
 هدیریت آهَزش ٍ پرٍرش شهرستاى باٍی

 32/10/0216تاریخ :        آزمون ریاضی سوم ابتدایی                         نام و نام خانوادگی :                     

 آموزگار: فاضلی پور        دبستان هیات امنایی طالقانی                                      آمار و احتمال:  7فصل 

پطت ؟ یک سکَِ را اًذاختین، رٍ آهذ . دٍبارُ اًذاختین، رٍ آهذ . آیا هی تَاًیذ حذس بسًیذ کِ اگر سکَِ را دٍبارُ بیٌذازین، رٍ هی آیذ یا  1

 ....................................................................چرا؟ ..............................................................................................

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

 اًجام دادى تکالیف خَد را در رٍزّای هختلف ّفتِ ًَضتِ است: یًَس ساعت ّای 2

دقیقِ ، پٌجطٌبِ یک  45ساعت ٍ  2ساعت ، چْارضٌبِ  2ساعت ، دٍضٌبِ یک ساعت ٍ ربع ، سِ ضٌبِ  2، یکطٌبِ  ساعت 3ضٌبِ 

 دقیقِ . 45ساعت ، جوعِ یک ساعت ٍ 

 دّیذ.با کاهل کردى جذٍل زیر ، آهار اًجام تکالیف یًَس را ًطاى 
        رٍز هفته

هدت اًجام 

 تکالیف
       

 

هذیر دبستاًی تعذاد داًص آهَزاى عالقِ هٌذ بِ ٍرزش ّای فَتبال ، تٌیس ٍ کطتی را در پایِ ّای چْارم ، پٌجن ٍ ضطن پیذا کرد ٍ در  3

 جذٍل زیر ًَضت . با تَجِ بِ ایي اطالعات ، بِ سَال ّا پاسخ دّیذ .
 ششن پٌجن چهارم 

 ک ت ف ک ت ف ک ت ف

15 13 6 8 11 13 14 7   11 

 ...........الف( تعذاد داًص آهَزاى عالقِ هٌذ بِ ایي سِ ٍرزش در کالس پٌجن چٌذ ًفر است؟ ...................................................

 ................................................................................................ب( تعذاد عالقِ هٌذاى بِ فَتبال در سِ کالس چقذر است؟ 

 ........................ج( تعذاد عالقِ هٌذاى بِ کطتی در کذام کالس بیطتر است؟ ........................................................................

 ....................م کالس بیطتریي عالقِ هٌذ بِ فَتبال ٍجَد دارد؟ ...............................................................................د( در کذا

آزهایص چٌذ هرتبِ  15از بار اًذاختین ٍ عذدّای جذٍل زیر بِ دست آهذ . در هقابل ّر عذد کسری بٌَیسیذ کِ ًطاى دّذ  15یک تاس را  4

 آى عذد آهذُ است .
15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 1 1 6 6 4 5 2 2 3 3 5 3 5 5 

 : ....... 6: ............        عذد  5: .............       عذد  4: ............      عذد  3: ...........       عذد  2: ..........      عذد  1عذد 

 

 



 

 

 تعذاد کتاب ّای احساى ٍ هَضَع آى ّا در جذٍل زیر هطخص ضذُ است. 5
 کوک درسی سرگرهی علوی درسی ًَع کتاب 

 )آبی(  05 )زرد(  01 )سبس(  55 )قرهس(  01 تعداد کتاب

 

 کتاب است . با ًَضتي ًَع کتاب  5ّر قسوت از دایرُ ی رٍبِ رٍ ، ًطاى دٌّذُ ی 

 دایرُ ای اطالعات هربَط بِ کتاب ّای احساى را ًطاى دّیذ.در قسوت ّای ایي ًوَدار 

 

هْذی هَعَد )عج( ٍ اهام حسیي )ع( در جذٍل زیر آهذُ است . با تَجِ بِ اطالعات جذٍل دٍ ًوَدار تعذاد دختراى ٍ پسراى دٍ هْذکَدک  6

 دایرُ ای ٍ ستًَی را کاهل کٌیذ.
 حسیي)ع(ههدکَدک اهام  ههدکَدک ههدی هَعَد)عج(

 پسر دختر پسر دختر

31 21 11 41 

 

 

 

 

 

 

 رفتِ باضذ.بِ کار "شانس "  یا "احتمال"دٍ جولِ بٌَیسیذ کِ در آى ّا  7

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

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

بچِ ّا خیلی خَضحالن 

کردیذ

 

 بازخورد آموزگار:

 دختر دختر پسر پسر

 اهام حسیي)ع( ههدی هَعَد)عج(

5 

01 

05 
51 

55 
31 

35 
41 


