
فصل اول: عدد و رقم
8 درس اول: عدد و شمارش 

12 درس دوم: دسته های ده تایی و یکی 

17 درس سوم: معرفی رقم 

23 درس چهارم: جمع و تفریق 

27 درس پنجم: شمارش چندتا چندتا 

30 سنجش پایانی فصل اول 

فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی
34 درس اول: جمع و تفریق ده تایی 

39 درس دوم: جمع و تفریق 

49 درس سوم: جمع و تفریق دو عدد دورقمی 

54 درس چهارم: ادامه ی جمع و تفریق دو عدد 

62 سنجش پایانی فصل دوم 

فصل سوم: اشکال هندسی
درس اول: یادآوری شکل های هندسی و روابط

66  بین شکل ها 

74 درس دوم: تقارن 

81 سنجش پایانی فصل سوم 

فصل چهارم: عددهای سه رقمی
85 درس اول: معرفی پول 

89 درس دوم: معرفی عددهای سه رقمی 

95 درس سوم: عددهای سه رقمی تقریبی 

100 درس چهارم: آمادگی برای جمع و تفریق 

105 سنجش پایانی فصل چهارم 

فصل پنجم: اندازه گیری
109 درس اول: اندازه گیری طول 

113 درس دوم: اندازه گیری دقیق تر 

117 درس سوم: واحد سانتی متر 

121 درس چهارم: واحد میلی متر 

124 سنجش پایانی فصل پنجم 

فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی
128 درس اول: مقایسه ی اعداد 

133 درس دوم: جمع و تفریق عددهای سه رقمی 

140 درس سوم: جمع در جدول ارزش مکانی 

144 درس چهارم: تفریق در جدول ارزش مکانی 

148 سنجش پایانی فصل ششم 

فصل هفتم: کسر و احتمال
153 درس اول: قسمتی از یک واحد 

157 درس دوم: نمایش کسرها 

164 درس سوم: احتمال 

167 درس چهارم: احتمال و کسر 

172 سنجش پایانی فصل هفتم 

فصل هشتم: آمار و نمودار
176 درس اول: سرشماری 

181 درس دوم: نمودار ستونی 

188 درس سوم: نمودار تصویری 

192 درس چهارم: انتخاب نمودار 

195 سنجش پایانی فصل هشتم 
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در شمارش اشکال یا اشیا به روش های زیر می توان عمل کرد: 
به ترتیب بشماریم و آن را فقط یک بار شمارش کنیم.

آخرین عددی که بیان کردیم تعداد را به ما نشان می دهد. 
روی هر شکل را عالمت بزنیم تا در شمارش شکل ها به 

اشتباه نیفتیم.
برای هر شکل چوب خط بکشیم و با شمارش چوب خط ها تعداد 

هر شکل را به دست آوریم.

  1 در باغچه ی زیر چند شاخه گل است؟ بشمار و بنویس.

از چه راهی استفاده کردی تا شمارش گل ها دقیق و درست باشد؟

  2 هر شکل را بشمار و عدد مربوط به آن را وصل کن.

12 15 17 18
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  3 هر کدام از شکل ها چه عددی را نشان می دهد؟

  4 در هر بالن به اندازه ی عدد نوشته شده شکل بکش.

2 6 7 4

  5 در زمین فوتبالی توپ های رنگی افتاده است. با رسم چوب خط و شمارش آن ها تعداد هر شکل را بنویس.

بنفشآبیقرمززرد

3794  6 جدول شگفت انگیز مقابل را کامل کن.

9461

8793

9542671

38914

1765398

3791625

57136

12389



  7 هر ساعت چه عددی را نشان می دهد؟

  8 در هر شکل، عددهای مثل هم را به هم وصل کن.

2 7
84

9
64 6

8

13
35 5 73

7
6

  9 در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

4 65 7

31107

  10 من چه عددی هستم؟ بعد از 7 و قبل از 9 می آیم.

97  
  11 قبل و بعد عددهای زیر را بنویس.

پنج

هشتدو

شش
10
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 تعداد کدام شکل بیشتر است؟ آن را رنگ کن.

 << با توجه به دو شکل رنگ نشده جای خالی را با عدد مناسب پر کن. 

  12 در هر قسمت عددهای زیر را از کم تر به بیشتر مرتب کن و بنویس.

2  -  4  -  3  6  -  5  -  3   9  -  8

   << <<
   << <<

 <<

انتظارات
در شمارش اشیا مهارت کافی دارد.

دو عدد را با هم مقایسه می کند.
توانایی خواندن عددهای کم تر از 100 را دارد.

