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به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

کتابی که در دست دارید »کتاب کار و تمرین ریاضی ششم دبستان« است که آن 
را مؤلفان گرامی خانم مرانک خسروی و خانم فاطمه حاجی محمودی زیرنظر دبیر 

محترم مجموعه تألیف کرده اند.
دبستان  ششم  کالس  برای  پرورش  و  آموزش  جدید  کتاب  براساس  کتاب  این 
نگاشته شده است که تمامی نکته های مربوط به کتاب ریاضی ششم را دربرمی گیرد 
و تمرین های آن به گونه ای طراحی شده که متنوع بوده و ابتکار دانش آموزان را به 

همراه داشته باشد.
آن  هر بخش  و  تفکیک شده  موضوع بندی کتاب درسی  براساس  هر فصل کتاب 

شامل قسمت های زیر است:
1. درس نامه 

2. عبارت های درست یا نادرست
3. کامل کردن جمالت

4. پرسش های چهارگزینه ای
5. پرسش های مبتکرانه

6. پاسخ پرسش های مبتکرانه
بخش پرسش های مبتکرانه فقط برای دانش آموزان عالقه مند و سخت کوش است و معلمان 

عزیز در حل یا عدم حل آن ها صاحب اختیار هستند.
امیدواریم این مجموعه برای دانش آموزان عزیز مفید بوده و در 

رسیدن به موفقیت، یاری گر آن ها باشد.
و  محمودی  حاجی   فاطمه  خانم ها  از  می دانیم  الزم  پایان  در 
مرانک خسروی مؤلفان محترم تشکر کنیم. همچنین از خانم ها 
فرشته کالهی حشمت )حروف چین( و بنفشه دارابی )صفحه آرا(
بهاره خدامی )گرافیست(، مریم رسولی، سارا لطفی مقدم )رسام( 
و خانم ها سپیده رشیدی، رضیه صفریان و زهرا گودرز که برای 
زیادی  زحمت  تمرین  و  کار  مجموعه  کتاب های  جلد  طراحی 

کشیده اند سپاس گزاری کنیم.
انتشارات مبتکران  
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الگوهای عددی

 الگوها می توانند عددی یا هندسی باشند.

2 اعداد زوج هستند و الگوی عددی هستند. 4 6 8 10, , , , , مثاًل اعداد  ...

مضارب عدد 7، نیز یک الگوی عددی دارند.

مضرباولمضربدوممضربسوممضربچهارممضربپنجم…

 
5 7×

 
4 7×

 
3 7×2 7×

 
1 7×

 

به اعداد زیر توّجه کنید و قانون الگو را بنویسید. با این قانون عدد نوزدهم این الگو چند است؟
5 12 19 26 33 40, , , , , ,...  

می توانیم برای حل این الگو از جدول استفاده کنیم.

در واقع قانون الگوی این سؤال را  با دو روش می توان بیان کرد.

)] : اولی شماره شکل − × +1 7 5) ]  

) : دومی ×شماره شکل −7 2)  

هر دو درست است.

)] : اولی ) ]19 1 7 5 131− × + = برای عدد نوزدهم  

) : دومی )19 7 2 131× − =  
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فصل اول : عدد و الگوهای عددی

درس 

د رستمرین های اول ۱

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
نادرست  درست    الف حاصل جمع  دو عدد زوج، همیشه زوج است. 

نادرست  درست   ب حاصل ضرب  عدد زوج در عدد فرد، همیشه فرد است. 

نادرست  درست   ج 45 مضرب 3 و 5 است. 

نادرست  درست   د بزرگ ترین مضرب عدد 3 که دو رقمی و زوج باشد، 99 است. 

نادرست  درست   , هفدهمین عدد، 68 است.  , , ,...4 8 12 16  در الگوی عددی 
نادرست  درست   و اعدادی که هم مضرب 3 و هم مضرب 2 هستند مضرب 6 نیز هستند. 

