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سیر تا پیاز ریاضی دوم دبستان

مقدمه

 در�برکه�ی�ریاضی،�ماهی�های�رنگارنگ�و�زیبا�زندگی�می�کنند.�
 ماهی�های�هم�خانواده�برکه،�زیر�هم�در�یک�ستون�قرار�گرفته�اند.�در�ردیف�اّول�به�ترتیب�

اعداد�ریاضی�و�در�ردیف�دوم�همین�اعداد�به�ترتیب�به�حروف�نوشته�شده�اند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

صفر �� دو سه مچهالاير پنج شش هفت هشت هنه ده

نحوه ی شمارش اشیا

 برای�شمارش�اشیا�یا�اشکال�باید�از�اّولین�آن�ها�شروع�به�شمردن�کنیم�و�این�کار�را�به�ترتیب�انجام��دهیم�و�هر�شیء�یا�شکل�را�فقط�یک�بار�
بشماریم.�تا�به�آخرین�آن�ها�برسیم.�آخرین�عدد،�تعداد�آن�ها�را�نشان�می�دهد.

 درشکلمقابلچندستارهمیبینید؟
به�آخرین� تا� به�ترتیب�هر�ستاره�را�می�شماریم� از�سمت�چپ�شروع�می�کنیم�و�
ستاره�برسیم،�آخرین�عدد�یعنی��4تعداد�آ�نها�را�نشان�می�دهد.�بنابراین،�چهار�

ستاره�در�شکل�وجود�دارد.
�هر�یک�از�ماهی�های�این�برکه�یک�عضو�خانواده�ی�دیگر�نیز�دارند�که�همان�عضو�التین�ماهی�ها�می�باشد.�در�ردیف�سوم)یعنی�در�ردیف�زیر(�

اعداد��0تا��10به�ترتیب�به�صورت�التین�نوشته�شده�اند:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

چوب خط

است� اطراف� اشکال� یا� اشیا� شمارش� برای� که� بازی� این� کرده�اند.� طراحی� خود� برای� زیبا� یک�بازی� برکه،� بازیگوش� ماهی�های� از� تا� دو�  
به�این�صورت�می�باشد:�ماهی�ها�تعدادی�از�موجودات�دریایی�را�انتخاب�می�کنند.�سپس�یکی�از�ماهی�ها�نام�یک�موجود�را�می�گوید�و�ماهی�
دیگر�چوب�خط�می�کشد.�یعنی�به�ازای�هر�موجود�یک�چوب�خط�رسم�می�شود.�در�آخر�با�شمارش�چوب�خط�ها،�تعداد�هر�شکل�و�یا�موجود�
مشّخص�می�شود.�مثالً�یکی�از�ماهی�ها�نام�عروس�دریایی�را�می�برد�و�ماهی�دیگر�به�ازای�هر�عروس�دریایی�یک�چوب�خط�رسم�می�کند�و�بعد�
تعداد�چوب�خط�ها�را�می�شمارند.�راستی�هر��5چوب�خط�را�در�یک�دسته�قرار�می�دهند�و�یک�دسته�ی�5تایی�چوب�خط�کامل�حساب�می�کنند�

تا�شمارش�راحت�تر�شود.

(1) (2) (3) (4)

فصل اول

عدد و رقم
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جمع بندی و نکات تیزهوشانی

 برای�شمارش�چند�شی�دقت�کن�که�اشیا�را�به�ترتیب�بشماری�تا�هر�شکل�فقط�یک�بار�شمرده�شود.

آخرین�شکلی�که�شمردی�نشان�می�دهد�کل�شکل�ها�چند�تا�است.

 برای�مقایسه�ی�دو�عدد�عالمت�مساوی�)یعنی�=(�را�همیشه�بین�دو�دسته�ی�شکل�با�تعداد�برابر�قرار�می�دهیم.

گر�دو�دسته�شکل�یا�دو�عدد�برابر�هم�نبودند�از�عالمت�>�استفاده�می�کنیم.�به�این�صورت�که�همیشه�عدد�بزرگ�تر�در�جلوی�دهاِن�>�قرار� و�ا

می�گیرد:�»عدد�بزرگ�تر�>�عدد�کوچک�تر«

 در�جدول�ارزش�مکانی�در�ستون�دهگان�تعداد�ده�تایی�ها�و�در�ستون�یکان�تعداد�یکی�ها�را�قرار�می�دهیم.�مثالً�برای�آن�که��75را�در�جدول�ارزش�

مکانی�قرار�دهیم�تعداد�ده�تایی�ها�یعنی��7را�در�دهگان�و�تعداد�یکی�ها�یعنی��5را�در�یکان�قرار�می�دهیم:

 

دهگانیکان
57

 
و�دقت�کن�که�ارزش�رقمی�که�در�دهگان�قرار�می�گیرد�بیش�تر�از�یکان�است.

