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دوست بادقتم! در تصویر روبه رو چندتا مورچه است؟ 

از چه روشی استفاده کردی تا در شمارش اشتباه نکنی؟

حتمًا به ترتیب آن ها را شمردی و شاید هم با شمردن هر یک مورچه یک عالمت روی آن گذاشتی تا آن را 2 

بار شمارش نکنی. 

اگر درست این کار را انجام داده باشی، پس حتمًا می دانی که در تصویر 19 مورچه است. 

با توجه به عالمت ها، عددهای داخل ابر را در مربع ها بگذار. )یک عدد باقی می ماند(  

   

9 از 10 کم تر است یا می گوییم 10 از 9 بیشتر است.  

 

   
عدد 8 هم باقی می ماند.
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 1 بردیا در مسابقه ی توپ اندازی در سبد، شرکت کرده است. او تعدادی توپ را به سمت سبد پرتاب کرده است 
اما همه ی آن ها داخل سبد نیفتاده اند.
دوست خوبم، با شمردن توپ ها بگو:

 چند توپ داخل سبد افتاده اند؟

 چند توپ بیرون سبد است؟

 بردیا چند توپ را به سمت سبد پرتاب کرده است؟ 

 2 هر قسمت از ُدم بادبادک زیر، عددی را نشان می دهد.
دوست خوبم، مدادرنگی هایت را بردار و قسمت هایی که یک عدد را نشان می دهند، هم رنگ کن.

 3 سارا خواهر کوچک سهیل است. سهیل جدول شگفت انگیز زیر را کامل کرده بود اما سارا وقتی سهیل خانه نبود، 
تعدادی از اعداد را پاک کرد.

به سارا کمک کن تا قبل از آمدن سهیل جدول را دوباره کامل کند.

 4 هر کودک را به ساعتش وصل کن.
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از  من  بلوط های  »تعداد  می گوید:  نیکی  کرده اند.  جمع  گردو  تعدادی  و  بلوط  تعدادی  کدام  هر  ویکی  و  نیکی   5 
بلوط های ویکی بیشتر است ولی گردوهایم کم تر از گردوهای ویکی است«.

 ، << داخل  >> یا دانش آموز باهوش با توجه به تصویر زیر تعداد بلوط ها و گردوهای آن ها را بشمار و با قراردادن عالمت 

تعداد آن ها را با هم مقایسه کن.

 
............... = بلوط های ویکی  بلوط های نیکی = ...............

............... = گردوهای ویکی  گردوهای نیکی = ...............

 1 نادیا خانه ی شکل مقابل را با چوب کبریت ساخته است. او از چند چوب کبریت 
)کانگورو 2016( برای این کار استفاده کرده است؟ 

17 )3  18 )2  19 )1

13 )5  15 )4

 2 در شکل تعدادی ستاره ی پنج پر، شش پر و هفت پر آمده است. چندتا از این 
)کانگورو 2017( ستاره ها پنج پر هستند؟ 

4 )3  3 )2  2 )1

9 )5  5 )4

 3 آرش می خواهد این کفشدوزک ها را به ترتیب زیادشدن خال هایشان به هم 
وصل کند. اگر از کفشدوزکی که یک خال دارد شروع کند، کدام شکل را به دست 
)کانگورو 2018( می آورد؟ 

 )3   )2   )1

 )5   )4

 4 اگر طناب را مثل شکل )از محل نقطه چین( ببُریم، چند تکه طناب به دست 
)کانگورو 2017( می آوریم؟ 

7 )3  6 )2  5 )1

 9 )5  8 )4
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 5 معلم چهار کارت زیر را به باران داد و از او خواست، آن ها را در خانه های رنگی داده شده از کم تر به بیشتر قرار 
دهد. باران باید کدام کارت را در خانه ی سبزرنگ بگذارد؟    

 )4   )3   )2   )1

 در تصویر روبه رو، 2 دسته ی ده تایی و 9 یکی داریم. 

