
 

 

   به نام خدا 

ی ریاضی پایه دوم دبستان ساداتسوال ها  

 

   .هرقسمت راباراه حل وجلونویسی بنویسسپس سوال پنهانی هر مسئله راپیداکن       

ساله است  10سال سن دارند. خواهرش  32احمد یک خواهر ویک برادر دارد. هرسه روی هم         

  سال از او بزرگ تر است . 4وبرادرش 

..................................................................................................................................................................... –الف   

 

احمدچندسال دارد؟ – ب  

 

کدام یک ازاین سه نفرکوچک تر است ؟ -ج   

 

 در مرحله یبگیرد جایزه دریافت می کند. حامدامتیاز  879دارت هرکس درمسابقه ی پرش       

 امتیاز گرفت.  439امتیاز ودر مرحله ی دوم  351اول 

 

 ................................................................................................................................................................................ -لف ا

 اوباید درمرحله سوم چند امتیاز بگیرد تا برنده شود؟ –ب 



 

 

 ک بطری شیر ویک کیک خرید . تومان داشت اوی 958 مهدی

 ............................................................................................................................................................. -الف 

 

 چه قدر ازپولش باقی ماند؟–ب 

 

 

 

 تا   163سیب سبز :        : را شمرد ونوشت  داخل سبدمیوه فروشی سیب های 

 تا 254سیب قرمز :                                                                        

 ؟  سیب های قرمز چندتا بیشتراستتعداد  –الف 

 

 تا ازکل سیب ها بفروشد چندسیب برایش باقی می ماند؟ 52اگر -ب

 

 

 . وباراه حل وجلونویسی انجام بدهیک مساله طراحی و دو زیر مساله برای آن بنویس 

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

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

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

 



 

 

صفحه دارد . راضیه این  640راضیه دختر کتاب خوانی است . پدرش یک کتاب به او هدیه داد که 

 ( باراه حل وجلونویسی انجام بده)    کتاب را درمدت یک هفته خواند وتمام کرد.

 

 ؟ صفحه از کتاب را خواند چند صفحه ماند 38او روز شنبه 

 

 

 صفحه ی دیگر خواندچند صفحه ماند؟  62روز یک شنبه

 

 

 صفحه خواند چند صفحه ماند؟  112روز دوشنبه 

 

 

 صفحه ی دیگر خواند چند صفحه ماند؟ 96روز سه شنبه 

 

 

 چند صفحه ماند؟ صفحه خواند   140چهارشنبه به قسمت هیجان انگیزکتاب رسید و

 

 

 دراین روز خواند؟یه را روز جمعه خواند چند صفحه را بق

 

 



 

 

صفحه  15صفحه دارند . کتاب های قصه هرکدام  90که روی هم کتاب شعر وقصه دارد 7هادی 

 صفحه دارند هادی چند کتاب شعر وچند کتاب قصه دارد؟ 10هر کدام  وکتاب های شعر

  حدس اول :

 

 حدس دوم : 

 

 

 متر است ؟میلی متر باشد طول خط چند سانتی  5اگر اندازه ی هر چینه 

 

 

 

میلی متر برید. چه اندازه ای  6سانتی متر وباردیگر  6سانتی متری یک بار  10نجاری از یک تکه چوب 

 از چوب باقی مانده است ؟

 

سانتی متری داریم .  اندازه ی چوب کوتاه تر چند میلی متر  10سانتی متری ویک چوب  6یک چوب 

 از چوب بلندتر کمتر است ؟

 

 

 



 

 

 وتفریق های زیر را به شکل فرایندی ) گسترده ( انجام بده .جمع ها 

   

 

 

 

بنویس.شکل نشان بده وجواب را زیر را روی  عمج  

  

 

زیر شکل بکش ودر صورت لزوم دسته های ده تایی وصدتایی  درست کن وجواب را  برای جمع 

 روی شکل نشان بده .

  

                                                                                                                                                                                                              

 وی شکل نشان بده وجواب را بنویس.کن وتفریق را ر بازدر صورت لزوم دسته ی ده تایی 

                                                                             2  5    

 _ 4 3      

 
 

5  3  2       

4  6  3    +  

 1  5  3        

8  2  3     +  

  

9  3  7       

6  2  4  _   

7  6  5          

3 4  2   _           

  

    9 4  
 7 2 +  

   

7 8 2  

5 3 1 +     



 

 

 ؤاالت زیر پاسخ بده.به س

                        ..............سه ساعت چند تا نیم ساعت است؟           ...............یک ساعت چند تا نیم ساعت است؟ 

 ..............ربع ساعت چند دقیقه است؟                       .............نیم ساعت چند دقیقه است؟ 

 ..............یک ساعت چند تا یک ربع است؟             ..............سه تا نیم ساعت چند دقیقه می شود؟ 

 .............یک ساعت و ربع چند دقیقه است؟         ............دقیقه؟  15نیم ساعت بیشتر است یا دو تا 

 .....................چه ساعتی است؟  5:  20نیم ساعت بعد از ساعت 

 ................چه ساعتی است؟  10:  45یک ساعت و ربع بعد از ساعت 

 

 شکل های زیر را باهم مقایسه کن و شباهت و تفاوت آن ها را بنویس.

