
 به نام خالق زیبایی ها           :......................نام و نام خانوادگی

 1395پایه دوم                                  دبستان شهید باهنر زواره                        دی ماه ریاضی آزمون 

درست    ًبدرست                          ؟                    هطخّص کٌیذ   (×)پبسخ هٌبست را ثب عالهت  -1

                                                                             .   دلیمِ است 60یک سبعت ثزاثز ثب  --

 .گَضِ دارد 4ٍ دایزُ  3هثلث --

 .هی ثبضذ 10کَچکتزیي عذد دٍ رلوی --

 .ضکل را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین کٌذ خطّ تمبرى آى ضکل استّز خطی کِ -

 گشیٌِ ّبی هٌبست را اًتخبة کٌیذ؟ -2

 کذام یک اس عجبرت ّبی سیز است؟( 38-7)اصل عجبرت ح

                                                         33(د              21(ج           31(ة              45(الف

 دلیمِ ی ثعذ سبعت چٌذ است؟20دلیمِ ثبضذ  7ٍ45اگز االى سبعت 

 دلیمِ 55ٍ  7سبعت (دلیمِ                        ة 25ٍ 7سبعت(الف

  دلیمِ 5ٍ 8سبعت (د                                          8سبعت (ج

ی تَاًذ الگَی تعذاد کَپِ ّبی کذام یک اس گشیٌِ ّبی سیز م. کَپِ دارد6سبلي ٍ ّز سبلي 4لطبری -

 ؟.لطبر ثبضذ

 6+6+6+6+6+6(د             4+4+4+4(ج           6+6+6+6(ة          4+4+4+4+4+4(الف

 ثِ صَرت تمزیجی چِ عذدی است؟( 37+42)حبصل عجبرت 

 90(د                 80(ج                70(ة              60(لفا

 



 خبلی عذد ٍ عجبرت هٌبست ثٌَیسیذ؟در خبی  -3

 یکی 0دُ تبیی ٍ  4یعٌی ..........یکی                 .........دُ تبیی ٍ ........یعٌی    73

 .............یکی هی ضَد 1دُ تبیی ٍ 6                82هی ضَد................ 8ٍ..............2

 عذد را پیذا کٌیذ ٍ ثٌَیسیذ؟در ثیي عذدّبی همبثل ثیطتزیي ٍ کوتزیي -4

  61 – 50 – 46 – 97 – 82..............        کوتزیي عذد............ثیطتزیي عذد

 الگَّب را پیذا کٌیذ ٍ ًَضتي عذد ّب را اداهِ دّیذ؟-5

 ............... -ضصت ٍ ّطت ................ - ...................--ضصت ٍ دٍ -ضصت(الف

- ..........  .............– 16 – 12 – 8 – 4                             - ..............  .............– 7 – 4 – 2-  1 

 عذد ّبی خَاستِ ضذُ را ثِ رلن ٍ حزٍف ثٌَیسیذ؟-6

 

 

 خوع ٍ تفزیك ّبی سیز را ثِ صَرت هزحلِ ای اًدبم دّیذ؟-7

27 65 76 

16+ 24- 41- 

 

 

 ثبضذ؟9ٍ  8ٍ 7ٍ رلن دّگبًطبى  6ٍ  3چٌذ عذد دٍ رلوی هی تَاى ًَضت کِ رلن یکبى آى ّب -8

 آًْبرا ثٌَیسیذ؟

 256.............................. ..............ًَد ٍ یک 134.......................... ...................ضصت ٍ ًِ



 را کبهل کٌیذ؟ ًیوِ ی دیگز ضکل ثب تَخِ ثِ خط تمبرى  -9

        

        

        

        

 10سکِّ ی  3ریبلی ٍ  100اگز دٍ سکِّ ی .ریبلی دارد10سکِّ ی  5ریبلی ٍ 100سکِّ ی 6علی  -10

 ریبلی خَد را در صٌذٍق صذلِ ثیٌذاسد چٌذ ریبل ثزایص ثبلی هی هبًذ؟

 

 ًیبس ثِ تالش ثیطتز لجَللبثل  خَة خیلی خَة اًتظبرات ٍ اّذاف

     .آضٌبیی دارد دلیمِثب هفَْم سبعت ٍ -1
     .ثب اضکبل هختلف ٌّذسی آضٌبیی دارد-2
     .ثب دستِ ّبی یکی ٍ دُ تبیی آضٌبیی دارد-3
     .ثب هفَْم ثیطتز ٍ کوتز در اعذاد ٍ ارلبم آضٌب است -4
     .ثِ درستی اداهِ هی دّذ تطخیص ٍالگَّبی عذدی را .-5
     خوع ٍ تفزیك هزحلِ ای ٍ تمزیجی را ثِ درستی اًدبم هی دّذ -6
     .ثب خط تمبرى آضٌبیی دارد ٍ ضکل را ثب تَخِ ثِ خط تمبرى کبهل هی کٌذ -7
     .تَاًبیی سبخت اعذاد هختلف را ثب استفبدُ اس ارلبم هطخص ضذُ دارد-8
پَل در کطَر آضٌبیی دارد ٍ هسئلِ را ثِ درستی  ثب هفَْم ٍاحذ رایح-9

 .حل هی کٌذ
    

...... :...............................................................................................................ثبس خَردآهَسگبر 

    .....................................................................................................لذت ثزدم اس ایي کِ : خَد سٌدی

 .ثیطتز تالش کٌن..........................................................................................ثِ ًظزم ثبیذ در 

 .پسز گلن فتح للِّ ّبی سزثلٌذی ٍ سزافزاسی تَسط ضوب، آرسٍی هي است

 لبسویبى:آهَسگبر                                                                                                            


