
آيا مي دانيد؟ در گذشته هاي خيلي دور انسان ها فقط مي توانستند تا 3 بشمارند. آن ها 

براي عددهاي بيش تر از 3 مي گفتند خيلي. بعد از مّدتي، عدد بعد از 3 را مي گفتند يكي 

بيش تر از 3، 2 تا بيش تر از 3، 3 تا بيش تر از 3 و هفت را مي گفتند خيلي.

︻︡د و ر﹇﹛
1 فصل
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رياضى دوم ابتدايى

﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ٢ كتاب درسى
︻︡د و ︫﹞︀رش

در شكل روبه رو چند توپ است؟ بشماريد و بنويسيد.

از چه راهى استفاده كرديد تا شمارش توپ ها دقيق و درست باشد؟

در اين مورد با بقّيه ى هم كالسى ها گفت وگو كنيد.

جاى  به  اگر  نيفتيد.  اشتباه  به  آن ها  شمارش  در  تا  بزنيد  عالمت  يك  توپ  هر  روى  مي توانيد 

تصوير، توپ ها را در اختيار شما مى گذاشتند، چطور مى شمرديد؟

﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ٢ كتاب درسى

هر كدام از شكل ها چه عددى را نشان مى دهند؟
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مجموعه دفترهاى رياضى گاج

﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ٣ كتاب درسى

اين فّعالّيت را دو نفره انجام دهيد. يك نفر نام شكل ها را بگويد و نفر دوم چوب خط بكشد. در پايان با 

شمارش چوب خط ها، تعداد هر شكل را بنويسيد.

جدول شگفت انگيز زير را كامل كنيد.
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رياضى دوم ابتدايى

︑﹞︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹟ كتاب درسىصفحه ى ٤ كتاب درسى

هر شكل چه ساعتى را نشان مى دهد؟ ١

با خط كش عددهاى مثل هم را به هم وصل كنيد. ٢

در جاى خالى عدد مناسب بنويسيد. ٣

٧ ٣ ١٠ ٥

︡س ︋︤ن
 كتاب درسىصفحه ى ٤ كتاب درسى

حدس بزنيد در كدام شكل تعداد گل ها بيشتر است؟

عبارت  روبه رو  به شكل  توّجه  با 

زير را كامل كنيد و از دو طرف بخوانيد:
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مجموعه دفترهاى رياضى گاج

﹩﹊ و ﹩︀︑ كتاب درسىصفحه ى ٥ كتاب درسىد︨︐﹥ ﹨︀ی ده ️﹫ّ﹛︀︺ّ﹁

با توّجه به شكل جدول ها را كامل كنيد:

ده تايي يكى ده تايييكى

ده تايييكى ده تايييكى

﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ٥ كتاب درسى

نوشتن عددها را ادامه دهيد:

١٠ ٢٠ ٩٠
هشتاد شصت سی بيست ده

﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ٦ كتاب درسى

براى شمارش شكل ها،  دسته هاى ده تايى جدا كنيد و با كامل كردن جدول، تعداد شكل ها را بنويسيد. ١

ده تايي يكى

 

به حروف: 

به عدد: 

به عددهاى 23 و 47 عددهاى 2 رقمى مى گوييم. رقم هاى هر كدام را نام ببريد.
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با رقم هاى 3 و 5 هر چقدر مى توانيد عدد دو رقمى بنويسيد. ٢

2 عدد دو رقمى نوشتيد يا 4 عدد دو رقمى؟ توضيح دهيد و در اين مورد در كالس گفت وگو كنيد. 

حاال با رقم هاى 7 و 4 عددهاى دو رقمى بنويسيد. 

︑﹞︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹟ كتاب درسىصفحه ى ٧ كتاب درسى

نوشتن عددها را ادامه دهيد و جاهاى خالى را كامل كنيد. ١

٧٣ ٧٤ ٧٧ ٨٠

چهل و دو سی و نه سی و هشت

٥٨ ٦١ ٦٢

7 عددهاى دو رقمى بنويسيد. 3 و  با رقم هاى  ٢

جاهاى خالى را كامل كنيد.  ٣

دهگان يكان

٧ ١

دهگان يكان دهگان يكان

٤٩ ٥٣

عددهاى دو رقمى را به عدد و حروف بنويسيد. ٤

رقم يكان ٤ و رقم دهگان ٧:   

رقم يكان ٣ و رقم دهگان ٥:   

