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اول ابتداییاعداد و عالئم ریاضی

صفحه وایت بردی
مخصوص انجام تمرینات 

تبدیــل آمــوزش بــه بــازی شــاد و لــذت 
مجموعــه  ایــن  اهــداف  جملــه  از  آور 
ــادی  ــن زی ــذب مخاطبی ــث ج ــه باع ــت ک اس

شده است.
ــد  ــای جدی ــاب ه ــای کت ــر مبن ــزار ب ــن اب ای
و  ریاضــی دوره دبســتان طراحــی شــده 
شــامل 3 صفحــه و ســاعت مغناطیســی و 

قطعــات آهنربایــی مــی باشــد. 
ــن  ــت تمری ــه جه ــن مجموع ــات کار ای صفح

در مفاهیمــی همچــون اعــداد و شــمارش 
آنهــا، الگویابــی و الگوســازی، تناظــر یــک بــه 
ــا ســاعت، ســطر و ســتون،  یــک و آشــنایی ب
عــدد  و  خوانــی  عــدد  ریاضــی،  نمادهــای 
قطعــات  وجــود  و  شــده  طراحــی  نویســی 
ســهولت  را  آن  از  اســتفاده  آهنربایــی 

بخشــیده اســت.

محتویات :
یک عدد صفحه مغناطیسی سه تکه

هــای  رنــگ  بــا  آهنربایــی  قطعــه   164
متنــوع

مطابق با کتاب ریاضی

پشت صفحه محل آموزش و 
یادگیری ساعت 

تنوع در اشکال و حروف
مغناطیسی

جدول های آماده همراه 
با اشکال رنگی

کتابی
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الفبای آهنربایی فارسی

صفحه ی مغناطیسی
و 

وایت بردی

134
قطعه

اول تا دوم

بــازی بــا حــروف الفبــا همــواره از جملــه 
بــازی هــای جــذاب و مفــرح اســت. 

مغناطیســی  تختــه  مجموعــه  ایــن  در 
گردیــده  ارائــه  آهنربایــی  حــروف  و 
تیــره رنــگ  بــا  صامــت  حــروف  اســت. 

ــی  ــز طراح ــگ قرم ــا رن ــوت ب ــروف مص و ح
شده است. 

دانــش آمــوزان بــا ترکیــب حــروف بــر روی 
امــکان  بــازی  جایــگاه مخصــوص صفحــه 

از  اســتفاده  و  دارد  را  کلمــات  ســاخت 
ــه نویســی  ــن مجموعــه در تقویــت دیکت ای

کــودکان تاثیــر بســزایی دارد.

 

محتویات :
یک عدد صفحه مغناطیسی

134 قطعه آهنربایی 
20 کارت نمونه کلمات
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بشمار ، بگو ، بنویس 

جدید

کتابی   

ابزارهــای کمــک آموزشــی،  از  اســتفاده 
فراینــد آمــوزش را بهبــود مــی بخشــد، 
ــی  ــور تخصص ــه ط ــزار ب ــک اب ــر ی ــال اگ ح
ــرای یــک مطلــب مشــخص طراحــی شــده  ب
ــه  ــه نتیج ــر ب ــریع ت ــر را س ــن ام ــد ای باش

مــی رســاند. 
مجموعــه بشــمار، بگــو، بنویــس ابــزاری 
کمــک آموزشــی جهــت تمریــن و درک هــر 
چــه بهتــر تمریــن هــای کتــاب هــای جدیــد 

آن  از  کــه  اســت  دبســتان  دوره  ریاضــی 
دســته  چــون  مفاهیمــی  آمــوزش  بــرای 
بنــدی، شــمارش ســریع، تناظــر یــک بــه 
و...  ریاضــی  عالئــم  و  اعــداد  نمــاد  یــک، 

اســتفاده مــی شــود. 
صفحــه مغناطیســی و قطعــات آهنربایــی این 
مجموعــه اســتفاده از آن را بــرای دانــش 

آمــوزان جــذاب تــر نمــوده اســت.

 محتویات :
صفحه مغناطیسی کتابی 

93 مهره آهنربایی متنوع

اول ابتدایی
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الفبای آهنربایی فارسی

مغناطیســی    صفحــه 
جهــت چیــدن حــروف 

اول تا دوم

بــازی بــا حــروف الفبــا همــواره از جملــه 
بــازی هــای جــذاب و مفــرح اســت. 

