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 اشکال ةحیط هایآزمونخرده

 

 
 

 های شناورآزمون کشتیخرده

 ا نشان ال تصاريري از چاد کشي  ؤهر س ،آزمون. د  اين خردهاستال ؤس دههاي شتاار  شام  آزمون کشتي ردهخ

ؤال هاي سکشي  به عاوان گزياهچها  ال ر ؤاند. يک کشي  به عاوان سهاي  به هم ميصت  شدهکه با  شتيه دهدم 

 الؤاز کشي  س هاي اتصتال مياار کدام که دا اي  شتيهمودن  بايد از بين چها  کشتي ، هرآز طراح  شتده استت.

 .   نمايد ا مشخص  است

 شود. قه ميوقف ميدق هشتپس از  ، آزمونآزمونن خردهيد  ا زمان توقف:

 گيرد. تعلق م صارهاي غلط نمره ر به پاسخ 1 ةنمر آزمودن ،هاي د ست به هريک از پاسخ :یگذارنمره

 د.يدا کايپارل است  ا از تصوير مياار  اال ، تصويري که ؤک از سيهر يبرا رالعمل:دستو

ها هاي طااب به هم ميصتت  هنتتياد. کشتتي  شتتيهبيايد که با  ا م   هايبه تصتتوير ارل نهاه کايد. کشتتي  :مثال

رکت حکديهر ياز  تواناد جداهرگز نم  نهادر به در حرکت کااد. اما آ اتد بر  ري آب به اطرا  حرکت کااد رتوانم 

 .کااد

 
 سه کشتي متصل با سه رشته

تصال بين هاي اتصتويري که  شتيهکااد. ها به اطرا  حرکت م به تصتارير ديهر نهاه کايد. تصتو  کايد که کشتي 

  ا پيدا کايد. است باالاز تصوير  مياار ها کشي 

 د( ج( ب( الف(

    
                                   

 زيرا کشي  قرمز به در کشي  ميص  شده است نه فقط به يک کشي . ،است ( د) گزينه پاسخ صحيح 
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 های شناورکشتی آزمونخردهسؤاالت 

  برگه ددر  گزياه صحيح  است  ا پيدا کايد. ارلها مياار  از تصوير هاي اتصتال بين کشتي تصتويري که  شتيه. 1

 بکشيد. خطنامه پاسخ

 
 کشتي متصل با سه رشته چهار

 ب( الف(

 
 

  

 د( ج(
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  برگه ددر  گزياه صحيح  است  ا پيدا کايد. ارلها مياار  از تصوير هاي اتصتال بين کشي تصتويري که  شتيه. 11

 بکشيد. خطنامه پاسخ

 
 رشته هشتمتصل با  و جانور دريايي کشتي هشت

 ب( الف(

  
  

 د( ج(

.  
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 آزمون جلدهای کتابخرده

 ال است.ؤس پاججلدهاي کياب شام   آزمونخرده

 شود.دقيقه ميوقف م  درازدهپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي زمان توقف:

/ تواناي  ةر يک نمر (2)صتتار تا  دقت ةيک نمر کاد:کنتتم م د  اين خرده آزمون، آزمودن  در نمره  :یگذارنمره

   (.4ت )صار تا خالقي

 د   اشتتکاال  دستتيو ي ر امالي  ؟به طو  مااستتم انمام داده استتت آزمون  ادههاي خريمآزمودن  آيآيا : دقت

 معاا کاد.ب  که پاسخ  ا کامالً، مهر آنشودم هاي آزمودن  ناديده گرفيه پاسخ

 (.استيا کامالً اشيباه نشده ناد ست )هيچ شرح  از تصوير ا ائه  کامالً نمره صفر:

يقيم  ا تباط من توضيحاين يا ا ائه شده است درن توجه به جزئيا  آن از تصوير ب  شرحد ست ) ننتبياً: 1نمره 

 .دا د(تصوير ن با

، کردن بيش از توصيف.اين پاسخ اشا ه دا د که به حداق  يک عاصتر از تصتوير  پاستخ راضتحد ستت ) :2نمره 

 .(تواناد يک داسيان  ا تشکي  دهاد ريدادهاي  است که م  ةدهادنشان دسيکم

 تواند يک داسيان د   ابطه با تصوير ا ائه کاد.به اين ماهوم که آزمودن  م قیت: توانايي/خال 

 .خررج کام  از تصوير که ماطق  نينتنمره صفر: 