گر�چند�رقم�داشته�باشی�برای�ساختن�اعداد�دو�رقمی�)یا�سه�رقمی(�با�آن�ها،�می�توانی�از�ارقامِ�تکراری�هم�استفاده�کنی.�مثالً�با�رقم�های��4و�  ا

گر�چند�کارت�داشته�باشی�که�روی�آن�ارقامی�نوشته�شده�باشد،�در�این�صورت�برای� �2می�توانی�اعداِد�دو�رقمِی��44�،42�،24و��22را�بسازی.�اّما�ا

�و� ساختن�اعداد�دو�رقمی�)یا�سه�رقمی(�با�آن�ها�نمی�توانی�از�ارقام�تکراری�استفاده�کنی�مثالً�برای�ساختن�تمام�اعداد�دو�رقمی�با�کارت�های�

�فقط�اعداد��42و��24ساخته�می�شود.

 برای�پیدا�کردن�اعداد�بعدی�الگو�حتماً�الزم�است�ابتدا�رابطه�ی�الگو�را�پیدا�کنی.

 می�توانی�برای�حل�مسئله�های�مربوط�به�جمع�و�تفریق�از�راهبرد�»رسم�شکل«�استفاده�کنی.�در�این�صورت�شکل�ها�را�ده�تا�ده�تا�دسته�بندی�

کن.�در�آخر�تعداد�دسته�های�ده�تایی�را�در�دهگاِن�جدول�و�تعداد�یکی�ها�را�در�یکان�جدول�قرار�بده�و�به�راحتی�آن�عدد�خوانده�می�شود.

 �کوچک�ترین�عدد�و�بزرگ�ترین�عدد�دو�رقمی�به�ترتیب��10و��99هستند.

 می�دانی�که�از�عدد��0تا�عدد��100�،99تا�عدد�داریم:�)دقت�کن�در�سطرهای�پایین،�...�یعنی�ادامه�دارد(:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99
100

, , , , , , , , , , , ,...,
IU

� ��������������� ����������������  

از�طرفی�می�دانی�تعداد�اعداد�یک�رقمی�یعنی�از�صفر�تا�عدد�9،�برابر��10عدد�است�پس:

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99
10

, , , , , , , , , , , ,...,
IU

� ��������� ���������  

بنابراین�تعداد�اعداد�دو�رقمی�یعنی�از�عدد��10تا�عدد��99برابر�با��90است.�یعنی:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 99

10

, , , , , , , , , , , ,...,
IU I

� ���������� ����������
UU90

� ����� �����  

 اعداد�زوج،�اعدادی�هستند�که�یکان�آن�ها�یکی�از�رقم�های�زیر�باشد:

  0 2 4 6 8, , , ,  

 اعداد�فرد،�اعدادی�هستند�که�یکان�آن�ها�یکی�از�رقم�های�زیر�باشد:
 1 3 5 7 9, , , ,  
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�در�فصل�اّول�خواندیم�که�در�برکه�ی�ریاضی،�ماهی�ها�و�موجودات�زیادی�مثل�خرچنگ�و�قورباغه�و�عروس�دریایی�و�...�زندگی�می�کنند�که�همگی�عالقه�ی�
زیادی�به�اعداد�ریاضی�و�حّل�مسئله��های�مختلف�دارند.�در�این�فصل�ادامه�ی�داستان�این�برکه�و�جمع�و�تفریق�اعداد�دو�رقمی�را�با�هم�می�خوانیم.

جمع و تفریق ره تایی 
 در�برکه�ی�ریاضی�چند�اردک�زیبا�نیز�زندگی�می�کنند.�یکی�

از�اردک�ها�جمع�و�تفریق�اعداد�یک�رقمی�را�به�خوبی�می�داند�و�

هر�روز�آن�ها�را�تمرین�می�کند.�این�اردک�هنگام�شنا�وقتی�به�

جمع�و�تفریق�های�دورقمی�که�روی�برگ�های�برکه�وجود�دارد�

برخورد�می�کند�به�راحتی�آن�ها�را�حل�می�کند.�گاهی�این�جمع�

و�تفریق�های�دورقمی�بسیار�ساده�هستند.

کنان�از�سطح�برکه�به�زیر�آب�می�رود�و�همه�جا�به�دنبال�چوب�های�باریک�می�گردد.�او�دسته�هایی�ده�تایی�از�چوب�های�درون�برکه�ساخته� اردک�شنا

است�و�با�استفاده�از�آن�ها�به�این�عبارت�های�ریاضی�جواب�می�دهد.

