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فصل اول 1

دبستان شهید زواریان

عبدالرحیم حصیری

مهر ماه 1931

ناحیه شش مشهد مقدس

نام و نام خانوادگی :

فرزندم به سواالت زیر پاسخ مناسب بده.

9

 با دو کارت روبرو چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟……………………………………......
…………………………………………

6

 عبارت روبرو را روی محور نمایش داده و پاسخ را بنویس.15 - 7 = .....

با عدد مناسب جاهای خالی را کامل کن) ...... - ...... - ...... - ...... - 79 - ...... ( .( – ............چهل و نه  -.............. -.............. - ............... -چهل وپنج)
 آرمان  19گردو دارد .اگر برادرش  8گردوی دیگر به او بدهد،آرمان  ..........گردو دارد.
 به رقم و حروف بنویس.عددی

حروفی

رقم یکی  3و رقم ده تایی 4
رقم یکی  0و رقم ده تایی7
رقم ده تایی  1و رقم یکی 5
 حاصل جمع های زیر را بنویس.5+01+ 5+01+ 5+ 3 +01 = ......
01 + 5 + 21 + 31 + 6 = ......

گروه های آموزشی ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند

به نام خدا
آزمون ریاضی

دوم ابتدایی

فصل اول 1

نام و نام خانوادگی :

دبستان شهید زواریان

عبدالرحیم حصیری

مهر ماه 1931

ناحیه شش مشهد مقدس

فرزندم به سواالت زیر پاسخ مناسب بده.
-حاصل جمع ها را با رنگ كردن مر ّبع ها به دست

بیاور.

= 3+ 5 + 4 +2

= 5 + 6 +7
 سه قسمت دیگر شكل را مثل قسمت داده شده با خط كش كامل كن كه اگر شكل رااز روى خط ها تا كنیم ،قسمت هاى چپ و راست یا باال و پایین روى هم بیفتند.

تعداد مثلث ها را بشمارید و بنویسید..............

 اگر امروز سه شنبه باشد  3روز دیگر چند شنبه می شود؟ .............سه شنبه – چهارشنبه – پنج شنبه – جمعه – شنبه – یک شنبه  -دوشنبه
توجه به شكل جدول ها را كامل كن.
-با ّ

یکی
…………

ده تایی
…………

گروه های آموزشی ناحیه شش مشهد مقدس آرزوی موفقیت برای شما دارند