2ـ کوچک ترین عدد سه رقمی که مضرب 3، 2 باشد و از 160 بزرگ تر باشد چند است؟
ب 164   الف 161    

د 168  ج 162     

5 قانون الگو کدام است؟ 8 11 14 17 20, , , , , , ... 3ـ در الگوی عدد مقابل 
 2 3× + ب      4 1× −  الف 

 4 1× + د      3 2× + ج 

4ـ در الگوی مقابل، شکل سی و هشتم از چند چوب کبریت ساخته شده؟ 
ب 79    الف 78     

د 109  ج 77     

5ـ در الگوی مقابل شکل سیزدهم از چند چوب کبریت ساخته می شود؟ 

ب 43    الف 39     

د 42  ج 40     

 
6ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.

 الف حاصل جمع  یک عدد زوج با یک عدد فرد، .................. است.

ب یازدهمین مضرب طبیعی 7، ..................، است.

، جمله ی سی  و پنجم، عدد .................. است. , , , , ,...4 7 1013 16 ج در الگوی عددی 

د اعدادی مضرب 15 هستند که هم مضرب .................. و هم مضرب .................. باشند.
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7ـ با توجه به شکل های زیر که با چوب کبریت ساخته شده است به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 الف شکل نوزدهم از چند چوب کبریت درست شده است؟ 

ب با 125 چوب کبریت شکل چندم را می توان ساخت؟ 

ج آیا با 300 چوب  کبریت می توان یکی از شکل های الگوی باال را ساخت که هیچ چوب کبریتی باقی نماند؟ چرا؟ 

 

8ـ با توجّه به شکل به سؤاالت پاسخ دهید. 

 الف جمله الگو را بنویسید. 

ب جمله الگو را به صورت نمادین بنویسید. 

ج شکل دهم از چند دایره تشکیل شده است؟ 

د شکل صدم از چند دایره تشکیل شده است؟

9ـ با توجّه به شکل روبه رو به سؤاالت پاسخ دهید:

 الف جمله الگو را بنویسید. 

ب جمله الگو را به صورت نمادین بنویسید. 

ج شکل هفدهم از چند چوب کبریت درست شده است؟ 

10ـ الگوی شکلی مقابل را در نظر بگیرید.

 الف در شکل دهم چند مربع رنگی وجود دارد؟  

ب به شکل پانزدهم باید چند مربع رنگی اضافه کرد تا شکل شانزدهم به وجود آید؟ 

11ـ به الگوی شکل مقابل توجه کنید. 

 الف ردیف آخر شکل دهم از چند دایره درست شده است؟   

ب در شکل بیستم روی هم چند دایره داریم؟ 

12ـ در یک بقالی، کمپوت ها را به این صورت چیده اند. 

 الف اگر با این الگو چیده شود در ردیف یازدهم چند کمپوت چیده می شود؟ 

ب 81 کمپوت در ردیف چیده شده است؟ 
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عدد نویسی

مثال:۱ اگر عدد پنج میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و چهارصد و سی هزار و صد و بیست و هشت را در عدد 
100 ضرب کنیم ارزش مکانی عدد 7 چه تغییری می کند؟

میلیاردهامیلیونهاهزارها

صدیصدیصدیصدی
821034 7965
00821034 7965

 100×

ارزش 7، صدگان میلیون می شود.
عدد را پانصد و شصت و نه میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و دوازده هزار و هشتصد می خوانیم.

مثال:۲ می خواهیم بدانیم عدد 37850601 روی محور زیر بین کدام دو عدد قرار دارد؟ )با تقریب دهگان میلیون(
 , ,37 ابتدا عدد را سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می کنیم 850601

همان طور که می خوانیم: سی و هفت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و ششصد و یک
بین 30 میلیون و 40 میلیون قرار دارد و به 40 میلیون نزدیک  تر است.

مثال۳: حال می خواهیم بدانیم همان عدد 37850601 بین کدام دو عدد با تقریب یکان میلیون است. این دفعه محور را 
با اعدادی می نویسیم که از رقم یکان میلیون به بعد آن صفر است.

این عدد بین 37 میلیون و 38 میلیون است و به 38 میلیون نزدیک تر است.
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د رستمرین های دوم

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را  مشخص کنید.
نادرست  درست   300000000 است.  200 70 9+ + + 300000000 بزرگ تر از  2000 7+ +  الف عدد 

ب بزرگ ترین عدد 8 رقمی غیرتکراری کوچک تر از 50000000 که مضرب 3 و 2 باشد، 49876532 است.

