باسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره آموزش وپرورش ناحیه5

دبستان پسرانه سادات
نام و نام خانوادگی........................... :

تمرین ریاضی

اسفند 98

کالس سوم

-1مساحت یک مربع  49سانتی متراست.اندازه ی یک ضلع مربع چندمیلی متراست؟

 -2پنج دقیقه ی دیگر ساعت پنج وپنجا ه وپنج دقیقه است .اکنون ساعت چند است؟ نشان چنداست؟
نیم ساعت دیگرساعت چنداست؟
-3الف) به مثلثی که سه ضلع مختلف داشته و شبیه گونیاباشد..............می گویند.
ب) به مثلثی که دوضلع.............داشته باشد..............می گویند.
ج) به مثلثی که سه ضلع  ...............داشته باشد.....................می گویند.
)4طول یک ساق مثلث متساوی الساقین  18سانتی متر است و طول ضلع دیگر  12سانتی متر است ؟ محیط این مثلث چند میلی متر
است؟
 -5در هرشکل مقابل چند مربع وچند مستطیل می بینید.؟
مربع :
مستطیل:

مربع :
مستطیل:

 -6محیط یک مربع ویک مثلث متساوی االضالع باهم برابراست.اگریک ضلع مثلث 8سانتی مترباشد،اندازه یک ضلع مربع چندسانتی
متراست؟

-7باکشیدن سه شکل نشان بده این کسرها باهم مساویند.
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-8برای شکل یک ضرب و دوتقسیم بنویسید.

-9فصل پاییز چندماه دا رد؟ ..................هرماه چند روز دا رد؟...................
اگر 12روز از این فصل تعطیل با شد چند روز غیر تعطیل است؟

-10محیط یک مثلث مختلف االضالع  49س است  .اگر طول دو ضلع آن 21و  16باشد ،
اندازه ی ضلع سوم چند سانتی متراست؟

 -11مساحت مستطیلی  35سانتی متراست اگرطول 7سانتی مترباشد،عرض مستطیل چندمیلی متراست؟

-12طول مستطیلی 10سانتی متروعرض خمس طول است مساحت مستطیل چندمیلی متراست؟
محیط این مستطیل چندمیلی متراست؟

-13برای عبارت های زیر شکل بکشید وتساوی مربوط به آن را بنویسید.
الف) سه هفت تامی شود..........:
ب ) 28برابر چند دسته ی 4تایی است؟

-14محیط یک مثلث متساوی االضالع  27سانتی متر است.طول هر ضلع این مثلث چند سانتی متر است؟
محیط چندمیلی متراست؟

-15محیط هریک ازمستطیل ها رابه دوروش محاسبه کنید
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دقّت رمز موفّقّیت است

