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مقّدمه ى ناشر

به نام خداوند جان و خرد

«کتــاب یــار» مجموعــه اى اســت کــم نظیر کــه بــه شــیوه اى روان، عمیــق و مؤثـّـر، تمامــى نیازهاى 

آموزشــى دانــش آمــوزان عزیــز را در هــر پایــه ى تحصیلــى تحــت پوشــش قــرار مــى دهــد و از آنجــا 

کــه مطالعــه ى دقیــق کتــاب یــار بــه فهــم کتــاب درســى کمــک مــى کنــد، بنابرایــن کتــاب یــار، یار 

کتــاب درســى محســوب مــى شــود. بــا ایــن هــدف، گــروه مؤلّفین اندیشــمند بــا بهــره گیــرى از روش 

هــاى نویــن آموزشــى و مطابــق بــا محتــواى کتــب درســى، کتــاب یــار را طراحــى نمــوده انــد.

آنچــه ایــن مجموعــه را از ســایر کتــاب هــاى مشــابه متمایــز مــى ســازد، شــیوه ى ارائــه مطالــب، 

ســؤاالت متعــدد و متنوعــى اســت کــه بــر اســاس آن هــا آزمــون هــاى دوره اى برگــزار مــى شــود. 

ایــن روش موجــب گردیــده تــا دانــش آمــوزان عزیــز بتواننــد در هــر آزمــون رشــد توانایــى هــاى علمى 

خــود را بــه محــک گــذارده و بــا مشــّخص شــدن نقــاط قــوت و ضعف خــود، مســیر یادگیرى مناســب 

تــرى را در پیــش  گیرنــد.

امید است کتاب حاضر چون یارى مهربان، شما را تا سرمنزل مقصود همراهى نماید.

سربلند باشید.



مقّدمه مؤلّف  

به نام خالق زیبایى ها

سخنى با اولیاى گرامى و معّلمین محترم  

  «ریاضّیــات زبــان علــم اســت.» دانــش ریاضــى مــى توانــد دّقــت، تأّمــل، ابتــکار و قــّوه ى 
نــوآورى وخّالقّیــت را در فراگیــر تقویــت نمایــد. دانــش آمــوز بــا فّعالّیــت عملــى و تمریــن و 
بــازى در ایــن درس یــاد مــى گیــرد کــه چگونــه مفاهیــم ذهنــى را در زندگــى روزمــره بــه 

کار ببــرد.
ایــن مجموعــه، «کتــاب یــار» اســت، چــون تمریــن هــاى آن بــه منظــور ترمیــم و جبــران 
کاســتى هــاى احتمالــى در یادگیــرى طراحــى شــده اســت. همچنیــن «کتــاب  کار» اســت، 
چــون بــا طراحــى تمریــن هــا و فّعالّیــت هــاى متنــّوع یادگیــرى را تثبیــت و بــه آن عمق مى 
بخشــد. تدریجــى بــودن ســطح تمریــن هــا و فّعالّیــت هــا در دانــش آمــوز احســاس موّفقّیــت 
و اعتمــاد بــه نفــس بــه وجــود مــى آورد کــه ایــن خــود بــزرگ تریــن تشــویق بــراى یادگیرى 

. ست ا
- چگونه از کتاب یار استفاده کنیم؟

1. چــون محتــواى آموزشــى ایــن کتــاب بــه مــوازات کتــاب درســى دانــش آمــوز کالس دوم 
تنظیــم شــده اســت، لــذا از ابتــداى ســال همــراه بــا پیشــرفت درســى، تمریــن هــا و فّعالّیــت 

هــاى ایــن کتــاب بــه وســیله ى دانــش آمــوز قابــل انجــام اســت.
ــه درســتى  ــد و ب ــا دّقــت بخوان 2. مراقــب باشــید دانــش آمــوز دســتور کار تمریــن هــا را ب

انجــام دهــد.
3. در انجــام تمریــن هــا، رنــگ آمیــزى شــکل هــا مــورد توّجــه قــرار گیــرد، چــون بــا آموزش 

و تثبیــت یادگیــرى مرتبط اســت.
ــا  ــل ب ــر فص ــان ه ــى، در پای ــح ریاض ــذاب و تفری ــوع، ج ــاى متن ــن ه ــر تمری ــالوه ب 4. ع
تمرین هــاي ترکیبــی - تکمیلــی و آزمــون هــاى تســتى مباحــث آن فصــل مــرور می شــود.

