
1- 4 مكعب چینه را كنار هم گذاشته ایم تا یك چینه ی بزرگ درست شود. اندازه ی هر 
شكل را با كامل كردن جاهای خالی مشّخص كنید.

است. و    3    اندازه ی طول خودكار     3   

است. و  اندازه ی طول نی 

است. و  اندازه ی طول طناب 

تمرین

ساعت چند است؟

قسمت رنگ شده نشان می دهد كه عقربه ی بزرگ 15 دقیقه یا یك ربع 

ساعت حركت كرده است. حاال ساعت چند است؟

اگر عقربه ی بزرگ روی 20 دقیقه باشد، یك ربع بعد عقربه كجا قرار می گیرد؟ 

مقدار حركت عقربه ی بزرگ را با رنگ كردن نشان دهید.

خّلق باش
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اندازه گیری دقیق تر

فّعالّیت

علی یك نوار كاغذی به شكل زیر درست كرده است. او نوار خود را قسمت بندی 
كرده تا به كمك آن اندازه گیری كند.

علی با نوار خود مداد را اندازه گرفت. اندازه ی طول مداد  قسمت است.

خود  نوار  كمك  با  را  مختلف  وسایل  و  كنید  درست  كاغذی  نوار  یك  هم  شما   –2
اندازه گیری كنید و در قسمت زیر بنویسید.

قسمت از نوار كاغذی اندازه ی  برابر شد با 

اندازه ی  برابر شد با  قسمت از نوار كاغذی

اندازه ی  برابر شد با  قسمت از نوار كاغذی

3 - آیا قسمت هایی كه روی نوار كاغذی درست كرده اید، هم  اندازه ی قسمت های نوار 
كاغذی دوستانتان است؟

4 - هر دو نفر كه نوار هایشان هم اندازه نیست، اندازه ی طول كتاب ریاضی را با نوار 
خود پیدا كرده و به دو سؤال زیر جواب دهند.

الف ( چرا اندازه های شما دو نفر یكی نیست؟

ب ( آیا قسمت های درست شده روی نوار كاغذی برای اندازه گیری مناسب است؟ چه 

مشكلی دارد؟
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1- علی برای این كه اندازه گیری دقیق تری داشته باشد، با دو بار تا  كردن نوار كاغذی 
خود، هر قسمت را به 4 قسمت مساوی كوچك تر تقسیم كرد. نوار كاغذی او به شكل 

زیر درآمد.

در زیر شكل هایی را كه علی اندازه گرفته است، می بینید. با كامل كردن جاهای خالی 
نشان دهید كدام نوار كاغذی برای اندازه گیری بهتر است؟

اندازه ی طول پاک كن  قسمت كوچك است.
اندازه ی طول پاک كن  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است.

اندازه ی طول كتاب  قسمت كوچك است.
اندازه ی  طول كتاب  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است.

2- اگر علی بخواهد اندازه گیری خود را باز هم دقیق تر كند، چه كاری می تواند انجام 
دهد؟

3 - شما هم نوار كاغذی خود را به قسمت های كوچك تر تقسیم كنید و با نوار جدید 
خود وسایل مختلف را اندازه گیری كنید. اندازه گیری با این نوار بهتر است یا با نواری 

كه قسمت كوچك ندارد؟

4 - چرا اندازه ی طول كتاب ریاضی با نواری كه شما ساخته اید، با اندازه ی همان كتاب 
كه با نوار دوست شما اندازه گیری می شود، متفاوت است؟ چگونه می توان این مشكل 

را حل كرد؟

فّعالّیت
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تمرین

1- فاطمه یك نوار كاغذی درست كرده است و با كمك یك بزرگ تر هر قسمت نوار 
را به 10 قسمت مساوی تقسیم كرده است. او با خط كش خود چند خط بر روی كاغذ 
كشیده و با این نوار كاغذی آن ها را اندازه گیری كرده است. با كامل كردن جاهای خالی 

اندازه ی هر خط را مشّخص كنید.

اندازه ی خط  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است. 

اندازه ی خط  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است. 

اندازه ی خط  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است. 

اندازه ی خط  قسمت بزرگ و  قسمت كوچك است. 

2- چرا اندازه گیری های فاطمه خیلی خوب و دقیق شده است؟ توضیح خود را بنویسید.

