
 

 

  حفظ جدول ضرب كامل از طريق شعر
 يكتا خداي مثل                                   تا يك شه مي يكي يك

  تنهاست امامِ حسن                               دوّتاست كه هم ييك دو
  سوم امام حسين                                    گندم تا سه ي،يك سه

 غمخوار امامِ سجاد                                   چار شود مي چاريكي
  فاضل باقرامام                                    حاصل پنجِ تا پنج يك

  عبا آل صادقِ                               تا شش شه مي يكي شش
 موسي امامِ هفتم                                     هفتا  شه مي هفتا يك

 رضا امامِ هشتم                                هشتا شه مي هشتا يك
 جواد امامِ نُهم                                        مداد تا نُه يكي نُه

 بعدازبهار فصلِ سه                                     چار شود مي دودوتّا
 كربال ي ماهه شش                                 تا شش شه مي تّا دوسه

 رضا آهو ضامن                                   هشتا شه دوچارتامي
 دومشت يا دوپا مثل                                  تاانگُشت ده تا دوپنج
  است دوازده اون جواب                           دست نشمربا تا دوشش

 جوابش  چهارده                                   بعدكوشش دوهفتا
 جوابش شانزده                                   شمارش بي دوهشتا



 

 

 وشيشه ظرف نشكني                                   شه مي  هجده تا دونُه
 شما درس ماه نُه                                   تا نُه شه مي تّا سه سه
  امام دوازده شه مي                               اسالم در چارتاهم سه
  رنج نَكش پانزده                                پنج ضرب بشود سه
 هميشه بخون درسو                         شه مي هجده تا شش سه
 نيست تنبلي ما بينِ                      است يّكي و بيست هفتا  سه

  چاره داره تنبلي                             وچاره بيست هشتا سه
  رفته ، رفته كه عمري                                وهفته بيست تا نُه  سه

  كار به آيد شانزده                               چار ِ ضرب چاروبكن
  !نيست نمره اين بهتراز                           شودبيست مي تا چارپنج

  ؟داره كاري رياضي                           وچاره بيست تا چارشش
  دشته و باغ تويِ گل                             وهشته بيست چارهفتا

  الفباست عدد اين                            ودوّتاست سي چارهشتا
  دانش و علم خوبه چه                            وشش سي شد تا چارنُه

  وپنج  بيست به رسي مي                             پنج ضرب بكن و پنج
  شود قرآن جزء سي                              عدد تا سي تا شش پنج
  دماسنج كنه مي تب                              وپنج سي شد هفتا پنج



 

 

  كامل مرد يهِ  سنّ                                شودچِل مي هشتا  پنچ
  رن بي وپنجِ چهلّ                                    ضرب بشه كه نُه
  گلهاست شهد رياضي                  تاست شوش  سي تا، شش شش

  دوّتا و چهلّ شه مي                                ها بچه آي هفتا شش
  عدد هشتا و چهلّ                            شود هشتا شش ضربِ

  كار نكن شدي خسته                             وچار پنجاه تا نُه شش
  كشمش تا ونهچهل                               جوابش شد هفتا هفت
 »نامش  شيره و پلنگ«                            وشش پنجاه هشتا هفت

 خداست رسول سنِ                          تاست وسه شصت هفتا نُه
 نداره سؤال اينكه                        وچاره شصت هشتا هشت

 توست ياد در كربال                            دوست هفتادو هشتا نُه
  نيست جزاين دويك، هشتا                             چيست تا  نُه نُه جواب

  
  با ما همراه باشيد

 خانه رياضيات خوارزمي
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