گلبرگ شماره 47:

تاریخ........................ :

نام و نام خانوادگی.................................. :

پایه :دوم

 .1طَل ضکل ّای زیر را اًدازُ بگیرید ٍ جاّای خالی را کاهل کي.

ّ .2ر ضکل زیر بِ چٌد قسوت هساٍی تقسین ضدُ است؟

 .3با تَجِ بِ کسر زیر ّر ضکل ،از قسوت ّای هساٍی آى رًگ کي.

 .4یک هربع بکص کِ طَل ّر ضلع آى  3ساًتی هتر باضد.
هربع را بِ  4قسوت هساٍی تقسین کي.
 3قسوت آى را رًگ کي.
قسوت رًگ ضدُ از ًصف بیطتر است یا کن تر؟
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ریاضی

به نام خدا
دبستان دخترانه غیر دولتی الغدیر
سال تحصیلی 95- 96

 .5در داخل یک کیسِ  10هْرُ قرهس ٍ  5هْرُ آبی ٍجَد دارد .اگر بدٍى ًگاُ کردى یک هْرُ از داخل کیسِ در بیاٍرین ضاًس بیرٍى آهدى
کدام رًگ بیص تر است؟ چرا؟

 .6با تَجِ بِ ّر ساعت بِ سَال ّا جَاب بدُ.

چٌد دقیقِ قبل ساعت  ٍ 6ربع بَدُ است؟ ...................

چٌد دقیقِ قبل ساعت ً ٍ 4ین بَدُ است؟ ...................
 .7ضکل ّای زیر را دستِ بٌدی ٍ جولِ ّای زیر را کاهل کي.

 ................دستِ ی  ..................تایی

 ................دستِ ی  ..................تایی
 .8حاصل جوع ٍ تفریق زیر را از راُ اًتقال بِ دست آٍر.

 .9هجید  742ریال پَل داضت .اٍ با  439ریال برای هادرش ّدیِ ای خرید ٍ یک پاک کي بِ قیوت  94ریال برای خَدش خرید.
الف) اٍ چٌد ریال خرید کردُ است؟
ب) چٌد ریال برای اٍ باقی هاًدُ است؟
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 . 10قد هرین  1هتر ٍ  29ساًتی هتر است .قد اٍ چٌد ساًتی هتر است؟
اگر برادرش  89ساًتی هتر باضد ،قد هرین چِ قدر بیطتر است؟

 .11برای ضکل تفریق بٌَیس.
1

5
ریال

1

1

 .12یک خط بِ طَل  5ساًتی هتر بکص ٍ آى را از صفر تا  5هدرج کي.

* .13هٌسل رٍیا تا ًاًَایی  15دقیقِ فاصلِ دارد .رٍیا در یک رفت ٍ برگطت چٌد دقیقِ راُ رفتِ است؟

الف)  20دقیقِ 

ب)  30دقیقِ 

ج) ًین ساعت 

د) گسیٌِ ب ٍ ج درست است .
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