نادرست  درست    
نادرست  درست   ج عدد 4000000 از 4000 تا 1000تا درست شده است. 

نادرست  درست   25670009803 است.  25600709803 بزرگ تر از عدد  د 

2ـ بزرگ ترین عدد کدام است؟
ب 208754301      90078939  الف 

 1000563214 د      200138794 ج 

3ـ در عدد 3956007412 ارزش مکانی رقم 5 چند برابر ارزش مکانی رقم 7 است؟
ب 100000    الف 10000000    

د 1000000  ج 10000     

4ـ محل تقریبی عدد 0/093 روی محور بین کدام عدد است؟
 الف قبل از 0/01  

ب بین 0/09 و 0/1 

ج بین 0/03 و 0/04 

د بعد از 0/1 

++ <<679 1000 5ـ بزرگ ترین عدد ممکن که در  قرار بگیرد و حاصل عبارت درست باشد کدام است؟ 
د 400  ج 322    ب 321     الف 320   

6ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.
، عدد .................. است.  الف کوچک ترین عدد 9 رقمی غیرتکراری بزرگ تر از 300000000

ب ارزش مکانی رقم 2 در عدد 15327094670 .................. است.

ج بزرگ ترین عدد 5 رقمی بین 30000 و 40000 باشد، عدد .................. است.

د ارزش مکانی رقم 7، در عدد 2705102469 .................. برابر ارزش مکانی رقم 6 است.
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فصل اول : عدد و الگوهای عددی

7ـ اعداد را گسترده نویسی کنید.
50072609=

523095 =   
8ـ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 3201567408   3205618740   3210658407   2876542100

 

9ـ سارا تعدادی کارت عدد دارد او می خواهد بدون پاره کردن کارت با آن ها بزرگ ترین عدد 12 رقمی را بنویسید.

 574 31 109 82 69 ⇒ به سارا کمک کنید:  
10ـ من چه عددی هستم؟

 الف کوچک  ترین عدد 9 رقمی غیرتکراری که طبقه میلیونم از رقم های 3، 8، 0 و طبقه هزارم 5، 6 است. .................. 

34502075416 که زوج است.   ب بزرگ ترین عدد 11 رقمی کوچک تر از 

ج کوچک ترین عدد 8 رقمی غیرتکراری بین 60000000 تا 50000000 که طبقه هزار آن از رقم های 6، 0، 7   باشد. 

11ـ اعداد را به رقم و حروف بنویسید:
5000000000 70000000 80000 500 20 1+ + + + + =    

6000000000 400000000 20000000 1000000 40000 30 7+ + + + + =+

70000000000 8000000000 9000000 20000 3 0 500 900+ + + + + + =

12ـ درآمد نفتی یک کشور 85067124900 واحد بوده است.
سؤاالت زیر را در مورد عدد 85067124900 پاسخ دهید.

 الف چه رقمی ارزش مکانی دهگان میلیارد را دارد؟ 

ب در ارزش مکانی صدگان میلیون چه رقمی است؟ 

ج ارزش مکانی رقم 8 چند برابر ارزش مکانی رقم 2 است؟  

د عدد را گسترده نویسی کنید. 

 با تقریب یکان میلیارد عدد باال بین کدام دو عدد قرار می گیرد؟ 
و با رقم های این عدد بزرگ ترین عدد 11 رقمی کوچک تر از 60 میلیارد را بنویسید. 

ز اگر به جای رقم 7 در عدد 85067124900 رقم 3 قرار دهیم عدد بزرگ تر می شود یا کوچک تر؟چه قدر؟
 

ح به عدد 85067124900 چه قدر اضافه کنیم تا به 90 میلیارد برسد؟ 
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13ـ بزرگ ترین عدد 7 رقمی بین دو عدد 7000000 و 6000000 بنویسید که زوج باشد.
 

