
 
 به نام خدا

  سانتی متر شود؟ 5میلی متر اضافه کنیم تا  47چند میلی متر به - 1 
  
 

-------------------------------------------------------------------------------  
  فکر کن و پاسخ بده. - 2
  متر ........................ میلی متر است.سانتی  8

  میلی متر یعنی ....................... میلی متر و ...................... سانتی متر. 69
  میلی متر ....................... میلی متر است. 4سانتی متر و  34
  ..... میلی متر .میلی متر یعنی .................. سانتی متر و ............... 17
 --------------------------------------------------------------------------------  
  الگوها را ادامه بده. - 3

                  ..............-  ................-   .............. -  ................ -  .............. -  ................–254  -256   -258    
          .............. -  ................ -   .............. -  ................ -  .............. -  ................– 460 – 450 –440   
          .............. -  ................ -   .............. -  ................ -  .............. -  ................– 613 – 612 – 611  

-------------------------------------------------------------------------------  
صفحه خوانده  150صفحه و این هفته  130او هفته ي گذشته پرنیان هر شب کتاب داستان می خواند . اگر - 4

  باشد،چند صفحه از کتاب داستان خود را خوانده است؟
  
  

-------------------------------------------------------------------------------  
  نهال نارنج کاشت. او چند نهال کاشته است؟ 148نهال پرتقال و  237کشاورزي - 5
  

  

  

  

  

 ریاضی

     دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      

������������   
 نام و نام خانوادگی :                   

پایه دوم                                                                   تاریخ : 13 / 2  / ���97  



 
 به نام خدا

  کدام یک از موارد زیر را می توانیم با واحد سانتی متر اندازه بگیریم؟ - 6 
  الف)طول سالن ورزشگاه          ب)طول مداد                ج)فاصله ي تهران تا مشهد

------------------------------------------------------------------------------  
چند بار در  4شماره گذاري شده اند. رقم  325تا  301خانه هاي خیابانی که مانلی در آن زندگی می کند ،از  - 7

  پالك این خانه ها استفاده شده است؟

  

  

------------------------------------------------------------------------------  
  جمله هاي زیر را کامل کنید.- 8

  .......................... خط تقارن دارد.مستطیل 
  سانتی متر ............................... است. 5میلی متر و  40میلی متر از  40سانتی متر و  50

  کوچک ترین عدد سه رقمی فرد...................... است.
  است. ساعت ربع همان............................. و دو 

------------------------------------------------------------------------------  
  عددهاي دورقمی بنویسید. 7و  4با رقم هاي - 9
  
  

------------------------------------------------------------------------------  
سبز و زرد و آبی هر بسته را برداشت.حاال چند تایی داشت . او رنگ هاي  12بسته ي مداد رنگی  5هانا  - 10

  مداد رنگی برایش باقی مانده است؟
  
  
  
  
  

  

 ریاضی

1 

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      
����

 نام و نام خانوادگی :                        
دوم                                           ����                 تاریخ : 13 / 2  / 97 �����


