
ریاضی 

  ،ارزش مکانی باالتري دارد؟  3کدام عدد ، رقم در  – 1

  230 -ت                          327 –پ                                 538 –ب                                 53  -الف 

  سمانه چندگل به دوستش داد؟  .گل را درگلدان گذاشت و بقیه را به دوستش داد 5گل خرید و  17سمانه   -2

  12 -ت                           17 –پ                                          5 –ب                                 11 –الف 

  یک ربع دیگر ساعت چند می شود؟. و سی دقیقه است 6ساعت  – 3

 6:50 –ت                              7 -پ                                    6:15 –ب                            6:45 –الف 

  مدادهاي فاطمه روي هم چندتا است؟ . مداد دارد  6فاطمه درهردستش  -4

  ات6 –ت                           ات10 –پ                                 تا  12 –ب                           ا ت22 –الف 

  مانده است؟  8چنددقیقه ي دیگر به ساعت .گذشته است  7دقیقه از ساعت  45     – 5

 دقیقه5 -ت                     دقیقه15 -پ                           قهدقی 40 –ب                       دقیقه30 -الف

  کدام شکل خط تقارن ،درست کشیده شده است؟ در  – 6

                   -ت                                       -پ                                       -ب                                      -الف 

  چندکتاب را هنوز نخوانده است؟ . تا از آن ها را خوانده است 127کتاب داستان دارد که   245احسان   - 7

 تا 321  - ت                          تا  118  -پ                              تا 382 - ب                        تا126 -الف

 15 – 17 – 20 – 24 –........................                                 با توجه به الگوي عددي ، عدد بعدي کدام است؟  -8

   29 -ت                                  27 -پ                                 26 –ب                          25 –الف 

آزمون جامع تابستانه  پایه دوم دبستان غیردولتى 
هوشمند آینده سازان برتر 1           

تابستان 95

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .یکانم یکی از صدگانم بیشتر است.کمتر است  5صدگانم یکی از . بیشتر است8چه عددي هستم؟ دهگانم یکی از من  – 9 

  954 -ت                                 589 –پ                         495 –ب                             858  -الف

 طول و عرض ِ کتابِ زهرا روي هم چند میلی متر است؟. سانتی متر است3 سانتی متر و عرض ِ آن7طول ِ کتاب زهرا ، – 10

  میلی متر 37  -ت                          میلی متر70 -پ               میلی متر 100 - ب             میلی متر 10 -الف

 درخت هاي این باغ روي هم چندتا هستند؟. درخت گالبی  کاشته شده است 243درخت سیب و  457در یک باغ ، -11

  تا400 -ت                              تا 654 -پ                      تا 700 - ب                        تا  214 -الف

 -------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 فارسی

  کدام رنگ پرچم ایران نشانه ي صلح و دوستی است؟  -12

 هیچکدام -ت                      سفید -پ                            سبز -ب                                       قرمز  -الف

  با کدام کلمه  هم معنی است؟  ) تازه اي (  »پیدا کرده ایم  تازه ايال دوستان ما امس« در جمله ي  -13

 جدیدي - ت                       جدید - پ                           قدیمی  -ب                        درس خوانی  -الف

  ؟، از مهربانی چه چیزي یاچه کسی صحبت شده است»  یارمهربان«در شعرِ  -14

 کتاب  -ت                        معلم  - پ                                   پدر -ب                                   خدا -الف

 .است....................... و ........................ پس او یک دخترِ .سارا  در انجام کارهایش ،دقّت و حوصله دارد  -15

 بادقّت و باحوصله -ت      بی دقّت و بی حوصله - پ       بادقّت و بی حوصله  -ب       ت و باحوصلهبی دقّ -الف

  هیچ صدایی ندارد؟ ) و ( در کدام کلمه شکل  -16

  خود -ت                           استخوان  -پ                        میکروب -ب                    مواظبت -الف

  باکدام کلمه کامل می شود؟ » .دانش آموز کالس است......................سینا « جمله ي  -17

 زرنگ تر -ت                     باهوش تر  - پ                   باهوش ترین -ب                      باهوش -الف

  کدام کلمه مشترك است و در هرسه کلمه دیده می شود؟ )  دانا  –دانشجو  –دانشمند ( در  -18

داش -ت                              دان -پ                           دانشم -ب                        دانش  -الف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است.............. پس می توانیم بگوییم آقايِ افشین . افشین ، براي سرود کالس ما یک آهنگ ِ زیبا ساخته استآقاي  – 19

 سرود خوان - ت                    آهنگ ساز -پ                        نوازنده - ب                     خواننده  -الف

  کلمه با بقیه فرق دارد؟ کدام ) مردان   -گاه ها مآرا  - بناها    -گاه ها زیارت ( در این گروه   – 20

 آرامگاه ها -ت                       بناها  -پ                          مردان  -ب                  زیارتگاه ها -الف

------------------------------------------------------------ ------------------------------ 

  علوم

  هوارا کمتر آلوده می کند؟ کدام یک ) مترو  –هواپیما  –تاکسی  –اتوبوس ( ازمیان این وسایل   -21

  مترو -ت                                 هواپیما  - پ                          تاکسی  - ب                      اتوبوس - الف

 .صداي  پیام رسان نیست.................. -22

 پرنده هاآواز  - ت                        بوق ماشین - پ                         تلفن -ب                     گریه ي نوزاد -الف

  وزیده است؟باد از کدام طرف . باد درخت حیاط را به سمت راست خم کرده است -23

  پایین -ت                                 چپ -پ                        راست  -ب                                   باال -الف

  کار توربین هاي بادي چیست؟  -24

 هیچکدام -ت       هوا را خُنَک می کند -پ        برق تولید می کند -ب         رانشان می دهد  جهت باد -الف

  )چوب کبریت -روشنشمع  –کرم شب تاب  -خورشید( کدام یک چشمه ي نور نیست؟  -25

 شمع روشن - ت                 خورشید - پ                       چوب کبریت -ب                   کرم شب تاب -الف

  )انار  –گیالس  –سیب   -انگور ( ا دانه ي آبدار  دارد؟ از میوه هکدام یک  -26

  انار - ت                             گیالس -پ                             انگور -ب                                سیب -الف

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  هدیه و قرآن

  دعاي باران را چه کسی  براي مردمِ کوفه خواند؟ -27

 پیامبرص  -ت                  امام حسین ع  - پ                 امام حسن ع  -ب                   ی عامام عل -الف



  دشمنِ حضرت امام حسن ع چه کسی بود؟  -28 

  آزر -ت                           شمر -پ                          معاویه -ب                      یزید -الف

  چه کسی بود؟ مردي که دین اسالم را پذیرفت اولین  – 29

 حسین ع  -ت                          حسن ع -پ                         علی ع -ب                        بالل -الف

  به خم شدن در نماز چه می گوییم؟  – 30

 سجده -ت                             رکوع -پ                         قنوت - ب                          نیت -الف

  معنیِ کدام سوره ، سپیده ي صبح می شود؟ -31

  نصر -ت                             عصر -پ                       فَلَق  -ب                            ناس  -الف

  کلمه ي محسن به چه معناست؟  ) وهللا یحب المحسنین ( در پیام قرآنی  -32

 خدا -ت                        دوستی   -پ                     نیکوکار - ب                              خوبی -الف

 --------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

خسته نباشی فرزندکوشاي من دوستت دارم  

https://t.me/MoallemYarir