14ـ مقایسه کنید.
250123 300000

ب   5789001 20134578
  الف

  67001 6701991
د    59325 593250

ج

567 را وارد کرده باشد،  6000×× 567 را با ماشین حساب انجام دهد. اگر او اشتباه  300×× 15ـ علی می خواست عدد 
حاال باید چه عمل و چه عددی را وارد کند تا حاصل درست شود؟

 

 

 

67  بزرگ ترین عدد کوچک تر از 600000000 را بنویسید.  09 28 453 16ـ با کارت های عدد 
 

 

17ـ دانش آموزی عدد 5000800209 را به صورت پنج هزار و هشتصد و بیست و نه نوشت. آیا درست نوشته است؟ چرا؟
 

 

 

18ـ اگر عدد 7065020139 را در 100 ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم 5 در عدد جدید چند است؟
 

 

 

19ـ بزرگ ترین عدد 12 رقمی را بنویسید که طبقه میلیون آن از اعداد 2، 0، 6، و طبقه یکی آن 3، 1، 9 تشکیل شده باشد.
 

 

 

5 چهار عدد زوج بزرگتر از 6000 بنویسید. 6 7 0 20ـ با کارت های
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بخش پذیری

 وقتی می گوییم عدد اول بر عدد دوم بخش پذیر است یعنی باقی مانده تقسیم عدد اول بر عدد دوم صفر است.

در زیر بعضی از قوانین بخش پذیری آورده شده است ولی به یاد داشته باشید راه اصلی همان تقسیم کردن و بررسی باقی 
مانده است.

 همه اعداد بر یک بخش پذیرند.
 اعدادی بر 2 بخش پذیرند که زوج باشند )یکان آن ها 8، 6، 4، 2، 0 باشد.(

مثال 756 ، 138

 اعدادی بر 3 بخش پذیرند که جمع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشد.
مثال 2007 ، 560709     

 اعدادی بر 4 بخش پذیرند که یکان و دهگان آن ها بر 4 بخش پذیر باشند و یا یکان و دهگان آن ها صفر باشد.
9700 ،7916 مثال

 اعدادی بر 5 بخش پذیرند که یکان آن ها 0 یا 5 باشند.
،9005 ،760 مثال

 اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم زوج باشند و هم بر 3 بخش پذیر باشند. 
مثال 396، 1002

 اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم یکان، دهگان و صدگان آن ها صفر باشد و یا بر 8 بخش پذیر باشد. 
79168  ، 2864 مثال 9000 ،

 اعدادی بر 9 بخش پذیرند که جمع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند
مثال 32058 ـ 710064

 اعدادی بر 10 بخش پذیرند که یکان آن ها صفر باشد.
گفتیم عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن عدد بر 3 بخش پذیر باشد. در مورد علت این قانون به مثال زیر 
728 7 100 2 10 8 1= × + × + × توّجه کنید. 

از تقسیم هر 100تایی بر 3 یکی باقی می ماند پس از تقسیم 7 تا 100تایی، 7 تا باقی مانده داریم.
از تقسیم هر10تایی بر 3 یکی باقی می ماند پس از تقسیم 2 تا 10تایی، 2 تا باقی مانده داریم.

از تقسیم هر یکی بر 3 همان 1 باقی می ماند پس از تقسیم 8 تا یکی، 8 تا باقی مانده داریم.
7 17 باقی مانده تقسیم 728 بر 3 است. 2 8 17+ +← = ←

 17 3
15 5
2

−

باید این عمل را تکرار کرد تا باقی مانده تقسیم از 3 کوچک تر شود. )به علت درستی تقسیم(
← 2، باقی مانده تقسیم 728 بر 3 است. پس این عدد بر 3 بخش پذیر نیست.

بقّیه قوانین هم اثبات هایی دارند که از طریق گسترده نویسی عدد به دست آمده اند.
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د رستمرین های سوم

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
نادرست  درست    الف عدد 90، فقط بر 5 و 2 و 10 بخش پذیر است. 

نادرست  درست   ب عددی که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر است حتمًا بر 6 بخش پذیر است. 

نادرست  درست   ج عددی که بر 3 بخش پذیر است حتمًا بر 9 بخش پذیر است. 

