
 

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آزمون عملکردی پیشنهادی گروه های آموزشی شهرستان 

 /    /   تاریخ:                                                  فارسان

 دبستان:نام                                                 نام و نام خانوادگی:                     درس ریاضی

 نام آموزگار:                           نام پدر:              هدف:آشنایی با واحد اندازه گیری )سانتی متر(

  

 سواالت ردیف

1 

 فرزندم سالم با خط کش خود طول خط زیر را اندازه بگیر و جاهای خالی زیر را پر کن.

  

  

 

 

  

 ....... سانتی متر کمتر است.طول خط از ......سانتی متر بیش تر و از 

  

 طول خط بین ..... سانتی متر و ....... سانتی متر است.

  

 طول خط ...... سانتی متر و........ میلی متراست.

  

2 

 گل قشنگم به سوال های زیر جواب بده.

  

 سانتی متر چند میلی متر است؟1 الف(

  

 میلی متر چند میلی متر است؟9 سانتی متر و 2 ب(

  

 میلی متر چند سانتی متر و چند میلی متر است؟45 ج(

  

 د(درازای کتاب ریاضی شما چند سانتی متر و چند میلی متر است؟
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 میلی متر باشد.4 سانتی متر و 3 گل زیبایم با خط کش خود یک مثلث رسم کن که طول هر ضلع آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توصیف عملکرد

   توصیف مقیاس مقیاس اندازه گیری

   به همهی سوال ها جواب درست داده است. کامال تسلط دارد

یادگیری در حد قابل قبول انجام 

 گرفته است.
   سوال جواب درست داده است. 3به 

یادگیری تا حدی رخ داده و نیاز به 

 اصالح دارد.
   فقط به یک سوال جواب داده است.

   یک از سوال ها درست جواب نداده است. به هیچ کدام از نیاز به اصالح دارد.

 بازخورد توصیفی:

  

 خود سنجی :

 آیا از نتیجه آزمون خود راضی هستم؟-1

 به نظر معلم و خودم در درس اندازه گیری چه چیزهایی را یاد گرفتم؟-2

 به نظر معلم و خودم در درس اندازه گیری چه چیزهایی را باید بیش تر یاد بگیرم؟-3

 این که بهتر یادبگیرم چه کارهایی را باید بیش تر انجام دهم؟برای  -5

 گروه آموزشی پایه دوم)خانم فدایی(
 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
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