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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 3:ي صفحه  دوم دبستان

  
 كتاب درسي) 86و  85ي  ها صفحه –گيري  اندازه( - 1

  متر. ميلي 7متر و  سانتي 2متر يعني  ميلي 27الف) 

  متر. ميلي 30متر يعني  سانتي 3ب) 

  متر. سانتي 4متر يعني  ميلي 40) پ

  نمره دارد.) 5/0 به هر جاي خالي صحيحپاسخ (

 كتاب درسي) 88و  86 ،82 يها    صفحه - گيري اندازه( - 2

85 نمره) 1( يكتا بلندتر است.قد  55  

85 55 30  نمره)  1( بلندتر است.از يسنا متر  سانتي 30يكتا    

 كتاب درسي) 88تا  86ي ها      صفحه - گيري اندازه(  - 3

  متر ميلي 40 متر  سانتي 36  

  متر  سانتي 3 متر  ميلي 25 

  متر ميلي 2متر و  انتيس 4 متر  ميلي 42

  نمره دارد.) 5/0صحيح  عالمت(هر  

 كتاب درسي) 81ي    صفحه - گيري اندازه ( - 4

  نمره) 1( 7:10ساعت الف) 

  نمره) 5/0شود. ( مي 7:35 ، ساعتي بعد دقيقه 25ب) 

 درسي) كتاب 84ي   صفحه - گيري اندازه( - 5

  متر است. سانتي 9و  8طول مداد بين 

  متر است. سانتي 8طول خودكار 

  است. تر متر كم سانتي 6و از  متر بيشتر سانتي 5كش از  طول خط

.) نمره دارد 5/0 صحيح جاي خالي هر(
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 4:ي صفحه  دوم دبستان

 

        درسي)  كتاب 65 ي صفحه –سرگذشت دانه (  - 6

  و .... ي پارچه، صابون تهيه
  )نمره دارد و موارد صحيح ديگر نيز قابل قبول است. 1هر مورد صحيح (

 ي)كتاب درس 62 ي صفحه - ذّت ببريمبسازيم و ل(  - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)نمره دارد 1اتّصال صحيح هر (
   ي)كتاب درس 65 ي  صفحه -  سرگذشت دانه(   - 8

  
  
  
  
  
  

 .)نمره دارد 1 عالمت صحيح(هر 

   ي)كتاب درس 66 ي  صفحه -  سرگذشت دانه ( - 9
  
  
  
 

  .)نمره دارد 5/0ي صحيح  كلمههر (
 ي)درس كتاب 66ي  صفحه – سرگذشت دانه( - 10

  موز ميمون 
  دانه كبوتر 

  بلوط سنجاب 
  ).دارد نمره 5/0صحيح  مورد هر( 

 

 گياهك

 اندوخته
 پوسته
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 5:ي صفحه  دوم دبستان

  

 »شيران ساناز نادري -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 15 ي   صفحه - عدد و رقم (   - 1

    

 »مجتبي مجاهدي«    كتاب درسي) 79و  75، 74ي   ها صفحه - گيري اندازه(  - 2

تر است. پس كتاب  تاب رياضي از طول مداد بزرگكتر است ولي طول  گيره و تراش از طول مداد كوچك ،كن طول پاك

  تر است. ها نامناسب ي گزينه رياضي نسبت به بقيه
 »خاني رضا«   كتاب درسي) 75 ي   صفحه - گيري ندازها(   - 3

تر)  شمار (بزرگ ي دقيقه شود بايد عقربه 3:40كه ساعت  دهد و براي اين را نشان مي 3:20شكل ساعت داده شده در 

 دقيقه حركت كند. 20

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 80ي    صفحه – گيري اندازه(   - 4

  كم كنيم. پس: 60را از  دهيم. چون پول گم شده است بايد  نشان مي ي آرش را با  پول گم شده

60 27   

 كنيم: را با حدس پيدا مي 

  

60 40 20
60 38 22
60 36 24
60 34 26
60 33 27

 

 

 

 

 

   

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 81ي  صفحه -  گيري اندازه(   - 5

  كنيم: با حدس و آزمايش تعداد اتاق پذيرايي و خواب را پيدا مي

3 3 4 4 4 2 2 2 18        حدس اول :  

