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 عزیزم با حدس زدن به جای مربع عدد مناسب بگذارید.-1

 حدس اول  54+  =......86حدس اول                                                    54- ... =..14

 حدس دوم                                                                 حدس دوم                     
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 کامل کنید.-5

 متر. لیمیلی متر یعنی ــــــــــــــــــــــ سانتی متر و ـــــــــــــــــــــمی 68

 میلی متر . 5سانتی متر و  8تر  یعنی ـــــــــــــــــــمیلی م

 سانتی متر یعنی ـــــــــــــــــــــــــ میلی متر . 9

 میلی متر یعنی ـــــــــــــــــــــــــــ میلی متر. 4سانتی متر و  5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جمع  و تفریق های زیر را به روش فرایندی انجام بده -4

454 505 654 895 

+548 +458 -515 -545 

ــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحه ی دیگر را خواند. چند  99صفحه را هفته قبل خوانده بود. این هفته او  56صفحه دارد . علی  455یک کتاب داستان  -5

 صفحه از کتاب باقی مانده است؟

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باز شده ی عدد های زیر را بنویسید. -4

645=                                                                                      509= 

940=                                                                                      498= 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زیر را انجام دهید. وتفریق انتقالیجمع -8

   458                                           655 

+ 589                                      -    448 
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=100+9+500+400+50+6  جمع زیرراانجام دهید. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ساعت ــــــــــــــــ و ــــــــــــــت دقیقه است. -9  

 یعنی ــــــــــــــ دقیقه مانده به ـــــــــــــــــــــــــــــ.

 ده دقیقه قبل ساعت ــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ بوده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارت )کسر( مربوط به هر شکل را بنویس. -6  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به شکل کامل کن.-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه ی ــــــــــــــــــــــــ تاییـــــــــــــــــــــ دسته ی ـــــــــــــــــ تایی                                                 ـــــــــــــــــــــ دست
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 جدول توصیف عملکرد

   سطح عملکرد       

 

 

 مالک و شواهد

 

 تسلط کامل

 

 تسلط متوسط 

 

 متوسط

 

 کم

 

 خیلی کم

 

جمع و تفریق 

 فرایندی

     

جمع و تفریق 

 انتقال

     

سانتی متر و میلی 

 متر

     

      حل مساله

      کسر 

 

 خودسنجی

 دانش آموز خوبم با توجه به عملکرد خود د این آزمون جمله های زیر را کامل کن

 ..........................................................................................................من یاد گرفتم  -1
5-  

 ....اما یاد نگرفتم...............................................................................................................-5

 

 انجام دهم تا بیشتر یاد بگیرم.......................................................................................آنچه باید -4
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