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ها شروع به مان را بشماریم باید از اولین آنهاي اطرافهاي باهوش کالس دوم هر وقت بخواهیم اشیا یا شکلبچه
.بار بشماریم تا به آخرین برسیمیکشمارش کنیم و به ترتیب بشماریم و هر یک را فقط 

.دهندهاي زیر اعداد مشخصی را نشان میهر یک از شکل

شکل
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حروفیکدوسهچهارپنج
التین54321
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رقم9876
حروفششهفتهشتنه
التین9876

.آیندعددها از کنار هم قرار گرفتن همین رقم ها به وجود می
:دهندهاي مشخصی را نشان میها زمانهر یک از آن. هاي زیر دقت کنیدهاي عزیز به ساعتبچه

عدد و شمارش
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:دهیم، مثالقرار میي دو شکل زیر، ابتدا تعداد هر یک را شمرده، سپس عالمت مناسببراي مقایسه

9<7
.تر است از هفتتر از نُه یا نُه بزرگخوانیم هفت کوچکو می

انگیزسودوکو یا جدول شگفت
در . شودستون دارد و در آن از اعداد یک رقمی استفاده می9سطر و 9که معموالً یک جدول مربعی شکل است 

بدون تکرار 9تا 1گیرند و در هر ستون هم اعداد ها قرار میبدون تکرار رقم9تا 1هر سطر جدول اعداد 
.نیز برقرار استستون دارند 3ردیف و 3هاي رنگی داخل که این قانون براي مربع. ها باید قرار بگیرندرقم

691435827
234876951
785192436
863924175
579681342
412753698
957368214
348217569
126549783

اسـت، اعـدادي   اعدادي که به رنگ قرمز در جدول باال نوشـته شـده  
.باحل جدول باید آن ها را بتوانید پیدا کنیداست که 
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 هاي داراي سؤال
تشريح پاسخ

 نامهدرس

 

قم
و ر

دد 
ع

 
95 

  جمع و تفريق تركيبي اعداد
  .شود به آن عبارت جمع و تفريق تركيبي گفته مي. رود ميگاهي در يك عبارت، عمل جمع و تفريق با هم به كار 

  :جمع و تفريق تركيبي اعداد بر روي شكل
11  =6  – 4  +13  

                                            
  :جمع و تفريق تركيبي اعداد بر روي محور

8 =4  – 5  +7  

  
  

  الگوها
  .دهند به دنبال هم بيايند، يك الگو را تشكيل ميهرگاه اعداد و يا اشكال با نظم خاصي 

  :الگوهاي عددي
, , , , ...

  

3 6 9 12
3 3 3  

, , , , ...

  

1 2 4 7
1 2 3  

  :الگوي تصويري

                  

                                

  
است بايد اول ببينيم كه هاي خوب هر وقت بخواهيم ببينيم كه ساعت به چند مانده و يا از چند گذشته  بچه

  .ي كوچك ي ساعت شمار بين كدام دو عدد قرار دارد يعني همان عقربه عقربه
) 9(تر  يعني از عدد كوچك. است 10و  9ي ساعت شمار ميان عددهاي  با توجه به ساعت زير، عقربه

  .مانده است) 10(تر  گذشته و به عدد بزرگ
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................با رقم 
................................با حروف 

)بار تکرار4- 93ظفر - کرج(...............................................................................................................................................................................................
روي هم چند تا مداد داریم؟ .مداد داریمتاییي دهدسته5تایی با دسته ده2- 5

)بار تکرار4-94-علوم پزشکی-شیراز(........................................................................................................................................................................
. تا کمتر از یکان باشد4و رقم دهگان 7عددي بنویسید که رقم یکان آن - 6

)بار تکرار6-93-ارسطو-تبریز(...............................................................................................................................................................................
باشد؟ 8یا 6و رقم دهگان آن یا 4توان نوشت که رقم یکانش چند عدد دو رقمی می- 7

)بار تکرار6- 93- ارسطو- تبریز(.......................................................................................................................................................................................
. هاي زیر را با رسم شکل پیدا کنحاصل تفریق- 8

)بار تکرار5- 94- علوم پزشکی- شیراز(.............................................................................................................................................................................
. خط، بنویسهاي زیر را با رسم چوبحاصل جمع- 9

)بار تکرار5-92-علوم پزشکی-شیراز(........................................................................................................................................................................
.جمع و تفریق داده شده را روي محور نشان دهید- 10

 = .............6 +8

 = ............7–15
)بار تکرار4-93-ظفر-کرج(........................................................................................................................................................................................