یعنی عدد: 29

حرف: بیست و نه

می دونی اگر یه  دونه به یکی ها اضافه شود، چه عددی ساخته می شود؟ 

1 عددهای دورقمی بساز. )در هر عدد می توانی از رقم های تکراری استفاده کنی.( 0 4, , با 3 رقم  

41 ساخته می شود. 14 44 11, , , با 2 رقم 4 و 1 عددهای   

40 ساخته می شود. 10 و با رقم های 4 و 0 عدد  با رقم های 1 و 0 )صفر( عدد 

41 14 44 11 10 40, , , , , پس 6 عدد دورقمی ساخته شد. 

یک عدد دورقمی بساز که رقم دهگان آن 7 و رقم یکان 2 تا از رقم دهگان کم تر باشد.  

دانش آموز بادقت، مواظب باش اشتباه نکنی. عدد دورقمی، 72 نیست  رقم یکان 2تا از رقم   

دهگان کم تر است یعنی عدد 75.

 6 هر کرم ابریشم باید 10 برگ توت مقابل را بخورد. با دسته بندی کردن برگ ها 
به دسته های ده تایی بگو:

چند دسته ی 10تایی ساختی؟

چند برگ در دسته های 10تایی جا نشدند؟

حال جاهای خالی زیر را کامل کن و بگو این برگ های توت چندتا هستند؟

عدد: ...............
حروف: ............................................

دهتایییکی
92

دهگانیکان
57

دهتایییکان
........................
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 7 6 ماشین مسابقه را در زیر می بینی.
مانند نمونه، عدد قبل و بعد شماره ی هر ماشین را روی چرخ ها بنویس.

 

  
 8 باربد و بهار با رقم هایی که در ذهنشان دارند، اعداد دورقمی ساختند. هر کدام از این دو نفر می تواند سیبی را از 

درخت بچیند که عدد آن سیب برابر با یکی از اعدادی باشد که ساخته است.

بهار چندتا سیب می تواند بچیند؟  کدام سیب ها؟ باربد چند سیب می تواند بچیند؟  کدام سیب ها؟ 

 9 الکی باید عدد 2رقمی بنویسد که رقم یکانش عددی باشد که گرینی با انگشتانش نشان می دهد و دهگانش 3تا 
بیشتر باشد.

او باید کدام یک از رقم ها را استفاده کند؟ آن ها را رنگ کن.

الکی باید چه عددی را بسازد؟
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 6 پانیذ و دوستانش را در زیر می بینی. هر کدام از آن ها برگه ای دارد که روی آن عددی به حروف نوشته شده است. 
عدد چه کسی درست به حروف نوشته نشده است؟

 
4( شیما 3( نازنین  2( پریسا  1( پانیذ 

 7 ژاله با رقم های 7 و 3 چهار عدد دورقمی ساخت و آن ها را به حروف نوشت. کدام گزینه عددی را که ژاله ساخته 
است، نشان نمی دهد؟

4( سی و هفت 3( هفتاد و دو  2( سی و سه  1( هفتاد و سه 

 8 تینا می تواند با کودکانی دوست شود که عدد نوشته شده در دستشان، عددی 2رقمی باشد که دهگانش 3تا کم تر 
از یکانش است. او با چند نفر می تواند دوست شود؟

 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 9 معلم به شایان گفت: »عددی 2رقمی بنویس که یکان آن بزرگ ترین عدد یک رقمی باشد و دهگانش 2 واحد 
کم تر از دهگان باشد.« او باید چه عددی را بنویسد؟

86 )4  97 )3  68 )3  79 )1

دوست مهربونم جواب خیلی از مسئله ها را می توانی با رسم شکل پیدا کنی. 

مثال های زیر را بخوان تا باور کنی. 

