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پیشگفتار مؤلف
به نام خالق هستی

شکر و سپاس خداوند بزرگ را که به ما توفیق خدمتگزاری به فرزندان این مرز و بوم را عنایت فرمود.
همکاران محترم و اولیای گرامی؛

ارائه  با تألیف جدید  همانطور که مستحضرید کتاب ریاضی دوم دبستان در سال تحصیلی 91-92 
گردید. در مدتی که از تألیف کتاب درسی تا کنون گذشته بعضًا شاهد نگرانی عّده ای از اولیای گرامی در 
خصوص ارائه ی مفاهیم ریاضی و پاسخ به سؤاالت دانش آموزانشان به دلیل ناآشنا بودن این عزیزان با 
روش های آموزشی کتاب جدیدالتألیف بوده ایم. همچنین نیاز عّده ای از اولیا و همکاران گرانقدر برای تأمین 
خواسته های آموزشی دانش آموزان تیزهوش و مستعد در ارتباط با تمرینات و سؤاالتی متنوع تر و فراتر از 

سطح کتاب که همسو با رویکردهای جدید آموزشی نیز باشد، مشاهده گردید.
جدید  به روش های  راستا  این  در  که  است  طراحی شده  ذکر شده  نیازهای  رفع  برای  کتاب حاضر 
آموزشی، سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان و استفاده از راهبردهای حّل در مسئله توجه شده است.

ابتدای هر فصل این کتاب درسنامه های مربوط به عناوین آن فصل در قالب شعر، داستان و نکته های 
آموزشی هست که برای مطالعه ی دانش آموزان و اولیای گرامی مناسب می باشد.

سؤاالت چهارگزینه ای شامل سؤاالت محض ریاضی برای آشنایی بیشتر با سؤاالت فراتر از کتاب و 
سؤاالتی کاربردی و متنوع با هدف تقویت هوش و آشنایی با استفاده از راهبردهای حل مسائل ریاضی در 

محاسبات روزانه ی زندگی طراحی شده است.
در پایان کتاب هم هفده آزمون دوره ای برای سنجش و ارزیابی دانش آموزان در نظر گرفته شده است 
که هفت آزمون ابتدای آن مربوط به فصل های یک تا چهار کتاب و ده آزمون دیگر مربوط به فصل های یک 

تا هشت کتاب می باشد.
امیدواریم که این مجموعه بتواند در جهت انتقال مفاهیم و آموزش بهتر به دانش آموزان عزیز نقش 

مؤثری داشته باشد.
مدیون خانواده ی پرمهر و صبور خود هستم که رنج تألیف را بر من هموار نمودند.

از همکاران محترم در آموزشگاه اندیشمند به خصوص جناب آقای فتحی و سرکار خانم محمدی که 
در تألیف این کتاب بنده را یاری نمودند، کمال تشکر را دارم.

امیر عبهری

پاییز 1393



فصل 1

عدد و رقم



۸

ریاضی تیزهوشانفصل 1

دوست خوبم! 

اگر بخواهی چند شکل یا چند شیء را شمارش کنی، آیا می دانی که چه نکته هایی را باید رعایت کنی؟

به نکته های 1 تا 4 دقت کن، من این کار را به این صورت انجام می دهم.

نن هتکن اّول دّقت می کنم تا همه ی شکل ها را به ترتیب بشمارم.ک

نن هتکن بعد هم مواظب هستم که هر شکلی را فقط یک بار بشمارم.ک

نن هتکن آخرین شکلی را که شمردم، نشان می دهد که تعداد کل شکل هایم چند تا است. ک

1
2

3 4

765

8
9

11 13

14 141210

نن هتکن به ک که  شکل هایی  است  بهتر  خوبم،  دوست 

از  قبل  یا  بعد  است،  پراکنده  صورت  این 

بگذاری  آن  روی  شمردن هرکدام، عالمتی 

بار  دو  را  شکل  یک  و  نکنی  اشتباه  تا 

نشماری.