 شود.ا ائه م  توضيحا  اندک، بدرن اشا ه به عااصر پيچيده ر تانير عااصر :1نمره 

بيان  وتاهکداسيان بنيا  کل  از تصوير يا يک  تانيريا يک ، دا د اشتا ه به يک عاصتر پيچيده از تصتوير :2نمره 

 .کاداز عااصر ا ائه شده توسط تصوير اسيااده م  صرفاًکه شودم 

 ماالًاحيدهد )کاد، يا يک تانتتير خالقانه از تصتتوير ا ائه م به در يا بيش از در عاصتتر تصتتوير اشتتا ه م : 3نمره 

 از دقت  ا به دست آر ده است(. 1نمره آزمودن  

يا  ،را  ا ائه شده ر يک داسيان  ا بازنماي  نمايددا د که دنبالهاشتا ه به در يا بيش از در عاصتر از تصتوير  :4ه نمر

 .دا دداسيان ا ائه شده يک پايان 

ه شد بيانال ؤگذا ي هر سوه نمرههاي  از شتيمثال« ا زياب  ر ستامش هو  موفق د  کودکان»د  پيوستت کياب )

 است(.
زي چي تواناد د  مو د چهها م هاي کودکان است. اين کيابو  کايد تصارير زير جلدهاي کيابتصترالعمل: دستتو

 اوينيد.  ا ب بيان شده باشدها کياباين هاي  که ممکن است د  اسيااده کايد ر داسيان باشتاد؟ از قد   تخي  خود

 هيچ جواب اشيباه  رجود ندا د.

 

 

 

 

 

 ب
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 بازیآزمون سايه اسبابخرده االتسؤ

 بکشيد. خطامه ند  برگه پاسخد  اين قنمت چيزي ناوينيد. در  گزياه صحيح 

1. 

    
 دهد.بازی را از زوايای مختلف نشان مياسبا دايناسور ايک تصاوير 

 
 .ودشسايه آن ايجاد است تا بازی مقابل نور تابیده شده در چه وضعیتي قرار گرفته دهد اسبا ايک تصوير نشان مي

  ا انيخاب کايد. باال ايماد شده است رضعيت اي که از اسباب بازي د تصوير سايه

 د( ج( ب( الف(
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 تشبیهاتآزمون خرده

آزمون، آزمودن  بايد در  ا چيز  ا که مياار  از هم هنياد هد  اين خرد .استال نه سؤآزمون تشتبيها  شام  خرده

 مقاينه کاد. يکديهربا 

 شود.دقيقه ميوقف م  چها دهپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي مان توقف:ز

/ تواناي  ةر يک نمر (2)صتتار تا  دقت ةيک نمر کاد:کنتتم م د  اين خرده آزمون، آزمودن  در نمره  :گذارینمره

   (.4ت )صار تا خالقي

 :کاد. چيز مياار   ا ا زياب  م  آزمون تواناي  تاکر آزمودن  ر کشتف يک عاصر مشيرک بين دراين خرده دقت

 اد.معاا کشود، مهر آنکه پاسخ  ا کامالً ب هاي آزمودن  ناديده گرفيه م اشکاال  دسيو ي ر امالي  د  پاسخ

 .اشيباه ر بدرن تشبيه نمره صفر:

 .کاددقيق نينت ر از اصطالحا  نامااسم براي هر در اسيااده م  مبهم است ر کامالً: 1نمره 

 مقاينه با اشا ه به يک ريژگ  مشيرک بين در چيز انمام شده است :2نمره 

  :تواناي /خالقيت 

 .ماطق مام ندادن تکليف يا يک تشبيه غيراننمره صفر: 

يا عالئق شخص   ا ذکر  ر باشتادفقط براي يک مو د کامالً صتحيح م  هاي  که مبهم هنتياد،مقاينته :1نمره 

 رست دا م(.ها  ا دمثال: من هر در آنکااد )م 

ر، به بيان ديهپردازد )م گنيرده  ايطبقههاي ساده ر يا شباهت ظاهريهاي  که به خصوصيا  مقاينته :2نمره 

 (.اشا ه دا دهاي مربوط به يک طبقه به شباهت

 .اي است ر به خوب  توضيح داده نشده استهاي طبقهتر از شباهتهاي  که خاصمقاينه: 3نمره 

کااد )شباهي  که آشکا  نينت( ر به طو  راضح ، خاص ر اي  که يک شتباهت  ا مشخص م همقاينته :4نمره 

 دقيق بيان شده است.

