


 کامنت های راهنما+پاسخ تمرینات

ویژه معلمان ( )  

 
جعفر اسدیآقای فایزه شیخ علیان و ژیال ملکی و خانم ها با تشکر از  

 
قزوین 1ناحیه   -حمید خوش پیام   

 

 
 

 

 کامنت های زرد رنگ ؛ مربوط به راهنمای معلم و

.کلیدها ومتون سبز رنگ ؛ پاسخ تمرینات می باشد   

 را PDFبرای مشاهدهء متن داخل کامنت ها ، باید فایل

 با نرم افزار آکروبات ریدر باز نمایید و 

 سپس روی شکل کامنت کلیک نمایید . 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اعداد خیلی بزرگ در مقیاس بزرگ ( کهکشان ها ) و مقیاس کوچک ( سلول های بدن -نورون )

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اشاره به اعداد صحیح



20 

14 

 خیر – زیرا هر دوچرخه به 2 چرخ نیاز دارد و اگر با الگو 2تا2تا پیش برویم به عدد 19 نخواهیم رسید. باید الگویی از 2 باشد ) زوج باشد(

2 

 شکل دوازهم       2÷( 23+1 )

 خیر –زیرا تعداد مربع های هر شکل   ، فرد است .    
2 1 

13 15 

12 14 

 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
کشف روابط موجود در الگوهای خطی و بیان آن ها با عبارات کلامی و نمادی

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اهداف :

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توجه به  اعداد زوج که از صفر شروع نشده است.فقط به دلیل عدم آشنایی دانش آموزان با اعداد صحیح یا حسابی.صفر قطعا بنا به دلایل زیر عددی زوج است:1- در محور بین مثبت یک و منفی یک قرار دارد و همیشه بین 2 عدد منفی ، عددی زوج قرار دارد.2-باقی مانده تقسیم  هر عدد زوج بر 2 ، صفر خواهد بود.3-از ضرب اعدا  صحیح در 2 ، عدد زوج بدست می آید.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
مقدمه معرفی اعداد  فرد

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
آشنایی با عبارت های شبه جبری ( نمادین سازی )اهمیت 1-کشف رابطه و 2-بیان رابطه



 تعداد ضلعها که در هر شکل ، فرد است.

 2تاشاد، 2تاغمگین

شباهت : هر دو دارای  الگوی ثابت 2تا2تا هستند. )با الگوی ثابت پیش می روند (     تفاوت :هیچ عدد مشترکی بین آنها وجود 

 ندارد

 پرش چهارم پرش سوم

 

 باز پاسخ

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تولید الگوهای متفاوت برای اعداد زوجپیشنهاد برپایی نمایشگاه از آثار دانش آموزان برای الگوی زوج

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تفاوت :اعداد زوج را به 2 تقسیم کنیم ، باقیمانده صفر خواهد بود ولی اعداد فرد یکی باقی مانده دارند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
افقی (برابر شماره شکل) + عمودی ( یکی کمتر از شماره شکل )و...



 خیر – زیرا همیشه حاصل جمع یک عدد زوج با عدد  فرد  ،همیشه  عددی فرد خواهد بود.

 اگرهر دو عدد زوج و یا هر دو عدد فرد باشند ، حاصل جمع آنها حتما عددی زوج خواهد بود  - اگر یک عدد فرد و دیگری زوج باشد ،حاصل جمع آنها حتما عددی فرد خواهد شد ، 

 زوج

 فرد

 زوج

   

9

9 

12 

2×3  4× 3 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
ابتدا از بچه ها در کلاس می خواهیم که از عدد یک تا صد هر کس به دلخواه یک عدد را در نظر بگیرد و در مرحله بعد از بچه ها می خواهیم که عدد خود را روی یک تکه کاغذ یادداشت کنند و زوج و فرد بودن آن را مشخص کنند بعد به بچه ها می گو ئیم که هر کس عدد خود را با فردبغل دستی خود  خود جمع کند و در آخر از آنها می پر سیم کدام گروه دو نفره حاصل جمع اعدادشون زوج شد بعد که دست بالا کردند به طور تصادفی چند نمونه را روی تخته می نویسیم وبعد سوال می کنیم کدام گروه های دو نفره جواب جمعشان فرد شده و بعد هم به طور تصادفی دو سه مورد را روی تخته می نویسیم و در آخر می خواهیم که خود نتیجه گیری کنند که حاصل جمع دو عدد زوج عددی زوج است و حاصل جمع دو عدد فرد هم عددی زوج هست و حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد عددی فرد میشود. امنه بهزادی از بوشهرجدول اعداد در حیاط مدرسه و پرش بچه ها روی آن و اینکه از بچه ها بخواهیم کنار عددی بایستند که مثلا جمع آنها زوج باشد.بازی کارت ها : 2 کارت را به صورت تصادفی از کیسه بردارند و اگر جمع آن ها مثلا زوج بود ، امتیاز بگیرند و اگر فرد بود امتیاز کم شود.بازی مار و پله : اگر زوج بود یک ردیف پایین بیایند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
آشنایی با اعداد زوج و فرد از طریق الگوها