نن هتکن برای اینکه بتوانیم جواب یک جمع یا تفریق را به درستی به دست بیاوریم، از وسایل یا راه های مختلفی ک

کمک می گیریم. مثل: استفاده از انگشتان دست، کشیدن محور، استفاده از چینه، چوب خط و ...

۰     ۱     ۲     ۳      ۴     ۵     6     ۷      ۸     ۹     ۱۰

نن هتکن خوب است در تمرینات برای به دست آوردن جمع یا تفریق ک

تمام این راه ها را انجام دهیم و آزمایش کنیم.

نن هتکن یکی از بهترین ابزارها برای به دست آوردن جواب جمع یا تفریق، استفاده از انگشتان دست هایمان ک

می باشد.



۹

عدد و رقم پایه دوم دبستان

کنیم جمع  رو  عدد  دو 
ابزار به  داریم  نیاز 
دستامون از  بهتر  چی 
بشه جمع  که  هفت  با  دو 
دست این  تو  تا  پنج  حاال 
دو با  دو  جمع  هست   ۴

کنیم کم  بخواهیم  که  یا 
کار این  تو  خوب  ابزار 
همرامون هست  همیشه 
از هفت دو تاش کم میشه
دو تا دو هم تو اون دست
»ُنه« میشن  چهارم  و  پنج 

نن هتکن برای شمارش اشکال، اشیا و یا شمارش تعدادی از افراد و ... می توانیم از »چوب خط« استفاده کنیم. این ک

روش بهتر است دونفره انجام شود.

سرشماری

علی رضایی

حمید هاشمی

سعید نظری

بعد از چسباندن نّقاشی ها روی دیوار نمایشگاه 
در  دانش آموزان  رأی  جمع آوری  و  مدرسه 
مورد بهترین نّقاشی، آقای معلّم با کمک حسن 
رأی ها  شمارش  به  شروع  کالس،  نماینده ی 
کرد. او به حسن گفت: ابتدا نام نفرات برتر را 

روی تخته ی کالس بنویسد 

و بعد از خواندن هر رأی یک »چوب خط« کنار نام دانش آموزی که نامش خوانده شده، بکشد. 
در آخر با شمارش دسته های پنج تایی و یکی که حسن به وسیله ی چوب خط ها درست کرده بود، 
نّقاشی دانش آموز »سعید نظری« به عنوان بهترین نّقاشی در بین نّقاشی های کالس انتخاب شد.

نن هتکن همیشه برای مقایسه بین دو عدد قسمت بازشده عالمت ) < > ( که به شکل دهان ماهی است را رو به ک

عدد بیش تر قرار می دهیم.

 

نکن هتکن عالمت مساوی » = « را همیشه بین دو عدد هم اندازه ک

یا دو دسته شکل با تعدادی برابر قرار می دهیم.

 



۱۰

ریاضی تیزهوشانفصل 1

ننن هتکن جدول ارزش مکانی نشان می دهد که رقم ها در ک

یک عدد چه ارزشی دارند. رقم دهگان همیشه 

ارزش بیشتری از رقم یکان دارد.

یکان

61

دهگان

 

ننن هتکن از جدول ارزش مکانی برای دسته بندی شکل ها و خواندن و نوشتن اعداد هم می توانیم استفاده کنیم.ک

ننن هتکن در نوشتن اعداد به حروف کافیست یک »و« بین دو ک

رقم داخل جدول قرار دهیم و عدد را از سمت چپ 

بخوانیم.

 

 23

»بیست و سه«

یکان

و
32

دهگان

 

ننن هتکن برای خواندن و نوشتن صحیح اعداد دورقمی کافیست شکل اعداد زیر را »عدد و حروف« خوب به خاطر ک

بسپاریم.

