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برایاینکهتعدادشکلهایااشیاراپیداکنیم،آنهارابهروشزیرشمارشمیکنیم:

همهیشکلهارابهترتیبمیشماریموبعدازشمارشهرشکلآنراکنارمیگذاریم.

هرشکلیرافقطیکبارمیشماریم.

آخرینعدد،تعدادشکلهایااشیارانشانمیدهد.

درتصویرزیر،تعدادستارههارامیشماریم.هرستارهایراکهمیشماریمرویآنخطمیزنیمتابیشترازیک

بارشمردهنشود.

تعدادستارهها9تااست.

ان می دهند ددی را ن  هر کدام از شکل ها چه 

) ب(   ) ال

0 ) ب(      )  ال

) ال

) ال
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 1 هر شکل را به عددی که نشان می دهد، وصل کن.

 2 در شکل زیر چندتا آبنبات وجود دارد؟ تعداد آن ها را بنویس.

تعداد آبنبات ها: ...............

 

 3 در شکل زیر، تعداد میوه ها را با کشیدن چوب خط بشمار و با عدد بنویس.

     

44

 4 در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

 5 در محور اعداد زیر، به جای مربع ها، اعداد انگلیسی بنویس.
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 6 حدس بزن در کدام شکل  تعداد توپ ها بیشتر است؟

 

...............     <      ............... با توجه به شکل باال، عبارت روبه رو را کامل کن و از دو طرف بخوان: 

برایاینکهراحتترتعداداشیایاشکلهاراشمارشکنیم،آنهارادستهبندیمیکنیم.

درشکلزیر،برایشمارشتعدادهندوانهها،دستههای10تاییدرستمیکنیم:

تا دسته ی  تایی تا یکی

                 

ده تایییکی

 

تعدادهندوانهها24تااست.24بهحروفبهصورت»بیستوچهار«نوشتهمیشود.

ان می دهد، به حرو بنویسید. ددی را که شکل روبه رو ن  

  

تا یکی داریم  سه دسته ی ده تایی و 
ده تایییکی

به حرو سی و هفت 

دد دو رقمی می گوییم. رقم  را، رقم یکان و رقم  را، رقم دهگان می نامیم.  ، ددی مثل  به 

ده تایییکی

رقم دهگانرقم یکان
رقم دهگانرقم یکان



8

داد دو رقمی بنویسید. ، ا ددهای  و   با 

56 65 66 55- - - دد دورقمی می توانیم بنویسیم  ار  ، چ ددهای  و   با 

دادی هستند که رقم های آن ها تکراری است. ، ا ددها،  و  در بین این 

 7 در هر قسمت، جدول را کامل کن و سپس تعداد شکل ها را بنویس.

ده تایییکیبه عدد: ..................  )الف

به حروف: ...........................     

ده تایییکیبه عدد: ..................  )ب

به حروف:  ...........................    

ده تایییکیبه عدد: ..................   )پ

به حروف:  ...........................    

ده تایییکیبه عدد: ..................  )ت

به حروف:  ...........................    

 8 در هر قسمت، با رنگ کردن بادکنک، عدد شکل داده شده را مشخص کن.

پ(  ب(   الف(  



9

 9 نوشتن عددها را ادامه بده و جاهای خالی را کامل کن.

 10 هر کبوتر یک عدد را نشان می دهد. مانند نمونه، عدد قبل از آن و عدد بعد از آن را به حروف بنویس.

  

 11 در هر گلدان با رقم های داده شده، روی هر گل عدد دو رقمی بنویس.

پ( ب(    الف(  

 12 با رقم های 9، 2 و 0 چندتا عدد دو رقمی می توان نوشت که رقم تکراری ندارند؟ آن ها را بنویس.

 13 در هر قسمت عدد خواسته شده را بنویس.

الف( عدد دو رقمی که رقم یکانش 0 و رقم دهگانش 7 باشد:
دهگانیکان به عدد: ............... 

به حروف: ...............

ب( عدد دو رقمی که رقم دهگانش 9 و رقم یکانش 4تا کم تر از دهگان باشد:
دهگانیکان به عدد: ............... 

به حروف: ...............

پ( عدد دو رقمی که رقم یکانش 3 و رقم دهگانش 3تا بیشتر از یکان باشد: 
دهگانیکان به عدد: ............... 