مغناطیســی  تختــه  مجموعــه  ایــن  در 
گردیــده  ارائــه  آهنربایــی  حــروف  و 
اســت. حــروف صامــت بــا رنــگ تیــره و 
حــروف مصــوت بــا رنــگ قرمــز طراحــی 

شده است. 
دانــش آمــوزان بــا ترکیــب حــروف بــر روی 
امــکان  بــازی  جایــگاه مخصــوص صفحــه 

از  اســتفاده  و  دارد  را  کلمــات  ســاخت 
ــه نویســی  ــن مجموعــه در تقویــت دیکت ای

کــودکان تاثیــر بســزایی دارد.

 محتویات :
صفحه مغناطیسی

134 قطعه آهنربایی 

جمــع شــدن و 
آســان  حمــل 

کتابی
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چوب خط

محــل اتصــال چــوب خــط هــا بــه 
یکدیگــر

اول تادوم

دبســتان،  ریاضیــات  نویــن  آمــوزش  در 
روش چــوب خــط یکــی از پایــه هــای اصلــی 

ــت.  ــی اس ــوزش ریاض آم
ابــزار چــوب خــط بــه عنــوان یکی از وســایل 
اصلــی آمــوزش ریاضــی بــه دانــش آموزان 
اســتفاده مــی شــود و کاربــردی چنــد هــزار 

دارد.  ساله 
ایــن محصــول جهــت راحــت تــر نمــودن 
بیــن  ایــن روش در  و مملــوس ســاختن 

دانــش آمــوزان طراحی شــده کــه ویژگی آن 
قابلیــت اتصــال قطعــات بــه یکدیگــر اســت 
و بــرای آمــوزش مباحثــی چــون شــمارش و 
مفهــوم اعــداد، درک دســته و دســته بنــدی 
5 تایــی، جمــع و تفریــق و ... قابــل اســتفاده 

اســت.

محتویات :
60 عدد چوب خط در رنگ های متنوع

60
قطعه
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دفتر شطرنجی

االگو های متنوع

صفحات شطرنجی با 
تمرین های متعدد

هــای  بخــش  تریــن  مهــم  از  یکــی 
موســیقی طراحــی،  ریاضیــات،  آمــوزش 

الگــو  مفهــوم  درک  مختلــف  علــوم  و 
می باشد.

ــر شــطرنجی مخصــوص اول دبســتان،  دفت
بــا هــدف فراهــم آوردن تمرینــات بکــر 
ــی  ــی ریاض ــاب درس ــل کت ــوان مکم ــه عن ب
ــه  ــده اســت ک اول دبســتان طراحــی گردی
ــطرنجی  ــی ش ــث الگویاب ــه مباح ــه ب ــا توج ب

کتــاب ســعی کــرده بــرای هــر صفحــه از 
آن، تمریــن بیشــتری در اختیــار دانــش 

ــذارد.  آمــوز بگ
عــالوه بــر الگوهــای آمــاده در آخــر ایــن 
خالــی  شــطرنجی  صفحــه  چنــد  مجموعــه 
ــه  ــد ب ــه شــده کــه دانــش آمــوز بتوان ارائ
خلــق  جدیــدی  الگوهــای  خــود  خالقیــت 

نمایــد.

محتویات :
24 صفحه رنگی

با الگو های خطی و شطرنجی 

اول ابتدایی
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36جدید
قطعه

صفحه ی سخت مغناطیسی 
خط کشی شده 

جدول شگفت انگیز اعداد

یــک  اعــداد  انگیــز  شــگفت  جــدول 
ــی  ــن ریاض ــک جورچی ــاده و ی ــرگرمی س س
ــم  ــودک را درک مفاهی ــوان ک ــه ت ــت ک اس

منطقــی ریاضــی افزایــش مــی دهــد. 
نــوع   2 مغناطیســی  مجموعــه  ایــن  در 
جــدول ســودوکوی اعــداد ارائــه شــده 
ــدول 6در6  ــدول 4در4 و ج ــامل ج ــه ش ک