7 9



جدول شگفت انگیز زیر 
را كامل كنید.

كامل كن

6 2 9 8 3 1 4 5

7 8 1 4 9 3 2 6

4 3 2 6 8 9 7

5 7 3 6 4 2 9 8 1

9 4 3 1 8 7 5 2

8 1 2 5 9 4

2 9 4 3
1 6 8 2 3 4 9

5 4 9 7 6 2 1 8

در بعضی از مسئله ها می توان با حدس زدن پاسخ سؤال و آزمایش کردن آن به جواب درست نزدیک شد و پس از چند 
حدس پاسخ مسئله را پیدا کرد. 

 حّل مسئله
20+ 1- به جای  عدد مناسب قرار دهید.                                                                  43 =

2- به جای  چه عددی را می توان قرار داد؟
  +  17=51  

یعنی چه عددی را با 17 جمع كنیم تا جواب 51 شود.
با عدد 40 برای حدس اّول شروع كنید. )چرا عدد 40 برای شروع مناسب است؟(

40 : حدس اّول +17= 

با توّجه به پاسخ خود حدس دوم را باید بیشتر از 40 در نظر بگیرید یا كمتر از 40؟ چرا؟
حدس زدن را تا پیدا كردن جواب، ادامه دهید.

 =17+  : حدس دوم

3- مانند نمونه ی باال به جای  و  چه عددی باید قرار داد؟

60- = 27                                       29+ = 63 
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در یك مزرعه روی هم 4 تا شترمرغ و گوسفند هستند. آن ها روی هم 14 پا دارند. )هر شترمرغ 2 پا و 
هر گوسفند 4 پا دارد.( در این مزرعه چند تا شترمرغ و چند تا گوسفند است؟

شترمرغ گوسفند 
 = 2+2+4+4 =تعداد پاها  2 و 2  :حدس اّول

با توّجه به جواب آزمایش مربوط به حدس اّول، تعداد گوسفندها را باید كمتر كرد یا بیشتر؟ چرا؟

شترمرغ گوسفند 

= تعداد پاها :     و    :حدس دوم

به ساعت مقابل نگاه كنید.
عقربه ی بزرگ چند دقیقه حركت كند تا ساعت 2:30 شود؟

مقدار حركت عقربه ی بزرگ را رنگ كنید.

عقربه ی بزرگ چند دقیقه حركت كند تا ساعت 5 شود؟ 
مقدار حركت را با رنگ كردن نشان دهید.

كامل كن

هر بار بر اساس نتیجه ای که از آزمایش حدس اّول به دست می آوریم، دوباره حدس می زنیم، تا به این ترتیب با دقیق تر 
و بهتر کردن حدس خود به مرور، به جواب مسئله نزدیک شویم.

 حدس و آزمایش
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فّعالّیت

واحد سانتی متر

1- زینب دفتر خود را روی كتاب ریاضی گذاشته بود. 
 اندازه ی طول كتاب ریاضی او بیشتر است یا دفتر؟ چرا؟

2- زینب برای مقایسه ی مدادهای قرمز و سبز خود آن ها را روی میز گذاشت. با توّجه 
به شكل بگویید، كدام مداد بلندتر است؟ چرا؟

3 - زینب در این فكر است كه میز زیبایی را كه در مغازه دیده بود، 
در گوشه ی اتاقش جا می شود یا نه؟

 به نظر شما زینب چگونه می تواند قبل از خریدن میز مطمئن شود كه اندازه ی آن برای 
اتاقش مناسب است یا نه؟

برای این که همه ی مردم بتوانند برای اندازه گیری یک طول مشّخص، یک پاسخ یکسان بیان کنند، از 
وسیله هایی مثل خط کش های مدرج، متر خیّاطی و ..... استفاده می کنند. در این ابزارهای اندازه گیری 
از واحدی به نام سانتی متر استفاده می شود. به خط کش خود نگاه کنید. خط کش شما چند سانتی متر 

است؟ 

شكل سمت چپ را در قسمت سمت راست با خط كش رسم كنید.
خّلق باش
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كار در 
كلس

آموزگار با یك خط كش 20 سانتی متری اندازه ی یك خط را كه روی تخته كشیده شده 
بود، به صورت زیر اندازه گرفت و گفت طول این خط 13 سانتی متر است.

