
 به نام خدای مهربان

 نام و نام خانوادگی: ..............................       دبستان دخترانه شهید پورجندقی                           تاریخ: 

 دوم ریاضیات                                                                          

 .دیسیبنو را لیمستط شباهت و تفاوت.۱

 .هر دو چهار ضلع و چهار گوشه دارند :شباهت 

 در مستطیل همه ضلع های رو به رو باهم برابر هستند ولی در مربع همه اضالع با هم برابرند.

 .سیبنو مناسب عدد یخال یجا در. ۲

 ۵۰؟۵۰ ای ۴۰ است تر کینزد یعدد چه به ۵۲( الف

 ۸۰؟ ۸۰ ای ۷۰ است تر کینزد یعدد چه به ۷۹( ب

 ۱۳۵؟ ۱۴۰ به ای است تر کینزد ۱۳۰ به ۱۳۲ عدد(ج

 ز۲۵۰؟ ۲۵۰ به ای است تر کینزد ۲۴۰ به ۲۴۹ عدد(د

 .سی؟بنو است چند ساعت.۳

 

  قهیدق۴۵و۳ ساعت 

 

 ۱۰:۱۵است؟ یساعت چه ۱۰:۰۵ ساعت از بعد قهیدق ۱۰

 ۸:۰۰.؟ است یساعت چه ۷:۴۵ ساعت از بعد قهیدق ۱۵ 

 است؟ متر یسانت چند هم یرو نفر دو نیا قد از بلندتر او از متریسانت ۱۳ خواهرش است متریسانت ۱۵۳ مهران قد.۴

 سانتی متر ۱۶۶

 سانتی متر ۳۱۹

                            ۱۵۳                   ۱۵۳ 

                            ۱۳  +                 ۱۶۶ + 

                           ۱۶۶                    ۳۱۹  

 

 

 

 سکه ۲۰دهد؟یم او به یالیر ۱۰ سکه چند بانک دهد لیتحو بانک به یالیر کی سکه تا ۲۰۰ فاطمه اگر. ۵

 

 

 



 ریال۳۵۳         . است الیر چند سیبنو و بشمار را ها سهیک. ۶

 ریال۱۳۴

 

 

 

 

 .سیبنو حروف و رقم به را ریز اعداد.۷

 ۵۷۰ هفتاد و پانصد

 ۶۹۱کی و نود و ششصد

 ششصد و  دو ۶۰۲ 

 نهصد و چهل ۹۴۰

 ریال ۷۰۰انداختند؟ صندوق در الیر چند هم با آنها انداختند صندوق در را الیر ۳۰۰ دیمج و الیر ۴۰۰ نیحس.۸

 

۷۰۰=۴۰۰+۳۰۰ 

 

 میلیمتر۴۷؟است متریلیم چند متر یلیم ۷ و متر یسانت ۴.۹

  سانتی متر ۷میلیمتر و  ۸؟است متریلیم چند و متر یسانت چند متر یلیم ۷۸ 

 درست ساخت توان یم که را یرقم سه یعددها تمام است شده نوشته نه و ۳۰ و ۷ یها رقم هاآن یرو که کارت سه با.۱۰

 ۷۹۰-۷۰۹-۹۷۰-۹۰۷عدد           ۴  .دیکن

 

 ................................................. .شد؟ درست یرقم سه عدد چند 

 .دیآور دست به را ریز یها قیتفر و جمع حاصل.۱۱

 یتکنیکی           فرایند                   فرایندیتکنیکی                    

        ۴۲۸                 ۴۹۲                  ۵۹۲              ۶۵۱ 

       ۱۱۹  -              ۲۵۱  -               ۲۲۱ +            ۲۳۳   + 

       ۳۰۹                 ۲۹۲-                 ۸۱۳               ۸۵۱ 

                              ۵۱                                          ۳۲ 

                              

                              ۲۴۲-                                     ۸۸۱ 

                               ۱                                         ۲    + 

                                

                              ۲۴۲                                       ۸۸۳ 

 

۱۰۰ 

۱ ۱ ۱ 

۱۰ ۱۰ ۱۰ 

۱ 

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ 

۱ ۱ ۱ 



 . بگذار مناسب<=> عالمت و کن سهیمقا را عددها. ۱۲

          ۴۱۵>۳۱۶           ۲۲۰>  ۲۰۰+۷۲۰۰+۲۰۰=۱۰۰+۳۰۰ 

 

 . بزن رنگ و شکل شده نوشته عبارت به توجه با.۱۳

 قسمت ۱۵ از قسمت ۶قسمت چهار از قسمت سه

 

 

     

     

     

 . دارد وجود سبز مداد سه و یآب مداد ۵ قرمز مداد یرنگ مداد جعبه در. ۱۴

 مداد قرمز است ۱۰دو مداد از  است؟ قرمز ها مداد از یکسر چه

 مداد آبی است ۱۰مداد از  ۵ است؟ یآب مدادها از یکسر چه 

 مداد سبز است ۱۰سه مداد  است؟ هاسبز مداد از یکسر چه 

 .است ریز صورت به باشگاه کی یورزش یها رشته در کننده شرکت آموزان دانش تعداد.۱۵

 .کن کامل�� شکل با نفر ۱۰ هر دادن نشان با را نمودار و سیبنو را آموزان دانش یبیتقر تعداد ابتدا 

 

⬜ 

      ⬜  ⬜ 

 ⬜                                              ⬜                     ⬜ 

⬜          ⬜              ⬜              ⬜                     ⬜ 

                                   ⬜            ⬜          ⬜              ⬜               ⬜                     ⬜ 

                                   ⬜            ⬜          ⬜              ⬜               ⬜                     ⬜ 
                                     

 والیبال     فوتبال          بسکتبال       ژیمناستیک         شنا          کاراته                                        

استیژیمن شنا کاراته فوتبال بسکتبال والیبال رشته

 ک

 شنا

  ۲۱ ۳۸ ۳۴ ۳۳ ۴۸ ۶۳ تعداد

تعداد 

 تقریبی

۶۰ ۵۰ ۳۰ ۳۰ ۴۰ ۲۰  

 موفق و پیروز باشید.
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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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