ه شد بيانال ؤگذا ي هر سوه نمرههاي  از شتيمثال« ا زياب  ر ستامش هو  موفق د  کودکان»د  پيوستت کياب )

 است(.
در چيز با هم  جمال  زير. د  کايممقاينه م  هريکديگاه  چيزهاي   ا که مياار  از هم هنياد با  دستورالعمل:

  کام  کايد. مو د درم با مو د ارل د با ة شباهت جمال  کام  نينياد. جمال   ا با توضيحاين اما شود، مقاينه م 

  هيچ جواب اشيباه  رجود ندا د.

 مثال:

ممکک است شما آن را هر دو برای شما خو  است، گرچه زيرا  ، است غذاي سالمماناد  تکاليف خانه 

 دوست نداشته باشید.
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 تصمیماتآزمون خرده

ممموعاً هاده گيرد )م د  بر ؤال چاد مو د مخيلف  اس هر ر استال اصل  ؤتصتميما  شتام  سته ست آزمونخرده

خط د  داستتيان جه به موا دي که زير آنها ر با تو بخواندهاي   ا بايد داستتيان آزمودن آزمون، ستتؤال(. د  اين خرده

 ص شدهموا د مشخار بايد دالي  خود براي گرفين تصميم  ا با توجه به ات   ا اتخاذ کاد. کشتيده شده است، تصميم

د  ستتيون داليل  که بايد آن کا   ا انمام اهميت دا ند د  تصتتميم ار  موا دي که را  دهد.ق آند ستتيون مربوط به 

د  ستتيون داليل  که نبايد آن کا   ا انمام دهد باوينتتد.  گيرد. همچاين، آزمودن  بايد موا د غيرمهم  اقرا  م دهد 

يان با . د  پاگيرندم مهم نينتتياد قرا   د  ستتيون داليل  که د  تصتتميم ار ،ندا ند اين موا د د  تصتتميم ار نقشاگر 

 .خيرعالمت مشخص کاد که آيا آن تصميم  ا خواهد گرفت يا  د ج

 شود.دقيقه ميوقف م  يازدهپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي زمان توقف:

که  يکال ؤستت د  که ترتيمنمره(. بدين  3 ممموعاًگيرد )نمره تعلق م  يکال ؤستته ستتبه هريک از  :گذارینمره

. کادکنتتم م نمره  يک  فيههمؤال  ريستت يابد ر پاجبه هر مو د اخيصتتاص م  21/1نمره مو د استتت،  پاجشتتام  

ممموعاً برابر با يک گيرد که تعلق م  16/1ؤال است ر به هريک نمره س شتشآزمون شتام  در د  اين خردهال ؤست

 شود.م  داده 16/1ن قنمت نيز به هريک نمره   ايکه د گيرد ا د برم ال ؤس ششال سوم نيز ؤسنمره است. 

خط کشتتيده شتتده استتت، د  داستتيان ها د ر با توجه به موا دي که زير آنهاي زير  ا بخوانيداستتيان دستتتورالعمل:

ون مربوط سي د  موا د مشخص شدهتصميم  ا با توجه به اين بايد دالي  خود براي گرفين  شتماتصتميمات  بهيريد. 

قرا  د يد  ستتيون داليل  که بايد آن کا   ا انمام دهاهميت دا ند  شتتماد  تصتتميم  موا دي  ا که .قرا  دهيد خودبه 

اين موا د د  تصميم شما د. اگر يد باوينينبايد آن کا   ا انمام ده شتما د  ستيون داليل  که دهيد. موا د غيرمهم  ا

د که يعالمت مشخص کا د ج. د  پايان با هيددمهم نينياد قرا   شماد  ستيون داليل  که د  تصتميم  ،ندا ند نقش

 .خيرد گرفت يا يآيا آن تصميم  ا خواه

 د.اال  پاسخ دهيؤبه مثال زير توجه کرده ر با توجه به آن به س وجه داشيه باشيد هيچ جواب اشيباه  رجود ندا د.ت

 مثال:

 رقتهاييان  ا ذخيره کرده تا چادپول يا)کهاه( بخريد،  درمر شما تصميم دا يد يک درچرخه دستبها  است 

