


 عدد  و  رقم

 1ـ عدد مربوط به تعداد درست هر نوع حیوان را به تصویر آن وصل کن. 

سواالت تشریحی آغازین
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 عدد  و  رقم

2ـ هر ساعت چه زمانی را نشان می دهد؟ چند ساعت تا ساعت 12 مانده؟ 

12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........

12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........12 ¾M ½kºI¶ SøIw .........

  3ـ جاهای خالی را با اعداد مناسب پرکنید.
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 عدد  و  رقم

4ـ در هر جفت از تصاویر زیر، ابتدا تعداد حیوانات را حدس بزنید، سپس با دسته بندی تعداد 
آن ها را به دست آورید و با یکدیگر مقایسه کنید)<یا =یا>(.
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

5ـ با توّجه به شکل ها، جدول ها را کامل کنید و اعداد به دست آمده را از کوچک به بزرگ بنویسید.

 

6ـ با ارقام 5 و 0 و 4 و 3 چند عدد دو رقمی زوج می توان نوشت؟

7ـ چند عدد دو رقمی می توان نوشت که دهگان آن ها فرد و یکان آن ها کوچک تر از 3 باشد؟
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 عدد  و  رقم

 8ـ الگوهای زیر را کامل کن.

 9ـ هر یک از مسئله های زیر را به روشی که مشّخص شده است، حل کنید.

الف( سارا  7 مداد و نرگس 4 مداد بیش تر از او دارد. مجموع مدادهای آن ها چندتاست؟ )رسم شکل(

ب( مهرداد دیروز 8 مسئله حل کرده است. اگر هر روز 3 مسئله بیش تر از روز قبل حل کند، فردا 

چند مسئله حل می کند؟ )استفاده از محور(

ج( هادی14 کتاب داستان، 8 کتاب علمی و 5 کتاب تاریخی دارد. او در مجموع چند کتاب دارد؟

)به کمک چوب خط(

د( در یک کیسه 17 مهره وجود دارد، 3 مهره قرمز، 5 مهره آبی، 6 مهر زرد و بقیه ی مهره ها سیاه 

هستند. در این کیسه چند مهره ی سیاه وجود دارد؟ )رسم شکل(
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

هـ( کتاب داستان کوروش 23 صفحه دارد.او دیروز 6 صفحه و امروز 9 صفحه از آن را خوانده است، 

چند صفحه از کتاب را هنوز نخوانده است؟ )استفاده از محور(

10ـ در هر یک از اشکال زیر تعداد چینه ها را مشّخص کن.

11ـ برای هر یک از شکل های زیر یک مسئله بنویسید.

الف(

ب(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ج(
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 عدد  و  رقم

د(

هـ(

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1415 16 1718 19 20 2122 232425 26 27 28 29 30

12ـ حاصل هر یک از جمع های زیر را به دست آورید.

= 25+5+10+15+5 )الف

= 35+20+5+10 )ب

= 25+10+5+45 )ج

= 5+10+15+15+30 )د

13ـ جدول های شگفت انگیز زیر را کامل کنید.
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

14-در هر یک از اشکال زیر مشّخص کنید ساعت از چند گذشته است.

15ـ در هر یک از اشکال زیر مشّخص کنید ساعت به چند مانده است.

 

16ـ چند عدد دو رقمی می توان نوشت که اختالف ارقام آن 5 باشد؟

باشد،  از کیوان بزرگ تر است. اگر کوروش 12 ساله  از کوروش کوچک تر و 5 سال  17ـ کاوه 3 سال 

کیوان چند ساله است؟

18ـ 2 سال قبل مجموع سّن مریم و میترا 11 سال بود.3 سال بعد مجموع سّن آن ها چند سال است؟

سواالت تشریحی میانی
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 عدد  و  رقم

 19ـ طنابی را با 3 برش به قطعات مساوی تقسیم کرده ایم. اگر اندازه ی هر قطعه 23 سانتی متر باشد، 
طول طناب قبل از برش چند سانتی متر بوده است؟

20ـ مجموع سّن آرش و نیما 9 سال است. اگر نیما 3 سال بزرگ تر از آرش باشد، هر  کدام چند 

سال دارند؟

21ـ با پول هر عروسک 3 توپ می توان خرید. با پول 4 عروسک چند توپ می توان خرید؟

22ـ جرم هر خرگوش 3 برابر جرم یک جوجه است. در سمت راست االکلنگ زیر چند جوجه ی دیگر 

بنشینند تا االکلنگ در حالت تعادل بایستد؟

23-چند عدد دو رقمی می توان نوشت که اختالف رقم دهگان و یکان برابر با رقم یکان باشد؟
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