 =7 +6+3
 =9+8  =4 +3+5

 =5-12  =6-14
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)تکرار ارقام مجاز است(. توانید، بنویسیدرقمی که می2هر چند تا عدد 1و و 6هاي با رقم- 7
)94-ساعی-تبریز(.......................................................................................................................................................................................................

ها یک است؟ ي تفریق آنماندهو  باقی13حاصل جمع کدام دو عدد - 8
7و 96و 84و 5

)93-ارسطو-تبریز(......................................................................................................................................................................................................

. دست آوریده ها را بها و تفریقحاصل جمع- 9
=6+6=8-14
=6+9=9-17

)94-علوم پزشکی-شیراز(........................................................................................................................................................................................

. روز قبل، چندمین روز ماه بود؟ با محور و راه حل بنویسید3. امروز دهم ماه است- 10
)93-فلق-تبریز(...........................................................................................................................................................................................................
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: ......................................................با حروف: ................ با رقم. است3و رقم دهگان 5رقم یکان 

: ......................................................با حروف: ............... با رقم. استو رقم یکان 6رقم دهگان 
: .......................................................با حروف: .............. با رقم. است8و رقم دهگان 7رقم یکان 

)92-علوم پزشکی-شیراز(..........................................................................................................................................................................................

. تا بیشتر از یکان باشد3و رقم دهگان 5ویس که یکان آن یک دو عدد رقمی بن- 5
)94-علوم پزشکی-شیراز(.........................................................................................................................................................................................

. باشد16هایش هاي آن مثل هم و مجموع رقمیک عدد دو رقمی بنویس که رقم- 6
)95-خرد-اصفهان(.......................................................................................................................................................................................................

)تکرار ارقام مجاز است(. توانید، بنویسیدرقمی که می2هر چند تا عدد 1و و 6هاي با رقم- 7
)94-ساعی-تبریز(.......................................................................................................................................................................................................

ها یک است؟ ي تفریق آنماندهو  باقی13حاصل جمع کدام دو عدد - 8
7و 96و 84و 5

)93-ارسطو-تبریز(......................................................................................................................................................................................................

. دست آوریده ها را بها و تفریقحاصل جمع- 9
=6+6=8-14
=6+9=9-17

)94-علوم پزشکی-شیراز(........................................................................................................................................................................................

. روز قبل، چندمین روز ماه بود؟ با محور و راه حل بنویسید3. امروز دهم ماه است- 10
)93-فلق-تبریز(...........................................................................................................................................................................................................
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قم
و ر

دد 
ع

....... + ....... = ......

.ي خالی عدد مناسب بنویسهادر جا- 11
 + ............. = ...............10 =6 +8

9 =7................ + = ...............2) = (............ + ............) +2+8 + (5

)بار تکرار4-93-ظفر-کرج(........................................................................................................................................................................................
. بگذارابتدا حاصل جمع را با کمک شکل بنویس، سپس عالمت مناسب - 12

)بار تکرار3-94-علوم پزشکی-شیراز(........................................................................................................................................................................
سـبد  3هاي سیب و گالبی هـر  او میوه. تایی به نام سیب، گالبی، موز، انگور و گیالس داشت5سبد میوه 3علی - 13

چند میوه دارد؟حاال علی ،را برداشت و به دوستش داد
)بار تکرار5-94-هجرت-کرج(...................................................................................................................................................................................

