
 بسوِ تعالی

        آهَزش ٍ پرٍرش ضهرستاى آراى ٍ بیدگل 

ییارهعصَهِ گل آ: آزهَى طراح                        پایِ ی سَم دبستاى دیي ٍ داًص                   ریاضی عولکردکتبی آزهَى   

    : تاریخ :                                                ًام ٍ ًام خاًَادگی 

استفادُ کردى از پَل با ٍاحد ریال ٍ تَهاى ٍ کاربرد آى در زًدگی رٍزهرُ :  هدف  

پاک کي   –هداد   –اًَاع پَل :  وسایل مورد نیا ز   

 هداد ،  عدد 2 اٍ . اٍ از پدرش هقداری پَل گرفت ٍ بِ فرٍشگاُ رفت . ًیاز داشت  ٍسایلیسارا برای رفتي بِ  هدرسِ بِ 

. اٍ برای حساب کردى خرید خَد بِ فرٍشٌدُ هراجعِ کرد . خرید  ًقاشیدفتر  یکخَدکار  ٍ  پاک کي ، عدد  2  

دفتر ًقاشی     -ریال 2100خَدکار     - ریال 2500کي پاک عدد   2   - ریال  1450هداد  عدد  2: فرٍشٌدُ گفت 

.شد  ریال1800  

!باقی هاًدُ ی پَل شوا ریال   1500بفرها دخترم ایي :   گفت  فرٍشٌدُ.  سارا پَل را بِ فرٍشٌدُ داد  

بِ تَ چٌد تَهاى پَل دادُ بَد ؟  هادر از سارا پرسید پدر. ٍقتی بِ خاًِ رسید باقی هاًدُ ی پَل را بِ هادرداد  

خَد را برداشت تا حساب  اٍ فاکتَرخرید. اٍ بِ فکر فرٍ رفت چَى فراهَش کردُ کِ پدر بِ اٍ چٌد تَهاى پَل دادُ بَد 

حساب کٌد ؟هقدار پَلی کِ پدر بِ اٍ دادُ است را ، بِ ًظر تَ سارا چگًَِ هی تَاًد  .کٌد  

    .شکل ًشاى دّید  دخترم قیوت خرید ٍسایل را با رسن

   

 

 

 

دفتر  پاک کي  هداد 

ًقاش

  ی

  خَدکار



  ..............د تَهاى است ؟ حاال بٌَیس خرید اٍ چي ......................دخترم سارا چٌد ریال خرید کردُ است ؟  

  ............؟  چٌد تَهاى بَد اٍی هاًدُ ی پَل فکر هی کٌی باق  ...............باقی هاًدُ ی پَل سارا چٌد ریال بَد ؟ 

  

  چٌد تَهاى پَل دادُ است ؟  ب کٌی کِ پدر بِ سارا حسا ختر خَبن حاال  هی تَاًی د

 

 

 

 ردیف انتظارات کامال تقریبا اصال

.قیوت ٍسایل را با رسن ضکل بِ درستی ًطاى دادُ است      1 

. بِ ٍاحد ریال تَجِ داضتِ است      2 

.ٍاحد ریال را بِ درستی بِ تَهاى تبدیل کردُ است      3 

. هقدار کل پَل را بِ درستی بِ دست آٍردُ است      4 

 5  .هستقل ٍ بدٍى کوک حل هی کٌد آزهَى را     

  .......................................................................................................: بازخَرد هعلن 

 خَد سٌجی 

 

............................................................................................................آیا از فعالیت و نوشته های خودم  ، راضی هستم ؟ چرا ؟   

  ...............................................................................................................................از این فعالیت چه چیسی جدیدی یاد گرفتم ؟

   .........................................................................................................بدهم ؟برای این که بیشتر یاد بگیرم چه کار هایی باید انجام 

 خود سنجی