به حروف: ...............
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بعضیوقتهاباکشیدنشکلیامحوربراییکمسئله،میتوانیمراحتترآنراحلکنیم.

یه  تا از آن ها قرم و ب 2تا گل رز است. اگر   در یک دسته  گل، 

سفید باشند، چندتا از گل ها سفید هستند

 
تا گل سفید هستند. یه ی گل ها، یعنی  تا گل قرم را خ می زنیم. ب ان می دهیم   هر گل را با یک  ن

 

ر تر است. نوید چند سال دارد  ندا،  سال دارد. برادرش نوید،  سال از او ب

س دوباره  واحد به جلو می رویم تا سن نوید را به  داد جلو می رویم، س  ابتدا  واحد روی محور ا

دست آوریم.

 14 پدرام 11تا کتاب داستان دارد. پدرش برای او، 9تا کتاب علمی هم خرید. پدرام روی هم چندتا کتاب 

داستان و علمی دارد؟
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 15 در یک مهدکودک، 45تا بچه هستند. اگر 22تا از بچه ها پسر باشند، چندتا از بچه ها دختر هستند؟

 16 مژده یک کتاب 58 صفحه ای دارد. اگر او دیروز 31 صفحه و امروز 

13 صفحه از کتاب را خوانده باشد، چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

 

 17 امروز روز هجدهم ماه است، 8 روز قبل، چه روزی از ماه بوده است؟

 

 18 روی یک درخت 7تا گنجشک است. 9تا گنجشک دیگر، به آن ها اضافه 

شدند. االن چندتا گنجشک روی درخت است؟

 

 

 19 امیر، سه بسته ی 12تایی مدادرنگی خرید. او از هر بسته 4تا مداد رنگی 

برداشت. چندتا مداد رنگی در بسته ها برایش باقی مانده است؟
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میتوانیمحاصلجمعیاتفریقراباروشهایمختلفبهدستآوریم.

5 را به دست آورید. 7+  حاصل جمع

تا. تا چوب خ دیگر به آن اضافه می کنیم. کال می شود 2 یم،  تا چوب خ می ک ( با رسم چوب خ   ال

                   5 7 12+ =  

ب( با رسم شکل 

( با رن کردن مربع ها 

س  واحد دیگر جلو می رویم. ت( با استفاده از محور روی محور ابتدا  واحد جلو می رویم س

 

13 را با روش های مختل به دست می آوریم 6-  حاال حاصل تفری

تا شکل باقی می ماند. تا از آن ها را کنار می گذاریم.  س  یم، س تا شکل می ک ( با رسم شکل ابتدا   ال

     13 6 7- =  

ب می آییم. س  واحد به  داد، ابتدا  واحد جلو می رویم س ب( با استفاده از محور روی محور ا

 

شمارش5تا5تاو10تا10تا،رادرکالساولیادگرفتید.بااستفادهازشمارش10تا10تامیتوانیمالگویزیررا

10 20 30 40 50 60 70 80 90- - - - - - - - بنویسیم:

تا الگوی زیر را کامل کنید. تا   با توجه به شمارش 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50- - - - - - - - -   
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5 20 40 5+ + + ابل را به دست آورید.    حاصل جمع م

س جمع را انجام دهیم تر است ابتدا هر دوتا  را به یک 0 تبدیل کنیم، س  ب

5 20 40 5 20 40 710 0
10

+ + + = + + =
� ����������  

 20 جمع یا تفریق مربوط به هر شکل را بنویس و سپس حاصل را به دست بیاور.

پ(  ب(   الف(  

 21 حاصل جمع های زیر را با رنگ کردن مربع ها به دست بیاور.

2 )الف 4 9+ + =              

8 )ب  3 1 6+ + + =         

 22 حاصل جمع و تفریق های زیر را با استفاده از محور به دست بیاور.

16 )الف 5- =  

6 )ب 9 7+ - =  

 23 قورباغه ای مطابق شکل زیر، روی محور اعداد در نقطءه صفر قرار دارد. این قورباغه ابتدا در پرش اول 13 

واحد به جلو می پرد، سپس در پرش دوم 8 واحد به عقب برمی گردد و در پرش سوم 7 واحد به جلو می پرد. 

االن قورباغه روی چه عددی قرار دارد؟

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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 24 مانند نمونه، با استفاده از 2 مداد رنگی مختلف، مربع ها را رنگ کن و جمع مربوط به آن ها را کامل کن.

