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 انیار فرهنگیگروه آزمون 
https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA 

 

 د.یار شوینک باال وارد گروه آزمون یبا لمس ل
 وم ابتدایی و بازآموزي مبانی علمی آن، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه سبررسی دوره سواالت 

Kourd & Teacher|genius 
 یعنی؟ تجربی احتمال 1

      کردن آزمایش
 کردن ثبت  

           زدن حدس
 کردن ثبت و آزمایش

 .است...  احتمال یک آورند می دست به کتاب احتمال فصل در آموزان دانش که احتمالی 2
 تجربی

  کسري 
 آماري

 ریاضی 

https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA
https://t.me/joinchat/QPmFvUz4oKTw9x4SrSS8PA
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 است؟ تر مناسب نمودار کدام آموزش براي باشند تقریبی ما هاي داده اگر 3
       ستونی نمودار

 موارد همه
       تصویري نمودار
 شکسته خط نمودار

 است؟ تر مناسب نمودار کدام باشد، مقایسه نمودار رسم از هدف اگر 4
 ستونی نمودار 
 خطی نمودار 
 تصویري نمودار 

 اي دایره نمودار
 ؟خواهد بود یسطح برش خورده چه شکل م،یشده است ببر دهیکه خط کش یمکعب را از محل کیگر ا 5

 مربع
 لیمستط
 االضالع يمتواز
 رمشخصیغ یضلع چهار

 است؟  يماه چه روز نیا ي چهارشنبه نیروز از ماه خرداد است. آخر نیدوشنبه، دوم امروز 6
  ام یس
 و ششم  ستیب
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  و پنجم ستیب
 و نهم ستیب

 ... + ... + ... از بعد آموز دانش رود می انتظار کنید؟ کامل را خالی جاهاي هدفی، جمله هاي بخش به توجه با 7
 معیار – عملکرد – شرایط

 شرایط – معیار – عملکرد
 عملکرد - معیار – شرایط

 معیار - شرایط – عملکرد
 دیپاسخ ده ریبه جدول داده ها به سوال ز توجه با 8

 مندان به فوتبال چند نفر است ؟قه الع تعداد
10 
12 
14 
36 

 است؟ نهیحاصل جمع کدام گز دیسیجمع بنو کی ریتوجه به شکل ز با 9
2012 
3122 
3022 
2122 
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 .دیسیبنو قیتفر کیتوجه به شکل  با 10
1949 – 1321 

1321 –2250  
2249 – 1321 
1950 – 1321 

 بسازید؟ توانید می رقمی دو عدد چند.است شده نوشته 8و 2،3،5 اعداد آنها روي که کارت چهار با 11
3- 22 
  2- 21                  
4- 24 
1-20 

 براي. باشند می زوج آنها از چندتا.بسازید را رقمی دو اعداد همه.است شده نوشته 8و 2،3،5 اعداد آنها روي که کارت چهار با 12
 شود؟ می استفاده مسأله حل راهبردهاي کدام از مسأله این آموزش

 الگوسازي و نمادین 
 الگوسازي و شکل رسم
                             شکل رسم و مسأله حل

      نامطلوب حالتهاي حذف و الگوسازي
اند؟  . چند تا از آنها زوجدیبساز را یرقم 4 يعددها ي نوشته شده است، همه 8و  5، 2، 3 يها آنها رقم يچهار کارت که رو با 13

 استفاده کرد؟  توان یاز کدام راهبردها م ي مسئله نیحل ا يبرا
  نامطلوب حالت هاي حذف – يالگوساز
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 نامطلوب  هاي حالت حذف – یابیالگو
 نامطلوب  هاي حالت حذف – نینماد يها روش
 نامطلوب هاي حالت حذف –شکل  رسم

 است؟ تر مناسب نمودار کدام کسر آموزش براي 14
       شکسته خط نمودار
        تصویري نمودار
   2 و 1 گزینه
 ستونی نمودار

 است؟ تر مناسب نمودار کدام مقایسه آموزش براي 15
      شکسته خط نمودار

       تصویري نمودار 
  2 و 1 گزینه
      ستونی نمودار

 است؟ تر مناسب شکل کدام سطح واحد آموزش براي 16
            مثلث
 لوزي
                مربع
 دایره
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 گردد؟ می استفاده راهبردي چه از زیر پرسش پاسخ کردن پیدا براي 17
 " است؟ کشور این لیره چند ایران تومان 2 است، ریال 10 کشوري لیره 2100 ارزش "