قبل و بعد عددها را می نویسد.
با نماد عددهای التین آشنایی دارد.

ساعت کامل را می خواند.
مربع شگفت انگیز سطح ساده را حل می کند.
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 ده تا یکی، یک دسته ی ده تایی است. بیست تا یکی، دو دسته ی ده تایی است. سه دسته ی ده تایی 
30تا یکی می شود.

از شکل ها یک دسته ی  با شمردن 10تا 10 تا  می توان  ده تایی،  برای درست کردن دسته های   
ده تایی درست کرد و دور آن خط کشید.

 برای شمارش شکل ها، می توان دسته های ده تایی جدا کرد و تعداد شکل ها را نوشت.
 3 ده تایی و 6 یکی را می توان به صورت 36 نوشت و خواند. سی و شش.

ده تایییکی
74

 عدد 47 یعنی 4 ده تایی و 7 یکی را می توان در جدول قرار داد.

 

  13 با توجه به شکل ها، جدول ها را کامل کن.

           

ده تایییکی

 

ده تایییکی

 

ده تایییکی
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  14 جاهای خالی را کامل کن.

502010  

20 30 60

 

70 80
 

10 9020

 

چهل سی نودده  

  15 اگر جوجه 50، گاو 30، گربه 20 و خرس 10 باشد. خرگوش چه عددی است؟

10 20 30 50

  16 با کنار هم گذاشتن دو کارت زیر یک عدد درست کن و بنویس.

67 به حروف:  به عدد:                   

3 9 به حروف:  به عدد:                   
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4 5

1

2 6

8

وو

و

  17 با جابه جایی هر 2 کارت و کنار هم گذاشتن آن ها، یک عدد درست کن و بنویس.

  18 در هر قسمت دسته های ده تایی جدا کن و با کامل کردن جدول، تعداد شکل ها را بنویس.

ده تایییکی به حروف: 

به عدد: 

ده تایییکی به حروف: 

به عدد: 

ده تایییکی به حروف: 

به عدد: 
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  19  به اندازه ی هر عدد، از شکل ها رنگ کن.

10 10 10 10 10 10 10 10

111111111  

38

10 10 10 10 10 1010

1 111111111  

65

10 10 10 10 10 10

111111111  

50

  20  با توجه به عدد داده شده شکل بکش و جاهای خالی را کامل کن.

به حروف: 
 ده تایی و  یکی

 

ده تایییکی

......................

 

به حروف: 
 ده تایی و  یکی

 

ده تایییکی

......................

 

  21  در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.

یکی ده تایی و 53 یعنی یکی ده تایی و 80 یعنی

یکی ده تایی و 21 یعنی

47

32



  22 هر عدد را به مقدار مناسب آن وصل کن.

84

78

6 ده تایی و 9 یکی می شود

7 ده تایی و 8 یکی می شود

9 ده تایی و 1 یکی می شود

5 ده تایی و صفر یکی می شود

8 ده تایی و 4 یکی می شود

3 ده تایی و 7 یکی می شود

69

91

37

50

16
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رقم  به عددهای 34 و 99 عددهای دورقمی می گویند. به عددهای 3 و 8 
عددهای یک رقمی می گویند.

 رقم های عدد 37، 3 و 7 است. با این رقم ها می توان عددهای 73، 33 
و 77 را هم نوشت.

 کم ترین عدد یک رقمی صفر و بیشترین عدد یک رقمی 9 می باشد.

 بعضی عددهای دورقمی، رقم های آن تکرار می شود، مانند:

... ـ 55 ـ 44 ـ 33 ـ 22 ـ 11

  23 هر کدام از عددهای داده شده چندرقمی هستند؟

59 7 18 3 60 26 11 35 9

رقم های آن را نام ببر و بنویس.  و     24  عدد 67 چند رقم دارد؟  

  25  عدد 50 چند رقم دارد؟ 

  26  با رقم های 3 و 4 چند عدد دورقمی می توان نوشت؟ آن ها را بنویس. 

  27  با رقم های 6 و 1 چند عدد دورقمی می توان نوشت؟ آن ها را بنویس.

رقم های آن را نام ببر و بنویس.  و  



  28 با رقم های مشخص شده، عددهای دورقمی بنویس.

4 و 8
2 و 59 و 8

...........

......................

...........
...........
...........

...........

...........
......................

......................

  29 عددهای یک رقمی را به ترتیب بنویس.

          

  30 پاسخ بده و بنویس.

  با این دو رقم یک عدد دو رقمی بنویس
  کم ترین عدد یک رقمی

  بیشترین عدد یک رقمی

  31 عددهای دورقمی که رقم های آن مثل هم باشند را به ترتیب بنویس.