نوید 24 شاخه گل قرمز و زرد خرید. اگر 13تا از گل ها قرمز باشد، چندتا از گل ها زرد است؟  

شاید با خودت فکر کنی باید 24تا گل بکشی.  
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نگران نباش، با رسم یک شکل ساده می توانی تعداد گل های زرد را پیدا کنی. 

جشن تولد شادی روز یازدهم ماه بود. 5 روز از تولد او گذشته است. امروز چه روزی از ماه است؟   

روی محور 11 واحد جلو می آییم، چون 5 روز از تولد شادی گذشته است، پس 5 واحد دیگر جلو   

می آییم به عدد 16 می رسیم. امروز شانزدهم ماه است.

لیال در صف ایستگاه اتوبوس ایستاده است. او سومین نفر   

در صف است و پشت او 2 نفر دیگر در صف ایستاده اند. چند نفر 

در صف ایستاده اند؟

لیال سومین نفر در صف است:  

2 نفر دیگر پشت او در صف هستند:

 

5 نفر در صف ایستاده اند. 

 10 در یک زمین کشاورزی 37تا هویج وجود داشت. خرگوش شکمویی 13تا از هویج ها را خورد. با رسم شکلی 
مناسب، بگو چند هویج در زمین باقی مانده است؟
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 11 دوستان شادی در روز 20 اسفند برای او در مدرسه جشن تولد گرفتند. 
اما شادی گفت: »تولد من 6 روز قبل بود«. شادی در چه روزی از اسفندماه به 

دنیا آمده است؟

پله های  از  و  می کنند  شروع  هم  با  آن ها  می دهند.  مسابقه ای  هلیا  و  هیوا   12 
مدرسه باال می روند. در آخر برنده کسی است که زودتر به باالی پله ها برسد.

هیوا روی پله ی 12 است و هلیا 5 پله جلوتر از او است. هلیا روی کدام پله است؟

 10 توپ هایی که در تصویر می بینی، توپ های کیارش و کیمیا هستند. آن ها می خواهند 
یک بازی با توپ انجام دهند. کیمیا می گوید: »ما برای انجام این بازی 5 توپ کم داریم«. 

آن ها باید چند توپ داشته باشند؟
19 )4   18 )3  17 )2  16 )1

)کانگورو 2016(  11 ده بچه به جشن تولد امیرمحمد رفتند. شش تا از بچه ها دختر بودند. چند پسر در جشن بودند؟ 
6 )3  5 )2  4 )1

 8 )5  7 )4

و  دارد  و خروس  مرغ  تعدادی  او  می کند.  زندگی  روستا  یک  در  خانم  کوکب   12 
همیشه تخم مرغ های آن ها را جمع می کند و در سبد می گذارد.

کوکب خانم بعد از یک ماه 3 سبد تخم مرغ جمع کرده است که در هر کدام 15 تخم مرغ قرار 

دارد. یک روز، او از هر سبد 4 تخم مرغ برداشت. چند تخم مرغ در سبدها باقی مانده است؟

20 )4  23 )3  30 )2  33 )1

برقی  سیم  روی  هم  کنار  در  ترتیب  به  کالغ  تعدادی   13 
نشسته اند. پرسیاه از سمت راست، هفتمین کالغی است که روی 
سیم نشسته است. اگر 5 کالغ دیگر در سمت چپ او نشسته 

باشند، روی این سیم برق، چند کالغ نشسته اند؟
10 )1

12 )2

14 )3

16 )4
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 14 پدر به هر کدام از 3 فرزندش 5 سیب داد. شاینا 3تا از سیب هایش را به پریسا داد. بعد پریسا نصف سیب هایش 
)کانگورو 2010( را به گلناز داد. حاال گلناز چند سیب دارد؟ 

7 )3  5 )2  4 )1
 9 )5  8 )4

دانش آموز خالق می دونی چندتا روش برای جمع و تفریق اعداد وجود دارد؟

 7 5 12+ =  رسم شکل         

 7 5 2- =           

 9 3 12+ =  رسم چوب خط         

 9 3 6- =           

 رسم محور

 12 7 3 8- + =     

5 10 5 20 3 5+ + + + + = حاصل عبارت روبه رو را پیدا کن.   