سی   ۳۰

چهل   ۴۰

پنجاه   ۵۰

شصت   6۰

هفتاد   ۷۰

هشتاد   ۸۰

نود   ۹۰

چهارده   ۱۴

پانزده   ۱۵

شانزده   ۱6

هفده   ۱۷

هجده )هیجده(   ۱۸

نوزده  ۱۹

بیست   ۲۰

هفت   ۷

هشت   ۸

نه       ۹

ده      ۱۰

یازده   ۱۱

دوازده   ۱۲

سیزده   ۱۳

صفر   ۰

یک   ۱

دو   ۲

سه   ۳

چهار   ۴

پنج   ۵

شش   6 ) 6 (

مثال:   نود و سه        )۹۳(

ننن هتکن اگر بخواهیم با دو یا سه »کارت عدد« چند عدد دورقمی بسازیم، عدد با رقم های تکراری نمی توانیم ک

بسازیم. چون تعداد کارت ها مشخص است و تکرار نمی شود.

۸
۸ ۸

6
6 و 6
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عدد و رقم پایه دوم دبستان

ننن هتکن اگر بخواهیم با دو یا سه رقم مشخص، چند عدد دورقمی بسازیم، می توانیم اعداد با رقم تکراری هم ک

۴۴ - ۴۳ - ۳۴ - ۳۳               ۳  و  ۴ بسازیم.            

ننن هتکن کم ترین عدد یک رقمی صفر »0« و بیش ترین عدد یک رقمی »9« می باشد.ک

ننن هتکن اگر یک واحد به 9 یعنی بیش ترین عدد یک رقمی اضافه کنیم، عدد »10« یعنی کم ترین عدد دورقمی ک

به دست می آید.

ننن هتکن ... ، ۱۰۰ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۹6 ، ...ک 99 بیش ترین عدد دورقمی است. 

نکن هتکن .......  ،  ۸  ،  ۵  ،  ۳  ،  ۲برای ادامه ی الگوها، الزم است ابتدا رابطه ی هر الگو را کشف کنیم.ک
+۱     +۲     +۳     +۴

۱۲

 

ننن هتکن الگو معموالً به یکی از حالت های زیر ادامه پیدا می کند.ک

1 ، 3 ، 5 ، ...          ،          ،                ، ... زیاد می شود:      

 8 ، 6 ، 4 ، ...           ،              ،          ، ... کم می شود:      

 1 ، 3 ، 2 ، 1 ، ... تکرار می شود:    ... ،      ،     ،     ،  

1 ،  3 ،  2 ،  4 ، ... هم زیاد و هم کم می شود:     ... ،      ،     ،     ،    
و یا برعکس:                                                                                   2+    1-   2+

ننن هتکن برای حل بعضی از مسائل می توانیم از راهبرد »کشیدن شکل« استفاده کنیم.ک

مثال اول: 5 عدد بعد از عدد 3 چند می شود؟
۰     ۱     ۲     ۳      ۴     ۵     6     ۷      ۸     ۹     ۱۰

مثال دوم: زهرا 7 مداد دارد اگر 3 مداد دیگر داشته باشد، تعداد مدادهایش چقدر می شود؟

مثال سوم: محّمد از 12 گردویی که داشت، 3 گردو را خورد. او اآلن چند گردو دارد؟



۱۲

ریاضی تیزهوشانفصل 1

اّول کننن هتکن بهتر است  ولی  از کدام قسمت تصویر کامل شود،  تقارن  نمی کند که  تقارن 4 قسمتی فرقی  در 

قرینه ی قسمت کناری شکلی که داریم را بکشیم و بعد قرینه ی دو قسمت باقی مانده را با توّجه به دو 

شکل انجام شده کامل کنیم.

)1( )2( )3(

ننن هتکن ابزارهای مختلفی کمک بگیریم. )مثل: چینه، ک از راه و  برای شمارش چندتا چندتایی اعداد می توانیم 

محور، کشیدن شکل، جدول اعداد و ...(

۲  ،  ۴  ،  6  ،  ۸
+۲      +۲      +۲

۳  ،  6  ،  ۹  ،  ۱۲ 
+۳      +۳      +۳

...