4 2 4 4 4 4 2 2 20         ومد: حدس  

  

 خواب پذيرايي
 اد پنجرهتعد

 تعداد پنجره
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 6:ي صفحه  دوم دبستان

 »خاني رضا«    كتاب درسي) 84و  82ي     ها صفحه - گيري اندازه(   - 6

تـري دارد در   ي مدادها طول بيشتري دارد و مداد قرمز رنگ طول كـم  از همه طوسيهاي داده شده مداد  با توجه به شكل

    باشد. و قرمز مي طوسينتيجه طول مداد سبزرنگ بين مداد 

 »زاده ندا اسالمي«  كتاب درسي) 86 ي  صفحه - گيري اندازه(   - 7

 متر است. سانتي 2متر برابر با  ميلي 20متر است. پس  ميلي 10متر  سانتي 1دانيم كه  مي

 »خاني رضا«   كتاب درسي) 87 ي  صفحه - گيري  اندازه(   - 8

  متر گرفت. سانتي 10توان برابر با  ي طول ماهي را تقريباً مي اندازه

 »سطحي كتاب سه«  ب درسي)كتا 80 ي  صفحه -  گيري اندازه(   - 9

  »1«ي  : گزينه 23+  17=  40  

  »2«ي  : گزينه 25 - 4=  21  

  »3«ي  : گزينه 4+  23=  27  

  »4«ي  : گزينه 85 – 53=  32  

  صحيح است.» 1«ي  زينهبا توجه به متن سؤال، گ

 »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 86 ي صفحه -گيري اندازه( - 10

  متر است. بنابراين: متر همان يك سانتي ميلي 10دانيم كه  مي

  متر سانتي 5متر =  ميلي 50

  شود.  متر مي سانتي 5متر يا  ميلي 50متر اضافه كنيم،  ميلي 47متر به  ميلي 3 پس اگر

 

50 47 3   متر ميلي 
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 7:ي صفحه  دوم دبستان

  

 »خواه سارا عدل -نگاه به گذشته«  كتاب درسي) 36ي  صفحه - )2(ش زمين زندگي ما و گرد( - 11

پوشـانند و سـبب    ي روسـتاها را مـي  هاي كشاورزي و حتّ ها يا زمين شوند روي جاده جا مي هايي كه با باد جابه گاهي ماسه

  شوند. خسارت به آدمي مي

 »رضا شكفته«  كتاب درسي) 63و  62ي ها   صفحه -بسازيم و لذّت ببريم ( - 12

 شود، بنابراين استفاده از آن براي ساختن وسايل مناسب نيست. ست موز بعد از مدتي فاسد ميچون پو

  »رضا قنبري«  كتاب درسي) 63و  62ي   ها صفحه –بسازيم و لذّت ببريم ( - 13

چسباند.  هم نمي ها را به خوبي به توان از چسب نواري استفاده كرد زيرا اين چسب پارچه در ساخت اين جامدادي نمي

توان  ي آن و از نخ براي وصل كردن ساير اجزاي جامدادي مي از زيپ و دكمه براي وصل كردن در جامدادي به بدنه

 استفاده كرد.

 »رضا قنبري«   كتاب درسي) 65ي  صفحه -   سرگذشت دانه( - 14

  ند.هاي ديگر همگي سفت هست هاي گزينه ي گياه كه دانه ي باقال نرم است در حالي  دانه
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 8:ي صفحه  دوم دبستان

  »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 65ي  صفحه -   سرگذشت دانه( - 15

  سبز فقط يك دانه دارد. هاي زيادي دارند اما گوجه فرنگي دانه ، خيار و توت»4«ي  در گزينه

  »رضا شكفته«  كتاب درسي) 68 تا 65ي ها   صفحه -   سرگذشت دانه( - 16

  د دوباره دانه توليد كند.توان آيد. اين گياه نيز مي از رشد دانه يك گياه به وجود مي

  هاي نادرست: بررسي گزينه

  ي گياهان است مثل مرغ، كبوتر و .... غذاي بعضي جانوران دانه»: 1«ي  گزينه

  ها خوراكي نيستند. ي دانه همه»: 2«ي  گزينه

شـوند. نيـاز بـه آب    د و به گياه تبـديل  نقرار بگيرند تا رشد كن جاي مناسبهاي گياهان، ابتدا بايد در  دانه»: 4«ي  گزينه

  كافي نيز، يكي ديگر از موارد مورد نياز براي رشد گياه است.