 . خريدا ي کايدديهر يک درچرخه نو 

  ؛يک درچرخه داشيه باشيد اکاونخواهيد شما م الف( 

ا  است همنايه شما د  حال فررخين درچرخه کهاهنو داشيه باشيد.  ةاما بيشير درست دا يد يک درچرخ ( 

 که 

 اما  يده است،فررش  نزديک شما خراز يک مغازة درچرخهپ( 

 توانيد م  ،اگر شما حاال يک درچرخه داشيه باشيد نال قب  خريده است.احيماالً آن  ا بيش از يک ت(

 دانيد که يک درچرخه جديد شما م  با آن د  تمام تابنيان تا زمين فوتبال برريد.ث(

  اما ،تر استايمنج( 

 نيز به شما خواهد داد. ا   ا بخريد يک کاله ايما همنايه شما اگر درچرخهچ( 
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 درم رجود دا د:د  مو د خريدن يک درچرخه دست داليلبهتريک و بدتريک ز د  ادامه، فهرسي  ا

يک  بايد د  حال حاضرداليل  که شما 

 درم بخريددرچرخه دست

اهميت داليل  که د  تصميم شما 

 ندا ند
 نبايدداليل  که شما د  حال حاضر 

 درم بخريديک درچرخه دست

 ب پ الف

    ث

 ج  چ

          .مک يک دوچرخه دست دو  نخواهم خريد -

 مک يک دوچرخه دست دو  خواهم خريد. -

 

 آزمون تصمیماتخرده االتسؤ

1.  

 . مغازه نزديک شما چاد ماه  قرمز دا د که شما تصميم دا يد تعدادي ماه  قرمز د  خانه نههدا ي کايدالف( 

 توانيد آن  ا بخريد. ، قيمي  است که شما م مان استتو 1111 تاها هر کدامقيمت  (  

 اما  ،هاي ماه  گران استتاگ دهد.هر هايه مقدا ي پول م گويد براي کمک به شما ماد تان م پ( 

يد خواهبه منافر  همچاين شما به زردي توانيد از ار بهيريد. درست شما يک تاگ کهاه دا د که شما م ت( 

 ،  فت

 ها نههدا ي کاد.ايد کن   ا پيدا کايد تا رقي  د  سار هنييد از ماه باابراين، بث( 
 

 بخريد ماه بايد داليل  که شما 
داليل  که د  تصميم شما اهميت 

 ندا ند
 بخريدماه   نبايدداليل  که شما 

   

   

   

 مک ماهي را خواهم خريد.                   -

 مک ماهي را نخواهم خريد. -

 

2. 

 دا يد امررز يک چير با خودتان به مد سه ببريد. گرچه هوا آفياب  است، شما تصميم 

 بعد از مد سه  زنيد که بعدًا با ان  خواهد بود.حدس م اما  الف(

  ري است، ر دقيقه پياده پاجکه تاها گرديد م به طو  منيقيم به خانه بر  (

 اما  ،ان مياار استيک  از درسيانيان از باد ر با چيرتان خيل  ساهين است.  پ(

 . شما از آن مياار نينييد ت(
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ر بنيا   تاها 2  خوب   ا دا ند. اما عدد ر ارقا کاادم صتحبت ا با هم هآن د  يک مهمان  هنتياد. 11ر  5 اعداد. 3

 تاها گذاشيه شده است؟ 2چرا عدد  نا احت است.

  
  .................................................................................................................................................................................. ، زيرا تاها است 2عدد 

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

هاد خواد  حال صتحبت با هم هنتياد تا تصميم بهيرند براي مهمان  عيد نو رز چه بپوشاد. آنها م  6ر  3اعداد  .4

 چه بايد بپوشاد؟ 6ر  3داناد چه بپوشاد. اعداد رل  نم  ،هم لباس بپوشاد شبيه

 
  ............................................................................................................................................................................................. بايد  6ر  3اعداد 

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

از اين  4اند ر از اين ديدا  بنيا  خوشحال هنياد. عدد يکديهر  ا ديده طوالن  زمانمد بعد از  12 ر 6 . اعداد5

 تعمم کرده است؟ 4عدد مد  زمان طوالن  يکديهر  ا نديده بودند؟ چرا  12 ر 6 چرا اعداد اتااق تعمم کرده است.

