


 وام يوام خاوًادگي:

وام پدر:                                                                                                  

 وام كالس:

                                                                                                                    شفیعيوام آمًزگار:  

 باسمٍ تعالي

 ادارٌ كل آمًزش ي پريرش استان اصفهان

 ادارٌ آمًزش يپريرش مىطقٍ زيارٌ

 دبستان دختراوٍ ام البىیه

                      ریاضيوام درس:  

 تاریخ آزمًن:                                                                                                   ديم         پایٍ:

 مدت آزمًن:

   
   ردیف

1 

 

 

 صحیح یا غلط تَدى جولِ ّا را هشخص کي

 غ          ص                                              هزتع چْار ضلع ٍ چْار گَشِ دارد.-

 غ          ص است.       482  - 8ٍ  4ٍ  2کَچک تزیي عذد سِ رلوی تا رلن ّای -

 غ          ص است.                                                    55عذد  48تمزیة عذد -

 

2 

 

 

 هٌاسة کاهل کي.جولِ را تا کلوِ ی 

 در هستطیل  ضلع ّای رٍتزٍ تا ّن .................. ٍ ضلع ّای ........................... تا ّن........................ .

 هثلث .................. خط تمارى دارد.

 

3 

 

 در هر قسمت گزینه ی صحیح را انتخاب کن.

 گشیٌِ است.تمزیة عذد تاس شذُ تا حذف یکاى کذام -

;5+15+155+25+555 

  785د(                              635ج(                        775ب(                 635الف( 

 شکل ّای سیز تِ تزتیة چٌذ خط تمارى دارد؟-

 

    

 3 2 1 

       چْار  –دٍ  –ب( ًذارد                                                    چْار   –دٍ  -الف( یک

 دٍ  –چْار  –د( یک                                                   چْار  –دٍ  –ج( ًذارد   

را ًشاى است، ساعت چِ ٍلتی  6است ٍ عمزتِ ی تشرگ آى رٍی  گذشتِ 5عمشتِ ی کَچک ساعت تاسُ اس  -

 هی دّذ؟

  4:55د(                     5:35ج(                    5:25ب(                     5:15الف( 

 

 

 

tg://join?invite=AAAAAEIn0PQDKsGBC4fr8g
tg://join?invite=AAAAAEIn0PQDKsGBC4fr8g




 تازخَرد هعلن ٍ راهکار :

 

 تسلط کن تسلط هتَسط تسلط خَب تسلط کاهل های ارزشیاتی هعیار

     جوع ٍ تفریق یک رقوی

     شوارش چٌد تا چٌد تا

     جوع ٍ تفریق دٍرقوی

     تقریة

     اشکال هٌدسی

     تقارى

 

 تِ دست آٍر.جوع ٍ تفزق ّا را تِ صَرت تمزیثی حاصل  12

           43                              36                        78                              45 

          32  -         27                      +29  - 18 + 

 

   

     

 

13 

 چٌذ ریال است؟

 

 

  

  ریال...............

 

 تیسکَیت داشت ریخت حاال داخل ظزف چٌذ تا تیسکَیت است؟ 54تیسکَیت داخل ظزفی کِ  27ًزگس هادر  14

 

 تا اس تیسکَیت ّا هصزف شَد چٌذ تیسکَیت در ظزف تالی خَاّذ هاًذ؟ 36اگز در رٍس هْواًی 
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     ساعت

     پَل

     عدد های سه رقوی

 تازخَرد تَصیفی:

 تازخَرد ٍالدیي:

 خَد سٌجی:

 اًجام فعالیت ٍ ًَشته های خَد راضی هستن چَى .................................از -1

 ته ًظر هعلن ٍ خَدم در ایي آزهَى هَارد .................................................................. را یاد گرفتن. -2

............................................................................... تاید ته ًظر هعلن ٍ خَدم ترای یادگیری چیس هایی هثل  -3

 تیشتر تالش کٌن.

 از ایي آزهَى چه چیس جدیدی یاد گرفتن؟ -4

 ترای یادگیری تیشتر تاید چه کارهایی را اًجام دهن؟ -5

 
 