 

  32 کم ترین عدد دورقمی  و بیشترین عدد دورقمی  است.

  33 یک عدد دورقمی بنویس که هر دو رقم آن از 7 بیشتر باشد.

 در اعداد دورقمی مانند 37، رقم 7 را رقم یکان و رقم 3 را رقم دهگان می نامیم.

  34 یک عدد دورقمی بنویس که رقم یکان آن 3 و رقم دهگان آن 6 باشد.

  35 یک عدد دورقمی بنویس که رقم یکان 5 و رقم دهگان آن 3تا بیشتر از رقم یکان باشد.

  36 دو عدد دورقمی بنویس که رقم یکان آن ها صفر باشد.

 و 

üü

ýý
ïï

þþ
ïï
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  37  سه عدد دورقمی بنویس که یکان آن ها 4 باشد. 

  38 سه عدد دورقمی بنویس که دهگان آن ها 8 باشد. 

  39 من چه عددی هستم؟ دهگانم بیشترین عدد یک رقمی و یکانم 3تا کم تر از دهگان است.

 

  40 دهگان کدام یک از عددهای زیر 4 است؟ دور آن خط بکش.

36       24       53       49       4       40       14  

  41 از 72 تا 80 را روی لباس های این بند رخت بنویس. چند عدد دورقمی نوشته ای؟ عددی را که دو رقم آن مثل 

هم است سبز کن.

  42 نوشتن عددها را ادامه بده.

چهل و هفت ـ چهل و هشت ـ  ـ  ـ  ـ پنجاه و دو ـ پنجاه و سه ـ  ـ 

 ـ پنجاه و شش ـ  ـ  ـ پنجاه و نه ـ  

  43 با رقم های 7, 1 و 2 چند عدد دورقمی می توان نوشت؟ آن ها را بنویس.

, , , , , , ,

ده تایییکی

......................

  44 من چه عددی هستم؟ یکانم 6 و دهگانم 4 است. 

به عدد:        ................. 

به حروف:     ................. 

ده تایییکی

......................

  45 یک عدد دورقمی بنویس که رقم یکان آن 2تا کم تر از دهگان باشد. 



  46 شماره تلفن منزل خود را بنویس. دور بیشترین رقم آن خط بکش. 

  47 الگوی رنگ کردن شکل ها را ادامه بده.

  48 در گلدانی 26 گِل زرد و قرمز است. 14 گل، قرمز و بقیه زرد است.

چند گل زرد در گلدان است؟ در گلدان  گل زرد است.

 

  49 در جعبه ای 35 توت فرنگی و سیب است. 22تا از میوه ها توت فرنگی و بقیه سیب هستند. در جعبه چند سیب است؟

 

در جعبه ............... سیب است.

  50 در شکل زیر چندتا توپ است؟ با رسم شکل، سومین عدد بعد از آن را بنویس.

 

  51 در این صف چند بچه دایناسور ایستاده اند؟ با رسم شکل هفتمین عدد بعد از آن را بنویس.

 
20
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  52 حدس بزن تعداد کدام تخم مرغ بیشتر است؟ با  مشخص کن.

حاال تخم مرغ ها را بشمار. آیا حدس شما درست بود؟

  53 حمید 14 شکالت داشت. 8تا از آن ها را به علیرضا داد. حاال حمید چند شکالت دارد؟ )با رسم محور حل 

کن(. حمید ............... شکالت دارد.

  54 9 اردک در آب شنا می کردند. 7 اردک دیگر هم داخل آب آمدند. حاال چند اردک در آب شنا می کنند

)با رسم محور حل کن(. ............... اردک در آب شنا می کنند.

  55 در جعبه ای 8 توپ سبز بود. 5 توپ سبز دیگر به آن اضافه کردیم. حاال در جعبه چند توپ سبز است؟ )با 

رسم چوب خط حل کن(. در جعبه  توپ سبز است.
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  56 سه قسمت دیگر شکل را مانند قسمت داده شده، با خط کش یا شابلون کامل کن. به طوری که اگر شکل را از 

روی خط ها تا کنیم، قسمت چپ و راست یا باال و پایین روی هم بیفتند.

انتظارات
دسته های ده تایی و یکی درست می کند.

عدد دو رقمی را در جدول ارزش مکانی قرار می دهد.

الگوهای عددی و هندسی را ادامه می دهد.

تعداد اشیا کم تر از 100 را حدس می زند و می شمارد.

شکل با دو محور تقارن را کامل می  کند.



برای پیداکردن حاصل جمع و تفریق از راه هایی مانند:
 چوب خط ، شکل ، استفاده از انگشتان، محور  اعداد و ... استفاده می کنیم.

