
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثِ ًبم خدای خَة

 تکلیف

 .جبّبی خبلی را ثب اعداد هٌبست کبهل کي -1 

1- 

 پبیِ ی اٍّل

 ............................زیجبی هي: ًبم 

 تبریخ: ............................

 تَجِّ ثِ جَاة جوع، جبّبی خبلی را کبهل کي.  ثب سپسٍ جوع ّبی زیر را ثب چَة خط حسبة کي   -2
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تب از شکالت ّب را خَردًد. چٌد شکالت در جعجِ ثبقی هبًدُ   9شکالت در جعجِ ثَد. ثچِّ ّب    14        

 ------------------- است؟

 

 

 است.   2از هداد شوبرُ ی  -------------  5هداد شوبرُ ی  

 ثلٌدتریي هداد است. -----------ی  هداد شوبرُ

 ّن اًدازُ است.   ---------ثب هداد شوبرُ ی   2هداد شوبرُ ی 

 کَتبُ تریي هداد است.  ---------هداد شوبرُ ی 

 
 

  هسبفردیگرّن سَارشدًد.  5 ایستگبُ هسبفردیگرّن سَارشدًد. در   6هسبفردراتَثَس ثَدًد.   8             

 -------------------  اتَثَس ّست؟ چٌد هسبفردر حبال     

 

 

 

 

هبّی دیگر در حَض اًداخت.            6هبّی دیگر در حَض اًداخت. حسیي ّن    5هبّی در حَض ثَد. علی    5          

 -------------------حبال چٌد هبّی در حَض است؟ 

 

 خَد سٌجی ثبزخَرد آهَزگبر

 ، ًشبى ثدُهحَر  رٍی  ثِ دست ثیبٍر ٍ سپس  چَة خط یب ّر هسئلِ را ثب کوک شکل جَاة   -5

 

 جبّبی خبلی را ثب تَجِّ ثِ شکل کبهل کي. -4
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