برای اندازه گیری به چه نكاتی باید توجّه كرد؟

1- حاال شما اندازه ی خط های زیر را با خط كش بگیرید و كنار هر كدام بنویسید.

2- با خط كش خط هایی به طول 4 و 7 سانتی متر رسم كنید.

 سانتی متر
 سانتی متر

 سانتی متر
 سانتی متر  سانتی متر

یك ساعت را كه روی طلق شفاف رسم شده است، روی گوشه ی یك 
تا روی ضلع  مستطیل گذاشته ایم. عقربه ی بزرگ چند دقیقه بچرخد 

دیگر مستطیل قرار بگیرد؟

خّلق باش
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1- اندازه ی طول این مداد با خط كش گرفته شده است. اندازه ی مداد بین  و 
 سانتی متر است.

2- با خط كش خود درازا و پهنای كتاب ریاضی را اندازه بگیرید و جمله های زیر را كامل 
كنید.

 سانتی متر است.  و  درازای كتاب ریاضی بین 

 سانتی متر كمتر است.  سانتی متر بیشتر و از پهنای كتاب ریاضی از 

3 - با یك متر خّیاطی و یا خط كش چیزهای مختلف را اندازه گیری و جدول زیر را كامل 
كنید.

تمرین

پهنا

درازا

اندازه توضیح شكل

دور مچ دست خودتان

اندازه ی انگشت نشانه

8 4



واحد میلی متر

فّعالّیت

زینب با خط كش اندازه ی خّط زیر را گرفت و نوشت:
اندازه ی خط از  سانتی متر بیشتر و از  سانتی متر كمتر است.

افتاد كه هر قسمت را به 10 قسمت كوچك تر تقسیم  سپس به یاد نوار كاغذی خود 
كرده بود. وقتی به خط كش نگاه كرد، دید هر سانتی متر به 10 قسمت مساوی تقسیم 

شده است. 
حاال او اندازه ی خط را به صورت زیر بیان كرد. 

اندازه ی خط  سانتی متر و قسمت كوچك است.

شما با خط كش اندازه ی خط ها را بگیرید و جمله ی زیر آن را كامل كنید.

اندازه ی خط  سانتی متر و قسمت كوچك است.

اندازه ی خط  سانتی متر و قسمت كوچك است.

برای این که اندازه گیری ها دقیق تر شود، هر سانتی متر را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده اند و نام 
آن ها را میلی متر گذاشته اند.
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كار در 
كلس

1- از عدد صفر خط كش شروع به شمردن قسمت های كوچك كنید.

10 میلی متر همان یک سانتی متر است.
حاال شمردن را ادامه دهید.

 11 میلی متر یعنی همان  سانتی متر و  میلی متر است.

12 میلی متر همان  سانتی متر و  میلی متر است.

نوزدهمین قسمت یعنی 19 میلی متر. یعنی  سانتی متر و  میلی متر است.

اگر یك قسمت دیگر جلو بروید، به 20 میلی متر یا همان  سانتی متر می رسید.

میلی متر  یا   میلی متر  و   سانتی متر  زیر   اندازه ی خط  الف(   -2
است.

3 - درازا و پهنای كتاب ریاضی خود را دوباره اندازه بگیرید و با واحد میلی متر بنویسید.
 میلی متر است.  میلی متر و پهنای كتاب ریاضی  درازای كتاب ریاضی 

4– اندازه ی پاک كن را با خط كش بگیرید و به دو صورت بنویسید. 
 میلی متر است.  سانتی متر و  اندازه ی پاك كن 

یا
 میلی متر است. اندازه ی پاك كن 
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تمرین

1- زیر هر شكل 2 عدد نوشته شده است. حدس بزنید اندازه ی طول هر شكل به كدام 
یك نزدیك تر است؟ 

2– اندازه ی خط های زیر را حدس بزنید و كنار آن بنویسید.

3– اندازه ی قّد خود و چند نفر از اعضای خانواده را با یك متر خّیاطی بگیرید و كنار نام 
هر كدام بنویسید.

