتمال قرار گرفتن عقربه روی کدام رنگ  3قسمت را سبز و 

 بیشتر است چرا؟

 

 تسلط کم تسلط متوسط تسلط خوب زیادتسلط  انتظارات 

     تبدیل واحدها را به درستی انجام می دهد 9

     می داندرابطه ی بین شعاع وقطر را  0

     دو خط موازی را تشخیص می دهد 3

     عددنویسی را به خوبی انجام می دهد 4

     جمع وتقسیم وضرب وتقسیم را کامل انجام می دهد 5

     عدد وکسر را به درستی مقایسه می کند 6

     برای ضرب وتقسیم وعدد وکسر محور وشکل می کشد 1

     ومساله را با جدول نظام دار حل می کندسود را حساب می کند  8

     پاره خط ونیم خط وخط راست را تشخیص می دهد ومی شمارد 1

     محیط ومساحت شکل را حساب می کند 92

     کسرهای مساوی را تشخیص می دهد 99

     در حل مساله از احتمال به درستی استفاده می کند 90

     :ارزیابی معلم 