 تفاوت شباهت شکل ها

 
 

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

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

 
 

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

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

 

  با حذف رقم یکان مقدار پول را بنویس.

 

 
 

 ....................ريال

 

 
 

 ...................ريال

 
 

 ....................ريال



 

 

 

 باشد ، کدام است؟    دهگانتا بیشتر از یکان و صدگانش یکی کمتر از 3، دهگانش  5عدد سه رقمی که یکانش 

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

و صدگان آن حاصل تفریق یکان از دهگان باشد، کدام است؟     9، دهگان آن  3عدد سه رقمی که یکان آن 

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

 در جاهای خالی عددهای مناسب بنویس.

 ریالی 10سکّه ی  .............ریالی =  1سکّه ی  20ریالی            10سکّه ی ............  ریالی = 1سکّه ی  10

 ریالی 100سکّه ی  ............ریالی =  10سکّه ی  10ریالی           10سکّه ی  ............= ریالی  1سکّه ی  50

 ریالی 100سکّه ی  ...........ریالی =  10سکّه ی  20ریالی            10سکّه ی  ............ریالی =  1سکّه ی  100

 ریالی 10سکّه ی  ...........یالی = ر 1سکّه ی  500    ریالی      100سکّه ی  ............ریالی =  10سکّه ی  40

 

 ............حدس بزن طول مداد چند سانتی متر است. 

 حاال با خط کش اندازه بگیر.

 میلی متر است.  ............سانتی متر و    ............طول مداد

 میلی متر است. ............طول مداد 
 

 های خالی را پر کن.جا

 میلی متر.  ............میلی متر برابر است با  8سانتی متر و  7

 میلی متر.  ............سانتی متر و   ............میلی متر برابر است با  63

 میلی متر.  ............سانتی متر و   ............میلی متر برابر است با  215

 میلی متر.  ............میلی متر برابر است با  2سانتی متر و  34



 

 

 

سانتی متری خود، طول کیفش را اندازه گرفت. چون طول کیف از خط کش بلندتر بود، امیر  15امیر با خط کش 

 رسید. طول کیف امیر چند سانتی متر بود؟  7خط کش را کنار هم قرار داد و خط کش سوم به عدد  2

 

 به جواب درست برسی. و آزمایشبا حدس سعی کن 

                        37          =- 73                                       89  +        =46                   

 

 

امتیازی بگیرد. او چند امتیاز الزم  80او می خواهد از بانک جایزه ی مدرسه یک جایزه ی  امتیاز دارد. 54حسین 

 )حدس و آزمایش( دارد؟

 

 پایه دارند. آقا رضا چند سه پایه ساخته است؟ 27چهارپایه و سه پایه ساخته که روی هم  7ت. او آقا رضا نجّار اس

 

تا باشد، چند  15تاست. اگر تعداد چرخ ها  5در یک پارکینگ تعداد دوچرخه ها، سه چرخه ها و ماشین ها روی هم 

 ماشین، دوچرخه و سه چرخه در پارکینگ پارک شده است؟

 

 

 3امتیاز داشته باشد، چند تا از کارت های او  23امتیازی دارد. اگر محمد  4امتیازی و  3کارت محمّد تعدادی 

 امتیازی است؟)این مسئله چند جواب دارد(

 

 



 

 

سانتی  180متر پارچه خرید و آن را شست. نرگس بعد از خشک شدن آن را اندازه گرفت و دید که  2مادر نرگس 

      ه آب رفته است؟متر است. چند سانتی متر از پارچ

 میلی متر..... .................. یاسانتی متر  ......................

 

و در مرحله ی  350امتیاز بگیرد جایزه می گیرد. علی در مرحله ی اوّل  890در مسابقه ی پرتاب دارت هر کس 

 ه شود؟ امتیاز گرفت. او در مرحله ی سوم چند امتیاز باید بگیرد تا برند 430دوم 

 علی در مرحله ی اول و دوم چند امتیاز گرفته است؟ الف(

 ب( در مرحله ی سوم چند امتیاز باید بگیرد؟

 

 

 سانتی متر آن یک شلوار دوخت.  125سانتی متر آن یک مانتو و با  285سانتی متر پارچه خرید. با  760زهرا 

 چند سانتی متر از پارچه برایش باقی مانده است؟

 سانتی متر از پارچه مصرف شده است؟الف( چند 

 ب( چند سانتی متر از پارچه باقی مانده است؟

 

ریال به فروشنده داد.  800ریال خرید. او  479ریال و و دیگری به قیمت  367 به قیمت ، یکیکتاب دوعلی 

 چند ریال باید پس بگیرد؟

 .............................................................................. الف(

 ................................................................................  ب(

 



 

 

 به جای عالمت ؟ چه عددی قرار می گیرد ؟

 

 

 

 

 

 ها را جوری جا به جا کنید که تساوی زیر درست شود . فقط یکی از چوب کبریت

 

 

 

 

  

 

 

 سربلند و پیروز باشید

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

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