با هر ترتیبی که دوست داری می توانی شروع به جمع عددها کنی. )البته اگر عدد 3 را آخر به   

حاصل اضافه کنی بهتر است.( 
5 10 5 20 3 5 10 20 3 5 20 3 5 40 3 510 20 4

20 40
+ + + + + = + + + + = + + + = + + =� �� � � �� � � 55 3 48
10 45

+ =
 

3 اردک و 2 قورباغه داخل برکه ای شدند. بعد 2 اردک و 5 قورباغه ی دیگر به داخل برکه رفتند.   

چند حیوان داخل برکه است؟

3 2 5+ = در ابتدا 5 حیوان داخل برکه بودند:   

2 5 7+ = 7 حیوان دیگر داخل برکه رفتند: 

 5 7 12+ = 12 حیوان داخل برکه است: 

 13 حاصل هر عبارت را به روش خواسته شده پیدا کن.

 8 6++ == رسم چوب خط:     

 12 5-- == رسم شکل:   

 13 8-- ==   
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 14 هر محور را به عبارت مربوط به آن وصل کن. سپس حاصل هر عبارت را بنویس.

  14 6 3-- -- ==
  

  7 4 11-- ++ ==
  

  6 8 5++ -- ==
  

 15 دو مدادرنگی متفاوت بردار.
حاال بدن هر کدام از کرم های زیر را به روش های مختلف با دو رنگ، رنگ آمیزی کن.

سپس برای هر کدام عبارت جمعی بنویس که حاصل آن برابر 5 باشد.

 

 

 16 متن زیر را با دقت بخوان و هر جا که عالمت  را دیدی، آن را به ساعت مربوطش وصل کن.

وقتی نخودی از مدرسه به خانه برگشت، ساعت به 1 مانده بود. 

او بعد از خوردن ناهار، شروع به انجام دادن تکالیف مدرسه اش کرد.

وقتی همه ی تکالیفش را انجام داد، ساعت به 5 مانده بود. 

او تا ساعت 5 تلویزیون نگاه کرد. 

بعد از آن با برادر کوچکش بازی کرد تا این که مادر برای خوردن شام آن ها را صدا کرد.

نخودی به ساعت نگاه کرد و دید ساعت از 8 گذشته است. 

او شامش را خورد و بعد از مسواک زدن خوابید. 
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پایینش  اگر در هر دایره جمع دو عدد  را کامل کند.  مقابل  باید شکل  امیرحسین   15 
نوشته شود، امیرحسین باید چه عددی را داخل دایره ی سبزرنگ بنویسد؟

11 )2   9 )1

29 )4   18 )3

 16 پرهام، آرین، عرشیا، آریا و امیر هر کدام دو تاس انداختند. حاصل جمع عددهای تاس های کدامشان بیشتر است؟
)کانگورو 2016(  

3( عرشیا 2( آرین  1( پرهام 

5( امیر  4( آریا 

 17 حاصل جمع عبارت کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
1 10 9 10+ + + )4  5 10 6 4+ + + )3  6 10 10 4+ + + )2  5 10 10 5+ + + )1

)کانگورو 2017(  18 کدام تکه را بین دو تکه بگذاریم تا تساوی ها درست شوند؟ 

 )2   )1

 )5   )4   )3

 19 دو اسب آبی، یک ستاره ی دریایی و سه الک پشت با هم به یک غار خالی رفتند. بعد پنج اسب آبی، سه ستاره ی 
)کانگورو 2016( دریایی و چهار الک پشت دیگر هم به همان غار رفتند. حاال چند حیوان در غار هستند؟ 

12 )3  9 )2  6 )1

 18 )5  15 )4

دوست خوبم می تونی بگی در تصویر روبه رو چندتا تیله است؟

برای شمارش تیله ها از چه روشی استفاده کردی؟ تک تک شمردی؟!! 