  

  ......................................................................................................................... ، زيرا اندزمان طوالن  يکديهر  ا نديده 12ر  6اعداد 

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

  .................................................................................................................................................................. يرا تعمم کرده است، ز 4عدد 

 ............................................................................................................................................................................................................................   . 
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خواهاد با يکديهر دعوا کااد. چرا آنها عصبان  هنياد ر د  پا ک هنياد. آنها عصبان  هنياد ر م  8 ر 5 اعداد. 6

  تواند انمام بدهد؟ چه کا ي م  1عدد 

  

 

  ............................................................................................................................................................ عصبان  هنياد، زيرا  8ر  5اعداد 

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

  .............................................................................................................................................................................................. تواند م  1عدد 

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

 

ظاهر  4ر  3چرا اعداد  ماامر شتتتد؟ 12چرا عدد  به بيررن پريدند. 4ر  3ماامر شتتتد ر اعداد  12عدد  !نتته ،اره. 7

 شدند؟

 
  .............................................................................................................................................................................. مامر شد، زيرا  12عدد 

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

  ........................................................................................................................................................... به بيررن پريدند، زيرا  4ر  3اعداد 

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

 

 

 



 65/  اعدادهای حیطة آزمونخرده
 

 هاآزمون نقشهخرده

به  خواهدها، تصتارير منتيرهاي  که يک فرد م نقشتهآزمون خرده. د  استتال ؤست دهها شتام  آزمون نقشتهخرده

د تواند از آنما به سياما برسکه فرد م  ي ين منير دهيم. آزمودن  بايد کوتاهان م نشت آزمودن ستياما بررد  ا به 

  ا مشخص نمايد. 

 شود.دقيقه ميوقف م  هشتپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي زمان توقف:

ها گيرد؛ اگر برخ  منيراشد نمره صار تعلق م کامالً اشيباه بآزمودن  اگر پاستخ د  اين خرده آزمون،  گذاری:نمره

 ا د يافت  2ر اگر تمام منتيرها  ا به د ستي  ترسيم کرده باشد نمره  1 ا به طو  صتحيح ترستيم کرده باشتد نمره 

 کاد. م 

به سراغ درسيش خواهد که م   براي پنرک ا رين منير يهاي زير کوتاهد  نقشته :ستتورالعمل )قستمت اول(د

  دهم به ستياما بررند، پيدا کايد. به مثال توجه کرده ر همان مراح   ا براي به دست آر دن جواب صحيح  ر بابررد 

 ه است.کيلومير آر ده شد برحنمفاصله بين منيرها  ،د  هر نقشهتوجه داشيه باشيد  اال  دنبال کايد.ؤيک از ستهر

 مثال: 

 اه   ا که پنتتترک   ريرر نهتاه کايد.بته تصتتتوير 

د نظر بهيريد. کاد،  همراه درستتتيش  ا توانتد م 

تواند اين کا  اياکه چهونه درستتتيش م حاال د با ة 

  ا انمام دهد، فکر کايد.

بررد  ديهريبه سراغ صتميم  بهيريد کدام يک بايد ت

براي  ستتيدن به ستتياما کوتاهيرين منتتير باشتتد. تا 

د. اين خط بايد از ينشان دهبا کشيدن خط منير  ا 

 ر سپس به سياما کشيده شود.پنرک به درسيش 

 
 

 پاس :

 
 
 
 
 
 

توجه داشته باشید چگونه راه کشیده شده 

کوتاهتريک مسیر برای ايک دو دوست است تا به 

 سینما بروند.
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 هاآزمون نقشهخرده االتسؤ

1  . 

 
 

2. 
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انادگ  خواهد خواهاد با هم به سياما بررند. مريم  د  اين بخش، سته درستت م : دستتورالعمل )قستمت دو (

کاد. کوتاهيرين  اه   ا که مريم بايد بررد تا به در درستتيش ر ستتپس به ستتياما کرد ر در درستتت خود  ا ستتوا  م 

 کايد بايد از ماشين مريم به سمت در درسيش بررد ربرستد، ترسيم کايد. به ياد داشيه باشيد  اه   ا که ترسيم م 

 سپس به سياما برسد. 

3  . 

 
 

4 . 
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خواهاد با هم به سياما بررند. مريم  انادگ  خواهد کرد. چها  درستت م  حال،: رالعمل )قستمت ستو (دستتو

 ا که   اه ستتياما برستتد، ترستتيم کايد. ممدداً،  کوتاهيرين  اه   ا که مريم بايد بررد تا به درستتيانش ر ستتپس به

 اما برسد. کايد بايد از ماشين مريم به سمت درسيانش بررد ر سپس به سيترسيم م 

5  . 

