
 

شرح سوالسوال

1
 صدگانیکان    دهگان   دهگان   یکان     ا کامل کن . جاهای خالی ر

.         59   .............  ............  832  ..............  .............  ............

2
8+  13+  33+  5+  5=   .......... حاصل جمع های زیر را بدست بیاور . 

 ..........   =15  +5  +33  +15  +23 

3

در جای خالی عدد مناسب بنویس .

؟  ................... 53یا  03به چه عددی نزدیک تر است ؟   52الف ( 

؟ ....................... 83یا  93 به چه عددی نزدیک تر است ؟ 99ب ( 

0

 ساعت چند است ؟ بنویس .

ساعت ........... و ............ دقیقه   ساعت .............. و ........... دقیقه 

5

اشکال زیر را رسم کن و تعداد ضلع ها و گوشه های هر یک را بنویس .

دایره مثلث مربع مستطیل

رسم شکل

تعداد ضلع

تعداد گوشه

6

 کیسه ها را بشمار و بنویس چند ریال است .

................. ریال      ...................... ریال       

9

و حروف بنویس . رقمزیر را به اعداد 

......................................................................................  632پانصد و هفتاد ...........................................    

......................................................................................... 903ششصد و نود و یک  ...............................    

8

ریال را در صندوق انداختند . آن ها با هم چند ریال در صندوق انداخته اند ؟ 333ریال و مجید  033حسین 

9

 است . متر میلیخط های زیر را با خط کش اندازه  بگیر و بنویس چند 

متر میلی..............  متر  میلی...................  

بسمه تعالی

سال تحصیلی آموزشگاه :     ) اردیبهشت ماه (نوبت دوم     پایه ی دومریاضی آزمون 

 دومکالس : .............. ......................................................نام و نام خانوادگی : 

100 

10 

1 1 1 1 1 1 1 

10 10 10 10 10 10 10 

100 100 100 



13 

 است خط بکش . 2بنویس و دور آن هایی که یکان آن ها  رقمی 3تا می توانی اعداد  5،  2،  9با عدد های 

      

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

11 

 فرایندی                تکنیکی                                  فرایندی                                      تکنیکی          دست بیاور .حاصل جمع و تفریق های زیر را ب

                                                                            028                            092                                  592                                651 

                                                                            119 -                          251  -                              221                              +232  + 

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

12 
  بگذار .   <=  >  مقایسه کن و علامت مناسبعدد ها را 

                  015              316                                223              9  +233                            233  +233           333  +133 

13 

 با توجه به عبارت نوشته شده ، شکل را رنگ بزن .

 قسمت 15قسمت از  6قسمت                                              0قسمت از  2                                        

 

10 

 مداد سبز وجود دارد .  3مداد آبی و  5مداد قرمز ،  2در جعبه ی مداد رنگی 

 .....................................................................   ؟چه کسری از مداد ها قرمز است 

 ......................................................................؟   چه کسری از مداد ها آبی است 

 ......................................................................؟  چه کسری از مداد ها سبز است 

15 

 تعداد دانش آموزان شرکت کننده در رشته های ورزشی یک باشگاه به صورت زیر است .

 ژیمناستیک شنا کاراته فوتبال بسکتبال والیبال رشته

 21 38 30 33 08 63 تعداد

 ................ ................ ................ ............... ............... ................ تعداد تقریبی

 نفر با شکل             کامل کن . 13تعداد تقریبی دانش آموزان را بنویس و نمودار را با نشان دادن هر ابتدا 

 

 مؤفق باشید       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 بازخورد معلم 

 ارزشیابی توصیفی  خیلی خوب                خوب                 قابل قبول                 نیاز به تلاش بیشتر         

الوالیب    بالبسکت      لفوتبا      کژیمناستی      شنا      کاراته            




