بادبادک شماره  17پایه دوم

ریاضی
 – 1کدام یک از گزینه های زیر از  248بیش تر است؟
 5 )2تا یکی  3 ،صدتایی و  4تا ده تایی

 2 )1تا صدتایی و  5تا یکی

 2 )3تا صدتایی  7تا یکی و  4تا ده تایی 7 )4 تا یکی  2صدتایی و  3تا ده تایی
 – 2در کدام عدد ،رقم  3باالترین ارزش مکانی را دارد؟
939 )1

381 )2

983 )3

973 )4

 – 3مجموع رقم های کدام یک از عددهای زیر از بقیه کم تر است؟
99 )1

173 )2

481 )3

188 )4

 – 4عدد کدام گزینه از بقیه بیش تر است؟
 100 )1تا بیش تر از  390

 400 )2تا کم تر از 800

 120 )3تا بیش تر از  300

 500 )4تا کم تر از 950

 – 5دقیقه شمار کدام ساعت زیر بیش تر حرکت کرده است؟
 )1دو و نیم 

 2 : 15 )3

2 : 20 )2

 )4یک ربع مانده به سه

 – 6کدام یک با  720سانتی متر برابر است؟
 7 )1متر و  2سانتی متر

 6 )2متر و  140سانتی متر 

 3 )3متر و  420سانتی متر

 7 )4متر و  200سانتی متر

 – 7پاسخ کدام عبارت زیر برابر است با  823؟
80 + 20 + 3 = .................. )1

800 + 20 + 30 = .............. )2

800 + 20 + 3 = ............... )3

800 + 30 + 23 = .............. )4

 -8کدام جدول عدد بیش تری را نشان می دهد؟
)1

ی

د ص

9

8

5
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ی

د ص

9

8

0

)3

ی

د ص

1
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)4

ی

د ص
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1
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 – 9کدام یک از گزینه های زیر از  678کم تر است؟
 )1ششصد و هشتادو هفت

 )2ششصدو هفتادو هشت

 )3هشتصد و هفتاد و شش

 )4ششصد و هشت
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 – 10در جای خالی کدام یک از گزینه های زیر عالمت = قرار می گیرد؟
 600 + 200  500 + 400)1

100 + 300  900 – 500 )2

 700 – 300  200 + 300 )3

800 – 600  100+ 200 )4

فارسی
 -1به آخر کدام کلمه نمی توان حرف گاه را اضافه کرد؟

 )1وضو 

 )2آرایشگاه

 )4ورزش

 )3پرورش

 – 2گزینه ی متفاوت را انتخاب کنید.

 )1دفترخانه 

 )2کتاب خانه

 )4پناهگاه

 )3نمازخانه 

 – 3به پایان تمام کلمه های کدام گروه نمی توان گاه اضافه کرد؟

 )1آموزش – دانش – آزمایش
 )3درمان – پرورش – زیارت

 )2پناه – آسایش – نمایش
 )4گردش – روز – آرایش

 – 4پرچم هر کشور نشانه ی چیست؟

 )1صلح و دفاع  )2 آزادی و سربلندی )3 دوستی و آزادی

 )4سرسبزی و سربلندی

 – 5رنگ سفید پرچم نشانه ی چیست؟

 )1آزادی

 )2سرسبزی

 )3صلح و دوستی 

 )4سربلندی

 – 6کلمه ی اهلل در  ..............پرچم است.

 )1پایین 

 )2وسط 

 )3گوشه 

 )4باالی

 – 7گل الله نشانه ی چیست؟

 )1سرخی الله 

 )2دوستی

 )3خون شهیدان 

 )4آزادی

 – 8به کسی که اهل ( اهواز ) است چه می گویند؟

 )1آبادانی 

 )2ایرانی 

 )3شهری 

 )4اهوازی

 – 9به چیزی که از فلز درست شده چه می گویند؟
 )1چوبی

 )2فلزی

 )3آهنی

 )4سنگی

 – 10کدام دسته از کلمه ها نقطه ندارند؟

 )1کدام – رنگ 
 )3الله – مثل

 )2سرخ – صلح
 )4احساس – وسط
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علوم
 .1زندگی یک پروانه ی کرم ابریشم از کجا آغاز می شود؟
 )1از کرم ابریشم 

 )3از تخم 

 )2از داخل پیله 

 )4از زیر خاک 

 .2کدام مورد از فایده های النه سازی برای پرندگان نیست؟
 )1پرندگان بچه های خود را در آن بزرگ می کنند .
 )2شب ها در النه های خود استراحت می کنند.
 )3همه ی النه ها  ،پرندگان را از خطر دشمن حفظ می کنند .
 )4بعضی پرندگان در النه های خود برای زمستان آذوقه جمع می کنند .
 .3کدام جانور بچه های خود را در النه ای که زیر خاک درست کرده ،بزرگ می کند؟
)1



)2



)3



)4



 .4شکل نوزاد کدام جانور در زمان تولد با شکل خود جانور تفاوت زیادی دارد؟
 )1خرگوش 

 )3قورباغه 

 )2الک پشت 

 )4کبوتر 

 .5پس از کاشت لوبیا درون خاک ،کدام بخش زودتر از خاک خارج می شود؟
 )1ریشه 

 )2برگ 

 )3لپه 

 )4ساقه 

 .6از میان میوه های زیر ،کدام یک دانه های کم تری دارد؟
 )1خیار 

 )3سیب 

 )2گوجه فرنگی 

 )4پرتقال 

 .7کدام یک از جانوران زیر ،گیاه خوار است؟
 )1عقاب 

 )2روباه 

 )3گربه 

 )4خرگوش 

 .8نوزاد کدام جانور درون آب به دنیا می آید؟
 )1اردک 

 )2الک پشت 

 )3قورباغه 

 )4پروانه 

 .9کدام جانور به بچه ی خود شیر نمی دهد؟
 )1الک پشت 

 )2روباه 

 )3خرگوش 

 )4کانگورو
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