
9

 خواندن و نوشتن اعداد 0 تا 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مى خواهيم اعداد 0 تا 10 را با هم بنويسيم:   10

ده – نه – هشت – هفت – شش – پنج – چهار – سه – دو – يك – صفر و بخوانيم: 
اين اعداد به ترتيب مى باشند.

اعداد 0 تا 10 در التين به صورت زير نوشته مى شوند:
0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 نحوه ى شمارش اشيا
هرگاه بخواهيم اشيا را بشماريم، بايد از اّولين آن ها شروع به شمردن كنيم و به ترتيب به شمردن ادامه دهيم و هر شىء را 

فقط يك بار بشماريم تا به آخرين شىء برسيم، آخرين عدد، تعداد آن ها را نشان مى دهد.

در شكل مقابل، چند تخم مرغ مى بينيد؟

در شكل مقابل، سه تخم مرغ وجود دارد. 

 اعداد دورقمى:
براى ساختن اعداد دورقمى، از همين اعداد يك رقمى استفاده مى كنيم. هر عدد دورقمى از دو قسمت يكان و دهگان تشكيل 

شده است. 
مثًال جدول روبه رو، يك عدد دورقمى را نشان مى دهد، به اين صورت كه: رقم يكان، اّولين رقم 
از سمت راست، يعنى 1 و رقم دهگان، دومين رقم از سمت راست و بعد از يكان مى باشد، 
يعنى 9. به جدولى كه رسم كرديم، جدول ارزش مكانى گفته مى شود كه ارزش و مكان هر 

رقم را مشّخص مى كند.

 دسته هاى 10 تايى و يكى:
هر عدد دورقمى شامل دو دسته است: 1) ده تايى 2) يكى. به اين ترتيب كه به تعداد عدد دهگان، دسته هاى 10تايى و به 

تعداد عدد يكان، يكى داريم.

در شكل مقابل، چند عدد شمع وجود دارد؟

با توّجه به شكل، 45 عدد شمع داريم، يعنى: 
4 دسته ى ده تايى و 5 يكى.

 1مثالمثالمثالمثالمثال

دهگانيكان
19

 2مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

دهگانيكان
54

فصل اّول: عدد و رقم
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ابتدایی دوم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

 نوشتن اعداد دورقمى:
الف) با استفاده از ارقام مشّخص: در نوشتن اعداد دورقمى، رقم ها مى توانند به صورت تكرارى در يكان و دهگان ظاهر شوند.

با رقم هاى 2 و 6 اعداد دورقمى بسازيد.

چون عددهاى دورقمى داراى مرتبه هاى يكان و دهگان مى باشند، پس هريك از ارقام 2 و 6 دو بار در يكان و دو بار 
66-22-62-26 در دهگان قرار مى گيرند. 

ب) با استفاده از كارت اعداد: در نوشتن اعداد دورقمى با كارت، رقم هاى تكرارى وجود ندارند؛ يعنى يك كارت نمى تواند 
به طور همزمان هم در يكان و هم در دهگان عدد ظاهر شود پس تكرار مجاز نيست.

با كارت هاى  و  چند عدد دورقمى مى توانيم بسازيم؟

با اعداد داده شده، دو عدد دورقمى مى توانيم بسازيم.

 مقايسه ى اعداد دورقمى:
در مقايسه ى دو عدد دورقمى، ابتدا به دهگان دو عدد توّجه مى كنيم؛ دهگان هر كدام بزرگ تر بود، آن عدد نيز بزرگ تر است.

87 65 كدام يك از اعداد مقابل بزرگ تر است؟ 

87 65>> عدد 8 از 6 بزرگ تر است، پس 87 از 65 بزرگ تر است. 

حاال اگر دهگان هر دو عدد يكسان بود، به سراغ يكان ها مى رويم؛ يكان هر كدام بزرگ تر باشد، آن عدد بزرگ تر است.

