
 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 .عددها را مقایسه کن و عالمت مناسب بگذار -1

                                                            161           161                                      222             222+7        

                                               222+222            122+122                             111            152+52 

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

 .اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کن-2

575-755-557-755-575 

                                                                                          ................>...............>...............> ............... 

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

ریال بخرید،چند ریال برای شما  152ریالی داشته باشید و یک کتاب نقاشی به قیمت  122سکه ی  1اگر شما -1

 باقی می ماند؟

 

 

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

 .سپس به سئواالت زیر پاسخ بده.تمام عددها ی سه رقمی را بنویس 5و  5و 1با سه کارت  -4

 

 

 .......................    .....................................عددی را  بنویس که رقم صدگان کم تر از یکان باشد(الف

 .    ......................................................عددی را بنویس که جمع یکان و صدگان برابر دهگان باشد(ب

 .     ......................................................عددی را بنویس که یکان از دهگان و صدگان بیش تر باشد(ج

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

 .قرقره سفید قرار دارد ،با توجه به تعداد قرقره ها جمالت را کامل کن 4قرقره مشکی و  7در یک جعبه 5

 .قرقره مشکی است.......................  قرقره از ........................     

 .قرقره سفید است...................... قرقره از  ................  .......   

 اگر بدون نگاه کردن قرقره ای برداریم شانس کدام رنگ بیش تر است؟ چرا ؟

 

 

 

 ریاضی

1 

������                                 تاریخ : 03 / 1  / �97  پایه دوم                                    



 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 حساب کن آن ها روی هم چند ریال دارند؟.ریال پول دارند 571ریال و  آوا  615پرنیان  -6

 ریال از پولشان را خرج کنند،چند ریال برای هر کدام باقی می ماند؟ 122آن ها اگر هر کدام از 

 

 

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

شکل آن را . قسمت مساوی تقسیم کرد و یک قسمت آن را به خواهرش دادستایش یک کلوچه را به چهار  -7

 .کسری را کامل کن بکش و عبارت

 قسمت مساوی........................ قسمت از ........................ 

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

 :عددهای سه رقمی بنویس که -5

 ..............................................................................................................................:      باشد 7یکان آ ن ها  

 ....................:      ........................................................................................................باشد 1دهگان آن ها 

 ...:    ........................................................................................................................باشد  5صدگان آن ها 

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

                                        152= ........ ............................................ه ی اعداد را بنویسگسترد -1

  ........................................... ........ =542                                       ........................................... ........ =152  

........................................... ........ =117                                        ........................................... ........ =125 

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

 .الگوی عددی را ادامه بده -12

                                                 ..............-..............-.............-..............-................-..............-1-5-5-12 

.............-.............-..............-.............-..............-..............-4-1-14 

 

 

 

 

 ریاضی

۲ 

������                                 تاریخ : 03 / 1  / ���97  پایه دوم                               