 

 

 

 

 25 در هر آجر، جمع هایی بنویس که حاصل آن 5 باشد.

 

 26 حاصل جمع های زیر را به دست بیاور.

  )ب  )الف

  )ت    )پ

برایپیداکردنتعداداشیایاشکلهامیتوانیمازشمارشچندتاچندتا

استفادهکنیمیعنیبادستهبندیهاییکسانتعدادآنهارامیشماریم.

برایشمارشتعدادمورچههایروبهرومیتوانیمازشمارش4تا4تا

استفادهکنیم:



4باهرباردستهبندی4تابهتعدادمورچههااضافهمیشود. 8 12 16
4 4 4

, , ,

+ + +


الگویعددیباال،الگویشمارش4تا4تااست.

بهنظرشماعددبعداز16دراینالگوچهعددیاست؟
16 20

4

,
+

بهعدد16،چهارتااضافهمیکنیم:

12 16
تعداد مورچه ها
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 تعداد خانه های شکل روبه رو را با استفاده از شمارش 2تا 2تا به دست آورید.

 

یم و به ترتیب می نویسیم  برای شمارش خانه ها، روی هر 2تا از آن ها یک خ می ک

 
2 4 6 8 10 12 14

2 2 2 2 2 2

, , , , , ,
+ + + + + +

 

تعداد خانه ها  = + =14 1 15  خانه خ نخورده باقی ماند، پس 

عددهاییکالگورامیتوانباروشهایمختلفیبهدستآورد.

3 6, , , ,   ددی روبه رو را کامل کنید.   الگوی 

( با رسم شکل  ال

 
ب( با رسم چوب خ 

( با استفاده از محور روی محور  واحد،  واحد به جلو می رویم

  

 27 در هر قسمت، تعداد شکل ها را با استفاده از شمارش چندتا چندتا که باالی آن نوشته شده است، پیدا کن.

پ(  ب(  الف(  

تعداد خانه ها: ...............تعداد دایره ها: ...............تعداد لیوان ها: ...............

, , , , , ,
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 28 هر شکل را به عبارت مناسب آن در ردیف پایین وصل کن.

 4 8 12, , , , ,  29 با کمک محور، الگوی عددی زیر را کامل کن. 

 

, , , , ,16 18 20  30 با کمک محور، رو به عقب بشمار و الگو را کامل کن. 

 

 31 در هر قسمت الگوهای عددی را کامل کن.

ب(   الف(  

ت(  پ(    

 32 برای هر عبارتی که داخل هر خرچنگ نوشته شده است، جواب درست را انتخاب کن.

ب(  الف(  

ت(  پ(  

12, , ,

, , , , ,16 18 20, , ,16 18 20, , ,
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1 

می زنیم.  آن خط  روی  می شماریم،  که  را  آبنباتی  هر   2 

تعداد آبنبات ها، 17تا است.

 

3 

6584 6584

4 

5 

7 کوچک تر از 8 است 6 تعداد توپ های آبی 8تا و تعداد توپ های قرمز 7تا است.

8 بزرگ تر از 7 است
7 > 8

 

 7 با توجه به هر شکل، جدول ها را کامل می کنیم و عدد مربوط به آن را می نویسیم:

به عدد: 22

به حروف:  بیست و دو

به عدد:  15ده تایییکی )ب

به حروف:  پانزده

ده تایییکی )الف
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به عدد: 58

به حروف:  پنجاه و هشت

به عدد:  30ده تایییکی )ت

به حروف:  سی

ده تایییکی )پ

پ( 25   ب( 34   8 الف( 53 

84 85 86 87 88 89 90 91-- -- -- -- -- -- --  9 اعداد را یکی یکی می نویسیم: 

 10 

      

 74 47 77 44-- -- -- ب(   18 81 11 88-- -- --  11 الف(

60، توجه کنید که »06« را نمی توانیم بنویسیم، چون عدد دورقمی نیست. 66-- پ( 

92 29 90 20-- -- --  12 چون سؤال گفته رقم تکراری نداشته باشد، پس عددهای 99 و 22 را نمی نویسیم.  
دهگانیکان به عدد:  70   13 الف(  

به حروف:  هفتاد  
دهگانیکان به عدد: 95  ب( 4تا کم تر از 9 می شود 5، پس: 

