
 

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه اول                             نوع آزمون: فردی                              نام و نام خانوادگی:             

دقیقه 02شهید علی اکبر زائری                                  مدت زمان آزمون:دبستان                                             تاریخ:                 

بتواند بارا درک کرده و آن را ادامه دهد.)درک و فهم(  ی عددیهدف یادگیری: شناختی: بتواند اعداد را به ترتیب بیان کند.)دانش( بتواند الگو  

حروف بنویسد.) تجزیه و تحلیل(به بتواند اعداد را تشخیص داده و  فهم(درک و )توجه به شکل جدول ارزش مکانی را کامل کند.   

تی: مداد را درست در دست می گیرد.به حل کردن موارد خواسته شده عالقه دارد. مهار عاطفی:  

 

دسته های ده تایی درست کن و عدد مربوط را بنویس.. 1  

 

. در هر ردیف الگو را ادامه بده.2   
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 .  حاصل عبارت های زیر را با چوب خط حساب کن.3
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 . اعداد مربوط به هم را وصل کن.4
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 هشتاد و هشت       هفده       پنجاه و هفت        شصت و سه           سی و شش             چهل و چهار       

 . اعداد زیر را به ترتیب ادامه بده.1

         31 

         00 

 . حاصل هر کدام را بنویس.0

=1+1+22+12             =3+1+12+22+22 

=1_12+12  =8-24 

 . ساعت چند است؟7

                                                                                            

 مسئله را با کمک محور حل کن. .8

 به حسین داد. مداد دیگر ر ا 3. مداد دیگر را به جواد داد 3مداد را به محمد داد.  3مداد داشت.  18علی 

 ..............  مداد برای علی باقی ماند.                         چند مداد برای علی باقی ماند؟

 

 

 بگذار. <=>جواب را به دست بیاور و عالمت  . 9

             ........... =8+9                                     ............   =1+11 
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.  ..... استو ...................بین ساعت  ساعت ............. است.  



   بازخورد آموزگار:خود سنجی :                                                                                      

  

   

 

 

 شواهد و مالک های یادگیری خ خ خ ق ق ن ت

     

 ه درستی در جدول ارزش مکانی قرار می دهد.اعداد را ب

 در تشخیص و ادامه ی الگوی عددی مهارت دارد.

 کمک چوب خط به درستی انجام می دهد. جمع و تفریق به

 اعداد را به رقم و حروف می شناسد.

 زمان ساعت را به درستی می نویسد.

 .هارت داردیی و یکی مهای ده تا انجام جمع در

 .برد می کار به صحیح طور به و شناسد می را بیشتر و کمتر نماد
 

 

  


