
     سال تحصیلی        

 مداد کاغذی   : نوع آزمون  

 ریاضی  : نام آزمون  

 :آزمونساعت شروع 

 

 مدت زمان آزمون:

 دقیقه 04

 دوم پایه :             : تاریخ آزمون      :  نام و نام خانوادگی آموزگار نام و نام خانوادگی :       

  حضرت رسول اکرم )ص(آموختن علم بر هر انسانی واجب است . همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد .  

 

 

 

 . بنویسیدعددهای زیر را به حروف _1     

 ..............................................................................................  = 7و رقم دهگان  4الف ( رقم یکان       

 ...................................................................................................................................... =   تا کمتر از یکان 5و رقم صدگان  5رقم دهگان  9رقم یکان  ب (     

 حاصل جمع و تفریق های زیر را بدست آورید.  _ 2    

5+03+5+23+5+13 

 123+273213+183   

 به روش تکنیکی یا انتقالی انجام دهید .جمع های زیر را  _ 0    

 

 

 .کامل کنید  _ 4     

 سانتی متر برابر است با ........................ میلی متر  7 الف (   

 سانتی متر برابر است با ........................... سانتی متر و ........................... میلی متر  187ب (    

 میلی متر برابر است با ............................... سانتی متر  03ج (     

 با توجه به محور حاصل جمع و تفریق زیر را بدست آورید .  _ 5    

2+6+15 

الگوهای  زیر را ادامه دهید ؟  _ 6    

  6 _21_............و............و..............   

 ........ و ................................ و ...... _12_14     

 تمام عددهای سه رقمی را بسازید و بنویسید . 0 _0 _4با رقم های  _ 7  

 الف ( بزرگترین عدد کدام است ؟     

  ب ( کوچکترین عدد کدام است ؟   

 



 

  ؟زمان های زیر را روی هر ساعت نشان دهید   _ 0  

  7نیم ساعت بعد از  4یک ربع مانده به                 

 در یک دبستان تعداد دانش آموزان کالس های اول تا ششم به صورت زیر است :  _13    

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول کالس

تعداد دانش 

 آموز
61 48 44 00 28 01 

       تعداد تقریبی

 تقریبی دانش آموزان در کالس را بنویسید و جدول را کامل کنید .الف ( ابتدا تعداد   

 دانش آموز را با           نشان دهیم نمودار زیر را کامل کنید . 22ب ( اگر هر  

 نیاز به تالش بیشتر  متوسط خوب خیلی خوب انتظارات

     عددهارا ساخته و به حروف بنویسد .با توجه به رقم ها می تواند 

      حاصل جمع و تفریق ها را به درستی انجام می دهد .

     تکنیکی و انتقالی را به درستی انجام می دهد .جمع های 

     جاهای خالی را به درستی پر می کند .

     را انجام می دهد . ها جمع و تفریق با توجه به محور

     الگوها را به درستی انجام می دهد .

     های داده شده می تواند عدد سه رقمی درست کند .با رقم 

     . ساعت را به خوبی درک کرده است

     آمار و احتمال را به خوبی درک کرده است .

 : آموزگار بازخورد
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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