85 81 كدام يك از اعداد مقابل بزرگ تر است؟ 

85 81>> دهگان هر دو عدد يكسان است و چون عدد 5 از 1 بزرگ تر است، بنابراين 85 از 81 بزرگ تر است. 

1  كوچك ترين عدد دورقمى   كوچك ترين عدد دورقمى 10 و بزرگ ترين عدد دورقمى 99 مى باشد.
2  تعداد اعداد دورقمى 90تاست.

1

نكته

 روش هاى مختلف شمارش:
الف) استفاده از دسته بندى اَشكال يا اعداد: در اين روش، اَشكال يا اشياء را در دسته هاى 10تايى قرار مى دهيم، سپس تعداد 

دسته هاى 10تايى و تعداد يكى ها را در جدول ارزش مكانى قرار مى دهيم تا تعداد به دست  آيد.

را  مثّلث ها  تعداد  مقابل،  شكل  در 

به دست آوريد.

با توّجه به شكل:  
يك دسته ى 10تايى و 2 يكى مثلّث 

داريم، يعنى 12 مثلّث داريم.

 3مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 4مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 5مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 6مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 7مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

ده تايىيكى
21
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رقم) و  (عدد  اوّل  فصل 

2 5 10 20 5++ ++ ++ ++ حاصل عبارت مقابل را به دست آوريد و در جدول ارزش مكانى بنويسيد. 

براى راحتى كار مى توانيم اعداد شبيه به هم را كنار هم بنويسيم و جواب نهايى را به دست آوريم، بنابراين داريم:

5 5 10 20 2 10 10 20 2 42
10 20
+ + + + = + + + =� �

ب) استفاده از چوب خط براى شمارش: استفاده از چوب خط، نوعى ديگر از دسته بندى مى باشد. در اين روش، به ازاى هر شكل 

يا هر شىء كه مى بينيم، يك خط مى كشيم و هر 5 خط را در يك دسته قرار مى دهيم و يك چوب خّط كامل در نظر مى گيريم 
يعنى  . در آخر هر 2 دسته ى 5تايى را در يك دسته ى 10تايى در نظر مى گيريم و با قرار دادن تعداد دسته هاى 

10تايى و يكى در جدول ارزش مكانى، تعداد اَشكال يا اشياء به دست مى آيد.

به نظر شما، براى به دست آوردن تعداد گوسفندان يك گّله يا تعداد درختان يك باغ، استفاده از كدام روش مناسب تر 

است؟

استفاده از روش چوب خط

استفاده از انگشتان دست براى شمارش، شبيه استفاده از دسته بندى ها يا چوب خط مى باشد.
نكته

ج) استفاده از خّط تقارن: در اين روش، نيازى به شمارش كامل اشياء يا اَشكال نيست، بلكه كافى است تعداد اشياء يا اَشكال 

موجود در يك سمت خّط تقارن را شمارش كنيم و با خودش جمع كنيم.

تعداد ستاره هاى موجود در شكل مقابل چند تاست؟

با توّجه به شكل و خّط تقارنى كه براى آن رسم شده، كافى است تعداد ستاره هاى 
يك سمت شكل را بشماريم. 

7 7 14+ = با توّجه به شكل، تعداد ستاره هاى يك طرف شكل برابر با 7تا است، بنابراين داريم: 

نكته

هنگامى كه خّط تقارن از روى شكل ها عبور كرده باشد، كافى است تعداد شكل هاى يك سمت 
خّط تقارن را شمارش كنيم و با خودش جمع كنيم و در نهايت تعداد شكل هاى روى خّط 
4 4 3 11+ + = تقارن را نيز به آن اضافه كنيم.  

روش هاى مختلف جمع و تفريق اعداد:
 جمع اعداد بر روى شكل:

براى نشان دادن جمع دو يا چند عدد بر روى شكل، ابتدا به تعداد عدد اّول، خانه ها را رنگ آميزى مى كنيم، سپس به سراغ 
عدد دوم مى رويم و به تعداد عدد دوم، خانه هاى باقى مانده را رنگ آميزى مى كنيم تا به آخرين عدد برسيم. پس از تمام شدن 

رنگ آميزى، تعداد خانه هاى رنگ شده را مى شماريم. تعداد خانه هاى رنگ شده، برابر با حاصل جمع است.