 
 

6  . 
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7. 

 
8. 

 



 65/  اعدادهای حیطة آزمونخرده
 

 هاآزمون نقشهخرده

به  خواهدها، تصتارير منتيرهاي  که يک فرد م نقشتهآزمون خرده. د  استتال ؤست دهها شتام  آزمون نقشتهخرده

د تواند از آنما به سياما برسکه فرد م  ي ين منير دهيم. آزمودن  بايد کوتاهان م نشت آزمودن ستياما بررد  ا به 

  ا مشخص نمايد. 

 شود.دقيقه ميوقف م  هشتپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي زمان توقف:

ها گيرد؛ اگر برخ  منيراشد نمره صار تعلق م کامالً اشيباه بآزمودن  اگر پاستخ د  اين خرده آزمون،  گذاری:نمره

 ا د يافت  2ر اگر تمام منتيرها  ا به د ستي  ترسيم کرده باشد نمره  1 ا به طو  صتحيح ترستيم کرده باشتد نمره 

 کاد. م 

به سراغ درسيش خواهد که م   براي پنرک ا رين منير يهاي زير کوتاهد  نقشته :ستتورالعمل )قستمت اول(د

  دهم به ستياما بررند، پيدا کايد. به مثال توجه کرده ر همان مراح   ا براي به دست آر دن جواب صحيح  ر بابررد 

 ه است.کيلومير آر ده شد برحنمفاصله بين منيرها  ،د  هر نقشهتوجه داشيه باشيد  اال  دنبال کايد.ؤيک از ستهر

 مثال: 

 اه   ا که پنتتترک   ريرر نهتاه کايد.بته تصتتتوير 

د نظر بهيريد. کاد،  همراه درستتتيش  ا توانتد م 

تواند اين کا  اياکه چهونه درستتتيش م حاال د با ة 

  ا انمام دهد، فکر کايد.

بررد  ديهريبه سراغ صتميم  بهيريد کدام يک بايد ت

براي  ستتيدن به ستتياما کوتاهيرين منتتير باشتتد. تا 

د. اين خط بايد از ينشان دهبا کشيدن خط منير  ا 

 ر سپس به سياما کشيده شود.پنرک به درسيش 

 
 

 پاس :

 
 
 
 
 
 

توجه داشته باشید چگونه راه کشیده شده 

کوتاهتريک مسیر برای ايک دو دوست است تا به 

 سینما بروند.
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خواهاد با هم به سياما بررند. مريم  انادگ  خواهد کرد. چها  درستت م  حال،: رالعمل )قستمت ستو (دستتو

 ا که   اه ستتياما برستتد، ترستتيم کايد. ممدداً،  کوتاهيرين  اه   ا که مريم بايد بررد تا به درستتيانش ر ستتپس به

 اما برسد. کايد بايد از ماشين مريم به سمت درسيانش بررد ر سپس به سيترسيم م 

5  . 

 
 

6  . 
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7. 

 
8. 
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9. 

 
 

ين د  آخرين سار، مريم هاوز د  حال  انادگ  کردن است. اما ار بايد قب  از  ف :دستتورالعمل )قستمت چهار (

که ار به بانک بررد ر ستپس به سمت درسيانش ر د  نهايت به سياما برسد ين  اه  يربه ستياما به بانک بررد. کوتاه

بعد از  فين به دنبال درستتيانش( اهميت ندا د. نکيه  ، ياد  ابيدابه بانک بررد ) زمانمريم چه  اياکه  ا ترستتيم کايد.

 است که ار قب  از  فين به سياما به بانک بررد.  آنمهم 

11  . 
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 آزمون پولخرده

آزمون اين خرده تشتکي  شتده است.ال ديهر خود از چاد ستؤال استت هر ستوال پاج ستؤآزمون پول شتام  خرده

 اال  جواب دهد. دهد. آزمودن  بايد به اين سؤا ائه م االت  د  مو د کودکان ر خريدهايشان ؤس

 شود.دقيقه ميوقف م  نوزدهپس از  ، آزمونآزمونن خردهد  اي زمان توقف:

  در شتتام 1يابد. براي مثال، ستتؤال نمره اخيصتتاص م  1به هريک از ستتؤاال  د  اين خرده آزمون،  گذاری:نمره