هـر  گـذرد، علـی و خـواهرش   سـال مـی  8سال داشت که خواهرش مریم به دنیا آمد، حاال از آن زمان 10علی - 14
چند سال دارند؟ کدام

)بار تکرار4-94-حدیث مهر-تبریز(............................................................................................................................................................................
. رو دو جمع و دو تفریق بنویسیدبراي شکل روبه- 15

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

)بار تکرار6-94-علوم پزشکی-شیراز(.......................................................................................................................................................................
. الگوهاي شمارش رو به عقب را کامل کنید- 16

..........و ....... و 21و 28

..........و ........... و 20و 24
)بار تکرار4-94-ساعی-تبریز(.....................................................................................................................................................................................

+ +

....... + ....... = ......
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قم

و ر
دد 

ع هـا معلـم بـه آن  . انـد کارت آفرین از معلـم گرفتـه  3کارت آفرین و پارسا 10کارت آفرین، مهران 3آرشام - 11
چند کارت داده است؟روي هم

)93-ظفر-کرج(............................................................................................................................................................................................................
ها چند ریال دارند؟ حاال روي هم این کیسه. مقدار پول هر کیسه را با رقم و حروف بنویس- 12

)94-طهماسبی-زنجان(...............................................................................................................................................................................................
برادرش چند شکالت دارد؟ . تر داردشکالت از او کم2برادرش . شکالت دارد10رضا - 13

)93-ظفر-کرج(............................................................................................................................................................................................................
امین چند ساله است؟ . سال بزرگتر است5که از امین طوريه سن او بیشتر از امین است ب. ساله است13علی - 14

)94-ساعی-تبریز(......................................................................................................................................................................................................
. براي شکل زیر یک جمع و یک تفریق بنویس- 15

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

)94-علوم پزشکی-شیراز(.........................................................................................................................................................................................

چه عددي است؟45تا دومین عدد بعد از 9تا 9در شمارش - 16

)93-نور خرد-شیراز(..................................................................................................................................................................................................
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قم
و ر

دد 
ع

:بندي کنیم و چند تا چند تا بشماریمها را دستهها آنتوانیم براي شمارش شکلمی
:بندي کردیمتا دسته5تا 5شکل زیر را 

در شمارش چند تا چند تا زمانی که اعداد دو تا دو تا شمارش می شود یعنی یکی در میان در این حالت 
:باشنداعداد زوج و فرد می

, , , , , , , , , , ...12 3 4 5 6 7 8 910
, , , , , , , ...1 3 5 7 اعداد فرد: 91113
, , , , , , , ...2 4 6 8 اعداد زوج: 101214

. الگوهاي عددي زیر را ادامه دهید- 17
 ..... - ...... - ...... - ......- .......- ......- ....... - ....... - ........- ....... - ......–73–72–71
 ..... - ...... - ...... -..... .- .......- ......- ....... - ....... - ........- ....... - ......–60–62–64
 ..... - ...... - ...... - ......- .......- ......- ....... - ....... - ........- ....... - ......–96–97–98

 ...... - ...... - ...... - .......- ......- ....... - ....... - ........- .......- ......–45–40–35
)بار تکرار6-93-شایگان-تبریز(..............................................................................................................................................................................

.دیگر ادامه دهیدمرحلهبا کمک محور، الگوي زیر را تا سه - 18

)بار تکرار5-94حدیث مهر -تهران(.........................................................................................................................................................................
.اندادامه دهید نشان دهید چه عددهایی در این دو الگو مشتركالگوها را - 19

4و 8و 12و ........ و ........ و ....... و ........ و ....... 
6و 12و 18و ........ و ........ و ....... و ........ و ....... 

)بار تکرار6-94مهر کالم-تهران(.............................................................................................................................................................................
.ها رسم کنیدوي ساعتهاي کوچک را با توجه به الگعقربه- 20

)بار تکرار5-95سودمند – تهران (..............................................................................................................................................................................

