
 

 به نام خدا 

 ریاضی دوم دبستان      نام:

 نام خانوادگی :

 

چه عددی است؟................................  40تا بعد از عدد  5تا  5الف( در شمارش  1

...................................... چه عددی است؟  9تا بعد از عدد  3تا  3ب( در شمارش 

 . دینک کامل را عبارت- 2

 .................. رنگ شده است. از   .............. قسمت ................ 

 

 .دهید قرار  مناسب عدد خالی  جای در-3

15 – 7 =                                          14 – 6 =                                       9 + 8 =                               7 + 9 = 

 .بنویسید حروف  با و کنید پیدا را  عدد ترین  کم- 4

 روف : ......................................................... با ح
406 – 159 – 543 – 256  

 .................. ؟ فرد  یا است زوج عدد این .....................  ............ باشد 6 یکانش  و  1 صدگانش  که بنویسید عددی - 5

 

 رسیده آنجا  به  ساعتی چه رسید آنجا به بعد  دقیقه ی 10و  ساعت  یک و  رفت مدرسه به  نیم  و7    ساعت محمد- 6

 ؟  است

 میلی متر یعنی ....... سانتی متر و ....... میلی متر.  57 – 7

 .سانتی متر یعنی ......... میلی متر 5        
 

 دهید  انجام را   زیر  تفریق و جمع-8

56  620  381  521        

18 -  312 -  162 +  349 + 

       

 

 

 

 

 



 

راهنمای توصیف عملکرد

 

 - . کنید پر را   خالی جای -9

 ................. شود می تایی...............  دسته ..............

 

 

 

  . بیاوریم بیرون کیسه  از را  لوبیایی کردن نگاه بدون  اگر.  است سفید لوبیا 9 و  قرمز لوبیا 7 ای کیسه در-10

  ؟ چرا.............................  ؟ بیایید بیرون که است بیشتر لوبیا کدام شانس

 نیازمند تالش بیشتر قابل قبول  خوب خیلی خوب معیارها 

     را می داند.تکنیکی خوب جمع و تفریق  -1

     الگویابی را صحیح انجام می دهد .  -2

     شناسد.را به خوبی می   سه رقمیاعداد -3

     . ساعت را به خوبی درک کرده است-4

     . می داندفهوم ضرب را م-5

     .را خوب می داند کسرمعنی -6

     . اعداد زوج و فرد را درک کرده است-7

     مفهوم احتمال را به خوبی می داند. -8

 بازخورد توصیفی: 

 



 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/
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