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 هرچه می توانی عدد سه رقمی بنویس. 5،  9،  4نازنینم ، با کارت های 

 

 و کمترین عدد را بنویس. دبیشترین عدحاال از بین عدد هایی که نوشتی  الف( 

 ...........بیشترین عدد ................... با حروف: ............................. کمترین عدد: .................... با حروف:.............

 .ب ( رقم های یکان و دهگان بیشترین و کم ترین عدد را حذف کن و یک تفریق برای آن ها بنویس

  بیش ترین عدد یا حذف رقم یکان و دهگان : .....................

 کم ترین عدد با حذف رقم یکان و دهگان: .......................

 ج( عدد هایی را بنویس که حاصل جمع رقم های دهگان و صدگانش برابر با رقم یکان آن باشد.......................

 

 

2 

 

 

   را خوب نگاه کن و به سواالت پاسخ بده.عزیزم، ساعت مقابل 

 الف( ساعت چند است؟

 شود؟ 11دقیقه حرکت کند تا ساعت ب( عقربه ی بزرگ چند 

 ج( اگر عقربه ی بزرگ یک ربع حرکت کند ساعت چند خواهد شد؟

 ) مقدار حرکت عقربه ی بزرگ را رنگ بزن.(
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سکه ی یک ریالی در قلک خود  3ریالی و  12سکه ی  6ریالی و  122سکه ی  6رضا در هفته ی گذشته 

 ریخت. حساب کنید رضا چند ریال در قلک خود دارد؟

 

 

 قسمت مثل هم تقسیم کنید. 4با رسم برش های الزم، شکل ها را به  5

  

  

  

 

 الگو ها را ادامه دهید. 6

 

 ..- 24- 21 – 22  
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 شکل زیر چه تفاوت و چه شباهت هایی با هم دارند؟دو 

 تفاوت: 

 شباهت: 

 

 عدد داخل شکل به چه عددی نزدیک تر است؟ اعداد مربوطه را بنویس و شکل درست را رنگ بزن. 0

   460 362 

 

   601  
 

 

ریخت، حاال داخل ظرف چند شکالت شکالت داشت  36شکالت داخل ظرف شکالت خوری که  41مادر علی  9

 است؟

 تا از شکالت ها مصرف شود ، چند شکالت در ظرف باقی خواهد ماند؟ 54اگر در روز مهمانی -

 

 



 تسلط کم تسلط متوسط تسلط خوب تسلط کامل جدول توصیف عملکرد

 معیار های ارزشیابی

عدد های سه رقمی را به صورت نظام دار می 

 نویسد

    

را با به کار بردن کلمه های ربع و نیم می ساعت 

 نویسد

    

جمع و تفریق عدد را به صورت فرایندی و 

استقاده از جدول و حذف یکان دهگان ) به روش 

 های مختلف( حل می کند

    

     خط تقارن شکل ها را نشان می دهد

الگوها و رابطه ی بین اعداد و شکل ها را کشف 

 می کند و ادامه می دهد

    

     مقدار تقریبی عدد ها را پیدا می کند

     مسئله ها را به درستی حل می کند

     بازخورد توصیفی
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