
 
دقیقه  120:وقت آزمون سمه تعاليب 

 

 

 نام ونام خانوادگي:  ساعت برگزاری:

 ریاضي واالت درس:س  تاریخ امتحان

صفحه 3اددتع وال س  13تعدادسوال:  صفحه    دوم  پایه:  

 ما بر آنیم تا فرزندان شما فرزانگان دانش وادب شوند. 

 ردیف  شرح سوال   بارم 

  

 . را بشمار وبه دسته های ده تایي جدا کن ماشین ها عزیزم  تعداد -1

 

  ی       د                                                                             

 به عدد.................... 

 به حروف...........................

 

 

به عقب کامل کن.   ،روالگوهای شمارش را -2  

        45  ،40  ....................،.....................،....................، .................. ،...............،.............. ،  

30 ،27   ،24   ، ....................... ، ....................... ، ...................... ، ................ ، ............،  ..................... 

 

اعداد رابا حذف رقم یکان و دهگان به صورت تقریبي بنویسید سپس عددهای تقریبي را جمع وتفریق  -3 

    کنید. 

                                         755                                                  541                                                235      

                                        459  -                                               127 -                                             323   +  

 

 

 قسمت مساوی تقسیم کنید.   4با رسم برش های الزم ، شکل را به  - 4

 

 

 

 

 

 



 . سکه ها را بشمار ودر جدول ارزش مکاني بنویس وتفریق کن- 5

 

   یکان           دهگان            صدگان     

 

 

      - 

 

 

صفحه خواند .   130صفحه ودر هفته دوم  160صفحه داشت .فاطمه دریک هفته  497یک کتاب داستان - 6

)فرآیندی(چند صفحه هنوز نخوانده است؟   

 الف (چند صفحه خوانده شده است؟ 

 

؟ ب( چند صفحه باقي مانده است  

 

خط ها و شکل های زیر را اندازه بگیر و روی  هر کدام بنویس. -7

 

 

 

 

 تعداد هر قسمت را با کامل کردن جمله ها مشخص کنید. -8

 

 

 

 

 

 ................ تا ................... تایي مي شود ...............       ................ تا ................... تایي مي شود ................ 

پا   2پا دارند .) هر شتر مرغ   20تا شتر مرغ وگوسفند هستند آن ها روی هم  6در یک مزرعه روی هم  -9

 دارد( در این مزرعه چند تا گوسفند و چند شتر مرغ است؟ پا  4وگوسفند  



 جمع و تفریق های زیر را بنویس. -10
 فرآیندی                            تکنیکی                                                                                  فرآیندی                                            تکنیکی                           

 

 

 

 

 

 

 جاهای خالی را پر کنید .  -11

 قسمت بیان کرد .   10را می توان به صورت ............ ده تایی و ........... قسمت از  38عدد 

 میلی متر یعنی .................. سانتی متر و.................... میلی متر    23

 هر متر .................... سانتی متر است . 

 . ............. است 187طول دفتر نقاشی من که به شکل مستطیل است ، 

 به سوال های زیر جواب دهید    -12

 چه ساعتی است؟ 7:35دقیقه بعد از  20الف(

 چه ساعتی است؟  10:15دقیقه بعد از 30ب( 

 چه ساعتی است؟   3:30دقیقه بعد از  45پ(

 چه ساعتی است ؟  10ت( یک ربع مانده به 

   ..... .....دقیقه را می توانیم بگوییم ................ و ......  6:30ث(ساعت  

 جمله های زیر را کامل کنید. -13

 

 

 

 

 

 
 ارزشیابي:                        

 ............................................ معلم:........................................................................................................................نظر 
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