قّد  :  سانتی متر قّد خودم :  سانتی متر   

قّد  :  سانتی متر  قّد  :  سانتی متر   

قّد  :  سانتی متر قّد  :  سانتی متر   

  10 سانتی متر 

  6 سانتی متر

  5 سانتی متر 

  9 سانتی متر

 سانتی متر

 سانتی متر سانتی متر

 سانتی متر

 سانتی متر
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وقتی می خواهید با خط كش اندازه ی یك خط را بگیرید، چه كارهایی انجام می دهید؟ بنویسید 

 مرور فصل

  فرهنگ نوشتن

 تمرین
1- یك پاک كن بردارید و به كمك آن اندازه ی درازای كتاب ریاضی را بگیرید و جمله را كامل كنید.

درازای كتاب ریاضی از  پاک كن بیشتر و از  پاک كن كمتر است.

درازای كتاب بین  و  پاک كن است.

اگر پاک كن شما بزرگ تر بود، اندازه گیری شما دقیق تر می شد یا اگر كوچك تر بود؟ چرا؟ 
اگر اندازه ی كتاب را با یك تراش بگیریم، آیا همان جواب های باال به دست می آید؟ چرا؟

2- طول 6 تا از مدادهای رنگی خود را با خط كش اندازه بگیرید.

ابتدا خط كش را كنار خط می گذاریم طوری كه،
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3- طول ضلع های شكل های زیر را با خط كش اندازه بگیرید و بنویسید.

4- طول خط های زیر را با خط كش اندازه بگیرید و نقطه ی وسط هر خط را با خط كش پیدا كنید.

5- حدس بزنید اندازه ی هر ضلع شكل چند میلی متر است. سپس با خط كش اندازه گیری كنید. اندازه ی 
ضلع ها چند میلی متر شد؟ چقدر با حدس شما نزدیك بود؟

6- طول ضلع های مستطیل های زیر را اندازه بگیرید. با دیدن اندازه ی ضلع ها چه نتیجه ای می گیرید؟

حدس: 

اندازه: 

حدس: 

اندازه: 

حدس: 

اندازه: 

حدس: 

اندازه: 
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با 5 مربّع می توان 12 قطعه ی مختلف درست كرد. این 12 شكل را با كاغذ 
درست كنید. قطعه ها را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی كنید.

مستطیل زیر را با این 12 قطعه به طور كامل بپوشانید.

ریحانه بعضی از تكالیفش را نمی نوشت و برادر بزرگ تر او برایش انجام می داد. وقتی مادرش 
گفت:  او  به  نیست.  درست  كار  این  كه  داد  توضیح  ریحانه  برای  شد.  ناراحت  فهمید،  را  موضوع 
می توانی در انجام تكالیف از برادرت راهنمایی بگیری ولی اگر می خواهی درس ریاضی را خوب 

یادبگیری، باید خودت تمرین ها را انجام دهی. 

  فرهنگ خواندن

 معما
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آیا می دانید؟ تعداد دانش آموزان دبستان خود را می توانید با یك
 عدد 3 رقمی بیان كنید.

فصل 6
جمع و تفریق 

اعداد سه رقمی



فّعالّیت

مقایسه ی اعداد

1- ابتدا عددی را كه هر شكل نشان می دهد، بنویسید و علمت مناسب بگذارید. توضیح 
دهید چگونه دو عدد دو رقمی را مقایسه می كنید؟

2- حاال عددهای سه رقمی را مقایسه كنید.

برای مقایسه ی عددها به ارزش رقم ها توّجه می کنیم. ارزش رقم صدگان از دهگان بیشتر است یعنی 
اگر رقم صدگان یک عدد از عدد دیگر بیشتر باشد، رقم های دهگان و یکان آن ها را درنظر نمی گیریم.

42 29
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كار در 
كلس

1- تا جایی كه می توانید ابتدا دسته های ده تایی یا صدتایی درست كنید، سپس عددی را 
كه هر شكل نشان می دهد، بنویسید.

2- توضیح دهید چگونه یك دسته ی صد تایی به صورت دسته های ده تایی باز شده و یك 
دسته ی ده تایی نیز به یكی ها تبدیل شده است.

صدگاندهگان یکان

صدگاندهگان یکان

صدگاندهگان یکان

صدگاندهگان یکان
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تمرین

1- عددها را با هم مقایسه كنید و در دایره علمت مناسب )>=<( بگذارید.