۰     ۱     ۲     ۳      ۴     ۵     6     ۷      ۸     ۹     ۱۰  ۱۱   ۱۲



۱۳

سؤاالتچهارگزینهای

در شمارش اشکال، هر شکل را به  ترتيب و ............ مي شماریم.- ۱
4( تعداد زیاد  3( دو بار  2( یک بار  1( چند بار 

در شمارش یکي  یکي، ............... نشان  دهنده ي تعداد کل اشيا یا اشکال مي باشد.- ۲
2( جمع کل اعداد 1(تعداد کل دسته هاي پنج تایي 

4( جمع کل دسته هاي پنج تایي و یکي  3( آخرین عدد شمرده شده  

کدام یك از چوب  خط ها تعداد گل هاي قرمز را به  درستي نشان مي دهد؟- ۳

     )2   )1

 )4   )3

متين و سعيد براي انجام تمرین ریاضي، اقدام به سرشماري تعداد دانش آموزان پایه ي اول تا چهارم مدرسه ي - ۴

خود کردند. با توّجه به چوب خط هایي که کشيدند کدام پایه دانش آموز بيش تري دارد؟
4( پایه چهارم  3( پایه سوم  2( پایه دوم  1( پایه اول 

   

مسئول کتابخانه ي دبستانی براي به دست آوردن تعداد کتاب هاي موجود در کتابخانه ي مدرسه به کمك یکي - ۵

از دانش  آموزان اقدام به سرشماري کتاب ها کرد. با توّجه به چوب خط ها بگویيد در این کتابخانه روي هم 

چند کتاب وجود دارد؟
 43 )2  44 )1
45 )4   34 )3

چوب خطتعدادکتاب

داستان

علمی

سرگرمی

دانستنی  



۱۴
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مغازه داري براي به  دست آوردن تعداد دفترها و مدادهاي مغازه اش، به جاي هر مداد یا هر دفتر یك چوب - 6

خط کشيده است. با توّجه به تعداد چوب  خط ها، اختالف مدادها و دفترهاي این مغازه چندتا می باشد؟
 10 )2  37 )1
 9 )4   36 )3

دفتر:

مداد:
 

عالمت )> <( در کدام یك به درستي قرار گرفته است؟- ۷

 )2   )1

 )4   )3

عالمت )=( را در کدام یك از جاهاي خالي مي توان قرار داد؟- ۸

 )2   )1

 8   )4   )3

 تعداد پرنده  هاي دو درخت روي هم برابر است با عدد کدام جدول؟- ۹

یکی    ده تایی   

2       2 
 )2 یکی    ده تایی 

2       4
 )1

یکی    ده تایی

26       0
 )4 یکی    ده تایی 

2        6
 )3

 پایه دوم دبستاني 32 نفر دانش  آموز دارد. یعني این پایه ............... - ۱۰
1( 2 دسته ي ده تایي و 3 تا یکي دانش آموز دارد.  

2( 3 دسته ي ده تایي و 2 تا یکي دانش آموز دارد.

3( 4 دسته ي ده تایي و 3 تا یکي دانش آموز دارد.
 4( 3 دسته ي ده تایي و 3 تا یکي دانش آموز دارد.

 در صف كالسي مرجان نفر بيست و پنجم كالس است. چند دسته ي ده تایي  و چند تا یکي دانش آموز جلوي - ۱۱
او ایستاده اند؟

2( 5 تا یکي و 20 دسته ي ده تایي 1( 5 دسته ده تایي و 2 تا یکي  
4( 2 دسته ي ده تایي و 5 تا یکي  3( 4 تا یکي و 2 دسته ي ده تایي  



۱۵

عدد و رقم پایه دوم دبستان

مهران 46 مداد دارد. او چند دسته ي ده تایي و چند یکي مداد دارد؟- ۱۲
2( 40 دسته ي ده تایي و 6 یکي 1( 4 دسته ي ده تایي و 6 یکي  