نادرست  درست   د 9990 بزرگ ترین عدد چهاررقمی زوج است که بر 3 بخش پذیر است. 

نادرست  درست    در تقسیم یک عدد بر 5 باقی مانده، 4، 3، 2، 1 ، 0 است. 

2ـ کوچک ترین عدد 5 رقمی که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
ب 10000    الف 10005     

د 10002  ج 10008     

572 بر 9 بخش پذیر باشد؟ 6 3ـ در  چه عددی قرار دهیم، تا عدد 
ب 8   الف  9     

د 6  ج 7     

4ـ در تقسیم یک عدد بر 7، باقی مانده چه اعدادی نمی تواند باشند؟
ب 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0   الف  2، 1، 0     

د 5، 4، 3، 2، 1، 0  ج 4، 3، 2، 1    

589 بر 2، باقی مانده چند است؟ 47 5ـ در تقسیم عدد 
ب 2   الف  نمی توان تعیین کرد.    

د 1  ج 0     

 و  بیش  ترین مقدار ممکن را قرار دهید که عدد بر 3 و 4 بخش پذیر باشد. در  63 به جای  4  ́ 6ـ در عدد

چند است؟ +  این صورت 
د 5  ج 12    ب 17     الف 20   

7ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.
 الف عددی که بر 12 بخش پذیر است حتمًا بر 4 و .................. بخش پذیر است.

ب عددی بر 18 بخش پذیر است که حتمًا بر 9 و .................. بخش پذیر باشد.

ج عدد 78356 بر 2 و 9 بخش پذیر .................. .

د عددی بر 6 بخش پذیر است که حتمًا بر .................. و .................. بخش پذیر باشد.
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فصل اول : عدد و الگوهای عددی

8ـ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیر است خط بکشید.

57096   3268   56178   213004

9ـ دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند را خط بکشید و زیر اعدادی که بر 4 بخش پذیرند خط بکشید.

2356   78205   9000   54008   192864

ـ کدام یک از عددها هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر است؟   

ـ آیا این اعداد بر 12 هم بخش پذیر است؟   

10ـ بین عدد 60 تا 150 اعدادی را بنویسید که بر 5 و 9 بخش پذیر باشد.
 
 

11ـ بین اعداد 250 تا 280 چند عدد وجود دارد که بر 3 و 5 بخش پذیر است؟
 
 

12ـ کوچک ترین عددی که بر 2، 3، 5، 9 بخش پذیر است را بنویسید.
 
 

13ـ بزرگ ترین عدد کوچک تر از 1000 که بر 3، 4، 5 بخش پذیر باشد را بنویسید.
 
 

14ـ عدد235 بر 9 بخش پذیر است.  چه رقمی می تواند باشد؟
 
 

15ـ عدد7281 بر 2، 3، 5 بخش پذیر است.  چه رقمی می تواند باشد؟
 
 



درس 

۴
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اعداد صحیح

1- در ریاضی با قرار دادن محل مبدأ و واحد اندازه گیری اعداد صحیح معرفی می شوند، برای نمایش اعدادی که باالی 
صفر و زیر صفر هستند از عالمت های + و - استفاده می کنیم.

2- اعداد باالی صفر را اعداد مثبت و اعداد زیر صفر را اعداد منفی می نامیم.

3- همه اعداد منفی از همه اعداد مثبت کوچک تر هستند.

4- صفر از اعداد صحیح منفی بزرگ تر و از اعداد صحیح مثبت کوچک تر است.

+10 است. ) یا  )10− − −10 برابر  5- قرینه عدد یک، عدد منفی یک است. قرینه عدد 

6- قرینه قرینه هر عدد برابر خود عدد است.

7- در روی محور اعداد صحیح، هر چه به سمت راست برویم، عددها بزرگ تر می شوند. 
4 0+ >   4 4− < +   4 2− < −  

30+

10+

10-

مبدأ
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فصل اول : عدد و الگوهای عددی

د رستمرین های چهارم

1ـ درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
نادرست  درست    الف اعداد صحیح منفی، از صفر بزرگ تر هستند. 