 آزمایش و حدس راهبرد
 شکل رسم راهبرد 
 سازي الگو راهبرد 
 نمادین روش راهبرد 

 است؟ بهتر روش کدام صفحه پایین کادرهاي تدریس براي 18
     صفحه هر تدریس حین در

  فصل هر تدریس از بعد
 2 و 1 گزینه

 فصل هر تدریس از قبل
ضرب شوند،  خودشانهستند که اگر در  یرقم کی يکدام عددها شود؟ یاز کدام راهبردها استفاده م  مسئله نیحل ا يبرا 19

  شود؟ یم 30از  شتریحاصل آنها ب
  يالگوساز - نینماد يها روش
  شآزمای و حدس – نینماد يها روش
 نامطلوب  هاي حالت حذف – نینماد يها روش

 شآزمای و حدس – يالگوساز
 شود؟ داده آموزش باید چیزي چه شکل رسم راهبرد با مسأله حل براي 20
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   جمالت جداسازي
 موارد همه
     شکل رسم
 شکل روي مسأله جمالت سازي پیاده

  ست؟یشود چ یکه به دانش آموزان م يا هیحل مساله توص يبرا 21
  يجبر اتیعمل نوشتن

 جز کردن صورت مساله  جز
 انتخاب راهبرد حل مساله از طرف دانش آموز يآزاد
 شتریدرك ب يشکل برا رسم

 کرد؟ استفاده توان می راهبردها کدام از زیر، ي مسئله حل براي 22
 زوج ها، آن از تا چند. بسازید را رقمی 4 عددهاي ي همه ، است شده نوشته 8 و 5 ،2 ،3 هاي رقم ها آن روي که کارت چهار با

 "هستند؟
               نامطلوب هاي حالت حذف – الگوسازي 
                     نامطلوب هاي حالت حذف – الگویابی 
 نامطلوب هاي حالت حذف – شکل رسم 

 نامطلوب هاي حالت حذف – نمادین هاي روش
 شود؟  یاستفاده نم یمسئله ساده تر از چه مهارت کیمسئله  لیراهبرد تبد يبرا 23

 کردن  میتقس



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

8 
 

  يساز نینماد
  زدن بیتقر

 ییتفکر استقرا
 تر است؟  مناسب بی،کدام تقر 3427و  3431دو عدد  ي سهیمقا يبرا 24

 و دهگان  کانی يها رقم حذف
  باشدیم حیصح نهیسه گز هر

 دهگان و صدگان  کان،ی يها رقم حذف
 کانی يها رقم حذف

هرگاه ) 2  میانجام ده سهیمقا میهرگاه بخواه) 1مناسبتر است؟  ریموضوعات ز يکه کدام نمودار برا دیسیبنو بیترت به 25
  یبیتقر يها داده يبرا) 3 میده شیاز کل را نما یبخش میبخواه

  يرتصوی نمودار – يا رهدای نمودار – ی)ستون( يا لهیم نمودار
  يرتصوی نمودار –) یستون( يا لهمی نمودار – يا رهیدا نمودار
  يا رهدای نمودار – يا لهمی نمودار – يریتصو نمودار
 يا رهدای نمودار – يرتصوی نمودار – يا لهیم نمودار

 است؟ گزینه کدام ذهنی صورت به ها جمع حاصل بندي دسته روش بهترین 26
         دوتایی

        چهارتایی
 تایی پنج
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 تایی سه
 است؟ کسري چه بیاید 4 عدد دیگر پرتاب یک در اینکه احتمال. آید می 4 عدد دوبار که اندازیم می را تاس یک بار بیست 27

3/6-2 
1/1-20 
1/4-6 

3/20-3 
 است؟ صورت چه به محاسبات در ریاضی عملیات انجام ترتیب 28

 تفریق و جمع – تقسیم و ضرب – پرانتز
 تقسیم و ضرب – تفریق و جمع – پرانتز
 پرانتز – تفریق و جمع – تقسیم و ضرب
 پرانتز – تقسیم و ضرب – تفریق و جمع