4( 6 دسته ي ده تایي و 40 یکي  3( 6 دسته ي ده تایي و 4 یکي  

83 یعني:- ۱۳
2( 8 یکي و 3 دسته ي ده تایي 1( 3 یکي و 7 دسته ي ده تایي 

4( 8 دسته ي ده تایي و 30 تا یکي  3( 3 یکي و 8 دسته ي ده تایي   

57 یکي و 2 دسته ي ده تایي روي هم برابر است با ...............- ۱۴
2( 7 یکي و 70 دسته ي ده تایي 1( 7 دسته ي ده تایي و 70 یکي 
4( 7 دسته ي ده تایي و  7 یکي  3( 6 دسته ي ده تایي و 7 یکي  

بيش ترین عدد دو رقمي، چند ده تایي و چند یکي است؟- ۱۵
4( 1 ده تایي  3( 9 ده تایي و 9 یکي  2( 10 یکي  1( 99 یکي 

كبري تعداد كارت هاي امتيازي كه تا االن از سه درس فارسي، ریاضي و علوم جمع كرده است جداگانه در - ۱6
جدول هایي نوشت. او روي هم چند كارت گرفته است؟ 

یکی    ده تایی

4         2

یکی    ده تایی

2         0 

یکی    ده تایی
علومفارسیریاضی

1        3

                       75 )2  57 )1
70 )4  56 )3

جدول هاي پایين تعداد ماشين ها و هواپيماهاي آرش را به طور جداگانه نشان مي دهد. تعداد ماشين هاي او - ۱۷

ماشینهواپیما
یکی    ده تایی

4        5

یکی    ده تایی

1        5 

چند تا از هواپيمایش بيش تر است؟ 
40 )2  60 )1

 30 )4   35 )3

وحيد بار اّول 45 صفحه، بار دوم 20 صفحه و بار سوم 30 صفحه از كتابي را خواند. عدد كدام جدول برابر - ۱۸
است با تعداد صفحاتي كه او تا االن خوانده است؟

یکی    ده تایی

90       5
 )4  

یکی    ده تایی

8         5
 )3  

یکی    ده تایی

9        5
 )2  

یکی    ده تایی

5         9
 )1

عدد كدام جدول زیر برابر است با »هفتاد و نه«؟- ۱۹

یکی    ده تایی

79        0
 )4  

یکی    ده تایی

7         9
 )3  

یکی    ده تایی

9        7
 )2  

یکی    ده تایی

70        9
 )1



۱6

ریاضی تیزهوشانفصل 1

عدد كدام جدول به بيش ترین عدد دو رقمي نزدیك تر است؟- ۲۰

یکی    ده تایی

9         6
 )4  

یکی    ده تایی

8         9
 )3 یکی    ده تایی 

9        7
 )2 یکی    ده تایی 

98         0
 )1

۲۱ -18 ، 19 ، 20 ، ... ، 22 عدد كدام جدول برابر با عدد جا افتاده در الگو است؟ 

یکی    ده تایی

0        21
 )4 یکی    ده تایی 

2         3
 )3 یکی    ده تایی 

21        0
 )2 یکی    ده تایی 

1           2
 )1

كدام یك به  درستي خوانده شده است؟- ۲۲

یکی    ده تایی

3          9
 )4 یکی    ده تایی 

6          0
 )3  

یکی    ده تایی

6        9
 )2  

یکی    ده تایی

7           3
 )1

       سی و هفت         نود و شش           شش          سی و نه

كدام یك 63 را به  درستي خوانده است؟- ۲۳
4( سي و شش  3( شش و سه  2( شصت و سه  1( شصت و سي 

كدام عدد زیر به »سي و هشت« نزدیك تر است؟- ۲۴
 27 )4   36 )3  40 )2  39 )1

در صف كالسي 10 نفر جلوي ناهيد و 5 نفر پشت سر او قرار دارند. تعداد دانش آموزان این صف روي هم - ۲۵
چند نفر مي باشند؟

4( چهارده نفر  3( شانزده نفر  2( پانزده نفر  1( یازده نفر 

نام ساسان در ليست كالسي به ترتيب بعد از، مجيد، محّمد و ناصر مي باشد اگر مجيد نفر 23 كالس باشد. - ۲6
ساسان نفر چندم كالس است؟