اعــداد اســت.
 پــس از چیدمــان الگــوی اولیــه توســط 

4در4،  جــدول  در  مربیــان  یــا  والدیــن 
ــده را طــوری  ــد اعــداد باقــی مان کــودک بای
ــای  ــتون ه ــه در س ــد ک ــای ده ــدول ج در ج
ــای  ــع ه ــی و مرب ــای افق ــف ه ــودی، ردی عم
2 در2 مشــخص شــده در جــدول، اعــداد 

تکــراری قــرار نگیرنــد. 
ســپس بــه حــل جــدول 6در6 مــی پــردازد 
کــه در آن بایــد اعــداد جــدول را طــوری پــر 
کننــد کــه ســتون هــای عمــودی، ردیــف هــای 

اعــداد  و مســتطیل هــای 2در3  افقــی 
تکــراری قــرار نگیــرد.

محتویات :
یک صفحه مغناطیسی کتابی

 کاتالوگ الگوها 
36 عدد آهنربایی اعداد

اول ابتدایی
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ریاضی بازی

رو ش متفاوت آموزش 
ریاضی با بازی

5
جلدی

تمرینــات  جلــدی،   5 مجموعــه  ایــن  در 
کتــاب  صفحــات  بــر  منطبــق  متعــددی 
ریاضــی کالس اول ارائــه شــده کــه بــه 
عنــوان مکمــل آمــوزش کتــاب اســتفاده 

مــی گــردد. 
پشــت هــر صفحــه از ایــن مجموعــه اهداف 
ــاز،  ــورد نی ــزار م ــن، اب ــر تمری ــی ه آموزش
هــر  بــا  کار  چگونگــی  و  تدریــس  روش 
ــرای  ــه کا را ب ــت ک ــده اس ــه ش ــزار ارائ اب

مربیــان و اولیــا راحــت تــر و بــرای دانــش 
ــد. ــی نمای ــر م ــوزان جــذاب ت آم

 محتویات هر بسته :
30 صفحه پشت و رو تمرین و راهنما

دبســتان اول  ریاضــی  کتــاب  هــای  فصــل  بــا  مطابــق 

اول ابتدایی
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جدید

صفحه ی سخت مغناطیسی

جدول شگفت انگیز شکل و رنگ

را  کــودک  ای،  مســئله  حــل  هــای  بــازی 
ــئله  ــل مس ــوان ح ــیده و ت ــش کش ــه چال ب
منطقــی و اعتمــاد بــه نفــس را در کــودکان 

ــد.  ــی دهن ــش م افزای
جــدول شــگفت انگیز 4در4  شــکل و رنگ 
بــا قطعــات آهنربایــی و صفحــه مغناطیســی 
ارائــه شــده کــه کار بــا آن را ســاده تــر 

می نماید. 
پــس از چیدمــان قطعــات اولیــه بــر اســاس 

الگوهــای بــازی، بــر روی جــدول هــای ارائــه 
ــد  ــودک بخواهی ــگ، از ک ــده شــکل و رن ش
بــه گونــه ای در  قطعــات باقــی مانــده را 
جــدول هــا جــای دهــد کــه در ســتون هــای 
ــای  ــع ه ــی و مرب ــای افق ــف ه ــودی، ردی عم
2در2 مشــخص شــده در جــدول هــا، شــکل 

ــا رنــگ تکــراری قــرار نگیــرد. ی

 محتویات :
یک عدد صفحه مغناطیسی

18 قطعه آهن ربایی اشکال هندسی
دفترچه الگو ها

اول ابتدایی
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سودوکو

جایگاه امتیاز بازی ها

اول تا ششم

جــذاب  معمــای  یــک  ســودوکو  جــدول 
فکــری و یکــی از مباحــث آموزشــی ریاضــی 

اســت.  دوره دبســتان 
در ایــن جــدول اعــداد 1 تــا 9 بایــد جــدول 
را طــوری پــر کننــد کــه در ســتون هــای 
ــای  ــع ه ــی و مرب ــای افق ــف ه ــودی ردی عم
ــداد  ــدول اع ــده در ج ــخص ش 3 در3 مش

ــد.  ــرار نگیرن ــراری ق تک
ــازی، 81 مهــره  در ایــن مجموعــه صفحــه ب

عــدد و کلیــد هــای امتیــاز ارائــه شــده 
ــرادی و  ــور انف ــه ط ــوان آن را ب ــی ت ــه م ک
طبــق  بازیکنــان  و  داد  انجــام  نفــره  دو 
قواعــد توضیــح داده شــده در راهنمــای 
دریافــت  متفــاوت  هــای  امتیــاز  آن 

می کنند.

