


 

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 1:ي صفحه

  
 توان نوشت؟   رقمي مي2 چند عدد 6 و 0، 4 هاي رقمبا  -1

  

حاال چند مداد رنگي بـراي اميـد   .  تا از مدادهايش را به دوستش داد5او  . تايي مدادرنگي داشت  6ي     بسته 4 اميد -2

 مانده است؟ باقي

  

 

  ترين عدد يك رقمي چه عددي است؟ ترين و كوچك جمع بزرگ -3

  

 طبقه داشته باشد، اين ساختمان با چنـد         3اگر اين ساختمان    . شود  ه درست مي   چين 5 از يك ساختمان با      طبقههر   -4

 شود؟ چينه درست مي

  
  رياضي
  

 نمونه سؤاالت امتحاني



  

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 2:ي صفحه

 .دهد را به دو صورت بنويس  ساعت نشان ميكه زماني -5

 
  . كنمقايسه -6

                              

  

  

  

  

ها ناسالم هـستند و دور         تاي آن  8ارد كه   د   دانه بر مي   60او ابتدا   . ها را بكارد    خواهد آن    دانه دارد و مي    256سينا   -7

او در مجمـوع، چنـد دانـه    . كـارد  ي سـالم مـي    دانـه 87ي بعد، سينا  در مرحله. كارد شوند و بقيه را مي   ريخته مي 

  كاشته و چند دانه را هنوز نكاشته است؟



 

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 3:ي صفحه

 . زير را به صورت باز شده بنويسعددهاي -8

                                          =            863                                                                     =495  

اگـر مـريم   .  تخمـه كـدو اسـت    100 پـسته و     60 فنـدق ،     50 بادام،   80ي آجيل دارد كه شامل        مريم يك كيسه   -9

  بادام خواهد بود؟ كردن، بادام در بياورد، با چه احتمالي آجيل در آمده از كيسه، نگاهبخواهد بدون 

 

  تر است يا تصويري؟چرا؟  ستوني دقيقنمودار -10

  
 دقيقه در راه باشد، ساعت چنـد بـه مدرسـه    30اگر او .  از خانه به طرف مدرسه به راه افتاد    7 : 20علي ساعت    -11

 رود؟ مي

  گيري دقيق بسازيم؟ ي اندازه توانيم يك وسيله  ميچگونه -12

 



  

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 4:ي صفحه

 آيد؟ دست مي هچرا براي طول اين مسواك عددهاي مختلف ب -13

  
 

ي   او يك ربع ديگر بايد تكاليفش را تمام كند تـا بتوانـد برنامـه              .  از خواب بيدار شده است     4 : 10 ساعت   آرزو -14

 شود؟ ي كودك ساعت چند شروع مي برنامه. كودك را ببيند

  

  

 .در جاهاي خالي، عدد مناسب بنويسيد -15

36 =  + 17     69 =  + 40  

3 =  - 43     15 =  - 35  

  .ديآور دست به را ريزي ها قيتفر و جمع اصلح -16

0 0 4   
5 6 2 -  

  0 0 3  
5 6 2+   
  



 

  نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني
 دوم دبستان  دوم دبستان  

  

 5:ي صفحه

  .كن پر ريز جمالت در راي خالي جاها -17

  .است مساوى قسمت 10 از قسمت. . .  و ريالى 10  . . .ريال 93

  .كرد بيان قسمت  10 از قسمت . . . و تايى ده. . .  صورت به توان مى را 45 عدد

  است؟ رنگ سفيد، شكل ره ازي كسر چه -18

           
  د                            ج                          ب                                الف

 متـر  37 وي  آبـ  متـر  12 د،يسـف  رنـگ  متر 15 را واريد اگر بزند، رنگ را واريد متر 95 خواهد يم  اشنقّ كي -19

  كند؟ي كار رنگ ديبا را گريد متر چند و زده نگر را واريد متر چند كلدر  ،كند  قرمز

  