��ابتدا��30چوب�یعنی��3دسته�ی� مثالً�برای�پاسخ�به�این�عبارت�جمع�دورقمی،�که�بر�روی�برگ�شناور�در�برکه�نوشته�شده�است،�

ده�تایی�برمی�دارد�و�بعد��20چوب�یعنی��2دسته�ی�ده�تایی�دیگر�به�آن�اضافه�می�کند،�سپس�تعداد�دسته�های�ده�تایی�را�می�شمارد.�پس��5دسته�ی�

30 20 50+ = ده�تایی�از�چوب�ها�وجود�دارد�که�می�شود��50چوب.�

و�یا�برای�پاسخ�به�این�عبارت�تفریق�دورقمی�نوشته�شده�روی�برگ�برکه،�ابتدا��7دسته�ی�ده�تایی�یعنی��70چوب�را�

روی�آب�می�گذارد�و�بعد��5دسته�ی�ده�تایی�یعنی��50چوب�از�روی�آن�ها�برمی�دارد.��2دسته�ی�ده�تایی�یعنی��20چوب�

70 50 20− = باقی�می�ماند.�پس: 

90-40=?
30+60=?

 حاصلجمعوتفریقرویبرگرامحاسبهکن.

90 40−− == ?  
�9دسته�ی�ده�تایی�داریم�که��4دسته�ی�ده�تایی�از�آن�را�برمی�داریم.

9 4 5− = حاال��5دسته�ی�ده�تایی�داریم:�
90 40 50− = یعنی��50تا.�
30 60++ == ?  

70-50

فصل روم

جمع و تفریق 
اعداد دو رقمی
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آشنایی با مدر 100

 امروز�در�برکه�ی�ریاضی�جشن�و�غوغایی�برپا�شده�بود.�همه�ی�موجودات�برکه�جمع�شده�بودند�و�دست�می�زدند�و�شادی�می�کردند.�آقای�هشت�پا�
به�کمک�هشت�تا�پای�بزرگ�و�دراز�خود�یک�کیک�بزرگ�تولّد�تهّیه�کرده�بود�و�روی�میز�بزرگی�قرار�داده�بود.�انگار�تولّد�کسی�بود.�همه�دور�میز�
جمع�شده�بودند�و�به�کیک�نگاه�می�کردند.�اّما�هیچ�کس�از�جریان�اطاّلعی�نداشت.�همه�منتظر�بودند�تا�مثل�همیشه�آقای�خرچنگ�که�معّلم�برکه�
است�شروع�به�صحبت�کند.�آقای�خرچنگ�که�جّثه�ی�کوچکی�دارد�برای�اینکه�دیده�شود�و�همه�بتوانند�به�خوبی�به�صحبت�های�او�گوش�دهند�بر�

روی�سکوی�سنگی�بلندی�رفت�و�شروع�به�صحبت�کرد:�
 بّچه�ها،�امروز�تولّد�یک�عدد�جدید�است.�امروز�قرار�است�که�یک�عضو�جدید�به�خانواده�ی�اعداد�درون�برکه�اضافه�شود.�همه�به�هم�نگاه�می�کردند�
و�منتظر�بودند�تا�این�عدد�جدید�را�بشناسند.�آقای�خرچنگ�دسته�های�چوب�ریاضی�را�که�قبالً�از�اردک�برکه�قرض�گرفته�بود�از�روی�میز�برداشت.�

مار�ماهی�را�صدا�زد�و�از�او�خواست�تا��9دسته�ی�ده�تایی�را�کنار�هم�بگذارد.�مارماهی�این�کار�را�انجام�داد.�
 خرچنگ�پرسید:�تعداد�چوب�ها�چه�عددی�می�شود؟�همه�ی�دانش�آموزان�پاسخ�دادند:�90)نود(.�سپس�ادامه�داد:�حاال�
یک�دسته�ی�ده�تایی�دیگر�کنار�آن�بگذار.�مارماهی�این�کار�را�انجام�داد.�آقای�خرچنگ�گفت:�بّچه�ها�حاال�عدد�صد�ساخته�

شده�است.�این�عدد�را�به�صورت��100می�نویسند.
  

 سپس�از�بچه�ها�خواست�دسته�های�ده�تایی�زیر�را�شمارش�کنند�تا�به�عدد��100برسند.

��تا 10 دستهي تا 10

    

10�،�20�،�30�،�40�،�50�،�60�،�70�،�80�،�90�،�100

 

 شکلدهمدرالگویمقابلازچندمربعتشکیلشدهاست؟ 

همانطور�که�معلوم�است�شکل��1از�یک�مربع،�شکل��2از��2ردیف��2تایی�مربع�و�شکل�
�3از��3ردیف��3تایی�مربع�تشکیل�شده�است.

