بادبادک شماره  14پایه دوم

ریاضی
 . 1هفدهمین قسمت یعنی  ..................میلی متر .یعنی  ...........سانتی متر و  7میلی متر،
اگر  3قسمت دیگر جلو بروید به  .................میلی متر یا همان  ............سانتی متر.
اندازه گیری با سانتی متر دقیق تر می شود یا با میلی متر؟................
 .2خط کش شما با چه واحدی مدرّج شده است؟
 خط کش شما چند سانتی متر است؟  .......................سانتی متر طول مداد خود را با چه واحدی اندازه می گیرید؟ ................... .3طول هر یک از وسایل زیر چند واحد است؟

 .4با توجّه به شکل ،جمله ها را کامل کن( .مانند نمونه )
 طول مداد (الف) از مداد (ب)  ....3....سانتی متر ....کمتر ....است.
 طول مداد (ب) از مداد (ل)  ..................سانتی متر  ..........................است.
 طول مداد (د) از مداد (ب)  ..................سانتی متر  ..........................است.
 طول مداد (ج) از مداد (الف)  .....................سانتی متر  .....................است.

 .5هر سانتی متر چند تا قسمت کوچک دارد؟
 -هر قسمت کوچک را چه می نامیم؟
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 - .6اندازه ی هر کدام از خط ها تقریباً چند سانتی متر است؟

 -اندازه ی هر کدام از خط ها دقیقاً چند سانتی متر است؟

 .7جاهای خالی را کامل کن.
 94 میلی متر=  ......................سانتی متر و  ......................میلی متر است.
 28 میلی متر=  ......................سانتی متر و  ......................میلی متر است.
 .8عالمت > = < بگذارید.
  2سانتی متر و  6میلی متر  6 سانتی متر و  2میلی متر است.  36میلی متر  4 سانتی متر است.  6سانتی متر و  7میلی متر  76 میلی متر است  4سانتی متر  40 میلی متر است. .9یک قورباغه در هر بار پرش  100سانتی متر می پرد .این قورباغه پس از  9بار پرش چند سانتی
متر راه را طی کرده است؟

 .10ساعت چند است؟
......... : ..........

 چند دقیقه مانده به ساعت 5؟  ..................دقیقه یه ربع قبل چند بود؟ ........................................ نیم ساعت بعد ساعت چند است؟ ....................2
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فارسی
 – .1من و مادرم فردا به نمایشگاه ............................
الف) خواهد رفت 

ج) خواهیم رفت 

ب) می روند 

د) رفتیم 

 ...................... - 2به باغ وحش رفتیم.
الف) من و دوستم 

ب) آن ها 

د) تو و آرش 

ج) شما 

 – 3من و علی  ........................عیادت حسین  ..........................بیمارستان رفتیم.
الف) از – در 

ج) برای – در 

ب) برای – به 

د) به – در 

 – 4آموز  ..................در کال  ..............با دانش آموز  ..................همفکری کرد.
الف) ش – م – ات 

ب) گار – س – ان 

ج) گار – م – اش 

د) ش – س – ان 

 – 5شاهنامه کتاب  .......................است.
الف) با هنری 

ب) با ادبی 

د) با فرهنگی 

ج) با ارزشی 

 .................... – 6به دیدن دوستم رفتم.
الف) فردا 

ب) هر روز 

د) پس فردا 

ج) دیروز 

 – 7شاهنامه چگونه کتابی است؟
الف) زیبا 

ب) گران قیمت 

د) بزرگ 

ج) با ارزش 

 – 8در شاهنامه ،داستان هایی درباره ی چه موضوعاتی وجود دارد؟
الف) ایران 

ب) ورزشکاران 

ج) قهرمانان 

د) ایران و پهلوانان آن 

 – 9بزرگ ترین پهلوان داستان های شاهنامه چه کسی است؟
الف) رستم 

ب) فردوسی 

ج) سهراب 

د) ایرانیان 

 – 10چرا فردوسی شاهنامه را به شعر پدید آورد؟
الف) چون شعر را دوست داشت .

ب) تا زبان فارسی را زنده نگه دارد .

ج) تا مردم آن را بخوانند و لذّت ببرند .

د) تا مشهور شود و همه او را تحسین کنند .
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علوم
 –1گیاهان برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارند؟
الف) هوا 

ب) دما 

ج) آب 

د) آب ،نور ،هوا ،خاک 

 – 2کدام قسمت گیاه به میوه تبدیل می شود؟
الف) برگ 

ب) گل 

ج) ساقه 

د) ریشه 

 – 3تعداد دانه ها درکدام میوه بیش تر است؟
الف) هلو 

ب) هندوانه 

ج) آلبالو 

د) موز 

 – 4کدام میوه دانه ی نرمی دارد؟
الف) خیار 

ب) سیب 

ج) شلیل 

د) خربزه 

 – 5از کدام دانه ،پوشاک تهیه می شود؟
الف) سویا 

ب) پنبه 

ج) ذرّت 

د) کدو 

 – 6بخش های مختلف دانه ،کدام است؟
الف) پوسته – برگ – گل 

ب) برگ – اندوخته – پوسته 

ج) گیاهک – غذا – گل 

د) پوسته – اندوخته ی غذایی – گیاهک 

 – 7کدام بخش دانه ،غذای ماست ؟
الف) گیاهک 

ب) اندوخته ی غذایی 

د) برگ 

ج) پوسته 

 – 8گیاهان با چه روشی زیاد می شوند؟
الف) آبیاری 

ب) سمپاشی 

ج) قلمه زدن 

د) شخم زدن 

 – 9اولین قسمتی که پس از خیس کردن دانه مشاهده می شود ،کدام است؟
الف) برگ 

ب) ساقه 

ج) گیاهک 

د) ریشه 

 – 10برای زیاد کردن گیاه ،کدام بخش در زمین کاشته می شود؟
الف) پوسته دانه 

ب) دانه 

ج) برگ 

د) گیاهک 

4

بادبادک شماره  14پایه دوم

داستان

پیرمرد و کودکان
پیرمردی مشغول وضو بود ،اما طرز صحیح وضو گرفتن را نمی دانست .امام حسن و امام حسین
(علیه السالم) که در آن هنگام طفل بودند ،وضو گرفتن مرد را دیدند .جای تردید نبود ،تعلیم
مسائل دینی و راهنمایی آن مرد واجب است ،باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد می دادند ،اما
اگر مستقیماً به او می گفتند وضوی تو صحیح نیست ،گذشته از اینکه موجب رنجش خاطر او
می شدند ،برای همیشه خاطرهی تلخی در ذهن او می ماند.
به عالوه ممکن است پیرمرد فکر کند که آن ها او را تحقیر کردند و روی دنده لجبازی بیفتد و
دیگر هیچگاه حرف درست را قبول نکند .این دو طفل اندیشیدند تا به طور غیرمستقیم وضو
گرفتن صحیح را به پیرمرد بیاموزند .در ابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند و پیرمرد می شنید.
یکی گفت(( :وضوی من از وضوی تو کاملتر است )).دیگری گفت(( :وضوی من از وضوی تو
کاملتر است )).بعد توافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو نفر وضو بگیرند و پیرمرد بین
آن ها داوری کند .هر دو نفر وضوی صحیح و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند .پیرمرد تازه
متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به زیرکی دو طفل پی برد و سخت تحت تأثیر محبت
بی اندازه و ادب آن ها قرار گرفت.
دانم ،به دلیل محبتی که بر امت پدربزرگتان – حضرت محمد (ص) – دارید و من را آگاه کردید
از شما سپاسگزارم.
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