رقم يكان ٠ و رقم دهگان ٥:   
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يك عدد 2 رقمى بنويسيد كه رقم يكان آن 4 و رقم دهگان آن 3 تا بيشتر از رقم يكان باشد. ٥

﹟﹋ ﹩︋︀﹢﹍﹛كتاب درسىصفحه ى ٧ كتاب درسىا 

﹤﹚︧﹞ ﹏ّكتاب درسىصفحه ى ٨ كتاب درسى ﹤﹚︧﹞ ﹏ّ﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

على 23 تا كتاب دارد. 12 تا از آن ها كتاب داستان و بقّيه كتاب علمى است. على چند كتاب  ١

علمى دارد؟ (در اين جا به جاى كتاب از مربّع استفاده كرده ايم.)

�ب� ���� دارد. ����  ���

زهرا 37 عكس دارد. 23 تا از عكس ها رنگى و بقّيه سياه و سفيد هستند. زهرا چند عكس سياه  ٢

و سفيد دارد؟

� دارد. �� �ه و ��� ��ا  ���� ��� ز�

٣ شكل زير چه عددى را نشان مى دهد؟ با رسم شكل پنجمين عدد بعد از آن را بنويسيد.
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رياضى دوم ابتدايى

︡س ︋︤ن
 كتاب درسىصفحه ى ٨ كتاب درسى

 بزنيد. در كدام قسمت تعداد شكل ها بيشتر است؟ 

حاال شكل ها را بشماريد. آيا حدس شما درست بود؟

ر︨﹛ ︫﹊﹏ر︨﹛ ︫﹊﹏ كتاب درسىصفحه ى ٩ كتاب درسىر︨﹛ ︫﹊﹏

ماه است. امروز روز هفتم ماه است. 8 روز بعد، چه روزى از ماه است؟  ١

سينا 12 كتاب دارد. امروز 5 تا كتاب ديگر خريد. حاال چند كتاب دارد؟ ٢

كتاب دارد. 
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 كتاب درسىصفحه ى ٩ كتاب درسى﹋︀﹝﹏ ﹋﹟

سه قسمت ديگر شكل را مانند قسمت داده شده با خط كش يا شابلون كامل كنيد؛ طورى كه اگر 

شكل را از روى خط ها تا كنيم، قسمت هاى چپ و راست يا باال و پايين روى هم بيفتند.

(براى حّل مسئله مى توان از رسم چوب خط يا محور هم استفاده كرد.)

﹅︣﹀︑ كتاب درسىصفحه ى ١٠ كتاب درسى︗﹞︹ و ️﹫ّ﹛︀︺ّ﹁

حاصل جمع و تفريق ها را با انگشتان خود به دست آوريد. ١

٣+٤=  ٤+٣=  ٤-٨=  ٥-٧=

حاصل جمع ها را با رسم چوب خط پيدا كنيد. ٢

٨+٧=   ٦+٦=  

حاصل تفريق را با رسم شكل پيدا كنيد. ٣

٧-١٢=   ٨-١٤=  
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حاصل جمع ها را با رنگ كردن مربّع ها به دست آوريد. ٤

٧+٦+٤=  

٦+٥+٤+٣=  

حاصل تفريق ها را با استفاده از محور به دست آوريد. ٥

٧-١٥=   

٩-١٣=   

﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ١٠ كتاب درسى

حاصل جمع ها و تفريق هاى زير را از هر راهى كه دوست داريد، به دست آوريد.

٧+٦=  ٨-١٤=  ٩+٨=  ٥-١١=

﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ١١ كتاب درسى

اين فّعالّيت را به صورت دو نفره انجام دهيد. 7 مهره (يا هر چيز ديگر)  ١

را روى ميز بگذاريد. يك نفر تعدادى از آن ها را در دست بگيرد. نفر دوم با 

توّجه به تعدادى كه روى ميز باقى مانده، تعداد مهره هايى را كه نفر اّول برداشته 

است، پيدا كند. همين فّعالّيت را براى 8 و 9 و 10 مهره تكرار كنيد.

در كالس اّول شمارش 5 تا 5 تا و 10 تا 10 تا را ياد گرفته ايد. حاال الگوها را ادامه دهيد. ٢

٥ ١٠ ١٥ ٢٠

١٠ ٢٠ ٣٠
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﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ١١ كتاب درسى

٥+٢٠+١٠= حاصل جمع ها را به دست آوريد. 