بنابراین�طبق�این�الگو�شکل��10از��10ردیف��10تایی�مربع�تشکیل�شده�است.�حاال�برای�
اینکه�ببینیم��10ردیف��10تایی�مربع�چند�مربع�است�از�الگوی�شمارش��10تا��10تا�

10�،�20�،�30�،�40�،�50�،�60�،�70�،�80�،�90�،�100
+10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10

استفاده�می�کنیم.�

معرفی پول

�صبح�یک�روز�آقای�خرچنگ�تصمیم�گرفت�راجع�به�پول�صحبت�کند�و�درس�آن�روز�را�با�معرفی�پول�شروع�کند:
هر�کشوری�برای�شمارش�پول�خود�واحدی�را�در�نظر�گرفته�است.�واحد�شمارش�پول�کشور�ما�ریال�است.

100

شکل�)1(شکل�)2(شکل�)3(
، ، ،�...

فصل چ ادم

 عددهای 
سه رقمی
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۱پول ها به دو صورت سّکه و اسکناس وجود دارند و ارزش هر کدام مختلف است مثالً:
لاير�ال شکل روبه رو یک سّکه ی 1 ریالی است: 

 دانش آموزان پول های خود را از جیب هایشان درآوردند و روی میزهایشان قرار دادند و به آن نگاه می کردند. آقای معّلم ادامه داد و گفت: راستی 
بّچه ها شما می توانید پول های خود را با یکدیگر عوض کنید بدون آن که ارزش آن ها کم یا زیاد شود . دانش آموزان به یکدیگر نگاه می کردند و این 

سؤال در ذهنشان پیش آمده بود که »چطور می شود که پول ها را باهم عوض کرد در حالی که ارزش آن تغییری نکند؟!«
گر عروس دریایی 10 سکه ی 1 ریالی خود را به مارماهی بدهد می تواند یک سکه ی 10 ریالی از او بگیرد. چون 10 تا سکه ی  معّلم ادامه داد: مثالً ا
گر قورباغه 100 تا سکه ی 1 ریالی به هشت پا بدهد می تواند یک سکه ی 100 ریالی از او  1 ریالی برابر با یک سکه ی 10 ریالی است. همچنین ا

بگیرد. چون 100 تا سکه ی 1 ریالی برابر با 1 سکه ی 100 ریالی است.
گر ماهی تیالپیا 5 تا سکه ی 10 ریالی به ماهی گلی بدهد، چند سکه می تواند از او بگیرد؟  ا

با الگوی زیر حساب می کنیم 5 تا سکه ی 10 ریالی چه ارزشی دارد در واقع با الگوی شمارش 10 ریال 10 ریال این کار را انجام می دهیم:
50ریال   40 ریال    30ریال    20ریال    10ریال

10 ریال+ 10 ریال+ 10 ریال+ 10 ریال+
 

پس ماهی گلی باید 1 سکه ی 50 ریالی به تیالپیا بدهد. 
20 ،40 ،60 ،... ،...  الگوی عددی مقابل را ادامه بده.  

در این الگو عددها 20 تا 20 تا زیاد شده اند. داریم:
20  ،  40  ،  60  ،  80  ،  100
+20 +20 +20 +20

 

جمع و تفریق اعداد دو رقمی بر روی محور:

 آقای خرچنگ ادامه داد: بّچه ها شما قبالً با جمع و تفریق اعداد دورقمی بر روی محور آشنا شده اید. برای یادآوری مبحث محور، بیایید 
عددهای روی محور زیر را کامل کنیم. 

20100
 

واحدها روی محور 10 تا 10 تا هستند پس با الگوی شمارش 10 تایی واحدها را کامل می کنیم:

1009080706050403020100
 

حاال با استفاده از این محور، جاهای خالی را کامل کنید. 

)1( )2(

30+........=100

)3(

100-20=........

قورباغه که عالقه ی زیادی به رسم محور داشت پای تخته آمد.
 برای حل جمع نوشته شده روی برگ شماره ی 1: ابتدا عدد 10 را روی محور پیدا کرد. سپس به تعداد عدد دوم یعنی 70، 7 تا واحد )یعنی 7 
10 70+ = تا 10 تایی( را روی محور به سمت راست )رو به جلو( پرید و به عدد 80 رسید و گفت: پس حاصل جمع، عدد 80 است.     80    
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فصل اول: مدر و ددع

الف  بهسؤاالتزیرپاسخکاملبده.

تعداد زنبورهای عسل بیش تر است یا تعداد کفشدوزک ها؟ بعد از شمارش آن ها را با هم مقایسه کن. ( 1

..............................................................................  ..............................................................................

