
بسمه تعالی

95/ 10/  تاریخ     سومآزمون مداد کاغذي ریاضی پایه :                   نام و نام خانوادگی 

داوديخانم : شهید موذنی                             طراح دبستان )4و3و2و 1(آزمون فصول 

.مشخص کنید × پاسخ مناسب را با عالمت ) الف 

غلطصحیح         .                        مربع نیاز داریم 5براي ساختن یک مکعب به -1
صحیح                   غلط.به خطی که یک شکل را به دو قسمت مساوي تقسیم می کند ،تقارن می گویند -2
صحیح                   غلط.میلی متر است 100هر سانتی متر -3
غلطصحیح     108= بزرگترین عدد دو رقمی + بزرگترین عدد یک رقمی -4
1قطره دایره -5

صحیح                   غلط.  شعاع دایره است 2
غلطصحیح                  .کسري که مخرجش مساوي باشد آن کسر بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد -6

.هر گزینه را به گزینه مناسب خود وصل کن ) ب

نصف یا نیم یعنی18:15ساعت -7
پرگارواحد پول کشور ما-8

1به کسر -9
6:15همان می گوییم2

ریالبهترین وسیله براي کشیدن دایره-10

.گزینه مناسب را عالمت بزنید ) ج

چندمین عدد است ؟24تا عدد 8تا 8در الگوي شمارش -11

سومین) داولین   ) ج چهارمین     ) بدومین   )الف

طبقه چند واحد دارد ؟6. واحد دارد 5در هر طبقه . طبقه دارد 8یک ساختمان -12

35)د40)ج18)ب30)الف

آن چه عددي است ؟. است 9و هزارگانش 2و یکانش 5و صدگانش 8دهگان عدد -13

هیچکدام)د5829)ج2859)ب9582)الف

200+ 50+ 400+300=حاصل جمع زیر چند می شود ؟-14

800)د950)ج900)ب1000)الف



شعاع آن چند سانتی متر است ؟. سانتی متر باشد 8اگر قطر دایره اي -15

سانتی متر9)سانتی متر                   د4) سانتی متر                            ج8)سانتی متر                     ب6)الف 

می شود 5×8ضرب -16

تا40)دتا 42)جتا                   15)بتا                    35) الف

)3×4) + (3×6.                                                 = (ود کدام پاسخ تساوي ضرب روبه رو می ش-17

35)د40)ج32)ب30)الف

.جاهاي خالی را با عبارت هاي مناسب پر کنید ) د

.را نشان می دهد ..................... .............عدازظهر هر دو یک ب2یا 14ساعت -18
.گرم ............ .....................ت با بر اسکیلوگرم برا19-2
.دقیقه است ........................... دقیقه و نیم ساعت .......... ...................ک ربع ساعت ی-20
. عدد است ................................ یک دو جین برابر -21
...............................حاصل ضرب هر عدد در یک برابر با -22

.فعالیت هاي زیر را انجام داده و مساله ها را حل کنید ) ه

4براي کسر مساوي-23
14   =2

.شکل بکشید 7

. کسر و عبارت را روي محور نشان دهید -24

2واحد و 3
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  =5  ×3

)<=>(.مقایسه کنید -25

2  ×77 ×24
6

1
6

7
71

2ریال        3500تومان             350
6

2
3

1
2

2
5

گل چند گلبرگ دارد ؟6. گلبرگ داشته باشد 5اگر هر گل -26



.قسمت مساوي تقسیم کن6دایره اي بکشید و آن را به -27

.قسمت را سبز کن 1قسمت را قرمز و 3قسمت را آبی و 2)  الف

چه کسري از دایره قرمز است ؟)ب

چه کسري از دایره سبز است ؟) ج

خیلی محدوده انتظارات
خوب

قابل خوب
قبول

نیاز به 
تالش

شمارش چندتا چندتا به صورت ذهنی انجام می دهد
.ساعت بعدازظهر و قبل از ظهر را تشخیص می دهد 

.عددهاي چهاررقمی را به خوبی می تواند نمایش دهد 
.کسر را می شناسد و با شکل و محور نشان می دهد 

.کسر می تواند کسر ها را با هم مقایسه کند 
.مشخص می کند ضرب را به خوبی یاد گرفته و روي محور 

:بازخورد توصیفی معلم 

:خود سنجی 
چرا؟. از نوشته خودم راضی هستم -1

به نظر معلم و خودم به چیزهایی در این درس یاد گرفته ام ؟-2

بیشتر تالش کنم ؟براي یاد گیري چه چیزهایی باید -3

تم ؟فد گرااز نوشته هاي خود چه چیز جدیدي ی-4