٣٠+٢٠+٥+٥=  ٤٠ +١٠+٥ +٥+٥=

٣+٥+٢٠+٥+١٠=  ١٠+٤+٣ +٢٠ +٥+٥=

٥+١٠+٢٠+٥+٢=  ١٠ +٢٠+٥ +٣+٥ ٠ +٥=

︡س ︋︤ن
 كتاب درسىصفحه ى ١١ كتاب درسى

ساعت از چند گذشته است؟

ساعت به چند مانده است؟
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︑﹞︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹟ كتاب درسىصفحه ى ١٢ كتاب درسى

با استفاده از دو مداد رنگى آبى و سبز، مربّع ها را به روش هاى مختلف رنگ كنيد و مانند نمونه  ١

٧=٢+٥ جمع بنويسيد.

 + =٧  + = ٧

 + =٧  + = ٧

 + =٧  + = ٧

با استفاده از 3 مداد رنگى مختلف مربّع ها را رنگ و جمع مربوطه را كامل كنيد. ٢

 + + =١٠

 + + =١٠

 + + =١٠

حاصل هر عبارت را با استفاده از محور پيدا كنيد.  ٣

٥ +٨=

٧+٨-١٣=

  كتاب درسىصفحه ى ١٢ كتاب درسىّ︠﹙︀ق ︋︀ش

مثلّث كنار هم رسم كنيد. چند شكل  با شابلون 4  نمونه  مانند 

مختلف ديگر به اين ترتيب مى توان ساخت؟
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﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ١٣ كتاب درسى

با چينه ها ساختمان بسازيد. هر طبقه با 4 چينه درست مى شود.  ١

ساختمان 2 طبقه با چند چينه ساخته مى شود؟ 

ساختمان 3 طبقه با چند چينه ساخته مى شود؟ 

ساختمان 4 طبقه با چند چينه ساخته مى شود؟ 

ساختمان 5 طبقه با چند چينه ساخته مى شود؟ 

٤ حاال الگوى عددى زير را كامل كنيد.  ٨ 

حاال هر طبقه ساختمان را با 6 چينه درست كنيد. ساختمان سازى را تا طبقه ى پنجم ادامه دهيد  ٢

و به كمك آن الگوى عددى را كامل كنيد.

٦  ١٢    

الگوى عددى زير را كامل كنيد. ٣

٧  ١٤  

﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ١٣ كتاب درسى

الگوى عددى زير را با رسم شكل كامل كنيد. ١

٣  ٦  

2 عدد بعدى را با رسم چوب خط پيدا كنيد.  ٢

٨ ١٦
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با كمك محور رو به عقب بشماريد و الگو را كامل كنيد. ٣

٩ ١٢

﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ كتاب درسىصفحه ى ١٤ كتاب درسى

يكى از دانش آموزان براى شمارش 4 تا 4 تا، مربّع ها را با استفاده از مداد رنگى هاى مختلف رنگ كرده و 

آن ها را شمرده است. شما با ادامه دادن رنگ ها الگوى شمارش را كامل كنيد.

٤

﹋︀ر در ﹋﹑س
 كتاب درسىصفحه ى ١٤ كتاب درسى

هر كس براى شمارش روشى دارد. براى مثال يكى از دانش آموزان 

براى شمارش تعداد خانه هاى شكل روبه رو، دسته هاى 5 تايى جدا 

كرده و تعداد را به دست آورده است.

٢١ او براى دسته بندى از رسم خطوط روى خانه استفاده كرده است. 

حاال شما با روش خود تعداد خانه هاى شكل هاى زير را بشماريد و كنار آن بنويسيد.
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  كتاب درسىصفحه ى ١٤ كتاب درسىّ︠﹙︀ق ︋︀ش

با شابلون و رسم 4 مربّع شكل بسازيد.

︑﹞︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹟ كتاب درسىصفحه ى ١٥ كتاب درسى

حاصل جمع هاى زير را به دست آوريد. (از رسم شكل يا چوب خط استفاده كنيد.) ١

  

٤+٧+٤=  ٦+٦+٦=  ٧+٧+٧=

٨ ١٦ ٢٤ در شمارش 8 تا 8 تا عدد بعد از 24 را پيدا كنيد.  ٢

+٨ +٨

در شمارش 5 تا 5 تا، عدد قبل از 40 چند است؟ ٣

تعداد دايره ها را بشماريد و بنويسيد. ٤
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با توّجه به راهنما، شكل را رنگ كنيد. ٥

﹝︣ور ﹁︭﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢︫︐﹟﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢︫︐﹟ كتاب درسى كتاب درسى كتاب درسىصفحه ى ١٦ كتاب درسى﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹢︫︐﹟

در اين فصل درس های مربوط به عدد كه در كالس اوّل ياد گرفته بودم، يادآوری شد. 