شمارش چندتا چندتا

سؤال
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پاسخ کوتاهداراي هاي سؤال 95
قم

و ر
دد 

ع .یک عدد دو رقمی زمانی فرد است که رقم یکان آن فرد باشد-1
                 :2741

.یک عدد دو رقمی زمانی زوج است که رقم یکان آن زوج باشد- 2
7654

.حاصل جمع دو عدد زوج، عددي زوج است- 3
12 =8+4

.حاصل جمع دو عدد فرد، عددي زوج است- 4
8 =5 +3

.حاصل جمع یک عدد فرد و یک عدد زوج عددي فرد است- 5
11 =9 +2

. عدد قبل و بعد را بنویس- 17
 .......... ،65 ،............  ...........،70 ،............

)93-ظفر-کرج(............................................................................................................................................................................................................

.خط پیدا کنسه عدد بعدي را با رسم چوب- 18
3و 6و .......... و ......... و ........ 

)94-سودمند-تهران(...................................................................................................................................................................................................

)با رسم شکل(.عقب را کامل کنیدالگوهاي شمارش روبه- 19
........ و ........ و ........ و ........ و ........ و  ........ و 40و 45و 50

)94-شاهد-تهران(.......................................................................................................................................................................................................

؟در هر شکل ساعت به چه عددي نزدیک است- 20

)94-شاهد پناهی-تهران(............................................................................................................................................................................................

سؤال

)2)                       (1(
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دبستاندبستانریاضی دومریاضی دومهاي پرتکرار هاي پرتکرار سؤالسؤال
95تشریحیينامهپاسخ

بعد . ها شمردن را ادامه دهیمها، باید از یک شروع به شمردن کنیم و به تعداد ستارهمثالً براي شمارش ستاره- 1
.عالمت مناسب بین دو عدد بگذاریم

.قرار داد که هیچ عددي در هیچ سطر و ستونی تکراري نباشدبه طوريرا باید در هر سطر و ستون6تا 1اعداد- 2
436152
152643
364521
215364
623415
541236

.ها را نیز به همین ترتیبجدول قرار می دهیم و تعداد گلها را شمرده و درکتعداد عروس-3

43
26: با رقم-4

بیست و شش: با حروف
.کنیمتایی درست میهاي دهدهیم و دستههر ده تا شکل را در یک دسته قرار می

2+ 5= 7تایی دسته ده-5
20+ 50= 70تعداد مدادها  )تاییدسته ده7شود تایی میدسته ده5تایی و دهدسته 2(

سی و هفت: به حروف37: به عدد-6
7–4= 3واحد کمتر از یکان است یعنی 4رقم دهگان آن 

84و 64، 80، 60: توان نوشتچهار عدد می-7

6
8
6 4
8 4




تاییدهیکی

قم
و ر

دد 
ع
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8-8 =6–147 =5 -12

.توان به دست آوردهاي رسم شده حاصل هر عبارت را میبا توجه به شکل
9-12 =4 +3 +517 =9 +816 =7 +6+3

.یابیمها حاصل جمع را میخطچوبتعداد با توجه به
10-

14 =6 +8

8 =7–15
.آوریمبا توجه به محورها حاصل هر عبارت را به دست می

.دهیم که حاصل جمع طرفین با هم برابر شونددر جاهاي خالی اعدادي قرار می-11
14 =4 +10 =6 +8

15 =2) +8 +5) = (2 +8 + (5
9 =7 +2

.توان حاصل هر عبارت را به دست آورد و با هم مقایسه کردها میشکلکمکبا -12

ماند که سه سبد سه تایی میوه، میوه باقی می3هاي سیب و گالبی از هر سه سبد، در هر سبد برداشتن میوهبا-13
.میوه دارد9شود، پس علی میوه می9

10+ 8= 18سالسن علی -14
8سالخواهر علیسن 
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:تفریق به صورت زیر نوشت2جمع و 2توان ها میبا توجه به شکل-15