محتویات :
یک صفحه بازی

36 مهره اعداد آبی
36 مهره اعداد قرمز

9 کلید زرد رنگ
مهره های امتیاز رنگی

مهره های بازی از جنس 
مقوا ی سخت

صفحه ی بازی از جنس 
مقوا ی سخت

دفترچه راهنمای کامل بازی
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اتصــال  محــل  دادن2  قــرار 
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــتاره ه ــرای س ب

از  همــواره  دقیقــه  و  ســاعت  آمــوزش 
ــی  ــده ریاض ــذاب و پیچی ــث ج ــه مباح جمل
نــو آمــوزان اســت کــه اســتفاده  بــرای 
ــد را  ــن رون ــی ای ــک آموزش ــائل کم از وس

توســعه مــی بخشــد. 
پالســتیکی  ســاعت  مجموعــه  ایــن  در 
ــرم  ــرک و اه ــای متح ــه ه ــا عقرب ــراه ب هم
گــردش عقربــه هــا ارائــه شــده و یکــی 
از ابزارهــای کمــک آموزشــی پیشــنهادی 

بــرای دانــش آمــوزان کالس هــای اول و 
اســت. دبســتان  دوم 

 محتویات :
ســاعت آموزشــی پالســتیکی بــا عقربــه 

ــرک ــای متح ه

ساعت آموزشی ُدرسا

جدید

40
قطعه

اتصــال  محــل  دادن2  قــرار 
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــتاره ه ــرای س ب

اول تا دوم
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الـگو سـاز
مقــاوم بــودن صفحــه ی مغناطیســی

صفحه شطرنجی مغناطیسی 
و 

وایت بردی

32
قطعه 
رنگی

درک مفهــوم الگو و الگوســازی، تقارن و... 
ــوزان  ــش آم ــای دان ــدی ه ــه نیازمن از جمل
ــی  ــد ریاض ــای جدی ــاب ه ــه در کت ــت ک اس
فــراوان  تأکیــد  بــرآن  دبســتان  دوره 

شده است. 
الگوســاز بــرای کمــک آموزشــی در ایــن 
راستاســت کــه در قالــب کتــاب مغناطیســی 
شــطرنجی و قطعــات آهنربایــی ارائــه شــده 

اســت. 

بــا ایــن ابــزار مــی تــوان تمریــن هــای 
الگوســازی کتــاب را انجــام داد و عــالوه 
بــر آنهــا دانــش آمــوز مــی توانــد الگوهــای 

متنــوع تــری را خلــق نمایــد. 
ســهولت در کار بــا ایــن ابــزار اســتفاده از 
آن را بــرای دانــش آمــوزان لــذت بخــش و 

مســتمر مــی نمایــد.

محتویات :
یک صفحه ی مغناطیسی

32 قطعه رنگی

اول ابتدایی
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اگــر آمــوزش مفاهیــم مختلــف در قبــال 
ــد  ــود، رون ــر ش ــودکان میس ــرای ک ــازی ب ب
آمــوزش را جــذاب تــر و موثــر تــر مــی کند. 
ــا ابزارهــای گوناگــون جهــت آمــوزش  کار ب
کــودک  درک  میــزان  همــواره  مفاهیــم 
از آنهــا را بــاال بــرده و رونــد آمــوزش را 

ــد.  ــی بخش ــود م بهب
مکعــب هــای ریاضــی چینــه ابــزاری کمکــی 
بهترمفاهیــم  چــه  هــر  آمــوزش  جهــت 

خالقیــت  پــرورش  و  ریاضیــات  ای  پایــه 
کــودکان اســت کــه قابلیــت اتصــال هــر 
مکعــب از شــش وجــه و مکعــب هــای دیگــر، 
آن را تبدیــل بــه ابــزاری مناســب جهــت 
یادگیــری مباحثــی چــون الگویابــی و الگــو 
ســازی، شــمارش و مفهــوم اعــداد، جمــع 
و تفریــق مفهومــی اعــداد، درک رابطــه بیــن 

الگوهــا و... کــرده اســت . 
ایــن مجموعــه در بســته هــای 20 تایــی و 

40 تایــی و 90 تایــی ارائــه شــده اســت.

