


 خداوند مهربانبه نام 

 9317اه مآزمون  دی                  دبستان شهیدباهنر                 نام ونام خانوادگی :                                                         

 آموزگار: فاطمه عابدینی    کالس سوم                             

9 

 

 نادرست                        درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید                                                درست

شعاع دایره  -
2

   قطر آن است 1

یعنی  دایره یک ربع  -
4

 رنگ شده است آن 1

- 
4

با  یک مربع  2
4

 برابر است یک مثلث  2

 اگردو کسر صورت آنها مساوی باشدکسری بزرگتراست که مخرجش کوچکترباشد -

 کامل کن  جاهای خالی راپسر گلم  2

 ......................... متر باکیلومتر برابراست 4  -

 گرم 33کیلوگرم و2برابر است با ................... گرم    -

 میلی متر ................سانتی متر و  ...............میلی متر برابر است با  397   -

 یعنی  ..............صدتایی2222   -

 متر یعنی  ...................... تا ده متر9222   -

 .................... است 8................ و ضخامت دفترم  2طول پرده ی اتاقم تقریبا   -

 مهربانم گزینه ی مناسب را انتخاب کن   3

 اگر سه شنبه دومین روز آبانماه  باشد تا آخر ماه سه شنبه ها چه روزهایی است  -

 9،  8،  91، 22،  21ب :                                                   3،   92،  97،  24،  39الف :  

 2،  1،  93، 23،  32د :                                                     2،  92،  98،  24ج :    

 می سازند؟ در کدام ساعت های زیر ، عقربه ها باهم زاویه ی راست  -

 د :گزینه ی ب وج  9:22ج :   3ب :    3: 91الف :      

 کدام مقدار پول ، ارزش بیشتری دارد ؟ -

 تومان712د :  ریال 71ج : ریال      712تومان                   ب:71الف:    

 خط تقارن کدام شکل های زیر نا درست است ؟ -

  

 

تا بیشتر از یکانم  وهزارگانم بزرگترین عدد یک رقمی  3، صدگانم  3،دهگانم  1رقمی که رقم یکانم  4عددی هستم   4

 ...................................است  . به رقم :.......................................     به حروف :.........................................................

 جدول را کامل کن 1

 

 

 

 زمان  97:32  24

 بعدازظهر 4  1:41 



 بگذار <=  >در جاهای خالی عالمت  3

 ثلث خمس       4222          2222+122+212             سانتیمتر2122          متر21 

واحد و  2
4

واحد و 2 2
4

3                     
100

 گرم212گرم         212کیلوگرم         9   کیلوگرم9               گرم122  کیلوگرم4       2  100
                                                                                                    

قسمت مساوی  8سانتی متر باز کن ویک دایره رسم کن . سپس دایره را به  2عزیزم دهانه ی پرگار را به اندازه ی  7

 قسمت دیگر را قرمز کن .سپس به سواالت پاسخ بده  2قسمت آن را آبی و  2تقسیم کن و 

 شعاع دایره چند سانتی متر است؟

 

 قطر دایره چند سانتی متر است ؟

 

 ره رنگ نشده است ؟چه کسری از دای

    باهوشم برای شکل مقابل سه کسر مساوی بنویس 8

   ................=  .................. = .................... 

 روی محور و شکل نشان بده   1

5

 2مانده به عدد واحد  1

 1  ×3 

واحد و 3 
4

1 

 

 روش دسته بندی کن و برای آن عبارت ضرب ، الگوی شمارش و عبارت جمع بنویس  4زرنگم شکل را به  92

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

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

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

تومان می فروشد با فروش یک شاخه ی گل چقدر سود می 322تومان می خرد و  422گل فروشی هرشاخه ی گل را  99

 کند . بارسم جدول نظام دا ر به سواالت پاسخ بده 

 شاخه ی گل بفروشد چقدر سود می کند ؟ 4اگر 

 

 اگر چند شاخه ی گل بفروشد باسود آن می تواند یک شاخه ی گل بخرد؟

 

 گل شاخه ی    

 سود    

                 



یک خیاط با ثلث یک پارچه دامن دوخت و یک قسمت دیگر را به دو قسمت تقسیم کرد وبا هر قسمت یک شلوار  92

 دوخت . عزیزم بارسم شکل به سواالت پاسخ بده 

 باچه کسری از پارچه دامن دوخته است ؟

 

 است ؟چه کسری از پارچه برای دوختن شلوار استفاده شده 

 

 چه کسری از پارچه باقی مانده است ؟

 

 خودسنجی

 آیا از آزمون ریاضی خود راضی هستم ؟ -9

 پاسخ به کدام سواالت راحت تر بود؟ -2

 برای یادگیری چه چیزهایی باید تالش کنم؟ -3

 ارزیابی معلم 

 تسلط کم تسلط متوسط تسلط خوب تسلط زیاد انتظارات

     کسرها را به درستی مقایسه می کند -9

     تبدیل واحدها را به خوبی انجام می دهد -2

      رابطه ی الگوها را تشخیص داده و الگو را ادامه می دهد-3

     می داندرابطه شعاع وقطر را  -4

     زاویه ی راست را تشخیص می دهد-1

     رقمی و کسر مهارت دارد4درمقایسه ی عددهای  -3

     انجام می دهد به درستی  عددنویسی را -7

     ساعت در بعداز ظهر را به دوصورت می نویسد – 8

     می نویسدمناسب ، کسر  شکلبرای  -1

کسر وضرب را به درستی روی محور وشکل نشان  – 92

 می دهد
    

سود را حساب می کند و مساله را با جدول نظام دار  -99

 انجام می دهد
    

و برای آن تساوی ضرب ،  شکل را دسته بندی کرده-92

 الگوی شمارش و عبارت جمع می نویسد
    

                                                                                                                                                                                                                                                                               
  


