
 ریاضی دوم ارزشیابی        

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید..۱

 است. ۱۰۰کوچک ترین عدد سه رقمی 

 . ۷۳۰یکی برابر است با  ۳صدتایی و  ۷

 ضلع با هم برابر است. ۴در مستطیل هر 

  میلی متر. ۱۰هر سانتی متر برابر است با 

 

 کامل کنید..۲

 ................... یکی ..................... ده تایی و ................... صدتاییبرابر است با  ۶۸۱

 سانتی متر ................... میلی متر است. ۷

 میلی متر یعنی ...................... سانتی متر و ..................... میلی متر. ۳۸

 است...... میلی متر میلی متر .................. ۵سانتی متر و  ۸

 دقیقه ..................... قسمت از .................... قسمت ساعت است. ۱۵هر 

 یک مسئله بنویسید. سپس آن را با حدس و آزمایش حل کنید. ۲۱=          +۵۶با توجه به عبارت  . ۳

 گزینه ی درست را عالمت بزنید..۴

 شکالت بود. علی چند عدد شکالت خریده است؟ ۷هر بسته  بسته شکالت خرید، در داخل ۳علی 

 شکالت ۹شکالت                     ۲۱شکالت                       ۲۴شکالت                    ۲۰

   تاریخ :                          نام و نام خانوادگی : ....................................                  

 

درستنا درست  



 مستطیل چند خط تقارن دارد؟

 خط تقارن ۴         خط تقارن            ۲خط تقارن                     ۱خط تقارن                  ۳

 کدام یک از عدد های زیر زوج است؟

۵۷                        ۲۳                        ۹                               ۸۰ 

 ربع دیگر ساعت چند است؟ ۳دقیقه است ،  ۷:۲۵ساعت 

۸:۵                           ۸:۱۵                      ۸:۱۰                        ۸ 

 

 ابتدا حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید، سپس عالمت مناسب بگذارید..۵

 .الگوهارا کامل کنید.۶

  .کامل کنید مداد قرمز وجود دارد.جمله های زیر را درباره آن ۷مداد سبز و  ۵در کیسه ای .۷

 .................. مداد از .................. مداد سبز است.

 رمز است................. مداد از ................. مداد ق

 اگر بدون نگاه کردن یک مداد از کیسه بیرون بیاوریم، شانس کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

، .............. ، ............. ، ............... ، .............۶۱،۴،۹،۱  

۰+۲۰+۵۰+۵۰۰+۱۰۰۲................=  =...............۰+۱۰+۵۰+۵۰۰+۱۰۲۵  

۰۰۲-۰۰۶................=  =...............۰+۲۰۰۰۳  

۰۲-۰۸................=  =...............+۲۰۰۴  

 ، ............. ، ............... ، .............، ..............۹۶،۴۹۳۴  

، .............. ، ............. ، ............... ، .............۵۰،۲۵۰۱  

، .............. ، ............. ، ............... ، .............۲۷،۳۱۷۳  



صفحه از کتاب را خوانده است.  ۹۰صفحه ودر روز دیگر  ۷۳صفحه دارد. ریحانه در یک روز  ۲۴۷کتابی .۸

 ریحانه چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟ ) زیر مسئله (

 را به صورت فرآیندی از سمت چپ به دست آورید.. حاصل 

 

  

  

 

 جمله بنویسید ( ۲) برای شکل روبه رو  .جمالت را کامل کنید.۱۰

 .................. تا ................. تایی می شود ....................

  ................ تا ................... تایی می شود ..................

  .یدبه روش تکنیکی به دست بیاوراز سمت راست .عبارت ها را ۱۱

 

 

 

دقیقه بعدازظهر شروع به مطالعه کرد و یک ساعت ونیم بعد خوابش برد. او چه  ۳:۱۰حسین ساعت .۱۲

اعت ساعتی خوابیده است؟ ................... و ................. یا .................. دقیقه مانده به ساعت ................ ) روی س

 نشان بده ( 

مقدار برود ساعت .................... می شود. )  اگر عقربه ی بزرگ یک ربع به جلو

 رنگ بزن (حرکت عقربه بزرگ را 
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نوشت را بنویسید ) بدون تکرار ارقام ( در چه  ۶و  ۲و  ۴عددهای سه رقمی که می توان با رقم های .۱۳

 عددهایی جمع رقم یکان و صدگان برابر رقم دهگان است؟

 

 

 بنویسید.شکل را  ۲.تفاوت و شباهت ۱۴

 :شباهت 

 

 :تفاوت 

 

 

 تعداد دانش آموزان شرکت کننده در رشته های ورزشی به صورت زیر است..۱۵

 شنا تنیس بسکتبال فوتبال والیبال رشته

 ۲۸ ۲۱ ۵۶ ۳۲ ۴۷ تعداد

      تعداد تقریبی

 

 یک       کامل کن. نفر با ۱۰ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان را بنویس و نمودار را با نشان دادن هر 

 تنیس شنا بسکتبال فوتبال والیبال

موفق باشید
 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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