 گيرد. تعلق م  5/1ها نمره بخش است، به هريک از بخش

هيرين جواب  ا براي اين شود. بآنان بيان م  کودکان ر خريدهايآزمون، سؤاالت  د با ة اين خردهد   دستورالعمل:

نامه پاسخ . از پشت برگهنويس داشيه باشيدها شايد نياز به برگة چکپاسخ به پرسشاال  پيدا کايد. شما براي ؤس

 نامه باوينيد.تان  ا د  برگه پاسخنهاي  جواب اسيااده کايد ر

تومان  511نيا  محمد تومان ر قيمت ب 811قيمت بنيا  عل  اند.بنيا  خريده يکديهرعل  ر محمد با مثال: 

 خريد بنيا براي چقد  پول هرکدام بايد  تومان به محمد بدهکا  است. 211عل  از  رز قب  عالره براين،  است.

 ديهر عل  به محمد بدهکا  نباشد؟ به طو ي کهبپردازند 

 پاس : 

 خواهد به محمد بدهکا  باشد.، زيرا نم عل  بايد مقدا ي از پول بنيا  محمد  ا بپردازد

تومان  1111مبلغ  بپردازد، ار بايد  ا محمدبابت بده  تومان  211اگر عل  بخواهد پول بنتتتيا  خود  به اضتتتافه 

 .811+211= 1111خت کاد؛ پردا

 .511-211=311  براي بنيا  خود  به فررشاده بدهد؛تومان کمير  211 تواند مبلغم  محمد د  اين حالت،

 تومان برای خريد شکالت پرداخت کنند. ..... 311..... بايد محمدتومان و ..... 1111..... بايد علي

 

 

 وگوی اعدادآزمون گفتخرده االتسؤ

 تومان است. 911شکال  سا ا ر قيمت تومان  611شکال  مريم قيمت  اند. ا با هم شکال  خريدهمريم ر سا. 1

  تومان به مريم بدهکا  است. 311سا ا از قب  همچاين، 

 بدهکا  نباشد؟ مريمبه  سا اديهر  به طو ي کهبپردازند  براي خريد شکال چقد  پول هرکدام بايد 
 

 و سارا بايد .............. تومان برای خريد شکالت پرداخت کنند.  مريم بايد .............. تومان

 

ر تومان  15111غذاي سحر تومان، قيمت  12251قيمت غذاي سيما  خو ند.سيما، سحر ر فاطمه با هم شام م . 2

هريک  انعام به خدميکا   سيو ان بدهاد. نيز تومان 6111خواهاد ها م آن تومان است. 9511غذاي فاطمه قيمت 

چاين انعام  ا به طو  مناري بين خود تقنيم خود  ا بدهاد ر هم که پول غذاي به طو يچقد  پول بپردازند بايد 

 کااد؟
 

 بايد .............. تومان پرداخت کنند.  فاطمه.............. تومان و  ، سحر بايد بايد .............. تومان سیما
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بليط مهدي ر هزياه تومان  4751بليط خاله مهدي هزياه  باغ رحش ببرد. خواهد مهدي  ا بهخاله مهدي م . 3

ا ههر کدام از آن دهد.ها  ا م پردازد ر خاله بقيه پول بليطمهدي نيم  از پول بليط خود   ا م  تومان است. 3111

 د  نهايت چقد  بايد بپردازند؟

 ..... تومان پرداخت کنند. بايد ......... خاله اوو  بايد .............. تومان مهدی

 

تومان است. نيما يک نوشابه  5111ها ستياما براي هرکدام از آن بليطاند. قيمت عل  ر هادي به ستياما  فيه نيما، .4

عل  چيزي براي خو دن  شتتتود.تومان م  4751هم  ريکته قيمتت هر دري خرد براي خود  م نيز ر شتتتکال  

پردازد.  ا هادي م  تمام خريدها پول تومان استتت. 2511د که قيمت آن خرهادي يک شتتکال  بز گ م  خرد.نم 

 ؟بپردازندبه هادي چه مبلغ  بايد هرکدام نيما ر عل  

 پرداخت کنند. به هادی بايد .............. تومان  عليو  بايد .............. تومان نیما

 

 تومان است. 4511آنها براي هريک از سياماي  قيمت بليط اند.به سياما  فيه يکديهرمهنتا، مياا، زهرا ر سحر با  .5

خرد مياا يک شکال  ر نوشابه م  تومان است. 2511خرد که قيمت آن مهنتا يک شتکال  بز گ براي خود  م 

سحر خرد ر تومان براي خود  م  3111زهرا يک شکال  به قيمت  شتود.تومان م  6111که قيمت هر در با هم 

تومان  351 قيمت آن مهنتا ر ستحر تصميم دا ند يک نوشابه کههمچاين،  خرد.تومان  م  1311هم يک بنتيا  

 کااد.تقنيم م  يکديهربا  ا هم  تومان 411 به قيمت آنها يک ظر  ذ   است  ا با هم تقنيم کااد.

