
 

 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     

 الگوهای زیر را ادامه بده. .1
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 چند مداد دارد؟ سوفیا  . حاال  مداد به اون هدیه داد   24مادرش    مداد داشت.   8بسته ده تایی و    چهار   سوفیا  .2

 

 

         باقی خواهد ماند؟   مداد برایش، چند  از مداد هایش را به آتوسا بدهدتا   42  سوفیا اگر    _    

 

          

 حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید. .3

 

  =3   +5    +20    +5   +10                                                =5   +5    +20   +10    +4   +3 

  .......  =20  _  80                                                              100  + ...... =70 

    =600 _ 800                                                                   =500    +300 

 ایستگاه های اعداد زیر را بنویس. عدد داده شده به کدام ده تایی نزدیک تر است؟ آن را رنگ بزن.  .4
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 عزیزم با استفاده از شابلون یک مربع و یک مستطیل بکش و تفاوت و شباهت آن ها را بنویس.  .6

 

 

 .................................................. .............................................................................................................................تفاوت :  

 ....................................................................................................... شباهت : ........................................................................

 با کارت های رو به رو تمام عددهای سه رقمی را بسازید و بنویسید. .7

              

 بین عددهای که نوشتید عددی بنویسید که:    

 ....................................................... به حروف :      الف( بزرگترین عدد باشد.  .....................................   

 از رقم یکان باشد. .............................................................................   بیشترب( رقم صدگان     

 آتوساریالی در قلک خود ریخت. حساب کنید    1سکه ی   1ریالی و   100سکه ی    6در هفته ی گذشته  توسا  آ.   8

 چند ریال در قلک خود دارد؟ 

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

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

 باز شده ی اعداد زیر را بنویسید.  .9
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امتیاز کسب کرد آن دو با هم چند    7امتیاز و الناز   115مهدیس و الناز در مسابقه ای شرکت کردند. مهدیس    .10

 امتیاز کسب کردند؟ 

    
 باز خورد  حدودی تا  خیر بلی آموزشی و اهداف  انتظارات

     الگوهای عددی را به درستی ادامه داده است. 

    در حل مسئله و جمع و تفریق فرایندی مهارت دارد. 

    جمع و تفریق های زیر را به درستی نوشته است. 

    را کامل متوجه شده است. تقریب مفهوم 

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

    در شناخت اشکال هندسی و تفاوت و شباهت آن ها مهارت کافی دارد. 

    مهارت الزم را دارد. حروف نویسی  در ساخت اعداد سه رقمی و  

    مسئله مربوط به سکه را درست انجام می دهد.

    رقمی مهارت دارد. در گسترده نویسی اعداد سه  
 

 


