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 کالس دوم دبستان سادات / بهمن  ای ریاضیتمرین دوره
 

 رسد؟نیم طول بکشد، چه ساعتی به مقصد میوساعت 2از فرود گاه حرکت کرد. اگر پرواز  ربع 9هواپیمایی ساعت 1

 روی شکل نشان بده.

 ساعت .................... و .................... دقیقه است.

 مانده به ....................  .................... دقیقه

 از اندازه گیری ضلع این مثلث ها 2

 چه نتیجه ای می گیری ؟
 

 

 ....................گرفتم که بعضی مثلث ها هر سه ضلع شان .......................................................... وبعضی مثلث ها ................من نتیجه 

 

 

جواب دارد با یک عدد سه رقمی بنویس که مجموع رقم یکان ودهگان آن برابررقم صدگان باشد.این سوال چند  9،  5، 4با اعداد    3

 رقم وحروف بنویس.

 او باقی مانده است  فتر یادداشت خرید. چند ریال برایریال آن یک د 135ریالی دارد. او با  51ی سکّه 3ریالی و 111ی سکّه 4سجّاد  4

 جواب را پیدا کن. راه حلو  رسم شکلبا 
 

 

 

 

 

 الگوی عددی ساعت را ادامه بده. 5

                -              -                -   13:22  -   13:10  -  13:14 
 

 ماند؟باقی میسیم از  میلی متر. چند استفاده کردمتر آن را میلی 311 سیم برق سانتی متر 51از  احسان 6

 

 

 



 متر باشد؟میلی 51یک مربّع بکش که هر ضلع آن  7

 

 دور این مربع چند میلی متر است ؟

 

 

 چند سانتی متر  است ؟دور این مربع 

 

 

 سانتی متر است  . 111سانتی متر و عرض آن   311استخری به شکل مستطیل است  که طول  آن   0

 

 متر است . سانتی   .......................  استخر   این دور 

 

 است . متر  ......................  استخر  دور این 

 

9 
چرخ دارند دراین قفسه چند  10ماشین وموتور دریک قفسه قرار داده است که روی هم  تا 7تعداد دریک اسباب فروشی فروشنده 

 موتور وماشین قرار دارد؟

11 
 .صفحه ازیک کتاب را بخواند او در یک هفته چند صفحه کتاب می خواند؟ با الگو عددی نشان بده 4اگر سعید هر روز 

 متر است؟میلیهای هر شکل چند ی ضلعاندازه 11

 

 دقیقه است................ و  ...............ساعت  12

 است.  ...............دقیقه به ساعت   ...............

 ...............:    ...............شود؟ دقیقه جلو ببریم، چه ساعتی می 35اگر ساعت را 

 ...............:    ...............شود؟ دقیقه عقب ببریم، چه ساعتی می 11اگر ساعت را 

 

 

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