24ـ اگر با فروش 5 تخم مرغ رنگی بتوانیم یک جفت جوراب،

بخریم به کمک دسته بندی مشّخص کنید چند تخم مرغ رنگی

 دیگر باید داشته باشیم تا بتوانیم 6 جفت جوراب بخریم؟                       

25ـ با استفاده از خط کش و شابلون سه قسمت دیگر شکل را مانند قسمت داده شده طوری کامل کنید 

که اگر شکل را از روی خط ها تا کنیم، قسمت های چپ و راست وباال و پایین روی هم بیفتد. سپس به 

کمک راهنما شکل را رنگ کنید.
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 عدد  و  رقم

 26ـ در مربّع رو به رو اعداد 1 تا 9 را بدون تکرار طوری قرار دهید
 که مجموع تمام سطرها و ستون ها با یکدیگر برابر شود.

2 9 4

6 8

 27ـ جوجه تیغی و خرگوش 23 سیب از درخت چیده اند. 
اگر خرگوش 3 سیب بیش تر از جوجه تیغی چیده باشد،

 هر کدام چند سیب از درخت چیده اند؟

28ـ اختالف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد دو رقمی که اختالف رقم هایشان 6 است را به 

دست آورید.

29ـ نیما کتابی را در 4 روز خوانده است. اگر روز سوم 22 صفحه و هر روز 7 صفحه بیشتر از روز قبل 

خوانده باشد، کتاب او چند صفحه دارد؟

30ـ3 وزنه به جرم های 1، 2 و4 کیلوگرم داریم. چند جرم مختلف را

4 با آن ها می توان اندازه گیری کرد؟
2

1

سواالت تشریحی پایانی
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

؟سواالت چهارگزینه ای آغازین

کند.  و گرده جمع آوری  بنشیند  باغ  تمام گل های  زنبور طالیی می خواهد 2تا 2تا روی  1ـ 
اگرگل ها را شماره گذاری کنیم، روی کدام گل نمی نشیند؟ 

6 )2 4 )1

10 )4 9 )3
1 2 3 4 5 6

2ـ در سمت راست االکلنگ چند موش دیگر بنشینند، تا االکلنگ در حالت تعادل باشد؟

3 )2 2 )1

5 )4 4 )3

3ـ شماره ی پالک خانه ی قرمز رنگ کدام است؟  

35 37 43

 

39 )141 )242 )340 )4      
4ـ در تصویر مقابل تعداد الک پشت ها چند تا بیش تر از حلزون هاست؟

4 )2 3 )1

5 )4 2 )3
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  عدد  و  رقم

5ـ آرش از بستنی فروش 6 بستنی چوبی و قیفی خرید.
چند حالت مختلف می توان برای بستنی هایی که او خریده 

است، در نظر گرفت؟)باید از هر دو نوع بستنی داشته باشد.(                                                                                                

4 )2 3 )1

6 )4 5 )3

6ـ جدول مقابل، تعداد 20هایی که هر حیوان گرفته است را نمایش می دهد. شاگرد اول 
کالس حیوانات چه حیوانی است؟ 

4( روباه3( گربه2( سنجاب1( تمساح

7ـ درجدول شگفت انگیز روبه رو، مجموع اعدادی که در خانه های 
12خالی قرار می گیرد، کدام است؟  3

4
5 6

1 2 35 6

1 2 3456

1
1

1

2
2

2

3

3
4

4 5
5

6

4 21 )2 24 )1

22 )4 23 )3

8ـ محور مقابل مربوط به کدام عبارت است؟ 
5+13-4 )15+8-3 )25+9-4 )35+8-4 )4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 عدد  و  رقم عدد  و  رقم

9ـ کدام شکل با بقیه تفاوت دارد؟

  )1 

یکی
ده تایی

3
6

)2 )3 )4
10ـ جمع مربوط به شکل مقابل کدام است؟

8+2+6+5+4 )1 8+3+6+3+4 )2 8+3+6+5+4 )38+2+7+5+4 )4

11ـ در کدامیک از اعداد دو رقمِی زیر، رقم یکان، 4 واحد بیش تر از دهگان است؟

95 )137 )251 )362 )4
12ـ حاصل عبارت مقابل کدام است؟ 

0 03 + 5 + 15 + 3 + 5 = ?0 03 + 5 + 15 + 3 + 5 = ?