) تفریق یا منها می گوییم. )-- ) جمع یا بعالوه و به این عالمت )++  به این عالمت

  57 حاصل  جمع و تفریق ها را با انگشتان خود به دست آور.

9 5-- ==7 6-- ==4 4++ ==3 2++ ==

  58 حاصل  جمع ها را با رسم چوب خط پیدا کن.

 4 8++ ==    9 3++ ==   

  59 در جاهای خالی، عدد مناسب بنویس.

  

.......... -  .......... =  ..........  .......... +  .......... =  ..........  

  60 حاصل تفریق ها را با رسم شکل پیدا کن.

14 9-- ==  11 7-- ==   

13 8-- ==
 
15 7-- ==

  
23
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  61 حاصل جمع را با رنگ کردن شکل ها به دست آور.

2 4 5 3++ ++ ++ ==

  62 برای شکل های زیر یک جمع بنویس.

 

 
    ++ ++ ++ ==  

  63 با توجه به محور، جمع یا تفریق مربوط به محور را بنویس و حاصل را به دست آور.

   ++ ==

 
  -- ==

  64 حاصل  جمع ها و تفریق های زیر را به دست آور. )از هر راهی که دوست داری.(

8 3++ == 9 4++ == 11 9-- == 13 5-- ==

7 5++ == 7 7++ == 15 6-- == 14 6-- ==

8 7++ == 8 8++ == 12 8-- == 16 9-- ==

  65 اگر تعداد تیله ها 10تا باشد. چندتای آن ها داخل کاسه است؟  تا

 

  66 اگر تعداد تخم مرغ ها 8تا باشد. چندتای آن  در سبد است؟  تا 
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  67 این قورباغه روی این برگ ها می جهد. الگوی عددی را در هر ردیف به یادش بینداز و کمکش کن تا به برگ 

آخر برسد.

35 40 45 ................ ......... .......

.........40 50 60 ......... ......... .......

.........25 35 45 ......... ......... .......

15 20 25 ......... ......... ....... .......

  68 مجموع عددهای 2 تا 7 را حساب کن و جواب را در برگ بنویس.

...............  
2 3 4 7............

  69 حاصل جمع ها را به دست آور.

 5 5 10 20++ ++ ++ ==  3 20 40 2 10++ ++ ++ ++ ==   

10 20 30 5++ ++ ++ == 5 4 30 10 20++ ++ ++ ++ ==   

 3 5 40 10 5++ ++ ++ ++ ==  20 20 30 5 5++ ++ ++ ++ ==   

  70 ساعت از چند گذشته است؟ 

ساعت به چند مانده است؟

 

  71 جمع هایی را بنویس که حاصل آن ها 9 می شود.

0 9++ ==

1 9++ ==

4 9++ ==

2 9++ ==

5 9++ ==

3 9++ ==



  72 حاصل جمع ها را بنویس و خرس هایی که حاصل جمع کارت آن ها 8 می شود را رنگ کن.

6 3 1++ ++ 2 5 1++ ++ 4 1 5++ ++ 3 2 3++ ++

  73 حاصل هر عبارت را با استفاده از محور پیدا کن.

6 9 8++ -- ==

16 7 4-- ++ ==

  74 با شابلون 5 مثلث کنار هم رسم کن و شکل بساز.

 

انتظارات
جمع و تفریق اساسی را به کمک انگشت، رسم 

شکل، چوب خط و ... انجام می دهد.
جمع و تفریق 3 عدد را انجام می دهد.

شمارش رو به جلو 5تا 5تا و 10تا 10تا را ذهنی 
انجام می دهد.

ساعت را به طور تقریبی بیان می کند. 26



 در شمارش چندتا چندتا برای پیدا کردن رابطه ی الگوها باید مرحله به مرحله پیش رویم تا رابطه ی 
عددها را پیدا کنیم.

3   ، در واقع عدد دوم 3 تا  6 9 12 15

3 3 3 3

, , , ,

++ ++ ++ ++

 در الگوی عددی 

به عدد اّول اضافه شده و 6 به دست می آید. عدد سوم هم، 3 تا به عدد دوم اضافه 
شده و 9 به دست آمده و ما متوجه می شویم که این الگو 3 تا 3 تا اضافه شده.

 در الگوی عددی 10 تا 10 تا، عدد ها 10 تا 10 تا رو به جلو می رود. 
25 45 55

10 10 10

, , ,

++ ++ ++

35

 شمارش چند تا چندتا را می توان با رسم شکل یا رسم چوب خط هم انجام داد.