به حروف:  نود و پنج  
دهگانیکان به عدد: 63  پ( 3تا بیشتر از 3 می شود 6، پس: 

به حروف:  شصت و سه  

 14 هر کتاب را با یک چوب خط نشان می دهیم. به 11تا کتاب داستان، 9تا کتاب علمی اضافه می کنیم:

 

 15 هر بچه را با یک  نشان می دهیم:

، 22تا را خط می زنیم. 23تا باقی می ماند که تعداد دخترها است. از 45تا 

 

 16 هر صفحءه کتاب را با یک  نشان می دهیم. ابتدا 31تا  را کنار می گذاریم، 

سپس 13تا  را کنار می گذاریم.

14تا  باقی مانده است، یعنی مژده 14 صفحه از کتاب را نخوانده است.
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 17 عدد 18 را روی محور مشخص می کنیم، سپس 8 واحد به عقب می رویم:

 18 روی محور 7 تا جلو می رویم، سپس 9 واحد دیگر نیز به جلو می رویم:

 19 هر مداد رنگی را با یک  نشان می دهیم. 3تا بستءه 12تایی می کشیم:

از هر بستءه 12تایی، 4تا  را کنار می گذاریم. از هر کدام 8تا باقی می ماند. 

بنابراین 24تا مداد رنگی برای امیر باقی مانده است.

 4 6 10++ == پ(  12 6 6-- == ب(  3 5 8++ ==  20 الف(

 21 

2 )الف 4 9 15++ ++ ==        

8 )ب 3 1 6 18++ ++ ++ ==    

 22 الف( 
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ب(

 23 پرش هایی که قورباغه انجام داده است را روی محور نشان می دهیم:

24 
2 5 7++ ==

6 1 7++ ==1 6 7++ ==

4 3 7++ ==3 4 7++ ==

7 0 7++ ==0 7 7++ ==

1 2 2 5++ ++ ==  0 2 3 5++ ++ ==  0 0 5 5++ ++ ==    25 

0 1 4 5++ ++ ==  1 1 3 5++ ++ ==    

20 )الف  20 5 5 4540

40

++ ++ == ++ ==
� ����

 26 در هر قسمت حاصل جمع ها را به دست می آوریم: 

4 )ب  10 30 5 5 4 4 50 5410

40 10 50

++ ++ ++ ++ == ++ ++ == ++ ==40
� ����� � ��� � ����

 

5 )پ  5 10 50 5 5 70 5 7560

10 60 70

++ ++ ++ ++ == ++ ++ == ++ ==10
� ��� � ���� � ����

 

40 )ت 5 20 5 5 5 40 20 8010

10 10

++ ++ ++ ++ ++ == ++ ++ ++ ==10
� �������� � ��

 

 27 الف( لیوان ها را 3تا 3تا جدا می کنیم، 2تا لیوان باقی می ماند.
3 6 9 12

3 3 3

, , ,
++ ++ ++

 

12 2 14++ == تعداد لیوان ها:   
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ب( دایره ها را 5تا 5تا جدا می کنیم، 4تا دایره باقی می ماند.

5 10 15

5 5

, ,
++ ++

 

 

15 4 19++ == تعداد دایره ها:   

پ( خانه ها را، 4تا 4تا جدا می کنیم، 2تا خانه باقی می ماند.
4 8 12 16

4 4 4

, , ,
++ ++ ++

 

 

16 2 18++ == تعداد خانه ها:   

 28 

  29 

 4 8 12 16 20 24

4 4 4 4 4

, , , , ,
++ ++ ++ ++ ++

 

 30 از عدد 20، 2تا 2تا به عقب می رویم:

 

10 12 14 16 18 20

2 2 2 2 2

, , , , ,
-- -- -- -- --

 

7 )الف 14 21 28 35 42

7 7 7 7 7

, , , , ,
++ ++ ++ ++ ++

8 )ب  16 24 32 40 48

8 8 8 8 8

, , , , ,
++ ++ ++ ++ ++

   31 

10 )پ 15 20 25 30 35

5 5 5 5 5

, , , , ,
-- -- -- -- --

10 )ت  16 22 28 34 40

6 6 6 6 6

, , , , ,
-- -- -- -- --

  

ت( 26 پ( 48  ب( 61   32 الف( 20 

, ,
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