
 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 .جاهای خالی را پر کنید -1

 .سانتی متر است 1میلی متر،..................... هر 

 .میلی متر...................... یعنی ،میلی متر  7سانتی متر و  6

 .سانتی متر است......................... همان ،میلی متر  052

 .میلی متر است........................ ، میلی متر  3سانتی متر و  43

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

 بگیری؟ریالی می توانی  12سکه ی یک ریالی به بانک بدهی ،چند سکه ی  32اگر  -0

 

 

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

    122ریالی و  12ریالی به پدرش داد و از او خواست که به جای آن به او سکه های  052آوا یک سکه ی  -4

 بدهد؟ریالی باید به آوا  122ریالی و چند سکه ی  12پدر چند سکه ی . ریالی بدهد 

 

 

 

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

 .کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار بده  -3

 (قابلمه ی کوچک-کارتن-لیوان.)جا می شوند.......................... عدد سیب در یک  122

 (خیابان بزرگ-نمایشگاه ماشین-انباری.)جا می شوند........................... ماشین در یک  122

 (اتاق-کمد-مدرسه.)جا می شوند........................ صندلی در یک 122

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

 .استفاده  کن 7و3ع باشد و در آن از عددهای مسئله ای بنویس که راه حل آن جم -5

 

 

 

 

 

 ریاضی

1 

 پایه دوم                                                                               تاریخ : 18 / 11  / 96

tg://join?invite=AAAAAEIn0PQDKsGBC4fr8g


 

 به نام خدا

دبستان دخترانه غیر دولتی بهار مدرسی      :                         نام و نام خانوادگی  

 
 .می شود 15من چه عددی هستم ؟اگر من را با بیشترین عدد یک رقمی جمع کنی ،حاصل -6

 

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

 .دسته ی ده تایی............................ ی ده تایی می شود دسته 4دسته ی ده تایی منهای  9-7

       ------  =------  -  ------ 

 .دسته ی ده تایی 9دسته ی ده تایی می شود ....................... دسته ی ده تایی به اضافه ی ........................ 

          ------    =------    +02 

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

او تعدادی از کتاب ها را به کتابخانه ی دبستان اهدا کرد  . جلد کتاب داشت 689پرنیان در کتابخانه ی خود  -8

 ست؟او چند جلد کتاب به دبستان هدیه کرده ا. کتاب برایش باقی مانده است 537و االن 

 

 

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

ریالی بدهی ،چند ریال باید پس  022اسکناس  3اگر شما به فروشنده . ریال است 762قیمت یک کتاب  -9

 بگیری؟

 

 

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

 .بگذار(  <= >) عالمت مناسب  -12

       =6+5+5 +022 +422                 6+12+322+122   = 

                      =022 +152 -322                  022- 152 +322 = 

    =078 – 350                         350 +078 =  

       

 

 دئ

 ریاضی
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