 8مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

ده تايىيكى
24

 9مثالمثالمثالمثالمثال

 10مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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ابتدایی دوم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

3 4 2 5++ ++ ++ == ? حاصل جمع اعداد مقابل را بر روى شكل نشان دهيد. 

1 ده تايى و 4 يكى رنگ آميزى شد، يعنى 14 خانه. پس حاصل جمع 
3 4 2 5 14+ + + = برابر با 14 مى باشد.  

 تفريق اعداد بر روى شكل:
تعداد عدد  به  بعد  به تعداد عدد بزرگ تر، خانه ها را رنگ آميزى مى كنيم و  ابتدا  بر روى شكل،  تفريق  براى نشان دادن 
كوچك تر بر روى خانه هاى رنگ شده،  مى زنيم. سپس خانه هاى باقى مانده را مى شماريم. تعداد خانه هاى رنگى باقى مانده، 

برابر با حاصل تفريق است.

11 5−− == ? حاصل تفريق مقابل را بر روى شكل نشان دهيد. 

11 5 6− =  

 جمع و تفريق تركيبى اعداد بر روى شكل:
هرگاه در يك عبارت رياضى، عمل جمع و تفريق با هم به كار رفته باشد، به آن عبارت، جمع و تفريق تركيبى گفته مى شود.

15 6 3−− ++ == ? حاصل عبارت مقابل را با استفاده از شكل محاسبه كنيد. 

ابتدا 15 خانه از شكل را رنگ آميزى مى كنيم و بعد 6 تا از خانه هاى رنگى 
15 6− را خط مى زنيم. 

سپس سه خانه ى ديگر از خانه هاى باقى مانده را رنگ آميزى مى كنيم. 

15 6 3− +

15 6 3 12− + = حاال تعداد خانه هاى رنگى باقى مانده را شمارش مى كنيم كه برابر با حاصل عبارت مى باشد. 

 جمع و تفريق تركيبى با استفاده از چوب خط:
با استفاده از چوب خط نيز مانند شكل عمل مى كنيم، فقط به جاى مربّع ها چوب خط قرار داده و  در جمع و تفريق تركيبى 
تعداد  مى زنيم،  روى چوب خط ها  بر  كم شده  تعداد  به  تفريق  در  و  مى كنيم  اضافه  اعداد جمع شده، چوب خط  تعداد  به 

چوب خط هاى باقى مانده، حاصل جمع يا تفريق و يا جمع و تفريق تركيبى ماست.

 جمع اعداد روى محور:
براى نشان دادن حاصل جمع چند عدد روى محور، ابتدا عدد اّول را پيدا مى كنيم و سپس به تعداد عدد دوم، فاصله هاى بين 
اعداد روى محور را به سمت راست مى شماريم؛ به هر عددى كه رسيديم، آن عدد پاسخ حاصل جمع دو عدد ماست. اگر 
بيش از دو عدد داشتيم، به همين روش عدد سوم را اضافه مى كنيم؛ آخرين عددى كه به آن رسيديم، پاسخ عبارت جمع ما 

خواهد بود.

3 1 4++ ++ == ? حاصل جمع مقابل را روى محور نشان دهيد. 

  3 1 4 8+ + =

 11مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 12مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 13مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 14مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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رقم) و  (عدد  اوّل  فصل 

 تفريق اعداد روى محور:
براى نشان دادن تفريق دو عدد بر روى محور اعداد، ابتدا عدد بزرگ تر را روى محور پيدا مى كنيم. سپس به تعداد عدد 
كوچك تر روى محور اعداد به سمت چپ حركت مى كنيم؛ به هر عددى رسيديم، برابر حاصل تفريق است. دقّت كنيد كه در 

شمارش روى محور اعداد، بايد فاصله ها را بشماريم.