 تومان به مهنا بدهکا  است. 211تومان به زهرا بدهکا  است ر سحر  151مياا 

به ديهري بدهکا   کسهيچر باشتتتد پرداخت شتتتده همه خريدها  ل بپردازند د  حال  که پولچقد  پوهرکدام بايد 

 نباشد؟

بايد .............. تومان پرداخت و سحر بايد .............. تومان ، زهرا بايد .............. تومان ، مینابايد .............. تومان مهستا

 کنند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نامه پاسخ
 a-آزمون آورورانسخه ایرانی  یهاآزمون خرده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0011چاپ اول، 



 اشکال ةحیطهاي آزمونخرده

 

 هاي شناورکشتي آزمونخرده نامهپاسخ

 را نگاه کنيد. مربوط در کتابهاي شناور، بخش براي دستورالعمل و تصاوير کشتي

 مثال: 

 د ج ب الف

 

 د ج ب الف  .1

 د ج ب الف  .2

 د ج ب الف  .3

 د ج ب الف  .4

 د ج ب الف  .5

 د ج ب الف  .6

 د ج ب الف  .7

 د ج ب الف  .8

 د ج ب الف  .9

 د ج ب الف  .11

 



 3هاي حيطة اشکال / آزمونخرده

 جلدهاي کتاب آزمونخرده نامهپاسخ

 را نگاه کنيد. مربوط در کتاببخش  ،براي دستورالعمل و مثال جلدهاي کتاب

ن کردند رازهایي در ایميه چند کودک آن را پيدا کردند. آنها فکر یک جعبة جادویي است کدربارة داستان این کتاب مثال: 

ها آنهایي از آن خارج شد و در هر حباب رازهاي متفاوتي وجود داشت. ها جعبه را باز کردند. حباب. بچهجعبه وجود دارد

 ان بگویند.رازهاي آن را بفهمند و قول دادند که تنها رازهاي خوب را به دیگرها را ترکاندند تا حباب

 

1 . 

--------------------------------------------------------------------- داستتتان این کتاب دربارة

-----------------------------------------------------------------------. 

2 . 

--------------------------------------------------------------------داستان این کتاب دربارة 

----------------------------------------------------------------------. 

3 . 

--------------------------------------------------------------------- داستتتان این کتاب دربارة

-----------------------------------------------------------------------. 

4 . 

--------------------------------------------------------------------داستان این کتاب دربارة 

----------------------------------------------------------------------. 

5 . 

--------------------------------------------------------------------داستان این کتاب دربارة 

----------------------------------------------------------------------. 
 

 



 19/  اعدادهاي حيطة آزمونخرده
 

8. 

 
9. 

 
 

ه تن بدر آخرين سییفر، مريم هنوز در حال رانندگي کردن اسییت. اما او بايد قبل از رف :دسییتورالعمل ققسییمت چهارم 

که او به بانک برود و سی س به سیمت دوسیتانش و در نهايت به سییينما برسد را ين راهي ترسیينما به بانک برود. کوتاه

 آنهم مبعد از رفتن به دنبال دوستانش  اهميت ندارد. نکته  ، يادر ابتدابه بانک برود ق زمانمريم چه  اينکهترسیيم کنيد. 

 برود.  است که او قبل از رفتن به سينما به بانک

11  . 
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 آزمون پولخردهنامه پاسخ

 را نگاه کنيد. مربوط در کتاب، بخش سؤاالتبراي دستورالعمل و 

 مثال:

   تومان 311 : محمد تومان 1111: علي

 

1 . 

   ..............سارا:  ..............مریم: 

 

2 . 

  ..............فاطمه:  ..............سحر:  ..............سيما: 

 

3 . 

   ..............خاله:  ..............مهدي: 

 

4.   

   ..............علي:  ..............نيما: 

 

5.   

   ..............سحر:  ..............زهرا:  ..............مينا:  ..............مهسا: 

 

 

 

 

 

 

 