محتویات :
20 و 40 و 90 قطعه پالستیکی چینه

چینه
حفــره هــای اتصــال بــرای 
متصــل کــردن قطعــات بــه 

یکدیگــر

اول تا ششم

چینه 20 و 40 تاییچینه 90 تایی
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الـگو یـاب

صفحــه ی مغناطیســی کــه بصورت 
اســت شــده  طراحــی  کتــاب 

رابطــه  و  الگویابــی  الگــو،  مفهــوم  درک 
ــه مباحــث آموزشــی و  بیــن الگوهــا از جمل
جــذاب بــرای دانــش آمــوزان اســت کــه در 
کتابهــای چــاپ جدیــد ریاضــی بــرآن تاکیــد 

فــراوان شــده اســت. 
الگویــاب ابــزاری اســت کــه مــوارد فــوق را 
ــوزان  ــش آم ــا دان ــاده ب ــازی س ــب ب در قال

تمریــن مــی کنــد. 
در کار بــا ابــزار بایــد بــا قطعات مغناطیســی 

ای کــه در اختیــار داریــد، الگویــی ســاده بــا 
یــک نظــم مشــخص در اختیــار دانــش آمــوز 
بگذاریــد. او بایــد ســعی در کشــف رابطــه 
نهفتــه در الگــوی شــما داشــته باشــد و 
ــان  ــا هم ــو را ب ــه آن، الگ ــردن ب ــس از ب پ
رابطــه ادامــه دهــد. شــما مــی توانیــد 
و  تــر  پیچیــده  را  الگوهــا  رفتــه  رفتــه 
متنــوع تــر نماییــد و ســپس از او بخواهیــد 

ــد. ــق نمای ــد را خل ــای جدی الگوه

محتویات :
صفحه مغناطیسی مصور

هــای  شــکل  بــه  آهنربایــی  قطعــه   72
مختلــف

قطعه 
مغناطیسی

72

صفحه ی خط کشی شده قطعات بازی
برای تمرین

جایگاه گذاشتن قطعات 
قبل از بازی

طرح کتابی

اول ابتدایی
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ــی  ــاعت و چگونگ ــر س ــوزش و درك بهت آم
ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  آن  خوانــدن 
ــر انجــام خواهــد  ــق ت کمــك آموزشــي دقی

ــد. ش
بــا عقربــه هــاي  ایــن ســاعت آموزشــی 
متحــرك و طراحــي متفــاوت انجــام شــده 
کــه دانــش آمــوز عــالوه بــر خواندن ســاعت 
مــی توانــد ســاعت و دقیقــه را در جایــکاه 
بنویســد.  آن  بــردي  وایــت  مخصــوص 

نوشــتن ســاعت و دقیقــه هــا بــه دانــش 
ــاعت را  ــداد  س ــا اع ــد ت ــک میکن آوزان کم

ــد. ــاد بگیرن ــی ی ــه خوب ب

محتویات :
یــک ســاعت وایــت بــردی و عقربــه هــای 

متحــرک

ساعت آموزشی

جنس مقوایی ، وایت بردی

اول تا دوموایت بردی
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بازی و ریاضی

میله های اعداد

4
عمل 
اصلی

اول تا ششم

ابزارهــای کمــک آموزشــی کــه آمــوزش را 
بــا بــازی همــراه مــی ســازند تاثیــر فراوانــی 
در رونــد درک مطالــب آموزشــی و درســی 

دارنــد. 
عــدد   9 از  مجموعــه  ایــن  کار  صفحــه 
تــک رقمــی پایــه، پنجــره پرســش هــا و 
پاســخ هــا و پنجــره صورت مســئله تشــکیل 

شــده است.
ــا شــماره هــای  ــا قــرار دادن هــر مــداد ب ب

هــر  جلــوی  کشــوی  درون  رقمــی  تــک 
ای شــامل  مســئله  پایــه، صــورت  عــدد 
تقســیم،  ضــرب،  اصلــی  عمــل  چهــار 
جمــع و تفریــق در دریچــه مخصــوص ظاهــر 
مــی گــردد کــه پاســخ آن مســئله در پنجــره 

دیگــر نمایــان اســت. 
ــل  ــار عم ــول چه ــن محص ــتفاده از ای ــا اس ب
اصلــی ریاضــی را مــی تــوان بــا اعــداد 1 تــا 

9 تمریــن نمــود.

