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ؿّاالت

فارؿی

.کٍیغ کاىم را ظانی زاُای.1

ةعكف:ؿ......ؼ                آٍُگیً:كف...ىّ ةؼای                    :ر....بزار  ؿتؽق:زار...ىؼ

.کٍیغ كمم یکغیگؼ ةَ را ىحؼادؼ ُای كاژق .2

 زاف : 

 صق : 

فکؼت : 

: ظؼد   

ةؼافؼكظث :

: جاب   

 فىم : 

 ةِؼ : 

ّانو : 

 دیغق : 

 فیه : 

ٌؽد : 

 زيهَ : 

: جسهی   

فؼكغ :

: جْانی   

 ركح

 ظغاكٌغ

فکؼ ، اٌغیكَ ، جفکؼ

ّلم

 ركقً کؼد 

ًاكث ، جّاٌایی ، جضيم

اصـاف ، ةعكف از

 ةؼای

 زِاف ، دٌیا

غق ، چكوآٌچَ دیغق ق  

 ةعكف ، ٌّا ، نٌف

پیف

ُيَ ، جياـ

پیغا قغف

ٌّر ، پؼجّ

 ةهٍغ ىؼجتَ ، ةؼجؼ

یا  ُؼ زيهَ دك ةعف دارد ةَ ٌاـ ) ٌِاد ك گؽارق (. ٌِاد یٍْی کٍٍغق ی کار

 ـی )کـاٌی( یا چیؽی ) چیؽ ُایی( کَ کار را اٌساـک ةِحؼ اؿث ةگّییو

گؽارق ىیگّییو. ىیغُغ.ةَ ةلیَ زيهَ ُو

صاؿ چگٌَّ ىیحّاٌیو ٌِاد را پیغا کیٍو؟

.ٌِاد را ةا پؼؿیغف )چی کـی( ك )چَ چیؽی( از فْم پیغا ىیکٍیو  

: ٌِاد ىيکً اؿث ةیكحؼ از یک کهيَ ةاقغ. 1ٌکحَ 

: در ةْىی زيهَ ُا ٌِاد پٍِاف اؿث. 2ٌکحَ 

ىذٍّی، كانتی از قْؼ فارؿی اؿث کَ دارای اةیات زیادی ةّدق ك ةؼای 

ُا ك ىٌانب ًّالٌی کارةؼد دارد.ؿؼكدف داؿحاف  

ای زغاگاٌَ اؿث ك ةَ ُيیً دنیم ةَ آف در ایً كانب ُؼ ةیث دارای كافیَ 

قّد.َ ىیىذٍّی )دك جا دك جا( گفح  

ُای ادةیات پارؿی کَ در كانب ىذٍّی ؿؼكدق جؼیً ؿؼكدقاز ةؽرگ  

.اؿث قاٍُاىَ فؼدكؿی اٌغ،قغق  
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ك ٌِاد ك گؽارق را جْییً کٍیغ. کٍیغ را ىكعل زيالت .3

دؿ اٌغر افؽایغ ركقٍایی ىعهّؽ، ك ظهق کار اٌغر کؼدف اٌغیكَ )انف

اؿث ایكاف آفؼیغگار کَ اؿث ظانلی را ُيَ ةـیاری،ایً چٍغ ةغیً ةتٍیغ قيا کَ را ظهق ُيَ ایً )ب

 زار ىؼغ ُؼ ٌانَ رؿیغ گؼدكف ةَ ةاز                    ىؼغؽار ًؼؼ از كزیغ ةِاری ةاد )ج

ُو ظاٌّادق نغات زیؼ را ةٍّیـیغ..4

کحاب  صقفکؼ                           زٍتف      

 ٌکات

ریاوی

 ةاقغ. 8یا  6یا  4یا  2یا  0ّغدی زكج اؿث کَ ركو یکاف آف 

 2×اةٌَ انگّی اّغاد زكج ;قيارق قکم ر 

ةاقغ. 9یا  7یا  5یا  3یا  1ّغدی فؼد اؿث کَ ركو یکاف آف 

قيارق قکم( ; راةٌَ ی انگّی ّغد فؼد× 2)-1 

ىی جّاٌٍغ افؽایكی ك یا کاُكی ةاقٍغ.  انگُّا

ؿّاالت 

ریاوی

. اّغاد زكج را ىكعل کٍیغ.1

600009           3399778  6666666

اؿث؟ 64. ّغد چٍغـ انگّی ىلاةم  2

 2،4،6،8

. در انگّی زیؼ قکم ٌِو از چٍغ نّزی  جكکیم قغق اؿث؟راةٌَ را ةٍّیـیغ.3

درؿث یا ٌادرؿث ةّدف زيهَ ُای زیؼ را ىكعل کٍیغ.  .4

ركو دُگاف اّغاد زكج ، ُيیكَ زكج اؿث.   (انف

ركو یکاف اّغاد فؼد ، ُيیكَ فؼد اؿث.   (ب

(1شکل ) (2شکل )  (3شکل )  (9شکل )   
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اؿث.  998ةؽرگ جؼیً ّغد ؿَ ركيی زكج ،  (ج

ّغد ؿینغ ك ُفحاد ك پٍر چٍغىیً ّغد فؼد اؿث ؟  .5

  186د(              187ج(             188ب(             375انف(          

ٌکات 

ّهّـ

ىؼاصم ركش ّهيی

ىكاُغق : اؿحفادق از صّاس پٍسگاٌَ

ًؼح ؿّاؿ : ؿّانی کَ در ذًُ ىكاُغق گؼ پیف ىی آیغ. 

: پاؿط اصحيانی ةَ ؿّاؿ ُایی کَ پیف ىی آیغ. فؼویَ ؿازی 

.ؼ فؼویَ ةایغ كاةم ازىایف ةاقغآزىایف فؼویَ: ُ

:فؼویَ ای کَ ةا آزىایف ُا درؿحی آف داةث قغق اؿث.ٌحیسَ گیؼی ك ارائَ ی ٌُؼیَ 

 ىحغییؼی کَ ةایغ جغییؼ کٍغ،صق اٌحعاب در ایً جغییؼ داریو.ىحغیؼ ىـحلم :

ىیگیؼیو.در ایً ىحغییؼ ىكاُغق ىیکٍیو ك اٌغازق  ٌحیسَ  جغییؼی کَ ایساد کؼدیو ىحغیؼ كاةـحَ:

ؿّاالت

ّهّـ

داٌـث؟ یادگیؼی ُای ىِارت از جّاف ٌيی را ىّرد کغاـ1-

جضلیق ًؼاصی(4                   پؼؿف ًؼح (3                ةٍغی ًتلَ(2              ىكاُغق (1

كاةـحَدر آزىایف جادیؼ ارجفاع در ّيق گّداؿ ایسادق قغق در پؼجاب یک قِاب ؿٍگ ىحغییؼ ىـحلم ك  .2

 را ىكعل کٍیغ. چَ ّّاىهی را داةث ٌگَ ىی داریو؟

داٌكيٍغاف ةؼای ادتات فؼویَ ظّد چَ ىی کٍٍغ؟.3

 خدا قوت




