


 ریاضینام درس :                           :                                          باسمه تعالی           نام و نام خانوادگی

 دقیقه 06مدت امتحان :                      آموزش و پرورش منطقه زواره      نام پدر:                                         

 06/0317دوم                                                   آموزشگاه : فتوحی                                تاریخ امتحان:   /پایه : 

 3تعداد صفحات :                                                                                           خانم امامی: نام آموزگار

  امام علی )ع( زكات دانش، آموزش به كسانى كه شایسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

0 

 

 

 ، درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص كن. گذاشتن عالمت مناسب با  دلبرم

 نادرست     درست       در تقارن چهار قسمتی شکل به چهار قسمت مثل هم تقسیم می شود.     

 نادرست    درست                                                                  046یکی می شود  4صدتایی و  0

 نادرست     درست              دقیقه.                       36دقیقه و نیم ساعت یعنی  01یک ربع یعنی 

 نادرست         درست                                    ضلع هم اندازه دارد.              4گوشه و  4مستطیل 

 درست            نادرست                                                   1:66می شود  0:36نیم ساعت بعد از 

 

 عزیزم، اعداد دیجیتال راه به عدد مناسب وصل كن . 2

6                            2                                                      

5                            0 

2                            7 

8                            0 

7                            1                                 

 

 گزینه ی مناسب را عالمت بزن. 3

 ؟چند می شود  06+1+06+1+1+1حاصل 

               36                      31                             46                                 11 

 

 ریالی می شود.................... 06سکه ی  4ریالی و  16سکه ی  1

              216                                276                         216                    266 

 

  6، 0، 02عدد بعدی در این الگو كدام است؟............ ،  

       04                               00                                  26                                 03 

 

 ؟ نمی توان ساخترا  سه رقمیكدام عدد  6،  4، 1با كارت های 

  416                         146                         164                            614 

 



 پسرم جاهای خالی را پر كن. 4

 به ............... نزدیک تر است. 74عدد

 رقمی ............................. است. سهبزرگترین عدد 

 ه حروف ................................... می شود.ب 062

 به عدد ..................................... می شود. چهارصد و نوزده

 تفاوت مربع با مستطیل: ....................................................... 

 

 مه بده.را اداالگوها  1

 ............-  ............– 10 – 17 -  ............- ............... 

 .............-  ..............-  ..............– 261 – 266  

................-.............-  ...............- 060 -064 

 

0 

 

 

 مربوطه نشان بده .هر كدام از ساعت های زیر را روی ساعت پسرم 

                                                   
                              و ربع 0                                   06:26         

 یک ربع بعد ...............                                     .............   قبلدقیقه  26

 

 برای شکل های زیر خط تقارن بکش. 7

 

 

 پسرم به سواالت زیر پاسخ بده. 0

.......................                           (صدتایی) تقریب به  333......................           ) حذف رقم یکان و دهگان(  111

 ) تقریب به ده تایی( .................... 701                  ...........................( حذف رقم یکان)  174

 

و به سواالت زیر ) در جدول ارزش مکانی( تمام عددهای سه رقمی را بنویس  1، 4،  3با كارت های 1

 پاسخ بده.

 الف( بزرگترین عدد..........................

 ب( كوچک ترین عدد ..........................

 ...........كه دهگانش از صدگان بیشتر است. .......... عددیج( 

 



30 جمع و تفریق های زیر را به دست آور. 06 + 20 =         800 − 500 = 
        47
  +  29

         105
 −        7

      87 
−   48

  
   93

+     9
 

    

 

00 

 

 

ریال دارند . آن ها می خواهند برای خواهرشان زهرا هدیه ای بخرند. اگر  13ریال و علی  40مریم 

 ریال باشد برای مریم و علی چند ریال باقی می ماند ؟  1قیمت هدیه 

 

 

 

02 

 

یک آدم زیبا بکش طوری  و یک مثلث سبز یک دایره ی آبی ،یک مربع قرمز ، با یک مستطیل زرد 

 .كه اگر شکل را تا كنیم هر دو طرف روی هم بیوفتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا از آزمون امروز راضی بودی ؟ چرا ؟خود سنجی: 

................................................................................................................................................... 

 ن ب ت ق ق خ خ خ انتظارات

     بخوبی پاسخ می دهد.سواالت درست و نادرست را 

     مناسب وصل می كند. اعداد دیجیتال را به عدد

     گزینه ی درست را عالمت می زند.

     جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر می كند.

     الگو ها را به درستی ادامه می دهد.

     و قبل و بعد را تشخیص می دهد. نشان دادهساعت ها را 

     شکل های داده شده خط تقارن می كشد.برای 

     مفهوم حذف و تقریب را درک كرده است.

با كارت های داده شده عدد سه رقمی می سازد و به سواالت آن 

 پاسخ می دهد.

    

     جمع و تفریق ها را انجام می دهد.

     مسئله را درک كرده و پاسخ داده است.

     می شناسد.بخوبی  را  و خط تقارن اشکال هندسی

 ...........بازخورد توصیفی معلم: ........................................................................................................

 ...............................نظر والدین : ...................................................................................................

 

 