شاید هم از شمارش چندتا چندتا استفاده کردی. 
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_ _ _ _ _24 30 36 الگوی شمارش رو به عقب را کامل کن.   

عددها 6تا 6تا عقب می آیند.  

با استفاده از شمارش چندتا چندتا می تونی پاسخ 

بعضی از مسئله ها رو به دست بیاری. 

در قفسه ی یک مغازه 3 بسته ی 7تایی مداد مشکی و 4 بسته ی 4تایی مداد قرمز وجود دارد. در   

این قفسه روی هم چند مداد داریم؟
7 14 21

7 7

_ _
+ +

21 مداد مشکی داریم:   

4 8 12 16
4 4 4

_ _ _
+ + +

16 مداد قرمز داریم: 

حال با رسم شکل می تونیم تعداد کل مدادها را به دست بیاریم: 

روی هم 37 مداد مشکی و قرمز داریم. 

 17 نمونه را ببین و با رسم چوب خط الگوی عددی زیر را ادامه بده.
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 18 به پرطال کمک کن تا با کمک محور، رو به عقب بشمارد و الگو را کامل کند.

پرطال قبل از 14 چه عددی را باید بنویسد؟ 

 19 هاچ و هانی می خواهند بدانند، خانه هایشان از چند پنجره به شکل  ساخته شده است.
با دسته بندی کردن پنجره های هر کدام و شمارش تعدادشان به آن ها بگو خانه هایشان چند پنجره دارد.

تعداد پنجره: ...............تعداد پنجره: ...............

 20 روی هر قطار الگوی شمارشی می بینی، آن ها را کامل کن و بگو:

 در شمارش 4تا 4تا عدد بعد از 22 چه عددی است؟

 در شمارش 3تا 3تا عدد قبل از 24 چه عددی است؟

 20 بعد از عدد 1، عدد 3 را نوشته ایم، بعد از عدد 3، عدد 5 را نوشته ایم و بعد از 5، عدد 7 را نوشته ایم. بعد از 7 چه 
)کانگورو 2006( عددی را باید بنویسیم؟ 

7 )3  4 )2  2 )1

 9 )5  8 )4

 21 سارینا شروع به شمردن اعداد می کند. او 7تا 7تا می شمارد. سارینا بعد از عدد 33 کدام یک از اعداد زیر را باید بگوید؟
46 )4  43 )3  40 )2  37 )1

 22 هومن 5 ماشین اسباب بازی دارد. ماشین های او روی هم چند چرخ دارند؟
25 )4  20 )3  15 )2  10 )1

 23 سمیرا 6 جعبه ی قرمز دارد. در هر جعبه ی قرمز 4 مداد وجود دارد. او 3 جعبه ی آبی نیز دارد. در هر جعبه ی آبی 
)Timss( 2 مداد وجود دارد. سمیرا روی هم چند مداد دارد؟ 

30 )4  24 )3  15 )2  6 )1
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ب( 9 توپ بیرون سبد افتاده است.  1 الف( 16 توپ داخل سبد افتاده است. 

پ( بردیا 25 توپ را به سمت سبد پرتاب کرده است. 

 2 

 3 سال گذشته با حل جدول های شگفت انگیز آشنا شدی.

 4 

 5 
8 == << بلوط های نیکی == بلوط های ویکی  7  4 == >> گردوهای نیکی == گردوهای ویکی  5  

 6 

عدد: 24 

حروف: بیست و چهار

59 60 61¬¬ ®®   70 71 72¬¬ ®®  17 18 19¬¬ ®®   7 
36 37 38¬¬ ®®   52 53 54¬¬ ®®    

47 74 70 40 77 44_ _ _ _ _  8 بهار 6 سیب می تواند بچیند: 

91 19 90 10 99 11_ _ _ _ _ باربد 6 سیب می تواند بچیند: 

دهتایییکی
42
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 9 الکی از رقم های 6 و 9 استفاده می کند و عدد 96 را می سازد.

