
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

  1پیش دبستانی و دبستان خرد

 
: قدیرزاده و آموزگار طراح                   ( 1_4)فصل ریاضی ارزشیابی                 1400دی  تاریخ:             نام خانوادگی :          نام و     

 باشد.   3و    2و رقم دهگان آن ها   9و   6یکان آن ها  عزیزم عدد های دو رقمی را بنویس که رقم های   .1

 

 

 الگوهای زیر را ادامه بده. .2

   ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، .......9    ،6    ،3 

  ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، ....... ، .......7   ،4  ،2  ،1 

  ، ....... ، ........... ، ....... ، .......، ....... ، ....... ، ...150  ،145 

شکالت داشت ریخت. حاال داخل ظرف شکالت خوری   34شکالت داخل ظرف شکالت خوری که    28 رایامادر   .3

 چند شکالت است؟ 

 

        تا شکالت ها خورده شود، چند شکالت در ظرف باقی خواهد ماند؟  42اگر روز مهمانی   _    

 

          

 جمع و تفریق زیر را به صورت تقریبی حل کن.  .4

 

 



 

 گل دخترم، تقارن شکل های زیر را بکش و شکلی که تقارن ندارد را قرمز کن.  .5

 

      

              با رقم و حروف بنویس.    .7

 
ریالی در قلک خود ریخت.   1سکه ی    3ریالی و   10سکه    6ریالی و    100سکه ی    7.  سوفیا در هفته ی گذشته  8

 حساب کنید سوفیا چند ریال در قلک خود دارد؟ 

 به عدد: ............................. 

 ....................................... به حروف :  

 عدد داخل مربع به کدام عدد نزدیک تر است آن دایره را رنگ کن. .9

   

صفحه ی دیگر بخواند چند صفحه از   7صفحه از کتاب داستان خود را خوانده است. اگر او امروز   105ستیا    .10    

 کتاب داستانش را خوانده است؟ 



 

 
 باز خورد  تا حدودی  خیر بلی آموزشی و اهداف  انتظارات

     در ساخت اعداد دو رقمی مهارت کافی را دارد. 

    الگوهای عددی را به درستی ادامه داده است. 

    در حل مسئله مهارت دارد. 

    اعداد دو رقمی را به صورت تقریبی درست نوشته است.

    مفهوم تقارن را کامل متوجه شده است.

    با ساعت و مفهوم بعد در ساعت به صورت کامل مهارت دارد. 

    حروف نویسی و عدد نویسی اعداد سه رقمی را به درستی نوشته است. 

    مسئله مربوط به سکه را درست انجام می دهد.

    اعداد سه رقمی را به درستی تقریب زده است. 
 

 