13 4−− == ? حاصل تفريق مقابل را روى محور نشان دهيد.  

ابتدا عدد 13 را روى محور اعداد پيدا مى كنيم، سپس 4 واحد به سمت چپ حركت مى كنيم. به عدد 9 مى رسيم كه 

13 4 9− = همان حاصل تفريق مى باشد. 

 جمع و تفريق تركيبى روى محور اعداد:
براى نشان دادن حاصل عبارت تركيبى روى محور، ابتدا عدد اّول را روى محور پيدا مى كنيم و به تعداد عدد دوم، روى محور 
به سمت راست (در صورت جمع بودن) يا به سمت چپ (در صورت تفريق بودن) حركت مى كنيم و در ادامه به همين روش، 

عدد سوم را اضافه يا كم مى كنيم؛ آخرين عددى كه به آن رسيديم، حاصل عبارت تركيبى ما خواهد بود.

12 3 9++ −− == ? حاصل عبارت مقابل را روى محور اعداد نمايش دهيد. 

     12 3 9 6+ − =

 الگو:
هرگاه اعداد و يا اَشكال با نظم خاّصى به دنبال هم بيايند، يك الگو را تشكيل مى دهند. دو نوع الگو داريم:

الف ) الگوى عددى (شمارش چندتا چندتا):
در شمارش چندتا چندتا، ميان عددها فاصله مى گذاريم.

مى خواهيم از عدد 4، چهارتا چهارتا بشماريم. چگونه بايد عمل كنيم؟

4 4 8+ = ابتدا عدد 4 را مى نويسيم. سپس 4 را با 4 جمع مى كنيم تا به عدد بعدى برسيم، يعنى: 
8 4 12+ = و بعد 8 را با 4 جمع مى كنيم تا به عدد بعدى برسيم: 

4 8 12, , , �
+4 +4 بنابراين داريم: 

در يك الگوى شمارش چندتا چندتا، دو عمليّات رياضى هم مى تواند به كار برود.
نكته

 15مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 16مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 17مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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ابتدایی دوم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

2 3 6 7 10, , , , , ? در الگوى عددى مقابل، عدد بعدى كدام است؟ 

در اين الگو، اعداد به صورت يك درميان با 1 و 3 جمع شده اند و اعداد بعدى الگو را ساخته اند.

2 3 6 7 10 11, , , , ,
+1 +1 +1+ 3 + 3

ب) الگوى تصويرى:
4 , ,� � مى خواهيم با روش هاى زير، الگوى روبه رو (شمارش 4تا 4تا) را كامل كنيم. 

1 ) روش ساعت:

ابتدا ساعت 4، سپس 4 ساعت بعد از آن؛ يعنى ساعت 8 و سپس 
4 ساعت ديگر بعد از آن؛ يعنى ساعت 12 را نمايش مى دهيم.

4 8 12, ,  

2 ) روش شكل:

به تعداد اّولين عدد الگو، 4 مستطيل را رنگ مى كنيم، سپس 4 مستطيل ديگر را با استفاده 
از مدادرنگى هاى مختلف رنگ كرده و آن ها را شمارش مى كنيم و با ادامه دادن رنگ ها، 
4 8 12, , الگوى شمارش كامل مى شود. 

3 ) روش محور:

اّولين عدد الگو را روى محور پيدا مى كنيم، سپس از فاصله هاى بين اعداد را روى محور به سمت راست 4تا مى شماريم؛ به هر عددى 
رسيديم، دوباره به همين روش 4 فاصله به سمت راست حركت مى كنيم تا عدد بعدى به دست بيايد. با هر بار حركت، عدد بعدى 

به دست آمده و الگو كامل مى شود.
       4 8 12, ,

1  ساعت ها به دو صورت عقربه اى و ديجيتال مى باشند. ساعت ديجيتال، ساعتى است كه بدون عقربه مى باشد و اعداد در آن 
معموالً به صورت التين مى باشند. در ساعت ديجيتال، عدد 12 به صورت دو تا صفر، يعنى  نمايش داده مى شود.

