
 98/    /         : مورخ  نام و نام خانوادگی:

 کالس:            مپایه: دو

 مهر ماه             دبستان غیر دولتی فرهنگ ریاضی تکلیف سایت 

و دهگانش دو تا از یکانش بیشتر باشد. آن عدد را در جدول  5نازنینم؛ یک عدد دو رقمی بنویس که یکانش  -1

 ارزش مکانی قرار بده و به حروف بنویس و شکل آن را بکش.

 

 

 حاصل جمع های زیر را به دست آور. -2

 .......... =5  +5  +03  +23  +23       .......... =23  +13  +5  +5 

 .......... =23  +13  +03  +4  +5      .... ...... =5  +03  +23  +13 

 05,  43, .......... , .......... , .......... , ..........      عزیزم؛ الگو را ادامه بده. -0

 .......... , .......... , .......... ,5  ,0       .......... , .......... , .......... , .......... ,53  ,43 

 6+  9 – 8=      و پاسخ بده.برای عبارت زیر محور بکش  -4

 

 جاهای خالی را پر کن. -5

 است........... و بیشترین عدد دو رقمی .......... الف( کم ترین عدد دو رقمی 

 است........... باشد،  6ب( بیشترین عدد دو رقمی که یکان آن 

 ..........و .......... و .......... باشد:  5( سه عدد دو رقمی بنویس که دهگان آن ها پ

 ..........بیشتر باشد:  7( یک عدد دو رقمی بنویس که هر دو رقم آن از ت

 چند عدد دو رقمی می توان نوشت؟ آن ها را بنویس. 4و  9با رقم های  -6

 



 حاصل جمع ها را با رسم چوب خط پیدا کن. -7

  =5  +9          =6  +8 

 

مسافر از اتوبوس پیاده شدند.  4مسافر دیگر سوار شدند ولی  9مسافر نشسته بود. در ایستگاه  7در اتوبوسی  -8

 حاال در اتوبوس چند مسافر نشسته است؟

 

 چینه درست می شود. 5هر طبقه ی ساختمانی با  -9

 طبقه با چند چینه درست می شود؟ 0الف( ساختمان 

 طبقه با چند چینه درست می شود؟ 6ب( ساختمان 

 6+  4=  13می شود. مثال:      13جمع هایی بنویس که حاصل آن ها  -13

 

 

 حاصل تفریق ها را با رسم شکل پیدا کن. -11

  =7 – 11           =7 – 15 

 

 

 

 هر چه می توانی عدد دو رقمی بنویس. 0و  6با دو کارت  -12

 