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
آشنایی و درک مفهوم مضرب

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
پرهیز از قاعده گوییفقط باید از روی شکل کشف کنند که همیشه :جمع دو عدد زوج ، زوج می شودجمع دو عدد  فرد ، زوج می شود.جمع یک عدد زوج با یک عدد فرد ، فرد می شود.بنابراین پیشنهاد می شود چند با مسیر ها را امتحان کنند و حتی با اعداد خارج از تونل ها امتحان کنند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
عامل موثر ، عدد فرد است که باعث فرد شدن حاصلضرب می شود.



3 

3 

 بله-چون بین تعداد چوب کبریت ها و شماره شکل رابطه ضرب وجود دارد

 مضرب های 3 همان الگوی عددی 3 هستند.  حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد3

 30 و 300 و 3000  و  ...

 راهبرد رسم شکل – عدد زوج کمتر از 20 یعنی 18 .     پس اعداد زوج بین 2 تا 14 قابل قبول است.

 

3 5 

20 25 30 

45 

) راهبرد نمادین سازی (           55 = 5 ×----  11

  

-90-85-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5

100-95 

 برای مثال عدد 4 
4 4 4 4 4 4 

4 8 12 16 20 24 28 

 

 مثال :4 و 6  و 10 و ...

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
باز پاسخ ( با محدودیت (

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
جوا بهای دیگر:شماره شکل ضربدر 3



 فرد

0,2,4,6,8 

 خیر

 خیر

 فقط با توجه به رقم یکان آن عدد

در این جدول کدام اعداد 2 بار رنگ شده ند؟ چرا؟ 

   

5 8 11 14 17 20 

2+)1×3( 2+)2×3( 2+)3×3( 2+)4×3( 2+)5×3( 2+)6×3( 

 تعداد مربع ها 2تا بیشتر از 3 برابر شماره شکل است.

13 

 -----  = 3 ÷ ( 1 – 25 ) یا 25 =1+  (  3 ×  ------  ) 8

 تعداد مکعب =1+ ( 3 × شماره شکل)            یا       شماره شکل =3÷(1- تعداد مکعب) 

 ص غ

 غ ص

 راهبرد حل مساله ساده تر و  رسم شکل

 1 و 3 و 5 و 15 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توانایی شناسایی زوج یا فرد بودن یک عدداهمیت جدول برای رفع بد فهمی:بعضی ها تصور میکنند همه ارقام یک عدد باید زوج باشد تا آن عدد را زوج بنامیم.در این جدول این مشکل بر طرف می شود.و متوجه می شوند ، الزاما نباید همه ی ارقام زوج باشد و فقط رقم یکان مهم است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
شناخت مضرب های ۳ بیشتر از ۳۰ ( خارج جدول ضرب )شناخت مضرب های ۵ بیشتر از ۵۰ ( خارج جدول ضرب )شناخت اعداد مشترک بین مضرب های ۳ و ۵آمادگی برای مضرب ۱۵ ( بخش پذیری به ۱۵ ) 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توجه به 1 به عنوان مضربی برای همه

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
الگوهای 3 بعدی

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
راهبرد حل مسئله ساده تر مفهوم بین و ترتبی

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یک مسئاه هوش مرتبط:علی در مسابقه دو از نفر دوم جلو زد ، او چندم شده است؟دوم



4 0 0 7 0 0 0 6 0 

1489/017 

400700060 

400700060 1489/017 37067910542 

 یک هزار و چهار صد و هشتاد 

 و نه ممیز هفده هزارم

 چهار صد میلیون و هفتصد هزار  و شصت

1000+400+80+9 
+0/01+0/007 

 غ غ ص

1023456789 

9876543201 

102346 

 عدم توجه به صدگان میلیون و صدگان یک ها

 یک میلیارد و بیست و سه میلیون وچهارصد و پنجاه و  شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه

