بِ ًام خذای بْاراى

 -7در یک جعبِ  7هذاد قزهش ٍ  9هذاد سیاُ است.

توزیي کسز

چِ کسزی اس هذاد ّا قزهش است ؟ .................................................... ..............

 -1شکل هزبَط بِ عبارت خَاستِ شذُ را رسن ٍ رًگ کٌیذ.

چِ کسزی اس هذاد ّا سیاُ است ؟ ..................................................... .............

 3قسوت اس  6قسوت هساٍی رًگ شذُ است 3

-8در یک گزدًبٌذ 18هْزُ است .اگز  6تای آى ّا آبی ٍ  5تای آى ّا سبش باشذ ٍ بقیِ ی آى ّا

6

صَرتی باشذ :
 4قسوت اس  8قسوت هساٍی رًگ شذُ است .........
چِ کسزی اس گزدًبٌذ آبی است ؟............. ...........................................
چِ کسزی اس گزدًبٌذ صَرتی است ؟ ............. ..........................................
 1قسوت اس  2قسوت هساٍی رًگ شذُ است........... .
چِ کسزی اس گزدًبٌذ سبش است ؟ ............. ..........................................
 -2بزای کذام یک اس شکل ّای سیز هی تَاى کسز ًَشت .بِ دلخَاُ رًگ ٍ کسزآى را بٌَیسیذ
-9در یک فزٍشگاُ  22بلَس سفیذ ٍ  32بلَس سرد ٍ  15بلَس کزهی است:
...........................................

..........

چِ کسزی اس بلَس ّا کزهی است ؟ .............. ..................................................
.........................................

..

.

چِ کسزی اس بلَس ّاسفیذ است ؟ .............. ..................................................
..............

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

چِ کسزی اس بلَس ّا سرد است ؟ .............. ..................................................
...........................

..........

-12در تابستاى گذشتِ ً 28فز در کالس ّای تابستاًِ شزکت کزدُ اًذ .اگز  9تای آى ّا در
رشتِ ی شٌا ٍ  14تای آى ّا در رشتِ ی ٍالیبال ٍ هابقی در رشتِ ی شطزًج شزکت کزدُ اًذ
چِ کسزی در رشتِ ی ٍالیبال شزکت کزدُ اًذ ؟ ...................................
چِ کسزی در رشتِ ی شٌا شزکت کزدُ اًذ ؟ ...................................

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

چِ کسزی در رشتِ ی شطزًج شزکت کزدُ اًذ ؟ ...................................
دٍستت دارم پسز خَب ٍ هْزباًن .

هْستا قائلی..

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

....................................
 -3رًگ قزهش پزچن ایزاى چِ کسزی اس پزچن است ؟....................................
 -4فصل بْار چِ کسزی اس یک سال است ؟....................................................
 -5سِ یکی چِ کسزی اس یک بستِ ی دُ تایی است؟ ..................................
-6دٍشٌبِ چِ کسزی اس یک ّفتِ است ؟ .....................................................

