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 59نوروز                  پایه سوم دبستان سادات                                                                                       نام ونام خانوادگی 

رابر او سن داشته باشد  مهیار ومادرش ب6است..اگرمادرش پدرشیارربع سن سال است سن ّمه 63سن پدرمهیار-1

 هریک چندسال دارند؟

 

 ازکتاب راخوانده است؟ هصفحه دارد.اوخمس آن راخوانده است.او چندصفح04کتاب داستان سامان -2

 ندصفحه رانخوانده است؟چ

 

صفحه ای به آن ها هدیه داد.ماهان ثلث صفحات آن وسامان هم به اندازه 63پدربزرگ ماهان وسامان یک کتاب -6

 ی ربع صفحات کتاب  را مطالعه کردند؟هریک چندصفحه مطالعه کرده اند؟

 باهم چندصفحه مطالعه کرده اند؟ آن ها

 

 چندبرابرآرتین سن دارد؟سال بعد آرمین 0سال دارد.3سال وآرتین13آرمین -0

 

پرنده باقی می ماند.حاال 6قفس می شودو3تایی قراردهیم،0تعدادی پرنده رااگردرقفس های-9

 تایی قراردهیم،چندپرنده می ماند؟ 6اگرآن هارادرقفس های 

 

ه چند سانتی سانتی مترباشد،طول طناب اولی69ّبرش زده ایم اگرطول هرقسمت6یک طناب را-3

 است؟)ازراه جدول(متربوده 

 

هواپیماازتهران به مشهد پروازکندوظرفیت 3اگرروزی -7

 مسافرباشد،دریک روزچند مسافرازتهران وارد مشهد می شوند؟294هرپرواز

 )ازراه جدول(

تومان خریده باشدتمام پول 394تومان وهرخودکار 084خودکارخرید.اگرهردفتر0دفترو9پول خود علی بانصف-8

 بوده است؟پول دفتروخودکارراازراه جدول حساب کن.علی چند تومان 

 

 

مرغ نگهداری می شود.اگرهرمرغ روزی یک تخم بگذارد،حساب 194دریک مرغداری-5

 کنیددرطول یک هفته چندتخم مرغ دراین مرغداری تولید می شود؟

 



 روزاست.سن علی چندروز است؟)ازراه جدول(7ماه و0سال و5سن امیرمحمّد-14

 روزدرنظربگیرید.64روزوهرماه639راهرسال 

 

 

 مورچه می خورد.حساب کنید2944یک مورچه خوارشکموهرروز -11

 (ازراه جدول)این مورچه خواردرطول یک هفته چند مورچه می خورد؟

 

 سال وپارساثلث اوسن دارد.پارساچندسال ازخواهرش کوچک تراست؟27خواهرپارسا-12

 

 وبه دهگان آن دوواحداضافه کنیم آن عددچه تغییری می کند؟ کنیم واحد کمیک اگرازصدگان عددی -16

 بامثال نشان دهید.

 

بدهد،مجموع پول آن دو چند تومان  6944تومان است .اگرپدرآن ها به هرکدام 6944مجموع پول امید وایمان -10

 می شود؟

 

 

متراست.اگرآن رابه شکل لوزی درآوریم میلی 04وعرض آن34طنابی رابه شکل مستطیل درآوردیم،طول آن-19

 اندازه ی هرضلع آن

 ؟چند سانتی مترمی شود

 

 چنداست؟18ونصف عدد20اختالف ثلث عدد-13

 

 چند می شود؟ 04ونصف94مجموع خمس -17

.ولی به اندازه ی نصف باقی مانده مسافر مسافرداشت.ربع آن هاترمینال کاوه پیاده شدند 04اتوبوسی -18

 اتوبوس هستند؟سوارشد.حاال چندمسافردر 

 

 مساحت قسمت رنگی چه کسری ازمستطیل است؟-15

 چه کسری رنگی نیست؟

به ازای هرگاودوگوسفندوجود دارد.اگرتعدادکل گاوهاوگوسفندان  دریک مزرعه-24

مزرعه چندتاگاووچندتا گوسفندزندگی می دراین یحساب کن راس باشد، 64دراین مزرعه

 کنند؟

 



دانش آموزان فعال و خالق که در ساعات فراغت ایام نوروز فعالیت های هنری مانند کاردستی یا نقاشی انجام دهند 

 امتیاز ویژه ای از معلم هنر خود دریافت خواهند کرد .

 د شد .ضمنا پس از ایام نوروز از این فعالیت ها نمایشگاهی برپا خواه


