
 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
باشد ،عدد اول  352اگر عدد دوم در این تفریق . شده است 151تفریقی داریم که باقی مانده ی آن  -1

 .را به دست آورید

 

 

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

 .دخترم برای عبارت زیر یک مسئله طرح کن -3

                                                                                                                                                047 

                                                                                                                                                315 

 

 

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

 چه عددهایی هم داخل مستطیل هستند و هم داخل دایره، اما بیرون مثلث می باشند؟ -2

 

 

 

 

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

اگر یکی از عددها بزرگترین عدد دو رقمی غیر تکراری باشد،عدد دیگر چند . است  187باقی مانده دو عدد -4

 است؟

 

 

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

 .ضلعی بکش و تعداد گوشه های هر کدام را زیر هر شکل بنویس 17ضلعی و  8ضلعی و  5یک -5

 

 

 

 

 ریاضی

1 

پایه دوم                                                                تاریخ : 6 / 2  / 97  



 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 با استفاده از ساعت پاسخ سوال های زیر را بنویس -1

 .....................چه ساعتی است؟   1555دقیقه بعد از ساعت  25

 .....................چه ساعتی است؟ 1755دقیقه بعد از ساعت  17 

 .....................چه ساعتی است؟ 9نیم ساعت بعد از ساعت 

 .....................چه ساعتی است؟  4517یک ربع بعد از ساعت  

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

 2لنگه جوراب قهوه ای ،  17در کمد او . مدرسه ی نیال دیر شده و او یک لنگه از جورابش را گم کرده است  -0

 5او با عجله و بدون نگاه کردن یک لنگه بر می دارد. لنگه مشکی است 4لنگه سفید و 

 بیرون آمدن چه رنگی از همه بیشتر است؟شانس (الف

 شانس بیرون آمدن چه رنگی از همه کم تر است؟(ب

 

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

یک ساعت و نیم طول می کشد تا این معلم تمام ورقه . ورقه تصحیح می کند 17معلمی در هر نیم ساعت  -8

 کالس او چند دانش آموز دارد؟. ی کالس خود را تصحیح کند ها

 

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

هر مربع یک .)با رنگ کردن بخش های مختلف، برنامه ی امروز مریم را در نمودار ستونی زیر نشان دهید -9

 (عت را نشان می دهدسا

 ساعت امال 1ساعت علوم،  1ساعت ریاضی،  2ساعت فارسی،  3

 

 

 
 

 فارسی      ریاضی    امال      علوم                                                                                                                                    

 

 ریاضی

1 

 پایه دوم                                                                    تاریخ : 6 / 2  / 97



 سالم دوستان و همراهان محترم خونواده ی معلم یار

 این متن و بخونید  ممنونلطفا لطفا لطفا دوستان 

  ی فایل ها این شاید دقت کرده باشین که اسم فایلها از یه جا به بعد تغییر کرد و اول همه
 آی دی قرار داده شد :

@MoallemYarIR2 

  هستش و شام برای اینکه مطمنئ شین دوممعلم یار پایه این آی دی کانال 

 عضو کانال اصلی معلم یار هستین

  وارد کنید :تو چت خودتون یا جست و جوی تلگرام کافیه این آی دی و تو قسمت 

@MoaLLemYarir2 

  ماده کردن مطالب ولی متاسفانه یه رسی از آ بنده روزانه کلی وقت میزارم برای پیدا کردن و
مطالب خونواده ی معلم یار و  موبوگرامو تنها با یه  بدونه هیچ زحمتیو خیلی راحت دوستان 

 و به نام کانال خودشون ثبت میکنن!میفرسنت تو کانال خودشون 

 !و دلیل کم بودن مطالب خونواده ی معلم یار نسبت به بقیه کانالها همین موضوع هستش 

  مطلب میفرسته کانال هایی که مطالب کپی میکنن  5فکر کنید خونواده ی معلم یار روزی

مطلب کپی کنند حاال کپی از  5م یار میتونن بدونه هیچ زحمتی روزانه فقط از کانال معل

 !! کانالهای دیگه جای خود

ن   نو ی مم ر م ا ی لم  ع م ه ی  د نوا خو و  ه  بند ز  ا یت  ا حم ی  ربا ه  یگ د ای  له اان تو ک یت  عضو ر  ا کن م  رش ا ی لم  ع م انل  ا عضو ک ا  تم شین ح   ب

  آرزو میکنم رباتونسال خوب  و خوشی و  