75 )180 )285 )390 )4

13ـ کدام شکل مربوط به جمع مقابل نیست؟                                                           6 + 8 6 + 8

 )2 0 5 10 15  )1

 )4  )3

14ـ احسان 5 سال از محمد کوچک تر و نیما 2 سال از محمد بزرگ تر است. احسان چند 
سال از نیما کوچک تر است؟

3 )14 )27 )310 )4
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 عدد  و  رقم

15ـ می خواهیم شکل روبه رو را طوری کامل کنیم که اگر آن را از
روی خط چین ها تا کنیم، قسمت های چپ و راست یا باال و پایین آن

روی هم بیفتند.کامل شده ی آن کدام یک از شکل های زیر است؟    

 )1 )2 )3 )4

سواالت چهارگزینه ای میانی

16ـ شکل روبه رو مربوط به کدام یک از عبارت های زیر است؟

4( گزینه های 1 و 3 3( 28-3+9( 19-3+8( 8+9-3

17ـ در شکل مقابل اگر هر چینه برابر با 10 باشد،
 شکل چه عددی را نشان می دهد؟

70 )180 )290 )3100 )4

18ـ با کنار هم قرار دادن تخم مرغ های روبه رو، چند عدد دو رقمی می توان نوشت؟

2 )13 )24 )36 )44 5
0
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 عدد  و  رقم

19ـ شکل بعدی در الگوی مقابل کدام است؟

1 2 3

 )2  )1

 )4  )3

20ـ کدام شکل مربوط به تفریق روبه رو نیست؟                                                       8-5

  )2 0 2 4 6 8 10  )1

  )4   )3
21ـ هر یک از افراد خانواده ی جورواجور ها دو یا سه چشم دارند و تعداد اعضای دو چشم 

و سه چشم خانواده ی آن ها برابر است. اگر تعداد
 کل چشم های این خانواده 20 تا باشد، خانواده ی

 آن ها چند نفری است؟

4 )16 )28 )3 10 )4

22ـ با توجه به الگوی ساعت ها، در شکل بعدی عقربه ی ساعت شمار روی کدام عدد قرار 
می گیرد؟ 

1
2

3

4
567

8

9

10
11 121

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

9

10
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9 )110 )211 )3 12 )4
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 عدد  و  رقم

23- چند عدد دو رقمی می توان نوشت که اختالف ارقام آن ها 6 شود؟ 

4 )16 )27 )312 )4
او روی چند سنگ  پریده است.  تا  تا3  24ـ آقا قورباغه روی سنگ های داخل رودخانه 3 

پریده که شماره ی آن ها بین 10 تا 20 است؟ 

3 )2 2 )1

5 )4 4 )3

25ـ 3 سال قبل مجموع سّن سارا و نیکا 7 سال بود. هم اکنون مجموع سّن آن ها چند سال 
است؟

10 )113 )214 )317 )4
 

سواالت چهارگزینه ای پایانی

26ـ اگر جدول شگفت انگیز روبه رو را کامل کنیم، مجموع
 اعدادی که در خانه های آن می نویسیم، کدام است؟

17 )2 27 )1

40 )4 23 )3

1

2

3 4

3

3

1

27ـ معلّم کالس دوم هر روز 4 مسئله بیش تر از روز قبل به دانش آموزان تکلیف می دهد. 
اگر تعداد مسئله های روز چهارشنبه 29 تا باشد، تعداد مسئله هایی که روز شنبه به آن ها 

داده چند تا بوده است؟
9 )115 )213 )311 )4
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 عدد  و  رقم

28ـ اگر بستنی های شکل مقابل را 4تا 4تا دسته بندی
 کنیم،چند بستنی دیگر الزم است تا 2 دسته ی بیش تر

 داشته باشیم؟                                                                               
4 )2 1 )1

8 )4 5 )3

29ـ 9 کالغ روی سیم نشسته اند و تعداد کالغ هایی که باالی سر آن ها در حال پروازند، با 
تعداد کالغ هایی که روی زمین نشسته اند، برابر است.
شکل مقابل تعدادی از کالغ ها را نمایش داده است.

 کدام یک از اعداد زیر می تواند تعداد کّل کالغ ها باشد؟ 

17 )2 24 )1

20 )4 22 )3

30ـ در یک مسابقه قرار است هر حیوان از تمام خانه های جدول تنها یک بار عبور کند و 
به خوراکی مورد عالقه اش برسد کدام حیوان بازنده ی این مسابقه است؟ )هر حیوان در هر 

حرکت می تواند به یکی از خانه های باال، پایین، راست یا چپ خود برود.(

 )2  )1

 )4  )3
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25

جمع و تفریق اعداد دو رقمی

سواالت تشریحی آغازین

1ـ حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید. 

=30-20+50 )الف=30-70+10 )ه
=40+10+30 )ب=40+80-90 )و
=30+20-60 )ج=20-40+30 )ز
=20-50-80 )د=40-20-70 )ح

2ـ به کمک محور حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید.

 =30-20+50 )الف

=40+10+30 )ب

=30+20-60 )ج

=20-50-80 )د
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