
 



بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی

:نام پدر

سوم:پایه تحصیلی 

ارسش هکاًی کذام عذد بیطتز است ؟

27439105247807

. باضذ8 ٍ 4

7110 = 

8205 =

     1000   900      800    700    600    500    400    300   200    100  0

 ٍ رلن صذگاًص 9 ٍ رلن دّگاى 7 ٍ 5 ٍ 0توام عذدّای سِ رلوی را بٌَیسیذ کِ رلن یکاى آى - 5

باس ضذُ ّز عذد را بٌَیسیذ؟- 6

جوع ٍ تفزیك ّای دادُ ضذُ بِ ٍاحذ ریال ّستٌذ آى ّا را بِ تَهاى تبذیل کٌیذ؟- 7
524 + 2370 =
7600 - 2600 = 

یک را اس چٌذ طزف هی تَاى رٍی کاغذ لزار داد ٍ دٍر آى خط کطیذ؟- 3

تمارى را تعزیف کٌیذ ٍ تمارى ضکل دادُ ضذُ را کاهل کٌیذ؟- 4

با تَجِ بِ هحَر عذدّای دادُ ضذُ را بِ صَرت تمزیبی ًطاى دّیذ؟- 2

دقیقه:                     مدت ا

صفحه اول 

92-93:سال تحصیلی 

- تاریخ  

 را با حزٍف بٌَیسیذ؟6872عذد - 1

دبستان غیر دولتی بحرالعلوم

ارزشیابی ریاضی:        موضوع

در جاّای خالی عذد هٌاسب را بٌَیسیذ؟- 8

 ّشار تایی5 دُ تایی صفز صذ تایی 4 یکی 3یعٌی ....................................... عذد 

گزم ............................... کیلَگزم ٍ .......................................  گزم یعٌی 2700-  9

گزم ....................................  گزم یعٌی 250 کیلَگزم 3



2038

27-559

135118

2112
6325

(بِ دٍ صَرت بٌَیسیذ  ) سهاًی بِ تبزیش رسیذ؟ 

+ 17 

ساٍیِ راست دارد..................................... ساٍیِ دارد ٍ یک هستطیل ......................................... یک هثلث - 14

.لزار دّیذ  <=  >عالهت - 15

اهزٍس ضٌبِ اٍلیي رٍس هاُ است تا آخز ایي هاُ ضٌبِ چِ رٍسّایی اس هاُ ّستٌذ؟- 16

اتَبَس چِ .  ساعت بِ تبزیش رسیذ10 صبح اس تْزاى بِ سَی تبزیش حزکت کزد بعذ اس 7اتَبَسی ساعت - 17

 ًفزی درست ضذُ 10 صف 10 ًفزی ایستادُ اًذ 10در یک هذرسِ داًص آهَساى در صف ّای - 18

 ًفز ایستادُ اًذ در ایي هذرسِ چٌذ داًص آهَس در صف ایستادُ اًذ؟7است در کٌار آًْا ًیش 

فزق لطز ٍ ضعاع را بٌَیسیذ؟

 چٌذ عذد سِ رلوی هی تَاى ًَضت؟4 ٍ 3 ٍ 2با رلن ّای - 11

بشرگتزیي ٍ کَچکتزیي آى ّا را هطخص کٌیذ؟

2314 + 1252 = 4375 - 2153 =

موفق باشید 

با تَجِ بِ عذدّای خزٍجی ٍ کاری کِ هاضیي اًجام هی دّذ عذدّای ٍرٍدی را بٌَیسیذ؟- 10

.است....................................... بْتزیي ٍسیلِ بزای کطیذى دایزُ - 13

با رسن ضکل حاصل جوع ٍ تفزیك دادُ ضذُ را بذست آٍریذ- 12
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