نام و نامخانوادگی:
مدت آزمون:

اداره سنجش آموزش و پرورش
آزمون نوبت دوم ریاضی سوم ابتدایی

تاریخ آزمون:
ردیف

1

شرح سواالت

شكل را به طور متقارن رنگ كنید و بگویید از چند مربع رنگ شده در این شكل استفاده شده
است؟

۲

علیرضا یك شانهي كوچك تخممرغ خرید كه  ۲ردیف داشت و در هر ردیف  5تخممرغ گذاشته شده
بود.
الف)او چند تخممرغ خریده است؟ ..................................................
ب)اگر  ۲شانه میخرید ،چند تخممرغ داشت؟ ............................
ج)اگر  3شانه میخرید ،چند تخممرغ داشت؟ ............................
د)چه رابطهاي بین تعداد تخممرغ،هاي خریدهشده وجود دارد؟ توضیح بدهید.

3

اگر سعید  750متر دیگر دوچرخهسواري كند ،در مسابقهي دوچرخهسواري  5كیلومتري برنده میشود .او چند كیلومتر و
چند متر از راه را طی كرده است؟

4

در جاهاي خالی عدد مناسب بنویسید.
الف) ۶45۹یعنی  .......................یكی  .......................دهتایی  .......................صدتایی  .......................هزارتایی.
ب) 347۶گرم یعنی  .......................كیلوگرم  .......................گرم.
ج) ۶كیلومتر و  15متر یعنی  .......................متر.
د) .......................تا صد متر  8000متر

5

با توجه به ساعت به سؤالهاي زیر پاسخ بدهید.
الف)ساعت چه زمانی را نشان میدهد؟
ب)عقربه ي بزرگ چه كسري از یك ساعت را حركت كرده است؟ (راهنمایی :ساعت را  4قسمت
كنید).
ج)چه كسري مانده تا یك ساعت كامل شود؟
د)زمانی را كه ساعت نشان میدهد با ربع بنویسید.

۶

اتوبوسی ساعت  ۶صبح از كرج حركت كرده و بعد از  8ساعت به شمال رسیده است .چه ساعتی از بعدازظهر رسیده
است؟

صفحه  1از  3سؤاالت

بارم

ادامه سؤاالت آزمون درس ریاضی سوم ابتدایی
ردیف

بارم

شرح سواالت

7

اگر به  5برابر پول احمد  ۶0تومان اضافه كنیم ،پول او  100تومان میشود .پول احمد چند تومان بوده است؟

8

به عدد و حروف بنویسید.

۹

محیط و مساحت شكل زیر را به دست آورید.

10

مرجان می خواهد دور یك دستمال كه به شكل مربع است را تور بدوزد .اگر هر طرف دستمال  ۲5سانتیمتر باشد براي
دوخت دورتا دور این دستمال ،چند متر تور نیاز دارد؟

11

1۲

حاصل جمع و تفریقهاي زیر را به دست آورید.
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ابوذر  ۹750تومان پسانداز كرده است و خواهرش آمنه  3700تومان كمتر از او پس انداز كرده است .آمنه چند تومان
پسانداز كرده است؟ آنها روي هم چند تومان پسانداز كردهاند؟

13

امین غیر از كتابهاي درسی ،كتابهاي دیگري را هم مطالعه میكند .او تعداد ساعتهاي برنامهي مطالعات غیردرسی
خود را در جدول زیر نوشته است.
الف) امین براي چه كتابهایی بیشتر زمان گذاشته است؟
ب)امین براي چه كتابهایی كمتر زمان گذاشته است؟
ج)در هفته چند ساعت را به مطالعهي كتاب داستان اختصاص داده
است؟
د)یكی از نمودارها را انتخاب كنید و این برنامه را روي آن نشان
بدهید.

صفحه  ۲از  3سؤاالت

اداره سنجش آموزش و پرورش

نام و نامخانوادگی:

آزمون نوبت دوم ریاضی سوم ابتدایی

مدت آزمون:
تاریخ آزمون:
ردیف

14

بارم

شرح سواالت

امین روزهاي زوج به كالس قرآن می رود .او در این روزها تعدادي از آیات قرآن را حفظ میكند .جدول برنامه را كامل
كنید.
الف)امین در كدام روز آیات بیشتري حفظ كرده است؟
ب)در كدام روز  10آیه حفظ شده است؟
ج)دوشنبه چند آیه حفظ شده است؟

15

حاصلضربهاي زیر را به دست آورید.
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