2  هرگاه بخواهيم ببينيم كه ساعت به چند مانده و يا از چند گذشته است، بايد اّول، ببينيم كه عقربه ى 
ساعت شمار بين كدام دو عدد قرار دارد. با توجّه به شكل، ساعت از عدد كوچك تر گذشته و به عدد 
بزرگ تر مانده است، يعنى عقربه ى ساعت شمار ميان عددهاى 3 و 4 است، پس ساعت از 3 

گذشته و به 4 مانده است.
بزرگ تر مانده است، يعنى عقربه ى ساعت شمار ميان عددهاى 

گذشته و به  نكته

 حالت خاّص شمارش چندتا چندتا:
حالت هاى مختلفى در شمارش چندتا چندتا وجود دارد. مثل شمارش چهارتا چهارتا، شمارش سه تا سه تا و غيره. اّما يك حالت 
جالب آن است كه اعداد دوتا دوتا شمارش شوند، يعنى ميان آن ها دو واحد فاصله قرار گيرد كه اصطالحًا به آن يك درميان 

مى گوييم. در اين حالت، اعداد يك درميان زوج و فرد مى باشند.

 18مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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رقم) و  (عدد  اوّل  فصل 

6-5-4-3-2-1

فردزوجفردزوجفردزوج

به شمارش اعداد مقابل توّجه كنيد. 

1 3 5 7 9− − − − −� 2 يا 4 6 8 10− − − − −� پس هرگاه بخواهيم اعداد را دوتا دوتا بشماريم، مى گوييم: 

1  به اعداد � و 9 و 7 و 5 و 3 و 1 اعداد فرد مى گويند.
2  به اعداد � و 8 و 6 و 4 و 2 و 0 اعداد زوج مى گويند. 

3  يك عدد دورقمى، وقتى زوج است كه يكان آن زوج باشد و يك عدد دورقمى، وقتى فرد است كه يكان آن فرد باشد.
4  حاصل جمع دو عدد زوج، عددى زوج است و هم چنين حاصل جمع دو عدد فرد نيز عددى زوج است.

5  حاصل جمع يك عدد فرد با يك عدد زوج، عددى فرد است.
4

نكته

 بازى هاى مربوط به اعداد و شمارش:
الف) جدول سودوكو يا مرّبع هاى شگفت انگيز:

را  ستون  و  رديف  مفهوم  ابتدا  آن،  به  مربوط  بازى  و  سودوكو  جدول  توضيح  براى 
يادآورى مى كنيم:

معموالً سودوكو، يك جدول مربّعى است كه 9 سطر و 9 ستون دارد و بر پايه ى استفاده از اعداد يك رقمى است كه بايد 
قانون هاى زير در بازى مربوط به آن رعايت شود.

قانون اّول: در هر سطر جدول، اعداد 1 تا 9 بدون تكرار قرار مى گيرند.
قانون دوم:  در هر ستون جدول، اعداد 1 تا 9 بدون تكرار قرار مى گيرند.

1  سودوكو يك عبارت ژاپنى به معنى «ارقام بايد تنها باشند» مى باشد.
2  جدول سودوكو مى تواند 3 سطر و 3 ستون داشته باشد كه در اين صورت، اعداد 1 تا 3 بدون تكرار در سطرها و ستون ها 

قرار مى گيرند و يا حتّى مى تواند 4 سطر و 4 ستون داشته باشد.
3  سودوكوى اَشكال، نوعى از سودوكو است كه به جاى اعداد، اَشكال مختلف بدون تكرار در سطرها و ستون هاى جدول 

