باسمه تعالی
ریاضی

آموزشگاه :
نام و نام خانوادگی:

تاریخ :

پایه دوم
آزمون پایانی مدادکاغذی پایه دوم ابتدایی

59/3/
نام آموزگار:

 )1با رقم و حروف بنویس :
355

516
هشت صد چهار

72
پانصدوهفده

 )2برای عدد  243شکل بکش و جای خالی را پرکن .
باحروف ....................:
با رقم ............. :
 )3تفاوت ها و شباهت های دو شکل را بنویس
تفاوت ............................................................................................................. :
شباهت ............................................................................................................. :
 )4اگر هر آدمک نماد  95نفر باشد  ،ابن شهر چند نفر جمعیت دارد ؟

 )5جواب جمع زیر را به صورت تقریبی بنویسید.

64
+

)6

احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیش تر ایست ؟ چرا ؟

)7علی  77شاخه گل خرید و برادرش  96شاخه گل خرید
آن ها روی هم چند شاخه گل خریدند ؟

 )7چند ریال است ؟
.....ریال
)5

رضا77میز ساخت او  46میز را فروخت .

حاال رضاچند میز دارد ؟

+12

باسمه تعالی
ریاضی

آموزشگاه :
نام و نام خانوادگی:

تاریخ :

پایه دوم
آزمون پایانی مدادکاغذی پایه دوم ابتدایی

59/3/
نام آموزگار:

 )01جمع وتفریق های زیر را انجام دهید.
11+ 6 + 5 + 5 +01+21= .........................
روش تکنیکی
64 5
7 4 5
-29 4
+2 4 6
----------------

روش گسترده
44
+24

= 01- 41

)11با توجه به شکل در جای خالی عدد مناسب بنویس :
…….چهارتا می شود …..
 ) 12ساعت زیر را بخوان وبنویس.

ساعت  ....................و..........................دقیقه است
....................دقیقه مانده به ساعت.............
 13در جای خالی عدد مناسب بنویس :
 671برابر است با .......یکی و..........دهتایی و ........صدتایی
یک عدد سه رقمی بنویس که رقم های آن مثل هم باشد .
.........قسمت از ..............پرچم ایران قرمز است .
هر  19دقیقه  ..........قسمت از ............قسمت ساعت است .

ردیف

انتظارات معلم

1

اعداد را با حروف و رقم می نویسد .

2

مسائل را به درستی حل می کند .

3

مفهوم کسر و احنمال را فهمیده است .

4

جمع و تفریق را به هردو صورت انجام می دهد .

9

تفاوت و شباهت اشکال هندسی را تشخیص می دهد.

نظر نهایی آموزگار :

خیلی خوب

خوب

قابل قبول نیاز به تالش