2- ابتدا جمع و تفریق ها را انجام دهید و حاصل را كنار هر كدام بنویسید، سپس جواب ها 
را مقایسه كنید.

3 - حاصل كدام عبارت بیشتر است؟ الزم نیست حاصل عبارت را به دست آورید، مانند 
نمونه قسمت های مساوی را از دو طرف حذف كنید.

 24  27

100  91

200  400

34  29

201  99

298  301

17  19

351  347

420  417

 = 200 + 300  300 + 100 = 

 = 700 - 200  900 - 400 = 

 = 400 + 300  900 - 100 = 

 = 20 + 40  80 - 20 = 

 = 300 + 20  200 + 50 = 

 = 100 +20+ 1   100 +10+ 7=  

300+30+300+200+50+7+10           300+20+30+8+40+200
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جمع و تفریق عددهای سه رقمی 

فّعالّیت

 1ــ شكل مقابل عدد 214 را نشان می دهد.
می خواهیم 342 تا به آن اضافه كنیم.

ابتدا 3 دسته ی صدتایی به آن اضافه كنید. 
سپس 4 دسته ی 10 تایی برای آن رسم كنید 

و در آخر 2 تا یكی بكشید و اضافه كنید.

حاال با استفاده از دسته های 100 تایی و 10 تایی و یكی كه آموزگار به شما می دهد، 
جمع های زیر را انجام دهید و مانند باال حاصل را به دست آورید.

2- شكل مقابل عدد 347 را نشان می دهد. 
می خواهیم 125 تا از آن كم كنیم. 

ابتدا یك دسته ی صدتایی را بر می داریم.
 سپس 2 دسته ی ده تایی را كم می كنیم 

و در آخر 5 تا یكی را حذف می كنیم.

حاال با استفاده از دسته های 100 تایی و 10 تایی و یكی كه آموزگار به شما می دهد، 
تفریق های زیر را انجام دهید و مانند باال حاصل را به دست آورید.

اضافه كردن 100 تایی ها

اضافه كردن 10 تایی ها
 
اضافه كردن یکی ها

214
+ 342

514
+ 40
554
+ 2

556

كم كردن 100 تایی ها

كم كردن 10 تایی ها
 
كم كردن یکی ها

347
- 125

247
- 20
227
- 5

222

840
- 520

809
- 705

457
- 145

 

796
- 555

 

704
+ 110

 

605
+ 203

 

341
+ 257

 

274
+ 513

 

410
+ 320

 

780
- 620

214
ـــــــــــ300 +

514

554
ـــــــــــ2+

556

514
ـــــــــــ40 +
554

227
- 5

ـــــــــــ
222

247
- 20
ـــــــــــ
227

347
ـــــــــــ100 -

247
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100908070605040302010

200190180170160150140130120110

300290280270260250240230220210

400390380370360350340330320310

500490480470460450440430420410

600590580570560550540530520510

700690680670660650640630620610

800790780770760750740730720710

900890880870860850840830820810

990980970960950940930920910

كار در 
كلس

1- حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید.

2- با كمك جدول زیر جمع و تفریق ها را به دست آورید.

این روش محاسبه ی جمع و تفریق به شما کمک می کند تا به صورت ذهنی و یا تقریبی حاصل جمع و 
تفریق ها را سریع تر به دست آورید. با عددهای مختلف تمرین کنید تا این روش را به خوبی یاد بگیرید.

برای پیدا كردن جواب جمع 240 +320، ابتدا 320 را پیدا كنید. سپس 200 تا به آن 
اضافه كنید، یعنی چند ردیف در جدول پایین می آیید؟ چرا؟

حاال از عدد 520، 40 تا عدد به جلو حركت كنید تا به جواب یعنی 560 برسید. برای 
محاسبه ی تفریق همین كارها را انجام دهید و رو به عقب حركت كنید.

479
- 150

 

509
- 305

 

426
+ 333

 

520
+ 207

 

610
- 270

 

230+310=

760-210=

540+330=

840-130=

270+610=

900-150=
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تمرین

1- با سرعت بیشتری جواب جمع و تفریق های زیر را پیدا كنید.