در بین عددهای روبه رو یک عدد به سه صورت نوشته شده است آن عدد کدام است؟ ( 2

هر ساعت را به زمانی که نمایش می دهد وصل کن.  ( 3

توپ های زیر را ده تا ده تا دسته بندی کن، سپس آن ها را شمارش کرده و به رقم و حروف بنویس.( 4

به رقم: ............................................................

به حروف: ........................................................
دهتایییکی

37 تا یکی را در جدول ارزش مکانی نمایش بده و به رقم و حروف بنویس.( 5
6 )12

7 5

الف( کارت های عددی را از کم تر به بیش تر مرتّب کن.��

.......... .......... .......... ..........< < <  
ب( کوچک ترین عدد را در مرتبه ی یکان و بزرگ ترین عدد را در مرتبه ی دهگان قرار بده و از این طریق یک عدد دورقمی بساز. سپس آن را به 

حروف بنویس.
7 )98 ،91 ،92 ،89 ارزش رقم 9 در کدام یک از عددهای مقابل از بقیه کمتر است؟ دور آن خط بکش. 
کوچک ترین عدد 2 رقمی که یکان آن 7 باشد را به رقم و حروف بنویس. ( 8
عددهای دورقمی زیر را به عدد و به حروف بنویس. ( 9

به حروف: ......................................................................   به عدد: ............................ الف( رقم یکان صفر و رقم دهگان 3   

به حروف: ......................................................................  به عدد: ............................ ب( 2دسته ی ده تایی و 4 یکی   

به حروف: ......................................................................  به عدد: ............................ ج( یک دسته ی ده تایی و 9 یکی   

به حروف: ......................................................................  به عدد: ............................ د( رقم دهگان 4 و رقم یکان دوتا کوچک تر از دهگان  
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فصل شوم: اشکال هندشی

الف  بهسؤاالتزیرپاسخکاملبده.

هر شکل را به نام مربوط به خودش وصل کن. ( 1

دایرهمثلّثمربّعمستطیل

کدام مورد مربوط به مرّبع، مستطیل یا هر دو است؟ خانه های مربوط به آن ها را رنگ کن.( 2
مستطیل مربع چهار ضلِع برابر دارد.   
مستطیل مربع چهار گوشه دارد.    
مستطیل مربع تنها ضلع های روبه رو باهم مساوی هستند. 
مستطیل مربع هر چهار ضلع باهم مساوی هستند.  

الف( تعداد ضلع های هر شکل را در زیر آن بنویس. سپس  مانند نمونه با مدادرنگی گوشه های هر ضلع را رنگ کن و تعداد آن ها را در ردیف دوم ( 3
بنویس.  

:تعداد ضلع ها..................................................................................................

:تعداد گوشه ها4...........................................................................................

ب( از قسمت )الف( چه نتیجه ای می گیری؟ آن را بنویس؟

یک باغچه ی زیبا به شکل 6ضلعی است. پدربزرگ می خواهد در هر کدام از گوشه هایش یک گلدان قرار دهد که ( 4
درون هر کدام 3 گل رز قرار دارد. او در مجموع چند گل در باغچه اش می کارد؟ 

در شکل روبه رو 3 مورچه در ابتدای هر ضلع قرار دارند. ضلع ها با شماره های )1(، )2( و )3( مشّخص شده اند، اگر ( 5
هر سه مورچه با یک سرعت شروع به حرکت کنند، 

الف( کدام مورچه سریع تر به انتهای ضلع می رسد؟ چرا؟

ب( اگر مورچه های باال را روی مثلّث روبه رو قرار دهیم کدام مورچه سریع تر به انتهای ضلع خودش می رسد؟ چرا؟

مانند نمونه، هر کدام از شکل های روبه رو را طوری در طرف دیگر خط رسم کن که اگر کاغذ را از روی خط تا بزنیم ( 6
هر 2 شکل روی هم بیفتد. خط داده شده چه نام دارد؟

(3)

(1)(2)
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7 )

)2()1(

الف( سطح مرّبع های )1( و )2( را با کاشی های نشان داده شده بپوشان. 

ب( آیا می توان سطح باال را با کاشی هایی به شکل  پوشاند؟ چرا؟

نقطه های هم رنگ را با خط کش به یکدیگر وصل کن. نام شکل تولید شده را بنویس. ( 8
(الف)

(ب)

(ج)

 
الگوهای زیر را ادامه بده و توضیح بده چگونه آن ها را ادامه دادی؟ ( 9

1(   

2(  

الگوهای عددی زیر را کامل کن و توضیح بده در کدام قسمت الگو دومرحله ای است؟ ( 10

6 )الف 1014, , , , ,...... ...... ...... 1 )ب  3 6 10, , , , , ,...... ...... ......     