 10 در زمین کشاورزی 37تا هویج وجود داشت:

خرگوش 13تا از هویج ها را خورد: 

24 هویج در زمین باقی مانده است. 

 11 

شادی چهاردهم اسفند به دنیا آمده است.

 12 هلیا روی پله ی هفدهم ایستاده است.

 13 
8 )الف 6 14++ ==          

12 )ب 5 7-- ==            

13 )پ 8 5-- ==            

 
14 

   14 6 3 5-- -- ==
     

   7 4 11 14-- ++ ==
     

   
6 8 5 9++ -- ==

     

دهگانیکان
69
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 15 
    

   

 16 

ساعت به 5 مانده      ساعت به 1 مانده    

ساعت از 8 گذشته      ساعت 5               

 17 

5 8 11 14 17_ _ _ _  18 با شمارش 3تا 3تا می توانیم عددها را ادامه دهیم: 

پرطال قبل از 14 عدد 11 را می نویسد.

 19 دانش آموز عزیز ممکن است شما به روش دیگری تعداد را به دست آورده باشی.

14 18 22 26 30

4 4 4 4

_ _ _ _
++ ++ ++ ++

 20 الف( در شمارش 4تا 4تا عدد بعد از 22، 26 است. 

18 21 24 27 30

3 3 3 3

_ _ _ _
-- -- -- --

ب( در شمارش 3تا 3تا عدد قبل از 24، 21 است. 
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او از 15 چوب کبریت برای این کار استفاده کرده است.  1 گزینه ی »4« 

4تا از ستاره ها پنج پر هستند.  2 گزینه ی »3«  

شکل ایجادشده مانند شکل گزینه ی )4( است.  3 گزینه ی »4«  

 4 گزینه ی »1« 

، 9 از همه بزرگ تر و 0 از همه کوچک تر است؛ پس  در بین اعداد   5 گزینه ی »2« 

باران باید 9 را در مربع قرمز و 0 را در مربع زرد بنویسد. 
3، پس باران باید 5 را در مربع سبز و 3 را در مربع نارنجی بنویسد.  5<< چون

عددی که نازنین باید به حروف بنویسد یک عدد دورقمی است که دهگانش 6 و یکانش 0 است.   6 گزینه ی »3« 

یعنی: عدد: 60 و نازنین باید می نوشت: شصت.

با رقم های 7 و 3 عددهای 37 )سی و هفت(، 73 )هفتاد و سه(، 33 )سی و سه( و 77 )هفتاد و   7 گزینه ی »3« 

هفت( ساخته می شود. 72 )هفتاد و دو( در بین عددها نیست.

در دست کودکان اعداد 14، 58، 30 و 63 نوشته شده است. حاال باید اعدادی را پیدا کنی که   8 گزینه ی »2« 

دهگانشان 3تا کم تر از یکانشان است.
14 و 58 دو عددند که دهگانشان 3تا کمتر از یکانشان است، اما 30 و 63 دو عددند که دهگانشان 3تا بیشتر از یکانشان 

است؛ پس تینا می تواند با 2 کودک دوست شود.
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بزرگ ترین عدد، عدد یک رقمی 9 است.   9 گزینه ی »1« 

2 واحد کم تر از 9 می شود 7، چون شایان باید عدد 79 را بنویسد.

ابتدا توپ هایی که در تصویر می بینی را بشمار. 13 توپ می بینی. درست است؟  10 گزینه ی »3« 

حاال 5تا توپ به آن ها اضافه کن: االن 18 توپ داریم. 