محتویات :
یک عدد صفحه ی کار

9 عدد میله اعداد
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حــل مســئله ریاضــی در افزایــش اعتمــاد 
ــا  ــی را ایف ــش مهم ــودکان نق ــس ک ــه نف ب

ــد.  مــی کن
ــر  ــوزش بهت ــالش برآم ــه ت ــن مجموع در ای

ــم.  ــی ریاضــی داری ــار عمــل اصل چه
ــخ  ــردن ن ــا وصــل ک ــه ب ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
مخصــوص بــازی از نقطــه  پرســش تــا نقطــه 
پاســخ هــر مســئله الگــوی خطــی در پشــت 
صفحــه کار ظاهــر مــی شــود کــه در صــورت 

ــاخته  ــوی س ــا، الگ ــخ ه ــودن پاس ــت ب درس
شــده بایــد مطابــق الگــوی موجــود در پشــت 

صفحــه کار باشــد.
 

محتویات :
10 عدد کلید ریاضی از یک تا ده

اول تا سومکلید ریاضی
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عدد چین
ــی  ــل اصل ــار عم ــودن چه ــزا ب مج

95
کارت

اول تا ششم

باعــث ریاضــی  اصلــی  اعمــال  بــا  بــازی 
مــی شــود تــا دانــش آمــوز درک بهتــر و 
کامــل تــری از مفهــوم آنهــا پیــدا کنــد. 
ــال  ــد اعم ــوز بای ــش آم ــازی دان ــن ب در ای
ــروز  ــا پی ــرد ت ــکار گی ــت ب ــی را درس ریاض

ــود.  ــازی ش ب
از دو قســمت ســوال  بــازی  کارت هــای 
و جــواب تشــکیل شــده انــد کــه جــواب 
اتفاقــی طــور  بــه  کارت  هــر  ســوال  و 

ــس از  ــرار دارد. پ ــر ق ــای دیگ در کارت ه
ــد  ــا بای ــن بازیکنان،آنه ــا بی ــش کارت ه پخ
یکــی یکــی کارت هــای دســت خــود را روی 
ــا  ــخ ه ــه پاس ــوری ک ــد ط ــرار دهن ــن ق زمی
و ســواالت مرتبــط بــا هــم، بــه یکدیگــر 

ــوند.  ــل ش متص
بازیکنــی کــه کارت هــای دســت خــود را 
زودتــر بــه زمیــن انتقــال دهــد پیــروز 

بــازی اســت. 

ایــن مجموعــه در 4 عنــوان جمــع، تفریــق، 
ضــرب و تقســیم ارائــه شــده اســت.

محتویات هر بسته :
95 کارت بازی

عدد چین تقسیمعدد چین تفریقعدد چین ضربعدد چین جـمع



19

بازی الفبا

محل قرار گیری حروف

ــدن و  ــا در خوان ــه ه ــارت بچ ــش مه افزای
ــن  نوشــتن درســت کلمــات مســتلزم تمری

ــت.  ــاد اس ــیار زی بس
ایــن مجموعــه 109 پــازل حــروف الفبــا، 
90 کارت دو رو مصــور از کلمــات فارســی 
و صفحــه کار را در اختیــار دانــش آمــوز 

قــرار مــی دهــد. 
پــس از تعییــن یــک کارت و قــرار دادن آن 
در جایــگاه مخصــوص کارتهــا، او بایــد یکــی 

یکــی حــروف کلمــه مربوطــه را از میــان پازل 
هــا تشــخیص دهــد و در جایــگاه ســاختن 

کلمــات بچینــد تــا کل کلمــه را بســازد. 
بعــد از انجــام تمریــن زیــاد در ایــن زمینــه 
کارت هــا را بایــد طــوری در جایــگاه خــود 
ــود  ــده نش ــته آن دی ــه نوش ــد ک ــرار دهی ق
و دانــش آمــوز بــا توجــه بــه مهارتــی کــه 

کســب نمــوده نوشــته آن را بســازد.

