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  ...................................آن را بنویس.  هايرقم    ...............است؟  چندرقمی 259عدد  -1

  .................................................توانی بسازي؟ دیگري می رقمیسهچه عددهاي  259عدد  هايرقمبا 

  .........................................؟ شودمیاضافه کنیم، عدد جدید چند  259به عدد  تاییده يدودستهاگر 

  بگذار. >=  <ر جاي خالی عالمت د -2

  50  +50  +100  +200 100+  500+  300        مترمیلی  65 مترسانتی 7

   100 - 700 800 – 300      میلی متر  84 مترمیلی 4و  مترسانتی 1

  باشد. 8و صدگان آن  1، دهگان آن  3بنویس که یکان آن  رقمیسهعدد عزیزم؛  -3

  

  

  بنویس. بازشده صورتبهپسرم؛ براي هر عدد شکل بکش و آن را  -4
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 ...................................... =136  

  

  با توجه به ساعت جواب بده. -5

  .....................؟الف) ساعت چند است

  ........................شود؟  12:30بزرگ چند دقیقه حرکت کند تا ساعت  يعقربهب) 

  ج) مقدار حرکت عقربه بزرگ را روي ساعت رنگ کن.

  



  باشد. مترسانتی 2پسرم؛ یک مربع بکش که هر ضلع آن  -6

  

  تقریبی (با حذف رقم یکان و دهگان) به دست بیاور. صورتبههاي زیر را جمع و تفریق -7
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  الگوها را ادامه بده. -8

 .......... , .......... , .......... ,200  ,180  

 .......... , .......... , .......... ,390  ,360  

  کن. با حدس و آزمایش حل -9

      

   

  است؟ ماندهباقیپیراهن دوخت. چه قدر پارچه برایش  یکآن مترسانتی 64پارچه خرید. با  مترسانتی 95فرزانه  - 10

  

چرخ داشته باشند، چند ماشین و چند  20 همرويماشین و موتور پارك است. اگر  6در یک پارکینگ  -11

  ارکینگ پارك است؟موتور در پ

  

  

  تا حدودي  خیر  بله  ارزشیابی  

        جایگاه اعداد را در جدول ارزش مکانی می شناسد   1

        داند  مقایسه اعداد را می  2

        ساعت را نشان می دهد و به صورت دیگري می نویسد   3

        و مسئله را حل می کند با روش حدس و آزمایش آشنا است   4

        با اندازه گیري به وسیله خط کش آشنا است   5
  

  ..................................................................................................................................................................بازخورد توصیفی آموزگار: 

  

35  =  - 84  58  =  +36  

  : حدس اول.............................   : حدس اول............................. 

  : حدس دوم ...........................   : حدس دوم ........................... 


