
 خدا نام به
 حصیری عبدالرحیم  -زواریان شهید دبستان    1 فصل دوم ابتدایی مدو             ریاضی                     آزمون

 مقدس مشهد  شش ناحیه                             1931 آذر ماه :                                       خانوادگی نام و نام

 .بده مناسب پاسخ زیر سواالت به فرزندم

                                                                                                                                     94 + 04 =                                                  جمع و تفریق روبرو را روی محور نشان دهید.           -

                                                                                                             

                                                                                       

                                                                                                                     = 04 – 34 

 

  در جای خالی عدد مناسب بنویسید.-

 بیشترین عدد یک رقمی ........ + کوچک ترین عدد یک رقمی .......  = ........                                   

 .                       شود 7 برابر آن هامع هایی بنویسید که حاصل جمع ج-

       ..... + ..... = .....           ..... + ..... = .....         ..... + ..... = .....         7    ..... + ..... =         

       ..... + ..... = .....           ..... + ..... = .....         ..... + ..... = .....         ..... + ..... = .....   

 ..... ؟ 04نزدیک تر است یا به  74به  70عدد -

 نزدیک تر است یا به ...... ؟ ..... 04به  04 عدد

 تمام گردوهای سبد را بدست آورید؟. گردو داشت قرار داد  07گردو را در سبد برادرش که  91آرمان -

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

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

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

 09               04بدست آورید.                                         جمع و تفریق های روبرو را -

                                                                                           00 -             79 + 

 

 

 بنویسید.عددهای دو رقمی ر چقدر می توانید ه 1و  0و  7با رقم های -

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

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

 با آرزوي موفقيت براي شما 

 گروه هاي آموزشي ناحيه شش مشهد مقدس

http://ganjinedanesh.ir


 خدا نام به
 حصیری عبدالرحیم  -زواریان شهید دبستان    1 فصل دوم ابتدایی مدو             ریاضی                     آزمون

 مقدس مشهد  شش ناحیه                             1931 آذر ماه :                                       خانوادگی نام و نام

 .بده مناسب پاسخ زیر سواالت به فرزندم

 جمع و تفریق شکل های زیر را بنویسید.-

......  = ... .- .....                                  ......... = . + ...... 

 

 + ..... 44=  04             04دسته ده تایی می شود  4....... دسته ده تایی به اضافه -

 34 – 04..... =                      دسته ده تایی می شود .....  0دسته ده تایی منهای  3

 ؟تا با دوستانش بخورند  علی چند شکالت دارد شکالت دیگر به او داد 3 شکالت داشت و پدرش 7علی -

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

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

 ؟می توان نوشتدو رقمی چند عدد  7و  3با دو کارت با رقم های -

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

 الگوهای عددی را ادامه دهید.-

                                                                                  ..... - ..... - ..... - ..... - 10 - 94 

                                                                                  14 – 10 -  .....-  .....-  .....- ..... 

 با رسم چوب خط حاصل جمع های زیر را بدست آورید.-

                                                            = .....0  +0                                       = .....  0  +3    

 

 را بکشدقیقه  14و  9ساعت عقربه های  را بکشدقیقه  94و  3ساعت عقربه های  

 

 با آرزوي موفقيت براي شما 

 گروه هاي آموزشي ناحيه شش مشهد مقدس

.
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.

http://ganjinedanesh.ir

