بسمه تعالی
تاریخ:

نام ونام خانوادگی:
آزمون مداد کاغذی ریاضی
کالس سوم دبستان بنت الهدی صدر
ردیف
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مدت آزمون 15:دقیقه

سواالت
عدد  6247را به حروف بنویس .
 رقم یکان هزار آن چند است؟ رقم دهگان آن چند است؟در جای خالی کلمات مناسب بنویس.
حاصل ضرب هر عدد در صفر برابر با ...............است.
به مثلثی که سه ضلع هم اندازه داشته باشد ،مثلث  ..................می گویند.
به جواب تقسیم  ..................می گویند.
مریم  6دفتر خرید دانه ای  35تومان ویک اسکناس هزار تومانی به فروشنده داد.
الف) مریم چند تومان خرج کرده است؟
ب) مریم چند تومان باید پس بگیرد؟
نام پاره خط (س،ش) را در هر شکل بنویسید.
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زمین کشاورزی به شکل مستطیل را نصف کردند .در نیمی از آن سبزی کاشتند  .نیمه ی دیگر
آن را به  4قسمت مساوی تقسیم کردند و در یک قسمت آن پیاز کاشتند.
 چه کسری از زمین را سبزی کاشتند؟ چه کسری از زمین باقی مانده است؟1

7

دخترم حاصل تفریق را با رسم شکل به دست آور وحاصل جمع را از هر روشی که دوست داری
به دست آور.
= 1235 - 4395
= 1315 + 4935

6

مغازه داری تعداد بطری های شیر خود را که در روز های مختلف هفته فروخته درجدول ثبت
کرده است.
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
روز
35
41
55
تعداد بطری
 اطالعات جدول را دریک نمودار ستونی قرار بده . -درچه روزی بیشترین شیر را فروخته است؟
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مساحت قسمت رنگی را بنویس.
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من چه عددی هستم؟
عددی دو رقمی هستم که اگربا خودم جمع شوم و از حاصل جمع4تا کم شودباقی مانده45می شود

(حدس هایت را بنویس)
- 4 = 45

+

=

مساحت زمینی که طول آن  39متروعرض آن 15متر است به طور تقریبی چند متر مربع است؟
55
55

محمد روزی  7صفحه از کتابش را می خواند او  35صفحه را چند روز می خواند؟

54

تقسیم ها را انجام بده .
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95

44
محیط شکل ها را به دست آور.
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موفق باشید

ردیف
5

انتظارات اموزشی

(مالک های ارزیابی )

یادگیری
کامل

یادگیری
قابل قبول

یادگیری نیاز
به اصالح

عددهای چهاررقمی رامی شناسدوبه درستی به سواالتش پاسخ
داده است.

 4مساله ی مربوط به کسر رابه درستی حل کرده است.
 3مساله های مربوط به ضرب را به درستی پاسخ داده است.
 2محیط شکل ها را درست بدست اورده است.
 1مساحت قسمت رنگی و مساله ی مربوطه را درست حل کرده
است.
 7نام پاره خط ها رادراشکال هندسی به درستی نوشته است .
 6حاصل جمع وتفریق رابه درستی به دست اورده است .
 9خارج قسمت وباقی مانده ی تقسیم را درست نوشته است .
 3باتوجه به حذف حالتهای نامطلوب مساله را حل کرده است.
 55به درستی نمودارستونی رابا توجه به جدول داده هارسم کرده
است.
ارزیابی آموزگار....................................................................................................
........................................................................................................................
خود سنجی:
از این آزمون ...............چون..................................................................................
به نظر خودم ومعلمم باید..........................................................................بیشترتالش کنم.
برای بهبود کارم بهتر است........................................................................................

ارزیابی والدین.....................................................................................................
........................................................................................................................