2- قّد سعید 136 سانتی متر است. قّد خواهرش 10 سانتی متر از او بلندتر است. قّد 
خواهرش چند سانتی متر است؟

3 - حمیده در یك مسابقه 210 امتیاز داشت. در مرحله ی دوم 340 امتیاز گرفت، حاال 
او چند امتیاز دارد؟

او كم شد. در شروع مرحله ی سوم حمیده چند  از  امتیاز  انتهای مرحله ی دوم 50  در 
امتیاز داشته است؟

430+200=

620-400=

170+500=

520+300=

730-200=

980-600=
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1- یك كتاب داستان 395 صفحه داشت. حسین در یك هفته 150 صفحه و در هفته ی دوم 130 صفحه 
از كتاب را خواند. چند صفحه را هنوز نخوانده است؟ برای حل این مسئله دو مرحله ی زیر را انجام دهید.

الف( ابتدا حساب كنید چند صفحه از كتاب خوانده شده است؟

ب( حاال تعداد صفحات باقی مانده را پیدا كنید.

2- مریم 6 سّكه ی 100 ریالی 3 سّكه ی 10 ریالی و 5 سّكه ی 1 ریالی داشت. او 325 ریال در صندوق 
صدقات انداخت. حاال او چقدر پول دارد؟

1- تعداد مربّع های كوچك هر شكل را بشمارید و بنویسید. شكل بعدی چند مربّع دارد؟ 
الگویی را كه دیده اید بنویسید و توضیح دهید.

         

  1      4     9     16   25         
+3

+2 +2 +2

+5 +7 +9

2- الگوی عددی را ادامه دهید.

الگویابی كن

بعضی از مسئله ها را می توان به چند مسئله ی مرحله ای تبدیل کرد، به طوری که اگر مرحله به مرحله این مسئله ها حل 
شود، در پایان مسئله مورد نظر حل خواهد شد.

 حّل مسئله
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محسن 8 سال داشت كه خواهرش به دنیا آمد. حاال از آن زمان 10 سال گذشته است. این خواهر و برادر 
روی هم چند سال دارند؟

 

 +  = الف( حاال محسن چند سال دارد؟                   سن محسن  

            +  = ب( خواهرش چند سال دارد؟            سن خواهر محسن  

 +  = ج( این دو نفر روی هم چند سال دارند؟      سن محسن و خواهرش

با توّجه به الگویی كه در زمان ها وجود دارد، عقربه های بعدی را خودتان رسم كنید.

الگویی را كه مشاهده كرده اید، توضیح دهید.

الگویابی كن

وقتی مسئله های مرحله ای را در نظر گرفتیم، یكی یكی آن ها را با نوشتن عملیات مناسب حل می کنیم. در هر بار نوشتن 
جلونویسی را فراموش نمی کنیم.

  زیر مسئله
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فّعالّیت

جمع در جدول ارزش مكانی

1- مرتضی 54 ریال داشت. 

اگر 27 ریال دیگر هم بگیرد، چقدر پول دارد؟
حساب كنید از هر سّكه چند تا دارد.

همین محاسبه را در جدول ارزش مكانی انجام دهید.
  10 ریالی  1 ریالی

یك بار هم بدون جدول این جمع را بنویسید.

2- مرتضی 74 ریال داشت. 63 ریال هم از خواهرش گرفت. حاال او روی هم چقدر 
پول دارد؟

3- مرتضی 597 ریال پول دارد. 
الف - اگر 130 ریال دیگر به او پول بدهند، جمع پول هایش چقدر می شود؟

ب - چند سّكه ی یك ریالی دارد؟
ج - چند سّكه ی 10 ریالی دارد؟ 

د - با این تعداد سّكه های 10 ریالی می تواند چند سّكه ی 100 ریالی بگیرد؟  
هـ - چند سّكه ی 10 ریالی باقی می ماند؟  

و - حاال روی هم چند سّكه ی صد ریالی دارد؟ 
ز - همین محاسبه را در جدول ارزش مكانی انجام دهید.
ح- اگر جمع باال را بدون جدول به صورت زیر بنویسیم،

عدد یك به رنگ قرمز، نشان  دهنده ی چیست؟

د ی 54
+ 27

1 

74
+ 63

 

597
+ 130

27 

صد1 ی
795
0
7
7

3
12
2

1
6
7

+

صد ي

1
5 4

+2 7
7 11
8 1

1 0 0