 نه میلیارد وهشتصد و هفتاد و شش میلیون پانصد و چهل و سه  هزار و دویست و یک 

 یکصد و دو هزار و  سیصد و چهل و شش

8280000 

79 000 000 

9 000 000 

1 377 000 000 

8  000 000 

 چین  <  ایران <  سوئد <  تاجیکستان

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تقریب

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
عدم توجه به ارزش مکانی رقم ها

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
درک الگویی بین ستون های جدول ارزش مکانی

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در کارت تکرار نداریم

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یعنی با تقریب کمتر از یک میلیوناشاره به بد فهمی:وقتی می گوییم با حذف یکان و دهگان و صدگان ، یعنی خود صدگان هم حذف می شودولی وقتی می گوییم با تقریب کمتر از صد ، یا با تقریب صد ؛ صدگان حذف نمی شود.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
چرایی ننوشتن نام طبقه ی یک ها ؟چون در موقع خواندن آن را نمی خوانیم.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بعد از میلیارد:هم هزار میلیارد درسته و هم بیلیون

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دست ورزی قطار ارزش مکانیتصویر و فایل مربوطه در کانال تلگرام@RiaziDabestan



 دهگان هزار

 یکان میلیون

 صدگان

6 

8 

 دهگان هزار و یکان میلیون

 شصت و سه میلیون   و هشتصد و سی و یک هزار     و پانصد و شصت و هشت

        6   383  156  800       صدگان هزار 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
چالش : آمدن ۲ عدد پشت هم ( با ممیز اشتباه نکنند

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یاد آوری پایه ۵

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یا با فلش مشخص نمایند یا الف و ب و ج بگذارند

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تفهیم مورد آخر با توجه به اینکه روی محور نزدیک به صفر می شود ، ولی معلمان هدایت نمایند که مرگ و میر سیگار عدد زیادی است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
 چون جواب 6 است ، و در عدد دو تا رقم 6 داریم ، بهتر است بگوییم دور رقم پاسخ خط بکشند



0/033 

38 

0/065 

 میلیون
62 

 میلیون

240 
 میلیارد

750 
 میلیارد

 عدم توجه به جدول ارزش مکانی و جدا نویسی رقم های عدد مورد نظر

 جدا نویسی  با گسترده نویسی اشتباه نشود.

 یکصد و بیست و نه میلیون   و هشتصد و شصت وچهار هزار   و هشتصد

130  000  000 

12 986 480 

 باز پاسخ   -   1701  

35 987 641 

 باز پاسخ   -     624578

> < 

< > 

13  000  000 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تقریب

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
باز پاسخهر پاسخ درستی قبول است

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
پرهیز از قاعده گویی:گفتن شمارش ارقام کار درستی نیست ، زیرا وقتی عدد اعشاری شود مشکل ساز می شود.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
درک نکردن تفاوت رقم و عدد بد فهمی مربوط به جدا نویسی

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
درک نکردن مفهوم اعداد بین دو عدد

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
خواندن و نوشتن اعداد تا مرتبه ی میلیارد، گسترده نویسی، مقایسه و  بررسی بدفهمیهای رایج دانشآموزان در عدد

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تقریب زدن اعداد



472 

230017 

 دویست و شصت ودو 242 4

 دویست و سی هزار و هفده

 چهارصد و هفتاد و دو

√ 

√ 

√ 

 به جای 5 در دهگان،  رقم 8 وارد کرده  ) یعنی 30 تا بیشتر ( ، پس حاصل را منهای 30 می کنیم

 باز پاسخ -     315360000

  315360000 =60ثانیه  × 60دقیقه × 24ساعت × 365 روز × 10سال  

> < 

< < 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تاکید بر حدس زدنسپس حدس خود را محاسبه نمایند

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اصلاح اشتباه با بررسی ارزش رقمی که اشتباه کرده ایم.تقویت درک بزرگی و کوچکی عدد



 خیر خیر

 بخش پذیر

 بخش پذیر

 بله

 بله

 بخش پذیر

 بخش پذیر

 بله

 بله

 صفر

 صفر

 یکی 7 3

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
مفهوم سازی قواعد بخش پذیری بر  2 ،3 ، 5 ، 9

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
ابتدا قسمت سمت راست ( سبز ) تکمیل و سپس سمت چپ ( زرد ) آموزش داده شود.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
نتیجه می گیریم که عدد ، هر چند تا بسته صد تایی هم که داشته باشد به 2 بخش پذیر است ، زیرا یک بسته صد تایی به 2 بخش پذیر است ؛ و همین طور بسته های ده تاییپس تنها چیزی که مهم است یکان است.