6 =8–1414 =6 +8
8 =6–1414 =8 +6

تا7تا 7شمارش : 1عبارت -16  
7 14 21 28
7 7 7

تا4تا 4شمارش : 2عبارت    
8 12 16 20 24
4 4 4 4

17-
84–83–82–81–80–79–78–77–76–75 -74–73–72–71

38–40–42–44–46–48–50–52–54-56–58–60–62–64

85–86-87–88–89–90–91–92–93–94–95 -96–97–98

95–90–85–80–75–70–65–60–55-50–45–40-35

)روبه عقب(تا 2تا 2شمارش : عبارت دومتا10تا 10شمارش : اولعبارت
تا5تا 5شمارش : عبارت چهارمشمارش یکی یکی: عبارت سوم

:تا رو به عقب است پس داریم4تا 4شمارش -18

4و 8و 12و 16و 20و 24و 28تا4تا 4شمارش -19
6و 12و 18و 24و 30و 36و 42تا6تا 6شمارش 

.در هر دو مشترك هستند12و 24اعداد 
.گیردکند و بین دو عدد قرار میي کوچک هر بار دو ساعت به جلو حرکت میعقربه-20

1 1 1

2 - 2 - 2 -

1 - 1 - 1 -

5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5+
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:باشدها به صورت زیر میحاصل جمع و تفریق-9
12 =6 +66 =8–14
15 =6 +98 =9–17

10-7 =3–10

.توان جواب مسئله را به دست آوردبا استفاده از محور می
3+ 10+ 3= 16.کارت داده است16معلم به آرشام، مهران و پارسا روي هم -11
.ریال دارند88سه کیسه روي هم -12

88 =50 +8 +30

سی: 30هشت: 8پنجاه:50
10–2= 8.تا شکالت کمتر از رضا دارد2شکالت دارد یعنی 8برادرش -13
13- 5= 8.تر استسال از علی کوچک5ساله است و 8امین -14
18- 7= 11هاتفریق شکلحاصل11+ 7= 18هاحاصل جمع شکل-15
.است63، 45دومین عدد بعد از -16

 

45 54 63
9 9

.عدد قبل و بعد در واقع همان شمارش یکی یکی است-17
, ,

, ,

69 70 71
64 65 66

:تاست پس3تا 3مارش ش-18
1512963

.شماریممانده را میکنیم و تعداد مربع هاي باقیمربع را رنگ می5مربع روبرو هر بار 50از -19
10و 15و 20و 25و 30و 35و 40و 45و 50
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دبستاندبستانی دومی دومریاضریاضهاي پرتکرار هاي پرتکرار سؤالسؤال
95کوتاهينامهپاسخ

.مانده است4ساعت به ) 2(گذشته و در شکل 9ساعت از ) 1(ها در شکلبا توجه به ساعت-20
.می باشد46و تعداد چینه ها 23هاتعداد گندم-21

تاییدهیکیتاییدهیکی
3264

:مقدار تقریبی اعداد عبارت است از-22
   
  

21 20 38 40 28 30 33 30
26 30 43 40 24 20

:آیدحاصل عبارت با توجه به محور به صورت زیر به دست می-23

12 =7–9 +10
:با توجه به محورداریم-24

90 =30 +60
:9هاي عدد حاصل جمع-25

9 =8 +19 =7 +29 =6 +39 =5 +4
:باشنداعداد مثل هم به شکل زیر می-26

           14 18 167 7 9 9 8 8 4 4 4 5 52 51 15
:باشدالگوي عددي به صورت زیر می-27

72-69 -66 -63 -60-57-54

:جاهاي خالی برابرند با-28
73–72–71–70-69–68

شصت- پنجاه و نه-پنجاه و هشت- پنجاه و هفت- پنجاه و شش
.اندساخته شده8و 3هاي از رقم88و 33و 83و 38اعداد -29
30-

15 =9 +618 =9 +9

9 =5–149 =7-16
.صندلی دیگر تهیه کند7صندلی آماده شده است و باید 31-9


16

9
7

.ریال به فروشنده پرداخت کند50آیدا باید -32
 22 30 52

3+


