بادبادک شماره  22پایه دوم

ریاضی
 -1با سه رقم  4و  5و  7هر چه می توانی عدد  3رقمی بنویس.
......................................................................................................................................................
عددهای زوج را پیدا کن و بنویس.
............................................................................ ..........................................................................
عدد های فرد را پیدا کن و بنویس.
......................................................................................................................................................
حاال عدد های زوج را از کوچک به بزرگ مرتب کن و بنویس.
......................................................................................................................................................
همین کار را برای عدد های فرد انجام بده.
......................................................................................................................................................
 -2در محور زیر هر واحد به  ...............قسمت مساوی تقسیم شده است.
نقطه ی مشخص شده  .................واحد و  ............قسمت از  .........قسمت مساوی را نشان
می دهد.

 -3با توجه به هر عبارت  ،از شکل ها رنگ بزنید.

 12قسمت از  11قسمت

2قسمت از  6قسمت

 9قسمت از  12قسمت

مساوی

 4قسمت از  7قسمت

 5قسمت از  5قسمت

 2قسمت از  4قسمت
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 -4اگر مجموع پول علی و فرشته  135ریال و پول فرشته  12ریال باشد،
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مقدار پول علی چند ریال است؟

 -5جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.
103

900

269

129

- 656

- 376

+ 513

+ 496

فارسی
 -1جمله های زیر را با استفاده از کلمه ی داخل کمانک تغییر بده و آن ها را بنویس.
شاید تو دانشمند بزرگی برای کشورت شوی  ( .من)
......................................................................................................................................................
من با دقّت به طبیعت زیبا نگاه می کردم ( .آن ها)
......................................................................................................................................................
او یک سنجاقک قشنگ دید و خواست آن را بگیرد ( .ما )
............................................................................................................................................ ..........
 -2در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار بده.
نم نم – قل قل – کم کم – آهسته آهسته  -نازک
دیروز باران  ..................می بارید.
فصل زمستان  .......................می رود و جای خود را به بهار می دهد.
برادرم  ...................قدم میزند.
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 -3مخالف هر کلمه را بنویس و از هر دو آن ها در یک جمله استفاده کن.
شب ≠ ............................................................................................ ....................... : ....................
غمگین ≠ .............................................................................................................. : ....................
راضی ≠ ................................................................................................................ : ........ ............

 -4جمع کلمات را بنویس.
دفتر – نویسنده – مرد – پرنده  -پسر – شاگرد – دانشمند -خواننده – درخت – گوینده – کوه

ها

ان

گان

 -5با هر کلمه دو جمله بنویس که معنای متفاوت داشته باشد.
در

باز

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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