 است؟ گزینه کدام محاسبات براي عملیات ترتیب 29
                   پرانتز داخل تفریق، جمع، تقسیم، ضرب،
 تقسیم ضرب، تفریق، جمع، پرانتز، داخل
 تفریق جمع، تقسیم، ضرب، پرانتز، داخل
 پرانتز داخل تقسیم، ضرب، تفریق، جمع،

 کدام است؟  يریادگیموضوع  يبند میتقس نیتر یجزئ 30
 کدام چیه
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  يریادگی نیعناو
  يریادگی يواحدها

 يریادگیواحد  ریز
 باشد؟  8 ای 1و رقم صدگان آنها  6 ای 2رقم دهگان آنها  5 ای 3آنها  کانیساخت که رقم  توانیم یعدد سه رقم چند 31

6  
9  
4  
8 

 شود؟ می داده آموزش سوم ریاضی در اعداد از اي طبقه چه 32
       ها یکی

      میلیون
 میلیارد
 هزارها

از  يکسر چه ؟شکل روبرو رنگ نشده است 33
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 .دیسیبنو یبیصورت تقر را به 47*  21 ضرب حاصل 34

30*50 
20*40 
30*40 
20*50 

 است؟ گزینه کدام سوم ریاضی در ضرب هاي خاصیت 35
      اثر بی عضو

       پخشی
 موارد همه

 جابجایی
 کنند؟ استفاده روشی چه از باید خروجی و ورودي هاي ماشین حل براي سوم پایه آموزان دانش 36

 سازي الگو راهبرد
 شکل رسم راهبرد
 آزمایش و حدس راهبرد
 نمادین روش راهبرد
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 عدد است؟  نیچندم 48تا،  8تا  8شمارش  يالگو در 37
  نیچهارم
  نیپنجم

  نیهشتم
 نیششم

  1و  1001و  4001است؟ ........ و  يمقابل عدد چهارم چه عدد يالگو در 38
6001  
5001  
3001  
9001 

 شود؟ می استفاده روشی چه از کار شروع براي ابتدایی، مقطع در آنها واحدهاي و گیري اندازه تدریس در 39
 زدن حدس روش
 کردن مقایسه روش
 گیري اندازه واحد معرفی روش

 شکل رسم روش 
 خط و چند پاره خط وجود دارد؟ میشکل روبه رو چند خط راست چند ن در 40

 پاره خط 1خط،  مین 2خط راست،  1
 پاره خط 2خط،  مین 3خط راست،  1
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 پاره خط 2خط،  مین 2خط راست،  1
 پاره خط 3خط،  مین 6خط راست،  1

 است.  يریادگیواحد  ریهمان ز ،یدر طرح درس بخش .................. جمله هدف یسیهدف نو ندیفرا در 41
  اریمع
  یشناخت طهیح

  عملکرد
 طیشرا

 توان به دست آورد؟ یرا م طیمح ریکدام شکل ز در 42

  
 الف

 ب
 ج
 د

 شود؟ می استفاده نموداري چه از باشد تقریبی آمار که مباحثی در 43
 اي دایره نمودار
 ستونی نمودار
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 خطی نمودار
 تصویري نمودار

 است؟ مهمتر گزینه کدام ها فصل مرور در 44
 معما  
      تمرین 

     نوشتن فرهنگ
 خواندن فرهنگ

 است؟ صورت چه به...  و 1000 ، 100 ، 10 صورت به اعداد معرفی ابتدایی مقطع در 45
 مکانی ارزش جدول از استفاده سپس و اعداد معرفی ابتدا

 موارد همه 
 اعداد معرفی سپس و مکانی ارزش جدول از استفاده ابتدا 
 است متغیر معلم، نظر و کالس شرایط به توجه با 

 است؟ صحیح گزینه کدام محیط مورد در 46
      است باز شکل یک دور تا دور اندازه
                          باشد می مساحت نصف

 3 و 2 گزینه
     است بسته شکل یک دور تا دور اندازه

 ي جعبه کی گرید ي است و در کفه یگرم 100 ي وزنه کیو  یگرم 250 ي دو وزنه ،یگرم 500 ي وزنه کیترازو  ي کفه کی در 47
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 است؟  چقدر ینیریش ي . جرم جعبهستدیبا زانیقرار دارد تا ترازو م یگرم 50 ي وزنه کیو  ینیریش
 گرم  1100
  گرم 800
 گرم  850
 گرم 1050