4( بیست و هفت  3( بیست و پنج  2( بیست و شش  1( سي و پنج 

حامد براي اینکه وزن خود را بداند به روي وزنه رفت با توّجه به شکل - ۲۷
مقابل اگر 6 كيلوگرم به وزن او اضافه شود، وزن حامد چند كيلوگرم 

خواهد شد؟
2( چهل و هشت                        1( چهل و هفت 

4( چهل و شش  3( بیست  



۱۷

عدد و رقم پایه دوم دبستان

كدام عدد زیر از بقيه بيش تر است؟- ۲۸
14 )4 3( نوزده    21 )2 1( ده 

در كدام یك عدد به درستي خوانده شده است؟- ۲۹
4( 32 بیست و سه  3( 52 پنجاه و دو  2( 36 سه و شش  1( 47 چهار و هفت 

عالمت )=( در كدام یك به درستي قرار گرفته است؟- ۳۰
2( هیجده  81 1( 37  هفتاد و سه  

4( 64  شصت و چهار  3( هشتاد و دو  28   

۳۱ -37

37

37

84

84
84

84

84

37

48
48

48
48

48

73

73

7373

73 73

تعداد كدام عدد داخل كادر از بقيه بيشتر است؟ 
1( هفتاد و سه

2( چهل و هشت
3( سي و هفت 

4( هشتاد و چهار 

اردیبهشت ماه- ۳۲

جمعه11
12

13

14

15

16

با توّجه به تقویم روبه رو پانزدهم چه روزي است؟ 
1( دوشنبه
2( سه شنبه

3( چهارشنبه 
4( پنج شنبه 

۳۳ -

29

9292

92

عدد »بيست و نه« روي كدام بادكنك نوشته شده است؟ 
1( آبي  
2( زرد 

3( قرمز 
4( سبز 

پدر علي به بانك رفت و برگه ي نوبت را از دستگاه دریافت كرد. با توّجه به شماره نوبت پدر علي 8 نفر بعد - ۳۴

57
از او چه شماره اي خواهد داشت؟  

2( شصت و پنج  1( هشتاد و سه 
4( شصت و دو  3( شصت و چهار  



۱۸

ریاضی تیزهوشانفصل 1

سه شماره پالك بعد از شماره پالك مقابل چند است؟ - ۳۵

2( هشتادو نه 1( نود  
4( هشتاد  3( هشتادو یک   

به درستي - ۳6 را  بازنده  تيم  امتياز  نگاه كنيد. كدام یك  مقابل  تابلوي  پایاني مسابقه ي هندبال روي  نتيجه ي  به 

تیم سبز           تیم آبی
64            46

خوانده است؟ 
2( چهار و شش 1( شصت و چهار  

4( چهل و شش 3( شش و چهار   

عددهاي كدام دسته از گل ها به  ترتيب نوشته شده است؟ - ۳۷

2862 بیست 
و نه

بیست 
و هفت  )2  2642 بیست 

بیست و پنج
و سه  )1

5315 پنجاه و 
پنجاهدو  )4  6462 شصت 

و پنج
شصت 
و سه  )3

اگر دو دسته ي ده تایي از عددي که در جاي خالي قرار مي گيرد کم شود، چه عددي به دست مي آید؟- ۳۸

هفتاد و چهار - هفتاد و پنج – هفتاد و شش ـ ...... ـ هفتاد و هشت
 56 )4   75 )3  57 )2  97 )1

