ریاضی

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

پایه :دوم

نام و نام خانوادگی.................................. :
 .1در یک جعبِ هذاد 9 ،هذاد سبس ٍ  3هذاد قرهس است.
 .................. هذاد از  ...................هذاد سبس است.

 .................. هذاد  .....................هذاد قرهس است.
 .2جاّای خالی را پر کي.

 ...........تا  ............تایی هی شَد ...................

 ...........تا  ............تایی هی شَد ...................

ً .3وَدار ستًَی ساعت اًجام تکالیف خَد را در یک ّفتِ با رًگ کردى یک هستطیل کاهل کي ( .برای ّر ساعت یک هستطیل )
 در کذام رٍز بیشتریي فعالیت درس را داشتِ ایذ؟
 در کذام رٍز کوتریي فعالیت درسی را داشتِ ایذ؟
 آیا رٍزّای ّن اًذازُ داشتِ ایذ؟

5شنبه

4شنبه

3شنبه

2شنبه

.4اعذاد را در ّر هربع هخصَص بِ خَد بٌَیس.
- 11
زوج

14 - 17 - 3 - 15 - 26 - 33 - 50 - 19 - 49
فرد

1

1شنبه

شنبه

 .5دٍ عذد یک رقوی زٍج بٌَیس.

سِ عذد دٍ رقوی فرد بٌَیس.

 .6با تَجِ بِ ًوَدار جَاب بذُ.
 کذام گل از ّوِ بیشتر کاشتِ شذُ است؟
 کذام گل از ّوِ کوتر کاشتِ شذُ است؟
گل داوودی

گل میخک

گل بنفشه

گل یاس

گل رز

 کذام گل ّای بِ اًذازُ ی ّن کاشتِ شذُ اًذ؟

 .7الگَ را اداهِ بذُ.
 232 – 234 – 236843 – 845 – 847 -

 .8بِ هٌاسبت عیذ کَچِ را با  194الهپ زرد ٍ قرهس چراغاًی کردُ اًذ .اگر  56الهپ قرهس باشذ چٌذ الهپ زرد است؟

 .9بیتا هی خَاّذ یک کتاب  279ریالی بخرد .هبلغ کتاب را از هیاى پَل ّا جذا کي.
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 .10قذ زّرا  152ساًتی هترٍ قذ هیٌا  149ساًتی هتر است .قذ کذام یک بلٌذتر است؟  .......................چٌذ ساًتی هتر؟ ......................
الف) قذّ هیٌا –  3ساًتی هتر 

ب) قذ زّرا –  3ساًتی هتر 

ج) قذ زّرا 4 -ساًتی هتر

د) قذ هیٌا 5 -ساًتی هتر

 .11عذدّا را بِ صَرت ًوًَِ بٌَیس.
452 = 400 + 50 + 2

= 698

= 507

= 970
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