. دیمهره بردار کی سه،یکد دارد. بدون نگاه کردن به داخل سبز وجو ي مهره 5قرمز و  ي مهره 3 ،یآب ي مهره 4 سه،یک کی در 48
 است؟  شتریآمدن کدام رنگ ب رونیاحتمال ب

  سبز
  دانمینم

  قرمز
 یآب

 ستند؟ین يمساو مه کسر با 2 نهیدرکدام گز 49

 

 
 واحد واحد و  3واحد =  4

 پارچ شربت داخل = شربت داخل لیوان  
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  رد؟یگ یسه گانه معلمان قرار م ياز مهارت ها کیدر زمره کدام یاضیر سیروش تدر دوره 50
  یپژوهش

  یعموم
 يا حرفه

 یتخصص
 است؟ کدام)  کسري عددهاي(  سوم فصل در مساله حل راهبرد 51

 شکل رسم راهبرد
 نامطلوب هاي حالت حذف راهبرد 
 الگویابی راهبرد 
 آزمایش و حدس راهبرد 

 این در شده معرفی راهبرد دارد؟ شکالت چند رضا. دارد شیري شکالت تایی 4 بسته 3 و اي قهوه شکالت تایی 6 بسته 4 رضا 52
 است؟ کدام مساله

 آزمایش و حدس راهبرد
 مساله زیر راهبرد 
 نامطلوب حالت حذف راهبرد 
 شکل رسم راهبرد 

 4را به  نیزم ي هیبق میکاشت جیقسمت آن هو کیدر میکرد میتقس يرا به سه قسمت مساو یشکل لیمستط يکشاورز نیزم 53
 کیو در  میکرد میتقس يمساوقسمت  4را به  نیزم ي هیبق میکاشت جیقسمت آن هو کیدر  میکرد میتقس يقسمت مساو
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 کاشته شده است ؟ جیهو نیاز زم يچه کسر میکاشت ازیقسمت آن پ 2و در  ینیزم بیقسمت آن س

 

 

 

 
 4 به را زمین ي-بقیه. کاشتیم هویج آن قسمت یک در.کردیم تقسیم مساوي قسمت سه به را شکلی مستطیل کشاورزي زمین 54

 کاشته هویج زمین از کسري چه. کاشتیم پیاز آن قسمت 2 در و زمینی-سیب قسمت یک در و کردیم تقسیم مساوي قسمت
 است؟ شده

6/1 
5/2 
5/1 
6/2 

 است؟ چگونه ترتیب به ریاضی دروس ساختار 55
  کالس در کار فعالیت، تمرین، 

 فعالیت تمرین، کالس، در کار
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    فعالیت تمرین، کالس، در کار
    تمرین کالس، در کار فعالیت، 

 ست ؟ا نهیکدام گز شینما ریز شکل 56
4 * 312 
3 * 238 
3 * 218 
2 * 324 

 از چند مربع ساخته شده است ؟ ریز يششم الگو شکل 57
20 
21 
24 
25 

 يهم برا تالشک 6ت بدهد و الشک هیهمسا 8ت درست کرد. اگر او به الشک ییتا 9 يها شعبان بسته ي مهیدر روز ن طاها 58
 تها چقدر بوده است؟ المانده باشد، تعداد کل شک یخودش باق

78  
72  
66  
79 
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 شود؟  یم دهیح چه نامالمعلم در اصط یآموزش یدانش آموزان توسط معلم و طراح يریادگی یطراح 59
  یصیتشخ یابیارزش
  ینیتکو یابیارزش
  درس طرح
 یتراکم یابیارزش

 ؟ ستیدرست ن نهیمتر است کدام گز یلیم 5متر و  یسانت 6 يمداد طول 60
 متر است یلیم 65مداد  نیا

 متر است یسانت متر و  یسانت 6مداد  نیطول ا

 متر است یلیم متر و  یسانت 6مداد  نیطول ا

 متر است یسانت متر و  یسانت 6مداد  نیطول ا
  د؟یبه مقصد رس یچه ساعت ی. علدیساعت بعد به مقصد رس 2شد و  مایصبح سوار هواپ 11:25ساعت  یعل 61

13:25  
 بعد از ظهر  1

1:25  
  است. حیصح )ب(و  )الف( ي نهیگز

 است؟ گزینه کدام درس طرح ساختارهاي تمام ثابت عنصر 62
      فعالیت نوع
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      تدریس روش
 وسایل 

