
 به نام خالق هستي 

سؤاالت ریاضی پایه دوم  سال تحصیلی   

در شكل رو به رو چهار عدد مي بيني حاصل جمع كدام جفت از   - 1  

مي شود ؟ 7اين اعداد برابر   

مي توان نوشت آن ها را بنويس ؟با اين دو رقم چند عدد دو رقمي   

مي شود ؟ 7حاصل تفريق كدام جفت از  اين اعداد برابر   

 با اين دو رقم چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را بنويس ؟

مي شود ؟  2و حاصل تفريق شان برابر   14حاصل جمع كدام جفت از اين اعداد برابر   

توان نوشت آن ها را بنويس ؟با اين دو رقم چند عدد دو رقمي مي   

تا تخم گذاشت  . 9تا جوجه دارد . اين مرغ چند روز قبل  4مرغي  – 2  

تا از تخم ها ترك خوردند و جوجه ها ازآن بيرون آمدند . حاال اين مرغ چند جوجه دارد ؟ 3امروز   

ساعت مطالعه مي كند . او در شبانه روز چند ساعت مي تواند  6ساعت در شبانه روز مي خوابد و  8مريم  – 3

 اوقات فراغت داشته باشد ؟

عددهاي دو رقمي را به هم و عدد هاي يك رقمي را به هم وصل كن و عالمت بدست آمده را بنويس .  – 4
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.كارت هاي زير نگاه كن و به سؤاالت پاسخ بده  به  - 5 

   

  با كارت هاي مثلث چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را بنويس ؟

 با كارت هاي مستطيل چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را بنويس ؟

بنويس ؟كارت هاي دايره و شش ضلعي  چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را دوبا   

چند عدد دو رقمي مي توان نوشت آن ها را بنويس ؟ شش ضلعي ولوزي كارت هاي  دو با  

؟ آن ها را بنويس چند عدد دو رقمي مي توان نوشت شش ضلعي ولوزي  ودايره كارت هاي سه با   

به گونه اي پر كن كه جمع اعداد روي هر خط در شكل سمت چپ    5 – 4 – 3 – 2 – 1دايره ها رابا اعداد   - 6

باشد . 10و جمع اعداد  روي هر خط در شكل سمت راست برابر  7برابر   

80 دد نزديك تر است  . آن را رنگ كن  عدد هاي وسط به كدام ع – 7  
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سطر و ستون كه كنار آن باشدپر كن كه جمع هر سطر و هر ستون برابر عددي   9تا   1جدول زير را با اعداد – 8   

 نوشته شده است .

14 

19 

14 

18 9 18 

را پيش هم بگذار و رمز را پيدا كن .عدد هاي زير را از كوچك به بزرگ مرتب كن سپس حروف باالي آن  – 9  

ر         ز              ي        ن           ب       ت         ا             ا         س       اي  

75 -   48  -   79  –  100  –  89   –   34   – 96  –   19   -   21  –    64  

. نيمه ي ديگر شكل را با توجه به خط تقارن كامل كن  - 10  

دقيقه بعد به مدرسه مي رسد . اميد ساعت چند به  15از خانه خارج مي شود او   7:  35اميد ساعت  -  - 11

( ساعت را بكش )   ؟مدرسه مي رسد   
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 9 3 
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باشد .  8دو عدد سه رقمي بنويس كه صدگان آن    6  -  8 – 4با رقم هاي      - 12  

اعداد زير را به رقم و به حروف بنويس و اعدادي كه يكان مساوي دارند را با خط كش به هم وصل كن .   - 13  

:    صد و سي و سه                                       چهار صد و سي و نه   :                                                      

:  309                                                                              دويست و بيست  :        

        :663    600   :

ي و دهگانم بزرگ ترين عدديك رقمي و صدگانم من چه عددي هستم ؟ يكانم كوچك ترين عدديك رقم  - 14

 سه تا كم تر از دهگانم است . مرا به رقم و حروف بنويس .

 با رقم هاي من دو عدد سه رقمي ديگر بنويس .

باشد به طوري كه يكان آن از دهگانش بزرگ تر باشد . 170و   160يك عدد سه رقمي بنويس كه بين اعداد   – 15  

يكي مداد  را به دوستش داد. حاال  5يكي مداد داشت  . او  دو بسته ده تايي و 9بسته ده تايي و  6محمد  -  16

تا از مداد ها را هم خودش مصرف كرد . حاال براي او چند تا بافي مانده است ؟  12محمد چند مداد دارد ؟  محمد   

.ي حل كن مسئله زير را با استفاده از دو راه كه ياد گرفته ا  - 17  

چند تا ظرف شيريني در شيريني داشت گذاشت . حاال  34شيريني در داخل ظرفي كه  28مريم در روز تولدش 

 شيريني است ؟    (      راهي را كه بهتر است بيان كن وبنويس )  

راه اول     راه دوم    



ريالي داشت . 5ريالي و يك سكه ي  50ريالي و دو سكه ي  100ريالي و سه سكه ي  250احمد يك سكه ي  – 18  

. الف )  سكه ها را با شكل نشان بده  

 ب ) بگو احمد چند ريال پول دارد .

369.                           و با شكل نشان بده  دادهقرار  ارزش مكاني عدد مقابل را در جدول  - 19  

كدام رقم بيش تر است ؟  ارزش  

چهار ضلعي بكش كه ضلع هاي آن دو به دو با هم مساوي باشد . – 20  

 خط تقارن آن را رسم كن و بنويس چند خط تقارن دارد ؟ 

جمله هاي مربوط به شكل ها را به هم وصل كن .  – 21  

 به مربع شباهت دارد و هر چهار ضلعش برابر است . 

 سه گوشه و سه ضلع دارد . 

  است . ضلع آن با هم برابرچهار هر 

كدام يك از وسايل كالس شما شكل دايره و كدام به شكل مستطيل است ؟   - 22  

 نام آن ها را جلو ي شكل ها بنويس .

        ::  

          :  

و ربع باشد سه ساعت قبل ساعت چند بود ه است ؟  روي شكل نشان بده . 5اگر ساعت  – 23  
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با توجه به قيمت كتاب سكه هاي الزم را جدا كن ؟                - 24  

را با چوب خط يا محور مي تواني انجام  داد  . آن را انجام بده . ( حل كن )    14  - 8تفريق    - 25  

  60  +  30  = براي جمع مقابل يك محور بكش وحاصل آن را بنويس .  – 26

قبل وبعد عدد هاي زير رل بنويس .  - 27  

155  -             -              -               -    151 -            -             -              -

 كم ترين و بيش ترين عدد را بنويس .

 كم ترين :                                                                         بيش ترين :  

گو چند سانتي متر وچند ميلي متر است اندازه ي مداد ت و كتاب كار فارسي  را بگير و ب  - 28  

 مداد : 

 كتاب كار فارسي :

از عدد صفر خط كش قسمت هاي كوچك را بشمار و به سؤاالت زير پاسخ بده .   - 29  

 هفتمين قسمت يعني                  ميلي متر 

ميلي متر يعني                  سانتي متر و              ميلي متر    14  

ميلي متر يعني                  سانتي متر و              ميلي متر  38  

  ميلي متر يعني                  ميلي متر  2سانتي متر و  5

لایر  ۲۷۵  
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