
 . ّا عذدّای زیررا ًشاى دّیذتارًگ کردى هرتع :1  سوال

17عذد      

                                                                                                                 23عذد    

. ٍر ًشاى دّیذّشت رٍزتعذ چِ رٍزی از هاُ است؟ رٍی هح.اهرٍز ششن هاُ هرداد است:2سوال   

  

          .عذدّارااداهِ تذُ :3سوال 

                                   الف ) 10ٍ  15ٍ  20ٍ  25ٍ ........... ٍ ......... ٍ ........ ٍ ........ ٍ ........                                                                              

ب )  84ٍ  86ٍ  88ٍ ............ ٍ ........... ٍ ............. ٍ ............ ٍ .. .........  

ج................   )ٍ .............. ٍ .............. ٍ ............... ٍ ............ دُ ٍ تیست ٍ   

.عذدّای دٍرقوی را تِ عذد ٍ تِ حرٍف تٌَیس  :4سوال   

: ....................................حرٍف :  .......................    رقن :       7دّگاى ٍ رقن  4رقن یکاى ( الف  

  : ...................................حرٍف : ........................     رقن :        5ٍ رقن دّگاى  3رقن یکاى ( ب

 داستاى ٍ تقیِ کتاب علوی است علی چٌذ کتاب علوی دارد؟ ّا کتابتا از آى 12تا کتاب دارد  23علی :  5سوال 

        

 ًَشت چیست؟  8ٍ 5ّای تَاى تارقنتسرگتریي ٍکَچکتریي عذد دٍرقوی کِ هی: 6 سوال

................... کَچکتریي...............                تسرگتریي  

.............................  .اى آى تاشذعذدی را تٌَیس کِ رقن دّگاى تیشتر از یک 7ٍ 4تادٍرقن   

 آزمون ریاضی دوم ابتذایی

(1فصل )  

 

:دبستان  

:کالس  

:نام و نام خانوادگی  

 

        :   تاریخ

:مذت آزمون  

 

 بسمه تعالی

 

 

 

                     

         

                                

         



  

.  چَب خط تذست آٍر سنحاصل جوع  راتا ر:  7سوال   

;6  +9  

;7  +6  

;7 +8  

;5 +7  

 . عذدّا راتا خط کش تِ شکل هٌاسة خَد ٍصل کي:  8  سوال
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.ساعت رسن کٌیذّای کَچک را تا تَجِ تِ الگَی عقرتِ :9سوال  

 

 

 

  ...........ٍ ............ ٍ ........... ٍ  9ٍ  12                                  .تا کوک هحَر رٍ تِ عقة تشواریذ ٍ الگَ را کاهل کٌیذ : 10سوال

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

  

 

          

          

   

 

          

          

          

          

          

    

 

 آزمون ریاضی دوم ابتذایی

(1فصل )  

 

:دبستان  

:کالس  

:نام و نام خانوادگی  

 

       :   تاریخ

:مذت آزمون  

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

tar.ir 

 

 

 



تا یکی اضافِ کردین حاال جذٍل را کاهل  7ّا ی دُ تایی را رٍی ّن ریختِ تِ آىدستِ 4ی دُ تایی هذاد تا دستِ 2 :11سوال

 کردُ ٍ تٌَیسیذ چٌذ تا هذاد دارین ؟

  

.ّای زیر را از ّر راّی کِ دٍست داریذ تِ دست آٍریذّا ٍ تفریقحاصل جوع :12سوال  

 ; ................5 -  11  

 = ..................8 – 14  

.... = .............9  +8  

 ................. =7  +6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکاى دّگاى

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

 آزمون ریاضی دوم ابتذایی

(1فصل )  

 

:دبستان  

:کالس  

:نام و نام خانوادگی  

 

        :   تاریخ

:مذت آزمون  

 

 بسمه تعالی
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