


 

 نام ونام خانوادگي:

نام پدر:                                                                                                                     

 نام كالس: دوم 

       خانم  عابدان زادهنام  آموزگار  :          

 مديريت  آموزش وپرورش منطقه زواره

 وارزشيابي تحصيليكارشناسي سنجش 

 آموزشگاه  :  شهيد مهدی حاج كتابي 

نام درس:          رياضيات                                                                                                 

 دقيقه50مدت امتحان:       

                                                                                          پايه:               دوم                                  

                           10/1397      تاريخ امتحان:    

 1صفحه :  

            1397-98ديماه   سال تحصيلي :  

 شماره دانش آموزی:                          تعداد صفحه:
 :                                    امضامصحح نام ونام خانوادگي

 
 سواالت  رديف

 مشخص کن    وجمله نادرست   را با عالمت  جمله درست را باعالمت  1

 . دقیقه است60یک ساعت 

 .خط تقارن دارد2مربع 

 بیش ترین ارزش را دارد. 7رقم 497در عدد 

  .واحد پول کشور ما ريال است

  شکل روبرو مربوط به کدام عدد است ؟ 2
 10
   

 ريال230د         ريال    220ج  ریال23ب  ريال500الف

سکه ی یک ریالی دارد .مریم چند 6سکه ی ده ریالی و2سکه ی صد ریالی و7مریم  3

 ریال پول دارد؟

 672د            726ج                    276ب           628الف

4 

 

 

 کامل کنید .

 یکی می شود .................6دسته ده تایی و4دسته صدتایی و2

 . یکی سته ده تایی یعنی ............ د9

 یکی می شود..............9دسته ده تایی و7

 

5 

 

 

 

 

 .بنویساین عددها را به رقم وحروف 

 

  520 023  رقم 

 حروف   هفتادو دو سیصد وسی وپنج 

 

6 

 

 

 عدد سه رقمی بساز . 1و3و 8هایکارت با 
 ...........................................کوچک ترین عدد : 
 ..........................................بزرگترین عدد :     

100 100 10 10

0 

10 



 کن . حسابفرایندی جمع وتفریق را حاصل  7
  4  2                                           2  7                                    4   3                                   7  4 

       8  1-                                         6  4 -                                7   1                             +   5   2 + 

 

 

 

 =70+30 =30+20+10+4+2 

 =100-20 =2+3+5+10+20+5 
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  حاصل  را به صورت تقريبی حساب کن.حاص 

4   7                                                                   5    2 

8 2 -                                                                  9   1 + 
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 الگو ها را ادامه بده .
 -6-12 

 
20-22-26 

 
26-30-      -      -     -         . 
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 این زمان ها را روی ساعت نشان بده وصورت دیگر آن رابنویس . 

 
 گذشته  9ز یک ربع ا

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

.. 

 نیم ور 5

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

. 

 10یک ربع مانده به 

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



 

 

      : خودسنجی

 

 ارزیابی والدین:
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صفحه از 17صفحه ودر روز جمعه 28صفحه دارد .او در روز پنج شنبه 60کتاب داستان مهدی

 کتاب را خوانده است . 

 الف ( مهدی چند صفحه از کتابش را خوانده است ؟ 
 
 

 ب(  چند صفحه از کتاب هنوز خوانده نشده است؟
 

به مدرسه نیم ساعت دقیقه به سمت مدرسه حرکت کرد .او پس از 7:20میالد ساعت  12

 ند به مدرسه رسیده است؟.میالد ساعت چرسید
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 کاشیکاری را کامل کن .

        

        

        

        

        

         

 توصیف عملکرد : انتظارات
 خ خ  خ ق ن

 عدد را به رقم وحروف نوشته است .    

 می تواند عدد سه رقمی بسازد.    
 جاهای خالی را به درستی کامل کرده است .    

 الگوهای عددی را به درستی ادامه داده است     

 حاصل جمع ها وتفریق ها را به صورت فرایندی محاسبه کرده است.      

 به درستی تقریب زده  وپاسخ جمع وتفریق را به دست آورده است .    

 به سواالت مربوط به ساعت به درستی پاسخ داده است .    

 با توجه به خط تقارن قسمت  دیگر شکل را کامل کرده است .    

 درستی حل کرده است .مسئله را به     

 ورده است .آحاصل جمع های ترکیبی را به دست     

 ارزش سکه ها را درک کرده وتوانایی شمارش ان را دارد.    

 خط تقارن در مربع را تشخیص می دهد.تعداد     