امیــد اســت ایــن مجموعــه بــه عنــوان یــار و همــراه دانــش آمــوز در طــول ســال تحصیلــى 
مفیــد بــوده  و تــا حــّدى از دغدغــه ى معلّمــان عزیــز و اولیــاى گرامــى در جهــت ارتقــاى 

ســطح یادگیــرى فرزنــدان خــود بکاهــد.
اینجانــب ضمــن ســپاس از الطــاف بیکــران ایــزد مّنــان، از مدیریت محتــرم و همــکاران گرامى 
مؤسســه علمــى فرهنگــى اندیشــمند کــه در تولیــد ایــن مجموعــه بــى دریــغ کوشــیدند، 

ســپاس گــزارى مــى کنــم.
ــرات و  ــا نظ ــوده ت ــت نم ــه درخواس ــرم مجموع ــدگان محت ــتفاده کنن ــدگان و اس از خوانن

ــد. ــان بگذارن ــا در می ــا م ــود را ب ــازنده ى خ ــى و س ــنهادات اصالح پیش

با سپاس        
              اشرف بصیرى
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عدد و شمارش

 عدد مربوط به هر شکل را بنویس. 
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ریاضى دومى ها

 تعداد هر شکل را بنویس.

 دور عددي که گل هاي هر گلدان را نشان می دهد، خط بکش. 
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 هر عدد را به تصویر مناسب آن وصل کن. 

به اندازه ي عدد نوشته شده از شکل ها رنگ کن. 

 مثل هر عدد را روبه روي آن بنویس.
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ریاضى دومى ها

 مثل هر یک از عددها را بنویس.

           

 هر ساعت چه عددي را نشان می دهد.

      

                               ساعت .............                              ساعت .............          ساعت ............. 

 در هر جاى خالی عدد مناسب بنویس.

 با توّجه به شکل، عبارت هر قسمت را کامل کن و از دو طرف بخوان.

  نوشتن عددها را  ادامه بده.
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دسته هاى ده تایى و یکى

 با توّجه به شکل جدول ها را کامل کن.
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ریاضى دومى ها

مانند نمونه کامل کن. 

 هر عدد را به کلمه ى مناسب آن وصل کن.
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با توّجه به عددهاي نوشته شده در هر جاي خالی عدد مناسب بنویس. 

عددها را در جدول بنویس.  

عددها را ادامه بده و روي کارت ها بنویس.
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ریاضى دومى ها

 با جابه جا کردن رقم هاي روي کارت ها عدد دو رقمی جدید بنویس. 

 دور عددهاي یک رقمی خط بکش.      دور عددهاي دو رقمی خط بکش. 

ویس شکل ها را بشمار و در جاهاي خالی عدد مناسب بنویس. ب ب ی ي ج ر و ر ب ر ل
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رقم هاي آن ....... و ........ است. عدد 56 چند رقمی است؟ .....................  

با رقم هاي 2 و 7 هرچقدر می توانی عددهاي دو رقمی بنویس. ...........................................................

با رقم هاي 3 و 9 هرچقدر می توانی عددهاي دو رقمی بنویس. ...........................................................

مانند نمونه کامل کن.

 عددها را در جدول بگذار و با حروف بنویس.  

ویسبه عدد و حروف بنویس. ب رو و ب
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عددها را ادامه بده و در جاهاي خالی عدد مناسب بنویس.

در جاهاي خالی عددهاي مناسب بنویس.

الگویابی کن.
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در جاهاى خالى عددهاى مناسب بنویس. 

-  یک عدد دو رقمی بنویس که یکی از رقم هاي آن 0 باشد ................................................................................................................ 

-  با دو رقم 4 و 2 هر چقدر می توانی عدد دورقمی بنویس.  ................................................................................................................. 

-  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم یکان و دهگان آن مثل هم باشد. .......................................................................................... 

-  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم یکان آن 8 و رقم دهگان آن 2 تا کمتر از رقم یکان باشد. .................................... 

- با رقم هاي 6 و 3 هر چقدر می توانی عدد دو رقمی بنویس. ............................................................................................................ 

رقم هاى آن  ...........  و ...........  است. -  عدد 69 چند رقم دارد؟ ........................   

با خط کش عددهاي مثل هم را به هم وصل کن.

الگویابی کن.
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ویسعددهاى پنهان شده را پیدا کن و در جاهاى خالى بنویس. ب ى ى ج ر و ن پی ر ن ه پ ى
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1-   10 پرنده روي شاخه نشسته بودند. 3 تا از پرنده ها پرواز کردند.

چند پرنده روي شاخه ماندند؟ 

............. پرنده روي شاخه ماندند.

2- محّمد 27 تیله ي قرمز و سبز دارد. 12 تا از تیله ها قرمز هستند.

چند تیله سبز است؟       

............. تیله سبز است.

3- چهارمین عدد بعد از عددي که شکل نشان می دهد چند است؟ ............... 

         

چهارمین عدد بعد از این عدد ............. است.

4- حامد 18 مداد رنگی داشت. 6 تاي دیگر هم خرید. حاال حامد چند مداد رنگی دارد؟

حامد ............. مداد رنگی دارد.

5- با رقم هاي 4 و 0 هر چقدر می توانی عدد دو رقمی بنویس. ................................................................................... 