 »رضا شكفته«  كتاب درسي) 68ي   صفحه -    سرگذشت دانه( - 17

  كنند. ها كمك مي باد، آب، جانوران و انسان به پراكنده شدن دانه
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 9:ي صفحه  دوم دبستان

  

  »توحيد شكري«  كتاب درسي) 69ي    صفحه -    سرگذشت دانه( - 18

  شود. زدن زياد مي ي قلمه وسيلهگياه شمعداني به 

  »محمدحسين كچويي«  كتاب درسي) 69ي  صفحه – سرگذشت دانه( - 19

كنند  جدا مي را زدن است. در اين روش چند ساقه از گياه مورد نظر هاي به وجود آمدن گياه جديد، قلمه يكي از روش

دهند و در آن  از چند روز در آب ريشه مي ها پس گويند. قلمه مي هها قلم گذارند. به اين ساقه ها را در آب مي و آن

  در خاك گلدان كاشت. ها را توان قلمه زمان مي

  »سطحي كتاب سه«  كتاب درسي) 67ي  صفحه -  سرگذشت دانه( - 20

  اولين قسمت خارج شده ريشه است.
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 10:ي صفحه  دوم دبستان

  

 »الهام رضايي -نگاه به گذشته«  فارسي) 43و  42ي   ها صفحه - اخالق فردي و اجتماعي( - 21

  مربوط به رفتگر است.» اي! هاي پاكيزه وچه و خيابانچه ك«عبارت 

 كند. ها را تميز و پاكيزه مي خيابان ،كش و مهربان رفتگر زحمت

 »زهرا مقتدري«   )فارسي 68 و 65، 61، 60، 57ي ها   صفحه -راه زندگي و هنر و ادب( - 22

  تحمل ،حوصله: صبر

 »الهام رضايي«    )ارسيف 69و  64، 61، 56 يها   صفحه -و هنر و ادب راه زندگي(   - 23

  است.» مشغول«نادرست نوشته شده كه صورت صحيح آن، » ولقمش«ي  ، كلمه»4«ي  در گزينه

 »الهام رضايي«    )فارسي 67ي   صفحه - هنر و ادب( - 24

  مربوط به حال (اكنون) است.» 3«ي  ي گزينه ولي جمله ،آينده هستندمربوط به » 4«و » 2«، »1«ي ها  هاي گزينه جمله

 »زهرا مقتدري«    )فارسي 68ي    صفحه - و ادبهنر (   - 25

  »:3«ي  صورت صحيح بيت گزينه

  »ببرم پيش كبوتر / بلدم شاخه گلي را بدهم هديه به مادر ،بلدم النه بسازم«

 »نگار سهيال چهره«    )فارسي 66ي  صفحه - هنر و ادب(   - 26

  است. خياطيمربوط به هنر  »چرخ خياطي«
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  »»بهمنبهمن  1919آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 11:ي صفحه  دوم دبستان

  

 »نگار سهيال چهره«    )فارسي 58ي  صفحه -راه زندگي( - 27

تشكيل شده و معناي » خانه«و » وضو«يك كلمه بوده و از تركيب » وضوخانه«دو كلمه است، در حالي كه » خانه ِ اتاق«

  جديدي پيدا كرده است.

 »زهرا مقتدري«    )فارسي نگارش 60ي  صفحه - راه زندگي(   - 28

  مزه غذاي خوش  .مزه است ن غذا خوشآ

 »نگار سهيال چهره«    )فارسي 65ي   صفحه - هنر و ادب(   - 29

  نشده است. اي اشاره به باحوصله بودن و صبور بودن هنرمند صورت سؤال، در متن

 »نگار سهيال چهره«    )فارسي 69 ي صفحه - هنر و ادب(   - 30

  دانشمند به هوش او آفرين گفت. ،آتش را برداشت ،زماني كه كودك با خاكستر سرد