   اهداف
 دارد؟ اشاره زیر مبحث کدام به کتاب از پنجم فصل 63

 مساحت و محیط
 کسري عددهاي

 ضرب
 احتمال و آمار

 باشد؟ می شکل کدام مخروط قاعده 64
      دایره

           مثلث 
 مستطیل

 مربع
 کند؟ می تأکید گانه چند هاي هوش از یک کدام تقویت بر وبساز بشمار قسمت 65

    کالمی
    ریاضی
 فضایی تجسم

     هنري 
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سوم  ي و هفته صفحه 475دوم  ي صفحه، هفته 234اول  ي صفحه دارد. او هفته 1540از کتابخانه گرفته است  نایکه م یکتاب 66
 چند صفحه از کتاب را هنوز نخوانده است؟  نایصفحه از آن را خوانده است. م 150

781  
681  
859  
791 

 مدرسه است؟  )ژهیو یبرنامه درس( يریادگیو  تیترب يبرنامه از حوزه ها کدام 67
  یمالو معارف اس حکمت

  یزندگ يو مهارت ها آداب
  بوم

 خانواده  انیبن
 نیست؟ صحیح جمله کدام 68

 کنیم باز قطر اندازه به را پرگار دهانه باید پرگار با دایره رسم هنگام در 
 است پرگار دایره کشیدن براي وسیله بهترین

 است دایره شعاع بیانگر دایره رسم در پرگار دهانه اندازه 
 است دایره مرکز پرگار سوزن جاي کشید، می دایره پرگار با وقتی

 ؟ستیشکل روبه رو ن يکسر نشان دهنده  کدام 69
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 نیست؟ هدفی جمله هاي بخش جزو گزینه کدام 70

            معیار 
 دانش 

          عملکرد
 شرایط

 نیست؟ صحیح کسرها مقایسه در گزینه کدام 71
 برابرند هم با کسر دو آن باشیم داشته مساوي مخرج و صورت کسر دو اگر 
 باشد بزرگتر مخرجش که است بزرگتر کسري باشیم داشته مساوي صورت با کسر دو اگر 

 باشد داشته کوچکتر مخرج که است بزرگتر کسري باشیم، داشته یکسان صورت با کسر دو اگر
 باشد داشته بزرگتر صورت که است بزرگتر کسري باشیم داشته مساوي مخرچ با کسر دو اگر 

 درست است؟  نهیگز کدام 72



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

23 
 

  .کند یم میتقس يرا به دو قسمت مساو رهیقطر، دا رهیهر دا در
 . شود یباز م رهیقطر دا ي به اندازه پرگار

 ست. قطر، نصف شعاع آن ا ي اندازه رهیهر دا در
 شعاع، دو برابر قطر است.  ي اندازه رهیهر دا در

 است؟ نشده گنجانده ضرب هاي خاصیت مبحث در زیر گزینه کدام 73
 ضرب در جایی به جا خاصیت 

 صفر در ضرب خاصیت
 ضرب در اثر بی عضو خاصیت

 ضرب در پخشی خاصیت 
 است؟ صحیح گزینه کدام 74

 دارد قطر و شعاع مرکز، شمار بی دایره هر
 دارد قطر 2 و شعاع 2 مرکز، 1 دایره هر
 دارد بستگی دایره بزرگی به آن قطر و شعاع تعداد ولی دارد مرکز 1 دایره هر
 دارد قطر شمار بی و شعاع شمار بی مرکز، 1 دایره هر

 نیست؟ صحیح گزینه کدام 75
 دارد قطر نهایت بی و مرکز یک دایره هر

 کند می نصف را دایره که است خطی قطر  
            است قطر برابر دو شعاع اندازه
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 کند می عبور مرکز از حتمأ قطر
 ؟ستین 8*7 ي دهنده نشان نهیگز کدام 76

(2*8) + (6*8) 
(1*7) + (7*7) 
(3*7) + (5*7) 
(4*7) + (4*7) 

 ؟ ستین 4*3ضرب  ينشان دهنده  نهیگز کدام 77

    
 الف

 ب
 ج
 د

 ؟ستین ریمسئله مناسب شکل ز کدام 78
 م؟ی. چند شاخه گل دارمیگذار یشاخه گل م 3در هر گلدان  میگلدان دار 4

