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این اثر توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه ى سامان دهى 
و  آموزشى  تکنولوژى  دفتر  تربیتى  و  آموزشى  منابع 
با  مرتبط  و  مناسب  پرورش،  و  آموزش  کمک آموزشى 

برنامه هاى درسى ابتدایى دانسته شده است.
دفتر و نمایشگاه مرکزى: 

تهران،  خ انقالب، خ فلسطین جنوبی،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه ي اول غربی
تلفن: 66410041 (5 خط)  تلفکس: 66468263

 کد پستی: 1315853493 سامانه ي پیامکی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

چاپ چهارم



اعداد را از 0 تا 28 دو تا دو تا به يكديگر وصل كنيد. سپس تصوير به دست 
آمده را رنگ كنيد.
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اعداد را از 1 تا 49 دو تا دو تا به يكديگر وصل كنيد. سپس تصوير به دست 
آمده را رنگ كنيد.
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اعداد را از 0 تا 38 دو تا دو تا به يكديگر وصل كنيد. سپس تصوير به دست 
آمده را رنگ كنيد.
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اعداد را از 1 تا 39 دو تا دو تا به يكديگر وصل كنيد. سپس تصوير به دست 
آمده را رنگ كنيد.

5



اعداد را از 1 تا 49 دو تا دو تا به يكديگر وصل كنيد. سپس تصوير به دست 
آمده را رنگ كنيد.
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