 

 بخش پذیر 8 8

 بله 

370 

 خیر خیر

 خیر خیر

 است

 یکان آن مضربی )الگویی( از 5 باشد . یعنی 0 یا 5

1 1 1 1 0 0 0 

3 0 2 4 4 1 3 

 زیرا عددی به 5 بخش پذیر خواهد بود که یکانش 0 یا 5 باشد

 

 0 و 1
 0 و 1و 2و3و4و5

 هر عددی کمتر از 2

 هر عددی کمتر از 5

 یا ، چون عدد فقط دسته های ده تایی و صد تایی دارد و دسته های ده تایی و صد تایی به 5 بخش پذیرند. 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بررسی هر سه روش

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اعلام رسمی زوج بودن صفر



 

 590  یا  950

 زیرا هر تعداد ده تایی و صد تایی و ... به 10 بخش پذیرند و فقط یکان مهم است.

 905  یا  950  یا  590

  509   905 

998 

100 

 بله

 صفر

 خیر

1 

1 

1 

2 2 

1 

1 

1 
2 

2 

3 
3 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تولید عدد با شرایط خاص. رابطه بخش پذیری ۲ و ۵آمادگی برای بخش پذیری به ۱۰

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بخش پذیری به ۱۰

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
برای بخش پذیر به ۳ ، چرا ارقام را جمع کنیم؟

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
چون یکان این اعداد تکمیل و بسته ی ده تایی را ساخته اند و همه ی یکان آنها به دهگان منتقل شده.



 

 یکی 8 2

8 

 خیر

282 3 

2 2 12 

282 3 3 

 خیر

 بله

2 8 

8 12 

 ده تایی

282 3 3 

 بله

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
آشنایی معلمان با تقسیم نوع اول و دومدر نوع اول که آسان تر است ، تعداد اشیا موجود در دسته ها مشخص است ولی تعداد دسته ها مجهولمثلا می گوییم 10 سیب را 2تا2تا تقسیم می کنیم که جواب می شود 5 دستهدر نوع دوم که دشوار تر است ، تعداد دسته ها مشخص است ولی تعداد اشیای موجود در هر دسته مجهولمثلا می گوییم 10 سیب را بین 2 نفر تقسیم می کنیم که جواب می شود 5 سیب برای هر نفردر اینجا مفهوم دوم مدنظر است



 

 خیر
 همه اعدادی که بر 9 بخش پذیر هستند، حتما به 3 هم بخش پذیر هستند ؛ ولی عکس آن همیشه درست نیست.

 باز پاسخ

 بله – هرگاه عددی هم به 2 و هم به 3 بخش پذیر باشد ؛ حتما بر 6 هم بخش پذیر خواهد بود.

5 

 2 و3 و5و6 و10و15

 23 و 29

 خیر

315 2 4 

1 4 

 باز پاسخ

5 

63-69-66  372-672-972  342-246  

66  372-672-972  342-246  

42-45-48 0 

21-24-27 71-77-73-79 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
؟

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف : کاربرد مفهوم بخش پذیری ستفقط با یکی از انواع پیمانه هامثلا نمی توان بگوییم 5 پیمانه 2 لیتری و 5 پیمانه 5لیتری



 

 قورمه سبزی

 آب لیوان
 یخ

 بستنی

 باز پاسخ 

 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی مفهوم عدد صحیح با مثال های عینی و نمایش آن با نمادهای قراردادی دانشآموزان

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دمای اشاره شده برای یخچال است نه فریزرتصویر یخچال دو در است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بچه ها باید پاسخ خود را حتما قبل از معرفی اعداد + و - بنویسند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف : ضرورت یک قرارداد ثابت (زبان مشترک)توجه به نماد ها و رنگهاتوجه به اینکه در جدول رنگ آبی یکبار برای بالای صفر و بار دیگر برای زیر صفر قرارداد شده.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
برای بحث بیشتر از بچه ها بپرسیم که نمار بالا و زیر صفر برای سارا چیست و برای بقیه
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 این بار ، پاسخ ها شبیه به هم هستند