قرار مى گيرند.
3

نكته

ب) بازى ُهپ:
در اين بازى كه 3 نفره به باال مى باشد، شمارش چندتا چندتا تمرين مى شود. در اين بازى، يك نفر از شركت كنندگان به عنوان 
استاد انتخاب مى شود و يك عدد يك رقمى را به دلخواه انتخاب مى كند. سپس نفر اّول بايد شماره ى يك بگويد، بعد به ترتيب 
نفر دوم عدد دو، نفر سوم عدد سه و نفر چهارم عدد چهار را بگويد و ... به اين ترتيب هر كس به عدد انتخاب شده برسد، 
به جاى عدد، كلمه ى ُهپ را مى گويد. مثًال اگر استاد عدد 5 را انتخاب كند، به جاى عدد 5 كلمه ى ُهپ گفته مى شود؛ به همين 

روش، نفرات شش، هفت و ... بايد اعداد خود را بگويند. وقتى عدد 10 مى رسد، بايد كلمه ى ُهپ گفته شود و ... .

در بازى ُهپ، اگر عدد 5 توّسط استاد انتخاب شود، شمارش 5تا 5تا مى باشد. اگر عدد 6 انتخاب شود، شمارش 6تا 6تا انجام 
مى شود. به طور كلّى هر عددى كه توّسط استاد انتخاب شود، شمارش نسبت به آن عدد انجام خواهد شد.

در بازى ُهپ، اگر عدد 

نكته

 19مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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2 تا از عددهاى مقابل پاك شده است. آن 2 عدد به ترتيب كدام اند؟ 1 

2) 81 و 77 1) 79 و 75 
4) 73 و 81 3) 71 و 75 

بازيكنان فوتبال، به ترتيب براى شروع بازى در كنار هم ايستاده اند. لباس يكى از  2 

بازيكنان شماره ندارد. شماره ى لباس اين بازيكن كدام است؟

8 (2   6 (1  
5 (4   10 (3  

نود - 80 - هفتاد - 60 كدام دسته ى اعداد، با دسته ى اعداد روبه رو برابر است؟  3 

2) نود – 80 – 70 - 40 1) پنجاه – 70 – هشتاد - 60 
4) چهل – شصت – هفتاد - 80 3) 90 – هشتاد – 70 - شصت 

تعداد تارهايى كه اين عنكبوت تنيده است، كدام است؟ 4 

24 (2   26 (1  
30 (4   28 (3  

در شكل مقابل، چند مثلّث وجود دارد؟ 5 

15 (2   9 (1  
13 (4   17 (3  

با 10 عدد چوب كبريت دو مربّع ساخته ايم (كوچك و بزرگ). به طورى كه هيچ چوب كبريتى كم يا زياد نيايد. چند چوب كبريت  6 

براى ساخت مربّع بزرگ استفاده كرده ايم؟

10 (4  4 (3  5 (2  8 (1

سازه ى زير با چوب كبريت ساخته شده است. تعداد چوب كبريت هاى به كاررفته در اين سازه كدام است؟ 7 

12 (1
19 (2
17 (3
15 (4

در شكل مقابل، چند مكّعب وجود دارد؟ 8 

10 (2   9 (1  
11 (4   8 (3  

كدام شكل با هشت مكّعب درست شده است؟ 9 

 (4   (3   (2   (1

چهارگزينه اى  سؤاالت 
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خال هاى هر دسته از كفشدوزك ها يك عدد را نشان مى دهد. چوب خط هاى مربوط  10 

به كدام گزينه، مربوط به خال هاى گروهى از كفشدوزك ها نمى باشد؟

 (1

 (2

 (3

 (4

17 عدد سيب را روى صفحه اى چيده ايم و خّط تقارنى روى صفحه درنظر گرفته ايم، به طورى كه خطّ  تقارن آن ها از روى 5 سيب  11 