 م؟یصورت چند شاخه گل دار نیدر ا میگل دار ییتا 4دسته  سه
 رد؟یگ یدر هر گلدان چند شاخه گل قرار م میگلدان قرار ده 4در  يگل ها را به طور مساو میخواه یم میشاخه گل دار 12
 م؟یدار اجیصورت به چند گلدان احت نیدر ا میگلدان قرار ده کیشاخه گل را در داخل  3اگر هر  میشاخه گل دار 12
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 ؟ ستیمکعب ن يگسترده  ریز يها نهیاز گز کی کدام 79
 الف

 ب
 ج
 د

 نیست؟ تربیت و تعلیم هاي ساحت هاي وجه از زیر موارد از یک کدام 80
 اخالقی و عبادي اعتقادي، 

 مدیریت و راهبري
 فناورانه و علمی 
 سیاسی و اجتماعی 

 زوج بدون تکرار کدام است؟ یرقم عدد چهار نتری کوچک 81
1032 
1002 

1234 
1024 

 رود؟ می کار به مفهوم کدام معرفی براي گیري اندازه در کسر کاربرد مبحث 82
    صحیح عدد
     واحد از کوچکتر کسر



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

26 
 

 موارد همه
   مخلوط عدد

 .است...  مبحث همان واقع در گیري اندازه در کسر کاربرد مبحث 83
 اعشاري عدد

 کسرها مقایسه 
 مخلوط عدد

 تقریبی عدد 
 .دیرا حساب کن ریشکل ز طیمح 84

 سانتی متر 29
 سانتی متر 32
 مترسانتی  39
 سانتی متر 42

  شود؟ یمحاسبه نم )طیع = محالتعداد اض× ضلع  کی ي اندازه(با فرمول  ریز يها کدام شکل از شکل طیمح 85
 منتظم  یضلع پنج

  عالضلا يمتساو مثلث
  نیالساق يمتساو مثلث
 مربع
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قسمت هاشور خورده را به دست  مساحت .دیآور 86
45 
50 
9 

14 
 معناست؟ چه به مساحی 87

 مثلث به زمین یک تبدیل روش
 محی به مساحت تبدیل روش 

 مربع به زمین یک تبدیل روش
 مساحت به محیط تبدیل روش 

 دارد؟ مسأله زیر چند)  دارند؟ عکس چند هم روي آنها. دارد کمتر وي از عکس 5 برادرش و دارد عکس 15 حسن(  مسأله 88
 چهار

           سه
        دو

 یک
 است؟ کدام یادگیري واحد بر مبتنی درس طرح قسمت ترین مهم 89

 ها پیامد و اهداف تعیین 
 نیاز مورد وسایل و مواد تعیین



 Azmonyar_farhangian@کانال آزمون یار فرهنگیان

28 
 

 تدریس هاي روش تعیین 
 ارزشیابی هاي روش تعیین 

 یبه ما م يتر قیدق پاسخ ی. کدام چندضلعمیکن دایپ یبیبه طور تقر یچندضلع کیرا با کمک  رهیدا کی طیمح میخواه یم 90
  دهد؟
  یضلع هشت

  یو دو ضلع یس
  یضلع شانزده
 یو چهار ضلع شصت

 است؟ گزینه کدام سطح گیري اندازه المللی بین واحد 91
 متر یک ضلع به مربعی
 متر دسی یک ضلع به مربعی
                         متر سانتی یک ضلع به مربعی
 متر میلی یک ضلع به مربعی

 باشد؟  یم نهیکدام گزمعادل  يریادگیواحد  92
  درس
  فصل

  موضوع
  صفحه
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 است؟ گزینه کدام بعداظهر در ساعت آموزش از هدف 93
 شکل رسم

       الگویابی
       مسأله حل

     دار نظام تفکر
 ؟ است نهیکدام گز یسرگرم يکتاب است تعداد کتاب ها 5 يروبه رو نشان دهنده  يا رهیقسمت از نمودار دا هر 94

5 
10 

25 
20 

 است؟ پویاتر یادگیري هاي راه از یک کمک با بعداظهر در ساعت یادگیري 95
 دار نظام تفکر

     جندتا چندتا شمارش 
  الگویابی

 خروجی – ورودي ماشین
 کشور چند تومان است؟  نیر االد 3ارزش دارد.  الیر 18000 ي به اندازه ير کشورالد کی 96

4400  
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