
 آسهَى ػولکزدی ریاضی دٍم

 ًام ٍ ًام خاًَادگی:                                                                   تاریخ:

 ّذف: ػذدًَیسی ٍ جوغ ٍ تفزیق هتٌاظز                                        فؼالیت فزدی
 

 کارت تاسی تا ارقام

 ضزح فؼالیت:

 

   :لاهث هی تَاًی درست کٌی؟هتٌاظز  ّای تاال چٌذ جوغ ٍ تفزیق ّای کارت ػشیشم، تا رقن

 درست کٌی.( خَد دى هی تَاًی کارت ّا را تزای)تزای تْتز فکز کز   

 

 

 اس کذام رقن ّا )کارت ّا( استفادُ ًکزدُ ای؟   

 

 

 تِ دلخَاُ خَد یک ػذد دٍ رقوی تساسی.  ................... حاال هی تَاًی تا ایي رقن ّا _

 ............................................................          آى را تِ حزٍف تخَاى ٍ تٌَیس. _

 ػذدی کِ ساختی: ............ دُ تایی ٍ ............. یکی دارد. _

 اسی؟(هی س تا چِ ٍسایلی ) ضکل ػذد دٍ رقوی خَد را چگًَِ هی ساسی تا تزای دیگزاى جذیذ ٍ تاسُ تاضذ؟  _

  

 .ضکل یک تستِ دُ تایی آى را تزاین تکص _

 

 ........................+ .......... ; 

 .............. .......... ;- .......... 

 .............. .......... ;- .......... 

 ........................+ .......... ; 

 .............. .......... ;- .......... 

 .............. .......... ;- .......... 
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 هقیاس ًگارُ ای تَصیفی ػلن:

 ّز سَال، ٍیژگی هَرد ًظز را ارسضیاتی کٌیذ.( در رٍی خظ هزتَط تِ ×راٌّوایی ّا: تا قزار دادى ػالهت )

 کیفیت کار ایي داًص آهَس را در اًجام تکلیف چگًَِ ارسیاتی هی کٌیذ؟ (1

             4                                 3                                     2                                1 

 

 کار ضؼیف است          کار قاتل قثَل است اها احتیاج          کار خَب است اها گاُ گاُ               کار را خیلی خَب اًجام داد 

 .ٍ اضتثاُ ّای فزاٍاى دارد              ًیاس تِ ًظارت دارد.                 تِ ًظارت فزاٍاى دارد.                  ٍ ّیچ ًیاسی تِ ًظارت ًذارد.

 

 ٍ تفزیق ّای هتٌاظز را درست ًَضتِ است؟آیا جوغ  (2

              4                                         3                                              2                                         1    

 

 در اًتخاب ٍ چیٌص             در چیٌص ارقام درست                ارقام را درست اًتخاب                                هفَْم فؼالیت را درک

 ارقام هطکل دارد.           ػول کزدُ ٍلی در اًتخاب                  کزدُ ٍلی در چیٌص آى                               ٍ تِ عَر کاهل کزدُ 

 کوی اضتثاُ دارد.آى             کوی تی دقتی دارد.                                          ًَضتِ است.    

 

 آیا پزسص ّای هزتَط تِ ػذد ًَیسی را درست پاسخ دادُ است؟ (3

      4                                   3                                     2                                    1           

 

 سِ پزسص را کاهل ٍ                 یک پزسص را کاهل ٍ                         چْار پزسص را کاهل ٍ        ضص فؼالیت هزتَعِ را تِ        

 صحیح اًجام دادُ.               صحیح اًجام دادُ.                         صحیح اًجام دادُ .                       درستی ٍ کاهل اًجام دادُ.      

 

 رٌّوَد هؼلن

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 



 آسهَى ػولکزدی ریاضی پایِ دٍم
                                               تاریخ:                                                                ًَادگی اػضای گزٍُ:          ًام ٍ ًام خا

 اس عزیق هحَر ٍ جذٍل ٍ تفزیقفَْم جوغ ّذف: کسة هْارت اًذاسُ گیزی ٍ درک ه

 هکاى: حیاط هذرسِ                                                                            گزٍّی: فؼالیت  ًَع

 هساتقِ پزش

 ّین در گزٍُ ّای سِ ًفزُ یک هساتقِ پزش تِ رٍش سیز تزگشار کٌین:خَاهی 

 )ّن قذّا در یک گزٍُ سِ ًفزُ قزار گیزًذ.( اػضای گزٍُ خَد را تز اساس قذ اًتخاب کٌیذ. (1

 رٍی سهیي حیاط یک خظ راست )هحَر( تکطیذ. (2

 تا کف پای کَچکتزیي اػضای گزٍُ خَد هحَر را ضوارُ گذاری کٌیذ. (3

 ضزٍع هی ضَد:حاال تاسی 

 .ّز کذام اس ضوا اجاسُ داریذ تِ رٍی ػذد صفز )ضزٍع تاسی( تایستیذ ٍ جفت پا دٍ تار پطت سز ّن رٍی هحَر تپزیذ 

 .اًذاسُ تقزیثی ّز پزش خَد را هطخص کٌیذ ٍ رٍی هحَر سیز ًطاى دّیذ 

 ضزٍع تاسی                                                                   ًفز اٍّل                            هحَر ًوایص پزش ّای 

 

 ذمتْ 1       1      2      3      4      5       6     7      8      9      11       11      12     13     14                   

                                                                                         دٍمًفز هحَر ًوایص پزش ّای 

   

 قذمت 1       1       2      3     4      5      6      7      8       9      11      11      12     13      14                  

                                                                                       مسًَّفز  هحَر ًوایص پزش ّای

 

 نتِ ق 1       1       2     3      4      5       6     7      8       9      11      11      12      13     14                  

 حاال تا تَجِ تِ هحَرّای کاهل ضذُ جذٍل سیز را تکویل کٌیذ.

 ًام اػضای گزٍُ رتثِ
هقذار پزش در 

 تار اٍل تِ قذم

هقذار پزش در 

 تار دٍم تِ قذم

 جوغ هزتَط تِ

 دٍ پزش

 هقذار کل

 ْای سِ ًفزپزض

     اٍل

     دٍم 

     سَم

 



 اداهِ تاسی

 غِ ی صفز تپزد.پزش خَد در هحَر سؼی کٌذ جفت پا تِ ػقة تِ عزف ًق ل تاسی تا ایستادى تز رٍی هقذار کلًّفز رتثِ اٍّ

               رٍی هحَر سیز ًطاى دّیذ.                             چٌذ قذم تَاًست تِ ػقة تپزد؟ 

 

 

          15     14     13     12       11      11       9      8      7      6      5      4      3     2       1        1  

 یک ػول تفزیق ًطاى دّیذ کِ اٍ چٌذ قذم دیگز تایذ هی پزیذ تا تِ ًقغِ صفز تزسذ؟ تا ًَضتي 

 .............. .......... ;- .......... 

 اگز تخَاّیذ ایي تاسی را دٍتارُ اًجام دّیذ تزای تْتز ضذى کار چِ کار هی کٌیذ؟ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 ارسیاتی هؼلن

خَش حالن کِ یاد گزفتِ ای 

.................................................................................................................................................................. 

اهیذٍارم کِ تیاهَسی 

................................................................................................................................................................. 

تَ هی تَاًی 

................................................................................................................................................................ 

 

          قذم  .........