کم ترین عدد زیر کدام است؟- ۳۹
4( سي    39 )3 2( چهل و دو   14 )1

با رقم های 6 و 3 چند عدد دو رقمي مي توان نوشت؟- ۴۰
 3 )4   4 )3  2 )2  6 )1

یکان كدام یك از عددهاي زیر از بقيه بيشتر است؟- ۴۱
 76 )4   91 )3  28 )2  87 )1

793 ، چند عدد دو رقمي مي توان ساخت؟- ۴۲ باكارت هاي 

 7 )4   9 )3  6 )2  3 )1



۱۹

عدد و رقم پایه دوم دبستان

با رقم هاي شماره ي تلفن آتش نشاني چند عدد دو رقمي غيرتکراري مي توان ساخت؟- ۴۳

                         9 )2  3 )1

 6 )4   7 )3

مجموع رقم هاي یکان و دهگان شماره ي پيراهن كدام فوتباليست از بقيه كم تر است؟- ۴۴

 )4   )3   )2   )1

تعداد بادكنك هاي سارا 18 تا و تعداد بادكنك هاي سحر 12 تا مي باشد جمع رقم هاي دهگان این دو عدد - ۴۵
روي هم برابر است با چند بادكنك؟ 

 2 )2  20 )1

 9 )4  10 )3

مجموع رقم هاي یکان و دهگان كدام عدد 17 است؟ - ۴6
4( 1 و 3    89 )3  79 )2  98 )1

بيش ترین عدد دو رقمي كه با رقم ها 8، 7 و 6  مي توان ساخت، كدام عدد است؟- ۴۷
 78 )4   87 )3  68 )2  86 )1

مجموع رقم هاي یکان و دهگان كدام عدد زیر از 14 كم تر است؟- ۴۸
 94 )4   69 )3  86 )2  77 )1

با رقم هاي روي المپ هاي روشن، چند عدد دو رقمي غيرتکراري مي توان نوشت؟- ۴۹

1                 5                  6                8                   4                 0

9 )4  4 )3  6 )2  2 )1



۲۰

ریاضی تیزهوشانفصل 1

اختالف رقم هاي روي بال هاي كدام پروانه از بقيه كم تر است؟- ۵۰

7
4  )4  3

8
 )3  9

7
 )2  4

1
 )1

عددي دو رقمي كه رقم یکان آن تعداد رنگ هاي رنگين كمان و رقم دهگان آن دو تا كم تر از رقم یکان - ۵۱
آن مي باشد، كدام است؟

 97 )4   57 )3  79 )2  75 )1

با رقم هاي 3، 2، 7 چند عدد دو رقمي غيرتکراري مي توان ساخت که رقم یکان آن 2 باشد؟- ۵۲
 9 )4   2 )3  4 )2  6 )1

کدام یك از عددهاي زیر رقم هاي تکراري دارند؟- ۵۳
2( چهار عدد بعد از 28 1( بیش ترین عدد دو رقمي           

4( 1 و 3  3( یک عدد ما قبل 23   

عددي دو رقمي كه رقم یکان آن 3 و رقم دهگان آن 4 تا بيش تر از رقم یکان آن باشد، كدام است؟- ۵۴
 37 )4   73 )3  34 )2  43 )1

عرشيا 24 عدد مداد رنگي دارد. اگر 2 دسته ي ده تایي و 4 تا یکي به مداد رنگي هایش اضافه كند. او چند - ۵۵
مداد رنگي خواهد داشت؟

 28 )4   44 )3  48 )2  66 )1

محدثه 12 عدد پاك  كن دارد. اگر جاي یکان و دهگان این عدد عوض شود، تعداد پاك  كن هاي او چه - ۵6
تفاوتي خواهد كرد؟

2( 9 پاك کن کم تر خواهد داشت. 1( 9 پاك  کن بیش تر خواهد داشت. 

4( 8 پاك کن کم تر خواهد داشت. 3( 8 پاك کن بیش تر خواهد داشت. 

بستني فروشي تا االن 45 بستني درست كرده است. اگر تعداد بستني هاي او به 87 تا برسد، چند تا یکي و - ۵۷
چند تا دسته ي ده تایي به بستني هایی كه تا االن درست كرده است، اضافه شده است؟  

2( 40 ده تایي و 2 تا یکي 1( 4 تا یکي و 2 ده تایي  
4( 4 ده تایي و 2 تا یکي 3( 40 تا یکي و 2 ده تایي  

كدام عدد از كم ترین عدد دو رقمي 10 تا بيش تر است؟- ۵۸
 19 )4   20 )3  109 )2  100 )1


