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 تای دیگر از کتاب ها را جایزه داد. او حاال چند کتاب دارد؟ 12داد. چند کتاب باقی می ماند؟ امروز 

 

  

 

چرخ دارند. تعداد  36ماشین و موتور وجود دارد. آن ها روی هم  6در یک پارکینگ روی هم . 4

 این پارکینگ چقدر است؟ ها درماشین ها و موتور 

 

 

 

 شد . سانتی متر قد می ک 10سالی سانتی متر است. او  115سال دارد و قد او  8زهرا . 5

 د سانتی متر خواهد بود؟چهار سال دیگر قد او چن
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 میلی متر بکش. 7سانتی متر و  6یک خط به اندازه ی . 6

 میلی متر از آن خط را قرمز کن. 42حاال به اندازه ی 

 چند میلی متر از خط قرمز نیست؟

 

 

 

ساعت و ده دقیقه بعد به  2صبح از تهران حرکت می کند. این قطار  8:45قطاری در ساعت . 7
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شیده شده است، قرار بده و ک. هر بار یکی از کلمه های زیر را به جای کلمه ای که زیر آن خط 1

 جمله را دوباره بنویس.

 مادربزرگم به زیارت خانه ی خدا رفت. دیروز
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 پهلوانان ، جمع آوری: ......................................................................................
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