خّط تقارن شکل های زیر را رسم کن. کدام شکل بیش از 1 خّط تقارن دارد؟ ( 11

                                 

تعیین کن هر کدام از مثلّث های زیر چند خّط تقارن دارند؟ آن ها را در صورت وجود رسم کن.( 12

: تعداد خط های تقارن
با توّجه به خّط تقارن نیمه ی دیگر هر شکل را رسم کن.( 13

                             

وسط ضلع های زیر را پیدا کن و با خط کش آن ها را به هم وصل کن.( 14

                                          

با رسم برش هایی شکل های زیر را به پنج قسمت مساوی تقسیم کن. در هر مورد مشخص کن چند تا برش الزم است؟( 15
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125 6 3−− ++ == ? حاصل جمع و تفریِق ترکیبی مقابل را به وسیله ی محور به دست بیاور.��

................ ، .................. ، ................. ، 323، 223، 123 )الف2 الگوهای داده شده را ادامه بده. 
............... ، ................... ، .................. ، 91، 100، 109 )ب  

به پرسش های زیر پاسخ بده. 3
الف( بزرگ ترین عدد دورقمی فرد را بنویس.

ب( کوچک ترین عدد سه رقمی فرد را به دست بیاور.
ج( رقم 9 در عدد 529 دارای کدام ارزش مکانی است؟ ارزش مکانی کدام رقم بیشترین است؟

اگر سحر از بانک 110 تا سکه ی 1 ریالی و 50 تا سکه ی 10 ریالی بگیرد، چه قدر پول دارد؟4

با استفاده از جدول نظام دار از طریق الگوسازی با رقم های 5، 2 و 1 هر عدد سه رقمی را که می توانی، بساز.5

500 )الف6 100 20 900+ +  . ( )<<==>> مقایسه کن 

10 )ب 13 10 33: :¢ ¢  

قسمت هایی از جمع و تفریق فرایندی زیر، حل نشده است. آن ها را بنویس و حاصل را به دست بیاور. 7
2 5
54
5

++

++
.......
..........

..........

                                     

9 9
3 7
6
2

-

- ..........
.......  

2 است، برنامه ی کودک یک ربع بعد شروع می شود. زمان پخش برنامه ی کودک را به دست بیاور. 8 40: سینا به ساعت نگاه کرد. ساعت′′

در قلک سارا 6 سکه ی 100 ریالی، 5 سکه ی 10 ریالی و 18 سکه ی 1 ریالی قرار دارد. مقدار پول سارا را به دست بیاور. 9

وصل کن )3 تا از عبارت ها در سمت چپ اضافی هستند(. 10
 مربع

620

مثلث

تانگرام

تقارن

متر

سانتیمتر

الف(6صدتاییو2دهتایی

 ب( واحد اندازه گیری طول مداد

 ج( خطی که شکلرا به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

 د( تمام ضلع ها در آن برابر هستند.
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فصل پنجم: اندازه گیری

الف به سؤاالت زیر پاسخ کامل بده.

اندازه ی طول هر شکل را بر اساس واحد نشان داده شده بنویس. ( 1

 )الف )ب

 )ج )د

محمد یک نوار کاغذی را دوبار بدون بازکردن از وسط تا زده است. به محمد کمک کن تا طول پاک کن را با نوار کاغذی بیان کند.( 2

الف( اندازه ی طول پاک کن بین ................. قسمت و ................. قسمت از نوار کاغذی است یعنی از ................. قسمت بیش تر 
است اّما به ................. قسمت نمی رسد. 

سپس مادر محمد به او کمک کرد تا هر قسمت را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند. اکنون با توّجه به شکل زیر، اندازه ی طول پاک کن محمد چه قدر 
است؟

ب( اندازه ی پاک کن ................. قسمت کوچک است.

اندازه ی پاک کن ................. قسمت بزرگ و ................. قسمت کوچک است.

با توّجه به نوارکاغذی در هر قسمت اندازه ی اشیای زیر را تعیین کن.( 3

الف( اندازه ی هشت پا ................. قسمت کوچک است.

اندازه ی هشت پا ................. قسمت بزرگ و ................. قسمت کوچک است.

ب( اندازه ی خرس ................. قسمت کوچک است.

اندازه ی خرس ................. قسمت بزرگ و ................. قسمت کوچک است.