ده بچه به جشن تولد امیرمحمد رفتند.  11 گزینه ی »1« 

شش تا از بچه ها دختر هستند، پس 6تا از بچه ها را خط می زنیم:

3 سبد داریم که در هر کدام 15 تخم مرغ است:  12 گزینه ی »1« 

از هر سبد 4 تخم مرغ برداشته شده است: 

پس 3 بسته ی ده تایی و 3 یکی یعنی 33 تخم مرغ در سبدها باقی مانده است.
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شکل زیر را ببین:  13 گزینه ی »2« 

پرسیاه کالغ هفتم است، پس 6 کالغ در سمت چپ او و 5 کالغ در سمت راست او هستند. دوست باهوشم، با شمارش 
متوجه می شوی که تعداد کالغ ها 12تا است.

پدر به هر کدام از شاینا، پریسا و گلناز 5 سیب داد.   14 گزینه ی »5« 

شاینا 3تا از سیب هایش را به پریسا داد.

پریسا حاال 8 سیب دارد.
او نصف سیب هایش را به گلناز داد، نصف سیب هایش 4تا می شود:

یعنی پریسا 4تا از سیب هایش را به گلناز داده است.

گلناز حاال 9 سیب دارد. 

امیرحسین باید عدد 11 را در دایره ی سبز بنویسد. چون:  15 گزینه ی »2«  

 16 گزینه ی »5«

2 3 5++ ==4 4 8++ ==5 4 9++ ==

تاس های  عددهای  حاصل جمع 
امیر از بقیه بیشتر است.

6 1 7++ ==3 3 6++ ==
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 17 گزینه ی »3« 
6 10 10 4 30

10

++ ++ ++ ==
گزینه ی )2(:   

5 10 10 5 30

10

++ ++ ++ ==
گزینه ی )1(: 

1 10 9 10 30

10

++ ++ ++ == گزینه ی )4(:   5 10 6 4 25

10

++ ++ ++ ==
� � � گزینه ی )3(: 

حاصل جمع عبارت گزینه ی »3« با بقیه فرق دارد. 
8 18 گزینه ی »5«  3 5-- == 1 1 2++ ==

  

 19 گزینه ی »5«
ÂMA KwH SzQ¥¯

ÂÄIÄnj Á½nITw

2 1 3 6



¯̄


++ ++ == اول 6 حیوان به غار رفتند. 

ÂMA KwH SzQ¥¯

ÂÄIÄnj Á½nITw

5 3 4 12



¯̄


++ ++ == سپس 12 حیوان دیگر به غار رفتند. 

12 6 18++ == حاال 18 حیوان در غار هستند. 
 20 گزینه ی »5« 

1 3

2

_
++

بعد از عدد 1، عدد 3 را نوشته ایم. 

3 5

2

_
++

بعد از 3، 5 را نوشته ایم. 

5 7

2

_
++

و بعد از عدد 5، 7 را نوشته ایم: 

 
7 9

2

_
++

پس شمارش 2تا 2تا است. حاال با اضافه کردن 2 واحد به عدد 7، عدد بعدی را می نویسیم: 

33 7 40++ == سارینا اعداد را 7تا 7تا می شمارد. پس بعد از 33 باید عدد 40 را بگوید، چون:   21 گزینه ی »2«  

دانش آموز دانا می دانی هر ماشین 4 چرخ دارد؛ پس با شمارش 4تا 4تا تعداد کل چرخ ها را به   22 گزینه ی »3« 

دست می آوریم. 
 

ماشین های هومن، روی هم 20 چرخ دارند.

در هر جعبه ی قرمز 4 مداد قرمز وجود دارد.  23 گزینه ی »4« 

4 8 12 16 20 24_ _ _ _ _ پس با شمارش 4تا 4تا تعداد مدادهای قرمز 6 جعبه را پیدا می کنیم: 

2 4 6_ _ حاال با شمارش 2تا 2تا تعداد مدادهای آبی 3 جعبه را پیدا می کنیم: 

24 6 30++ == سمیرا روی هم 30 مداد قرمز و آبی دارد. 