يادم آمد كه:
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︑﹞︣﹝︑﹟︣﹝︑﹟︣﹟ كتاب درسىصفحه ى ١٦ و ١٧ كتاب درسى

با رقم هاى 7 و 8 چند عدد 2 رقمى مى توان نوشت؟ آن ها را بنويسيد. ١

با رقم هاى 6 و 0 و 1 هر چند تا عدد 2 رقمى كه مى توانيد، بنويسيد. ٢

حاصل جمع و تفريق را با هر روشى كه مى خواهيد، پيدا كنيد. ٣

٩+٨=   ٨-١٧=  

جمع ها را كامل كنيد. ٤

+ =٥ + =٥ + =٥

+ =٥ + =٥ + =٥

2 دسته ى ده تايى مداد با 4 دسته ى ده تايى را روى هم ريخته ايم. به آن ها 7تا يكى اضافه كرده ايم.  ٥

حاال جدول را كامل كرده و بنويسيد چند تا مداد داريم؟

الگوهاى شمارش رو به عقب را كامل كنيد. ٦

 ٢٠  ٢١  ٢٤  ٢٨
-٤-٤  -٧-٧

حاصل جمع هاى زير را پيدا كنيد. ٧

٨+٨+٨=   ٩ +٩ +٩ =

دهگانيكان
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مسئله هاى زير را حل كنيد. ٨

8 دانش آموز در كالس بودند. 6 دانش آموز ديگر به كالس آمدند ولى 3 نفر از كالس رفتند. حاال 

چند نفر در كالس هستند؟

احمد 3 بسته مداد رنگى 6تايى به رنگ هاى زرد، سبز، آبى، قرمز، قهوه اى و سياه داشت. او رنگ هاى 

سبز و زرد هر 3 بسته را برداشت. حاال چند مداد رنگى برايش باقى مانده است؟ (اين مسئله را با رسم 

شكل هم مى توانيد حل كنيد.)

﹟﹋ ﹩︋︀﹢﹍﹛كتاب درسىصفحه ى ١٧ كتاب درسىا 

عقربه هاى كوچك را با توّجه به الگوى ساعت ها رسم كنيد.



تيم  هر  و  مى كنند  بازى  مسابقه  زمين  در  نفر   11 فوتبال  تيم  يك  در  مي دانيد؟  آيا 

مى تواند 7 نفر يار ذخيره داشته باشد. به اين ترتيب براى هر مسابقه، يك تيم مى تواند 

چند نفر را معّرفى كند؟

︗﹞︹ و ︑﹀︣﹅ ا︻︡اد 
دو ر﹇﹞﹩

2 فصل
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﹩︀︑ ده ﹅︣﹀︑ كتاب درسىصفحه ى ٢٠ كتاب درسى︗﹞︹ و ️﹫ّ﹛︀︺ّ﹁

الف) با توّجه به شكل، حاصل جمع و تفريق ها را پيدا كنيد.

  
+ =  + =  - =

ب) با دسته هاى ده تايى كه آموزگار به هر گروه مى دهد، حاصل جمع و تفريق ها را به دست آوريد.

٢٠+٤٠=  ٣٠-٨٠=  ٥٠ +٢٠ =

٣٠+٣٠=  ٢٠-٧٠=  ٩ ٠ -٦ ٠ =

ج) حاال بدون استفاده از دسته هاى ده تايى (به صورت ذهنى) حاصل جمع و تفريق ها را بنويسيد.

٣٠+٤٠=  ٤٠-٩٠=  ٦ ٠ -٥٠ =

٢٠+٧٠=  ٥٠-٨٠=  ٣٠ +٦ ٠ =

 كتاب درسىصفحه ى ٢٠ كتاب درسى﹋︀﹝﹏ ﹋﹟

به محور اعداد زير نگاه كنيد.
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گاهى اوقات مى توانيم محور را فقط با نوشتن دسته هاى ده تايى رسم كنيم.

عددهاى محور را كامل كنيد.
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