عبور كرده است. در اين صورت، در هر طرف خّط تقارن، چند سيب قرار دارد؟

12 (4  10 (3  6 (2  5 (1

اگر تعدادى 2 را با هم جمع كنيم، كدام عدد را نمى توانيم به دست آوريم؟ 12 

4) ده 3) هفت  2) هشت  1) شش 

شكل هاى زير يك عدد را نشان مى دهند. با استفاده از روش رسم شكل، بگوييد  13 

ششمين عدد بعد از آن كدام است؟

11 (4  19 (3  17 (2  16 (1

در بازى ُهپ، اگر شمارش از عدد 7 باشد، در كدام حالت بايد كلمه ى ُهپ گفته شود؟ 14 

12 (4  20 (3  10 (2  14 (1

حامد در كوچه ى شماره ى 7 زندگى مى كند. در شمارش چهارتا چهارتا، كوچه ى  15 

قبل از كوچه ى 19 كدام است؟

4 (2   7 (1  

15 (4   19 (3  

آرش از نردبانى كه 15 پلّه دارد پلّه ها را، 3تا 3تا باال آمده است. او چند بار بايد قدم بردارد تا به باالى نردبان برسد؟ 16 

4 (4  5 (3  8 (2  15 (1

در شمارش چندتا چندتا، در كدام حالت به عدد 24 نمى رسيم؟ 17 

4) 5تا 5تا 3) 4تا 4تا  2) 3تا 3تا  1) 2تا 2تا 

اين ماشين ها پشت چراغ قرمز ايستاده اند و منتظر سبز شدن چراغ راهنما مى باشند.  18 

شمارش معكوس شروع شده است، چند ثانيه ى ديگر، ماشين ها شروع به حركت 

مى كنند؟

24 (2   25 (1  

27 (4   26 (3  
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در جاى خالى، كدام عدد قرار مى گيرد؟ 19 

4 (1
6 (2

10 (3
1 (4

در مربّع، چه عددى قرار دهيم تا حاصل جمع  ها از هر دو طرف برابر شود؟ 20 

2 (2   3 (1  
4) هر سه گزينه صحيح مى باشد.   1 (3  

عدد دورقمى كه رقم يكان آن 3 تا بيشتر از دهگان آن باشد، كدام است؟ 21 

64 (4  35 (3  85 (2  58 (1

اميرحسين 7 سال از عرشيا بزرگ تر است و نيما 4 سال از عرشيا كوچك تر است، اميرحسين چند سال از نيما بزرگ تر است؟ 22 

11 (4  3 (3  10 (2  4 (1

يك خرگوش بازيگوش امروز 3 هويج خورده است. او روزانه 2 هويج بيشتر از روز قبل مى خورد.  23 

كدام عبارت، تعداد هويج هايى را كه اين خرگوش در مّدت 3 روز مى خورد، نشان مى دهد؟

2 2 2 6+ + = (2   3 5 7 15+ + = (1  
3 5 2 10+ + = (4   3 2 2 7+ + = (3  

 24 در مزرعه اى تعدادى بز تك شاخ و دوشاخ كه تعداد آنها با هم برابر است، زندگى مى كنند. اگر تعداد شاخ ها روى هم 9تا باشد، 

چند بز تك شاخ و چند بز دوشاخ در اين مزرعه زندگى مى كنند؟

1) 4 بز دوشاخ و 4 بز تك شاخ

2) 3 بز دوشاخ و 3 بز تك شاخ
3) 2 بز دوشاخ و 2 بز تك شاخ
4) 9 بز دوشاخ و 9 بز تك شاخ

چند عدد دورقمى مى توان نوشت كه مجموع رقم هايش 15 شود؟ 25 

4 (4  6 (3  9 (2  8 (1

حاصل جمع كدام دسته از اعداد، عددى زوج است؟ 26 

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

اگر اعداد 1 تا 9 بدون تكرار و به درستى در مربّع جادويى زير قرار گيرند، مجموع  27 

اعداد  حاصل جمع  شد.  خواهد   15 مساوى  و  برابر  هم  با  ستون ها  و  سطرها  تمام 

جاهاى خالى كدام  است؟

27 (4  15 (3  20 (2  25 (1