  75 هر طبقه ی ساختمانی با 5 چینه درست می شود. 

ساختمان 3 طبقه با چند چینه ساخته می شود؟

ساختمان 6 طبقه با چند چینه ساخته می شود؟

 

  76 الگوی عددی مقابل را با رسم شکل کامل کن.  ,  11, 8 , 5

  77 الگوی عدد را با رسم چوب خط پیدا کن.

.............................................147
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  78 با کمک محور رو به عقب بشمار و الگو را کامل کن.

 

...... , ...... , ...... ,12 ,16
--4--4

  79 به خرس کوچولو کمک کن تا در مسیر رفتن به داخل خانه، الگوی عددی را که روی سنگ ها نوشته شده، کامل کند.

8 10 14

  80 شکل ها را با روش خودت، دسته بندی کن و بشمار و بنویس.

  

  81 با شابلون و با رسم  ,  , و  شکل بساز.

  82 حاصل جمع های زیر را به دست آور. )از رسم شکل یا چوب خط استفاده کن.(

4 4 4++ ++ ==8 8 6++ ++ ==9 9 9++ ++ ==3 6 3++ ++ ==

  83 در شمارش 9تا 9تا، عدد بعد از 18 چند می شود؟ 



  84 از عدد 17، 5تا 5تا بشمار تا به عدد 47 برسی؟

17 , ............... , ............... , ............... , ............... , ............... , 47

  85 در شمارش 6تا 6تا، عدد قبل از 24 چند است؟ 

  86 در هر قسمت تعداد شکل ها را بشمار و بنویس.

  87 با توجه به راهنما، شکل را رنگ کن.

انتظارات
الگویابی عددی و هندسی را درک کرده، ادامه 

می دهد. )با چوب خط، محور، چینه و ...(
برای شمارش، دسته بندی می کند.

از شابلون برای رسم شکل استفاده می کند.
جمع های ترکیبی سه عدد یک رقمی را انجام می دهد.
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  1 به تعداد چوب کبریت ها، 8تا اضافه کن و جاهای خالی را کامل کن.

ده تایییکی

......................
     

به حروف:  به عدد:    

  2 با توجه به شکل مقابل، پاسخ بده: 

 عدد را با توجه به شکل بنویس. 

 این عدد چند رقم دارد؟ 

 رقم های آن را نام ببر. 

 با رقم های آن، هر چندتا عدد دورقمی که می توانی بنویس.

  3 با رقم های 7 و 0 و 2 چند عددی دورقمی می توان نوشت؟ آن ها را بنویس.

,  , , , ,  

......
......

7
6++ ==

............7 7 7++ ++ ==

............
16 7-- ==

  4 حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویس. )با هر روشی که می خواهی پاسخ را پیدا کن.(
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  5 جمع ها را کامل کن.

  ++ ++ ==10   ++ ==10  

  ++ ++ ==10   ++ ==10  

  ++ ++ ==10   ++ ==10  

  6 در هر گلدان 10 گل صورتی است. چند گلدان ده تایی داریم؟

   

4 گلدان ده تایی و 3 یکی به آن اضافه می کنیم. حاال جدول را کامل کن و 

بنویس چندتا گل داریم؟
ده تایییکی

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

  7 الگوها را ادامه بده.

 5 7 9

2 2

, , , , ,

++ ++

     , , , ,

-- --6 6
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  8 در اتوبوسی 7 مسافر نشسته بودند. در ایستگاه 9 مسافر دیگر نیز سوار شدند و 4 مسافر از اتوبوس پیاده 

شدند. حاال در اتوبوس چند مسافر نشسته اند؟

 

  9 مهسان 2 بسته شمع سفید و سیاه 8تایی دارد. اگر تعداد شمع های سیاه در هر دو بسته 6تا باشد. تعداد 

شمع های سفید چندتا است؟ )با رسم شکل هم می توانی حل کنی.(
  

  10 عقربه های کوچک را با توجه به الگوی ساعت ها رسم کن.



  11 هر عدد را به کلمه ی مناسب وصل کن و جاهای خالی را با توجه به جمله ی حیوانات کامل کن.

68 39 17

سی و نه
هشتشصت و  هشتاد و 

نود و سهشش هفده

  12 زهرا از مریم پرسید: تو چند سال داری؟ او گفت: من از خواهرم 6 سال بزرگ ترم و خواهرم از بیشترین 

عدد یک رقمی 2 سال کوچک تر است. حاال بگو مریم چند سال دارد؟

  13 با رسم یک خط ماهی را به ظرف آب برسان طوری که از تمام خانه ها عبور کنی و از هر خانه فقط یک بار بگذری.
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