 )الف )ب
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فصل اول: مدر و ددع

اختالف بزرگ ترین عدد دو رقمی و کوچک ترین عدد دو رقمی کدام است؟  1  

10 )4  11 )3  89 )2  99 )1 

تعداد اعداد دورقمی که رقم یکان و دهگان آن ها یکسان باشد چندتاست؟  2  

29 )4  9 )3  20 )2  10 )1 

رقم یکان بزرگ ترین عدد زوج دورقمی کمتر از 50، کدام رقم است؟  3  

8 )4  6 )3  4 )2  2 )1 

گاوصندوق روبه رو رمزی دیجیتالی دارد. رمز این گاوصندوق عددی فرد است که بین 80 و 90 قرار دارد و مجموع رقم های آن 17 می باشد. کدام   4  

گزینه می تواند گاوصندوق را باز کند؟
63  )1 
89  )2 
99  )3 
 88  )4 

اگر امروز 15 آذر باشد، 8 روز بعد چه تاریخی است؟   5  

 1( 23آبان

 2( 22آذر

 3( 22آبان

 4( 23آذر

، ،

(1) (2) (3)

، ...

شکل بعدی الگوی داده شده کدام است؟   6  

 )2   )1 

)4   )3 

 1112 14 17, , , , عدد بعدی در الگوی مقابل کدام است؟   7  

20 )4  21 )3  23 )2  18 )1 

 91 3 89 8 87 13, , , , , , عدد بعدی در الگوی ترکیبی مقابل کدام است؟   8  

88 )4  92 )3  18 )2  85 )1 

کدام گزینه بزرگ ترین عدد فرد دورقمی ساخته شده با کارت های روبه رو را نمایش می دهد؟   9  

82 )4  85 )3  28 )2  88 )1 5 2 8
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فصل هفتم : کسر و احتمال

الف به سؤاالت زیر پاسخ کامل بده.

1 )3

2

1

0

با توجه به اندازه ی طول شمع روی خطکش، جاهای خالی را پر کن.��

الف( اندازه ی طول شمع از ................. سانتی متر بیش تر و از ................. سانتی متر کم تر است.

ب( اندازه ی طول شمع ................. سانتی متر و ................. قسمت از 10 قسمت کوچک است.

ج( اندازه ی طول شمع ................. سانتی متر و ................. میلی متر است.

یکخط  رسم کن که اندازه ی آن 2 سانتی متر و 5 قسمت از 10 قسمت مساوی باشد.( 2

جاهای خالی هر قسمت را با توجه به شکلمربوط به آن کامل کن. ( 3

الف( عدد 36 را می توان به صورت ................. ده تایی و ................. قسمت از 10 قسمت مساوی بیان کرد.



ب( عدد ................. را می توان به صورت ................. ده تایی و ................. قسمت از 10 قسمت مساوی بیان کرد.



شکلهاییکه به قسمت های مساوی تقسیم شده اند را با عالمت   مشخص کن.( 4

الف( 

ب(

ج(

الگوی شکلمقابل را ادامه بده.( 5
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تفاضلدوعدد2وحاصلجمعآندوعدد20میشود.آندوعددکداماند؟ 15 
 1( 10 و 10  2( 18 و 2  3( 11 و 9  4( 12 و 8

تصویربعدیدرالگویدادهشدهچندمربعدارد؟ 16 
6 )1 
5 )2 
7 )3 
8 )4 

ازعدد10چندبارسهتاسهتاشمارشکنیمتاعدد22بهدستبیاید؟ 17 
 1( 3 بار  2( 4 بار  3( 5 بار  4( 6 بار

ثنادرروزشنبه5صفحهازکتابشرامطالعهکرد.اگرهرروز2صفحهبیشترازروزقبلمطالعهکند،درپایانروزدوشنبهمجموعاًچندصفحه 18 
ازکتابشرامطالعهکردهاست؟

12 )4  7 )3  9 )2  21 )1 

 2 3
1

5 3
1

5 4

++

++

درجایخالیکدامعددقرارمیگیرد؟ 19 
1 )1 
2 )2 
3 )3 
4 )4 

9چهزمانیاست؟ 20: یکساعتوچهلدقیقهبعدازساعت 20 
2 )4  12 )3  11 )2  10 )1 
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فصل شوم: اشکال هندشی

چند مربع در شکل می بینید؟   1  
9 )2   8 )1 

10 )4   7 )3 

کدام گزینه درست است؟  2  
 1(اندازهیگوشههایهرمثلثباهمبرابراست. 2(تعدادضلعهایمربعومثلثباهمبرابراست.

 3(درمستطیلاندازهیتمامضلعهاباهمبرابرهستند. 4(مربع4گوشهیبرابردارد.