 قرینه 6
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Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی نماد رسمی برای نمایش اعداد صحیح 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی اعداد صحیح با استفاده از قرینه یابی روی محور اعداد

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تاکید بر قرارداد بودن

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
صفر نه مثبت است و نه منفی
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Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بد فهمی : در مقایسه ی اعداد صحیح فقط به کمیت دقت میکنند و جهت (علامت عدد) را در نظر نمیگیرند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
مقایسهی اعداد صحیح

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اشاره به پهپاد فطرس 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بهتر است برای مقایسه اعداد از کلمات کمتر و بیشتر استفاده شودبزرگتر و کوچکتر درست نیست
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Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در مورد 5 ساعت قبل از ظهر :فقط پاسخِ منفی پنج درست است ( با توجه به قرارداد ساعت 12 به عنوان مبدا )نیازی نیست به ساعت 5 بامداد (ساعت5قبل از ظهر) یا ساعت 7 صبح (5ساعت قبل 12) اشاره شود.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بازی:بچه ها می توانند در صف بایستند و هر باز یک نفر مبدا معرفی شود و بقیه خود را با اعداد صحیح معرفی نمایند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تعیین جهت های مثبت و منفی در این تمرین به دلخواه بچه هاست ولی معمولا ساعت بعد از ظهر را با مثبت نمایش می دهیم.در هر صورت باید قرار داد خود را بنویسند.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی اعدا  صحیح با محورهدف : اهمیت بیشتر بزرگتر بودن همه اعداد مثبت از اعدا منفیصفر از همه اعداد  مثبت کمتر و از همه اعداد منفی بیشتر است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی اعدا  صحیح با الگو

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در پایه های قبل با الگوی 5تا5تا به عقب بر می گشتند تا به صفر می رسیدند. حالا برای کنجکاوی و انگیزه بیشتر به ادامه ی الگو به عقب ( قبل صفر) اشاره کنیم.



 

 عدد مورد نظر را در اعداد طبیعی ضرب می کنیم .  مضرب ها همان الگوهای عددی هستند

 

 ابتدا عالمت + و – را درنظر میگیریم ) همیشه اعداد+ از اعداد – بیشتر هستند و سپس به مقدار خود عدد توجه می کنیم.

 

     عددی به 3 بخش پذیر است که جمع رقم هایش به 3 بخش پذیر باشد.  مانند 123 

 خیر – زیرا عدد 3 بر 9 بخش پذیر نیست. اما برعکس آن درست است.

 

 6 × شماره شکل

 

 



 باز پاسخ              43 – 19 – 17

 بله – چون جمع رقم هایش به 9 بخش پذیر است. 

 

 نادرست – برای بخش پذیری به 2 باید یکان عدد زوج باشد.

 نادرست – برای بخش پذیری به 3 باید جمع رقم ها را در نظر گرفت. 

 درست – چون جمع رقم هایش به 9 بخش پذیر است. 

 

 1-هر رنگ ،  با نظم )الگوی ثابت( تکرار شده است.

 
 2-بعضی از خانه های مربوط به بخش پذیری 3 دوبار رنگ شده است )مشترک با بخش پذیری به 9 (.

 49  000  807 

 40  000  000 + 9  000  000 + 800 + 7 

 0 

 49 میلیون 

 از یکان میلیون به صدگان میلیون می رسد. 

 

برداشت برنج در استانهای گیالن و مازندران امسال 6703400  کیلوگرم بوده. اگر سهم مصرف این دو استان 

 921000 کیلو گرم باشد،چه مقدار برنج به سایر مناطق کشور صادر می شود؟   سمیه نائلی - مشهد
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 در گروه تلگرام با تشکر از همکاران عزیز

 که در اصالح پاسخ ها یاری نمودند ،

خوزستان –احمد کریمی   

قزوین 2ناحیه -غالمی معصومه  

ازاصفهان محمدخانی فرشته  

ایالم نیا حاتم مهین  

علیزاده فاطمه  

شرقی آذربایجان زاده، نصراله نگار  

خوزستان از ممبینی محمد  

تهران - آیین نیک  

خوزستان.صحنعلی کیانوش  

دماوند - عسگریب ح  

میاندوآب از صفری  

بوشهر از بهزادی امنه  

ازبرجردلرستان اسماعیلی  

رضوی خراسان.نائلی سمیه  

نور - بیژنی خانم  

 

 
 