  .ديده شينما محوري رو را ريزي ها شكل در شده رنگ يها قسمت -20

   »ب«                                  »الف«

  



  
  

 

  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـانم دو

 1:ي صفحه

  

  66 و 64 و 60 و 44 و 46 و 40:       توان نوشت ، شش عدد دو رقمي مي6 و 0، 4هاي  با رقم -1
2-  

  
  
  24 - 5 = 19.  مانده است  مداد رنگي براي اميد باقي19حاال 

 9= ترين عدد يك رقمي  بزرگ -3
  9 + 0 = 9  0= ترين عدد يك رقمي  كوچك

 .شود  چينه درست مي15اين ساختمان با  -4

 
 . و ربع است8ساعت، .  /  دقيقه است8:  15ساعت،  -5

  

6- 301   <   298                                                                                           417   >  420     

  800=100-900   < 300+400=700                               117 =7+10+100   >   1+20+100 =121  

       60-8=52.      ي سالم  كاشته است  دانه52ي اول،  در مرحله.        تا ناسالم هستند8 دانه كه 60ابتدا  -7

 87+52=139.         دانه سالم كاشته است139 دانه سالم                       در مجموع، 87ي بعد،  مرحله

  256 – 147 = 109.      دانه را هنوز نكاشته است117ها،  از كلّ دانه  

8-   

3 + 60 + 800 = 863   

 5 + 90 + 400 = 495  



  
 

  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـاندوم 

 2:ي صفحه

 100+60+50+80 =290.          تخمه كدو است100 پسته و 60 فندق ، 50 بادام، 80ي آجيل شامل  كيسه -9

  . خواهد بود290 از 80 عدد انواع آجيل در كيسه وجود دارد كه احتمال بيرون آمدن بادام 290، كلدر   
 .كنند  مياز اعداد تقريبي استفاده)  مثالً( تر است زيرا در نمودار تصويري براي هر يك شكل  دقيقنمودار ستوني  -10

 .رسد  دقيقه به مدرسه مي7 : 50علي ساعت  -11

 
 قـسمت مـساوي     10 قسمت مساوي تقسيم كنيم و دوباره بـين هـر قـسمت را بـه                 10اگر يك نوار كاغذي باريك را به         -12

 .ايم گيري وسايل كوچك ساخته ي مناسب براي اندازه هتر تقسيم كنيم يك وسيل كوچك

 .گيري مختلف و غيراستاندارد استفاده شده است ي اندازه  چون از چند وسيله -13

 .شود  دقيقه شروع مي25 و 4ي كودك ساعت  برنامه -14

 
15-   

   

   

40 29 69 17 19 36
35 20 15 43 40 3

  

  
  

16-   
 0 0 4  

0 0 2-  
  0 0 3   

0 0 2+   
  2 0 0  ها ييتا100 كردن كم

0 6 -  
   5 0 0  ها ييتا100 كردن اضافه

0 6+   
  1 4 0  ها ييتا10 كردن كم

5  -  
   5 6 0  ها ييتا10 كردن اضافه

5+    
  1 3 5  ها ييك كردن كم

  
 5 6 5  ها ييك كردن اضافه

  



  
  

 

  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـانم دو

 3:ي صفحه

  .است مساوى قسمت 10 از قسمت 3 و ريالى 10 تا 9 ،ريال 93  -17

  .كرد بيان قسمت  10 از تقسم 5 و تايى ده تا 4 صورت به توان مى را 45 عدد    

 قـسمت  3 از قـسمت  1:»د« و قـسمت  16 از قسمت  8 :»ج« ، قسمت 15از قسمت 7 :»ب« قسمت، 8 از قسمت 4 :»الف« -18

  .دارد سفيد رنگ

19-   

  37+12+15=64 .است شده رنگ واريد از متر 64

  95 – 64= 31 .شودي كار رنگ ديبا و ماندهي باق هم متر 31

20-   

              ب                            الف

                                  