اگر 5 خط راست هم اندازه داشته باشیم، کدام یک از شکل های هندسی را نمی توانیم بسازیم؟  3  
 2(مربع  1(مثلث

 4(هیچکدامازشکلهاساختهنمیشود.  3(هفتضلعی

روی تخته، 6 مثلث رسم کرده ایم، مثلث ها روی هم چند گوشه دارند؟  4  
21 )4  18 )3  12 )2  6 )1 

با کنار هم قرار دادن 4 مربع، کدام یک از شکل های هندسی زیر را نمی توان ساخت؟  5  
 1(مربع 2(مثلث 3(مستطیل 4(گزینههای1و3

اگر گوشه های یک مربع را با قیچی ببریم چند مثلث خواهیم داشت؟  6  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1 

 22 19 13 10 7, , , , , در الگوی مقابل در جای خالی چه عددی قرار می گیرد؟   7  
14 )4  16 )3  17 )2  15 )1 

در الگوی مقابل ساعت بعدی چه زمانی را نشان می دهد؟  8  
 1(ساعت6
 2(ساعت7
 3(ساعت8
 4(ساعت9

قطاری از ایستگاه اول با 15 مسافر شروع به حرکت کرد و در هر ایستگاه 4 نفر پیاده و 2 نفر سوار می شدند. این قطار بعد از ایستگاه سوم با چند   9  
مسافر حرکت کرده است؟

11 )4  17 )3  19 )2  13 )1 

� � ، ...

در الگوی داده شده شکل بعدی کدام است؟   10  

 )2   )1 

 )4   )3 

کدام یک از شکل های زیر فقط یک خط تقارن دارد؟  11  
 2(مربع  1(دایره

 3(مثلثیکهفقطدوضلعبرابردارد. 4(مثلثیکهسهضلعبرابردارد.

��

(1) (2) (3)

؟
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فصل هصتع:آماد و نموراد

کالس دوم ابتدایی یک مدرسه 23 دانش آموز دارد. کدام یک، تعداد دانش آموزان آن کالس را درست نشان داده است؟  1  

 )1 

  )2 

 )3 

 )4 

مجموع تعداد ماهیان صید شده از رودخانه های )1(، )2( و )3( کدام است؟  2  
29 )1 
30 )2 
34 )3 
35 )4 

به جدول روبه رو دقت کنید. کتاب های علمی سینا 8 تا از مجموع کتاب های   3  
داستان و سرگرمی او بیشتر است. جای ؟ چند چوب خط قرار می گیرد؟

8 )1 
3 )2 
5 )3 

16 )4 

نمودار روبه رو مربوط به رنگ لباس های الهام است. باتوجه به رنگ و   4  
تعداد لباس های او، به احتمال بیشتر الهام به کدام رنگ عالقمند است؟

 1(زرد
 2(صورتی
 3(قرمز

 4(قرمزوصورتیبهطوریکسان

نشان  هفته  در یک  را  امیر  مطالعه ی  تعداد ساعت های  روبه رو  نمودار   5  
می دهد، بعد از پنجشنبه بیشترین مطالعه ی او در چه روزی بوده است؟

 1(شنبه
 2(جمعه

 3(یکشنبه
 4(پنجشنبه

چوب خطتعداد ماهیان صید شدهرودخانه
1
2
3 
4

چوب خطتعداد کتاب هانوع کتاب
داستانی

سرگرمی
؟علمی

زلايردقرمزصولايرت�
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سیر تا پیاز ریاضی دوم دبستان

کدام نمودار مربوط به جدول داده شده است؟   6  
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تعداد مدادرنگی های احمد 6 تا است. او می خواهد تعداد مدادهایش عددی فرد باشد، چند مداد می تواند به مداد رنگی هایش اضافه کند؟  7  
68 )4  17 )3  28 )2  14 )1 

از نظر زوج و فرد بودن کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  8  
999 )4  112 )3  317 )2  415 )1 

بزرگ ترین عدد زوج کمتر از 450 کدام است؟  9  
448 )4  458 )3  450 )2  452 )1 

می خواهیم با کارت های روبه رو کوچک ترین عدد سه رقمی فرد را بسازیم. آن عدد کدام است؟   10  
 130 )2   301 )1 
103 )4   310 )3 

داخل دایره کدام عدد قرار می گیرد؟   11  
6 )2   7 )1 

17 )4   20 )3 

هانا 2 کتاب کمک آموزشی ریاضی و 1 کتاب فضاشناسی خرید و بابت آن ها 530 تومان پرداخت کرد. اگر بدانیم قیمت هر کتاب کمک   12  
آموزشی ریاضی 150 تومان است، قیمت کتاب فضاشناسی چقدر است؟

 2( 150تومان  1( 300تومان
 4( 500تومان  3( 230تومان

چوب خطتعداد کتاب هانام کتاب
ریاضی

علوم

فارسی

3 0 1

+7 13




