
:  جمله های درست یا نادرست را با عالمت       مشخص کنید( الف

.مربع و مثلث از اشکال هندسی هستند. 1
.است458عدد ( 40+5+8)حاصل جمع . 2
.دسته ده تایی4دسته ده تایی می شود 4دسته ده تایی منهای 3.7
.است497، عدد 493تا عدد بعد از 4تا 4در شمارش . 4

:عبارت های مرتبط را به هم وصل کن( ب

یک ساعت
عقربه بزرگ

هر قسمت کوچک ساعت

.یک دقیقه است
.دقیقه شمار است

.دقیقه است60
:در هر ردیف دور جواب درست را خط بکش( پ

:جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کن( ت

.می گوییم............................... به جواب جمع.1
.نزدیک تر است.......................... به عدد378عدد .2
.است................................ 586از 3.568

:نعدد های زیر را به ترتیب از کمتر به بیشتر مرتّب ک( ث

=20+30+8+9+10

=6+80+700

=5+5+6+50+110

437-473-347-734-374-743 .....................................................................

:اترخی:               آ موزگار:             پایه:                         انم و انم خانوادگی دانش آ موز

ریاضی دوم دبستان

نادرستدرست

877877

687786876

176166186

.....................................................................628-826-886-286-286-682
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.برای شکل های زیر خط تقارن رسم کن و تعداد خط های تقارن آن را بنویس( چ

:الگوهای زیر را ادامه بده( ح

:تفاوت و شباهت شکل های زیر را بنویس( خ

:به سواالت زیر پاسخ بده( د

............................

............................

...........       ....................      ........................         .....................     ............................

 ................ ، ............... ، ................ ، .............. ، ............... ،780 ،740 ،700

 .................... ، ............... ، ................. ، ................. ، ................. ،8:30 ،7:45 ،7:00

 ................. ، ................. ، ................. ، .................. ، ................... ،3:30 ،2:15 ،1:00

:.............................................................شباهت
..........................................................................

: .......................................................................................................................تفاوت

:اعداد سه رقمی بساز7، 3، 2با کارت های .1
....................................................................................................................................

.............................؟ بزرگ ترین عدد.2
کان  رقم دهگان آن بیشتر از رقم یکان آن باشد و رقم صدگان آن کمتر از رقم ی.3

. .....................................باشد
. ...............................................................رقم صدگان بیشتر از رقم یکان باشد.4

.سساعت چند است؟ زیر هر کدام به دو روش دیجیتال و ریاضی بنوی( ج

............................

............................
............................
............................

............................

............................

2



:اورحاصل عبارات زیر را بصورت تقریبی بدست بی( د

:مسائل زیر را حل کن( ذ

:جواب هر کدام را بنویس( ر

: .............................................................کوچک ترین و بزرگ ترین عدد دو رقمی.1
: ...........................................................کوچک ترین و بزرگ ترین عدد سه رقمی.2
: ..............................................شود4عدد سه رقمی که مجموع رقم هایش عدد .3
: ....................باشد4تا کمتر، و صدگان 3، دهگان 8عدد سه رقمی که یکان آن .4

355
102+

.............

.............

با حذف رقم یکان با حذف رقم یکان و دهگان

896
421

86
32- -

.........

.........
44
25+

حاال او چند شکالت دارد؟  . شکالت را خورد16او . شکالت داشت34آرمان . 1
(  از راه شکل و حل فرایندی)

20سکه ی 3پدرش به او . ریالی داشت50سکه 2ریالی و 100سکه ی 3سارا . 2
(با شکل)حاال او روی هم چند سکه دارد؟ . ریالی داد

75:برای عبارت زیر یک مسئله بنویس و سپس آن را حل کن. 3
27
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

-

موفق و پیروز باشید

.........

.........
.............
............. ++ - -
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:          ارزیابی دانش آموز توسط آموزگار

4321انتظارات آموزگار
درک درستی و نادرستی عبارات

شناخت کامل اعداد سه رقمی و دو رقمی
(پاسخ به سواالت چند گزینه ای)درک مطلب 

پاسخ صحیح به جاهای خالی
انجام صحیح جمع و تفریق دو رقمی

شناخت کمتری و بیشتری اعداد
رسم خط تقارن برای اشکال هندسی

الگوی عددی و الگوی ساعت
بیان ساعت به صورت دیجیتال

(جمع و تفریق-سکه)راهبرد حل مسئله 

تفاوت ها و شباهت های اشکال هندسی
تقریب اعداد سه رقمی و دو رقمی
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