نادرست  درست   ب قرینه ی عدد 0، مساوی خودش است. 

نادرست  درست   ج قرینه ی هر عدد صحیح از خود آن کوچک تر است. 

نادرست  درست   د اعداد طبیعی همان اعداد صحیح مثبت هستند. 

نادرست  درست   +50 بزرگ تر است.  −500 از عدد   عدد 
نادرست  درست   −999 است.  و کوچکترین عدد صحیح منفی سه رقمی عدد 

2ـ کدام یک از اعداد زیر صحیح نیست؟
 2
2 د     /2 5− ج     6

3 ب     5−  الف 

+3 روی محور چند واحد است؟  −8 و  3ـ فاصله ی بین دو نقطه 
د 11 واحد  −11 واحد   ج  ب 5 واحد    −5 واحد    الف  

4ـ در کدام گزینه عددها به ترتیب از کوچک به بزرگ نوشته شده اند؟ )از چپ به راست(
, , , ,0 9 6 2 2− − − ب      , , , ,0 1 3 5 7− − − −  الف 

, , , ,02 5 10 100− − د      , , ,100 98 20 0− − − ج 

2 وجود دارد؟ 07/− 3 و  008/ 5ـ چند عدد صحیح بین 
د 7 تا  ج 6 تا    ب 5 تا     الف 4 تا   

M در کجا قرار دارد؟ C فاصله دارد. نقطه  D و 2 واحد از نقطه  M هم 5 واحد از نقطه  6ـ نقطه 

د 11  ج 5       1+ ب     1−  الف 

+5 چه عددی خواهد بود؟ +2 را مبدأ قرار دهیم قرینه عدد  7ـ در محور زیر اگر به جای 0 عدد 

د 0     2− ج    1− ب     5−  الف 

8ـ سارا در آسانسور یک مرکز خرید در طبقات به دنبال مادرش می گردد. او از طبقه دوم، سه طبقه پایین می رودسپس از آن جا 

5 طبقه باال می آید و مجدداً از آن جا دو طبقه پایین می رود تا مادرش را می بینید. مادر او در طبقه چندم ساختمان بود؟
د چهارم  ج سوم   ب دوم     الف اول   
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9ـ جاهای خالی را با اعداد یا کلمه های مناسب پر کنید.
 الف  روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت .................. حرکت کنیم، عددها کوچک تر می شوند.

ب عدد .................. نه مثبت است و نه منفی.

، عدد .................. است. 7− ج قرینه ی عدد 

د عدد صفر از هر عدد صحیح .................. بزرگ تر است.

 بزرگ ترین عدد صحیح منفی، عدد .................. است.
و قرینه ی قرینه ی هر عدد صحیح منفی، عدد .................. است.

10ـ اعداد زیر را به طور تقریبی روی محور اعداد صحیح نشان دهید و از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

, ,307 100 159+ − −  
11ـ جدول زیر را کامل کنید و با مقایسه ستون اول و سوم یک نتیجه گیری مناسب کنید.

قرینهقرینه

 2−

 8+

 4−

12ـ مقایسه کنید.
( )2 2− − 0 4−5 100− −

3 3+7 5− −3 1− +

13ـ به کمک الگویابی جاهای خالی را پُر کنید.

, , , , , , ,1 1 5 5 9 9− + − + − +
  

, , , , ,10 20 30 40+ − + −

, , , , , , , ,− −200 100 0 100 200
  

, , , , , , ,1 5 9 13

1 تومان پول داشت. حقوق او یک میلیون و 600 هزار تومان  500 000/ / 14ـ علیرضا امروز صبح در حساب خود 
950 تومانی داشت که پرداخت کرد. یک طلب 25  000/ است که ساعت 10 صبح به حسابش واریز شد. یک قسط 
150 تومان خرید کرد. علیرضا در آخر شب  000/ هزار تومانی داشت که از همکارش دریافت کرد. برای منزل هم 

چقدر پول دارد؟
 
 
 

15ـ پارسا در طبقه 2- وارد آسانسور شد او می  خواست به طبقه پنجم برود. او چند طبقه باید باال برود؟
 
 