 محتویات :
یک صفحه بازی

90 کارت مصور پشت و رو
109 قطعه پازل حروف الفبا

اول ابتدایی
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چرتکه افقی

ــروی  ــف ب ــرح کی ــته ط ــک دس دارای ی
ــان   ــل آس ــرای حم ــه ب چرتک

دوم تا سوم

چرتکــه را بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
آموزشــی مهــم جهــت تدریــس مفاهیــم 
بســیار پایــه ای ریاضــی در کتــاب هــای 
شناســیم.  مــی  دبســتان  دوره  ریاضــی 
ــا  ــت ب ــی اس ــه ای افق ــه چرتک ــن مجموع ای
9 میلــه کــه در هــر میلــه 10 مهــره رنگــی 
در  طراحــی شــده  و دســته  دارد  وجــود 
بــاالی آن حمــل و نقــل آن را بــرای دانــش 
چرتکــه  از  اســت.  نمــوده  راحــت  آمــوز 

مثــل  ریاضــی  مفاهیــم  آمــوزش  جهــت 
دســته بنــدی، ارزش مکانــی اعــداد، عــدد 
خوانــی، عــدد نویســی، جمــع و تفریــق و... 

ــود. ــی ش ــتفاده م اس

محتویات :
چرتکه پالستیکی با 9 میله

90 مهره رنگی

بزرگ
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چرتکه افقی کوچک

10
میله

جابه جایی راحت 
مهره ها درون میله

دوم تا سوم

در  کــه  اســت  آموزشــی  ابــزار  چرتکــه 
ســال هــای اخیــر از آن بــه عنــوان یکــی از 
ــتفاده  ــی اس ــای آموزش ــزار ه ــن اب مهمتری
از  ریاضیــات  آمــوزش  در  و  شــود  مــی 
جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت و در دو 
ســایز بــزرگ و کوچــک ارائــه شــده اســت. 
ایــن بســته چرتکــه افقــی 10 میــل بــا 
انــدازه مناســب جهــت حمــل و نقــل ارائــه 
ــه  آن دارای 10  شــده اســت کــه هــر میل

ــره رنگــی اســت و از آن جهــت آمــوزش  مه
ــع  ــمارش، جم ــون ش ــه ای همچ ــم پای مفاهی
ــد  ــا چن ــاده ت ــی س ــک رقم ــای ی ــق ه و تفری
ــود. ــی ش ــتفاده م ــده و.... اس ــی پیچی رقم

محتویات :
چرتکه پالستیکی با 10 میله 

100 مهره رنگی
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بــازی شــکل ســاز یــا همــان جئوبــرد از 
جملــه ابزارهــای آموزشــی دانــش آمــوزان 
دوره دبســتان اســت کــه بــا صفحــه میخــی 
پالســتیکی، کــش هــای بــازی و کارت هــای 

نمونــه ارائــه شــده اســت. 
در ایــن بــازی پــس از قــرار دادن کارت 
بــا  بایــد  او  کــودک،  روی  پیــش  نمونــه 
ــا،  ــکل ه ــق ش ــگاه دقی ــت آوردن جای بدس
بــا کــش هایــی کــه در اختیــار دارد همــان 

نمونــه را روی تختــه بــازی ایجــاد نمایــد.
همچنیــن عــالوه بــر الگوهــا دانــش آمــوزان 
امــکان خلــق کــردن شــکل هــای متعــدد 

دیگــر را نیــز دارد.

محتویات :
صفحه کار

20 عدد کش رنگی
63 کارت تصویری 

7 کارت معما

دوم تا سومشکل ساز
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محل قرار دادن کارت های بازی

) آشنایی با حروف فارسی (رابـــطه 3 

بــازی بــا یــک مجموعــه هدفمنــد بــرای 
آمــوزش مفاهیــم مختلــف بســیار موثــر 
اســت.  در ایــن بــازی هــدف آمــوزش هــر 
ــا  ــدای آنه ــروف و ص ــکل و ح ــر ش ــه بهت چ
ــدام  ــر ک ــه ه ــازی ک ــات ب ــت. در صفح اس
بیــن  انــد،  بخــش تشــکیل شــده  از دو 
هــر دســته از تصاویــر رابطــه ای مشــترک 
ــن  ــا درک ای ــد ب ــودک بای ــت. ک ــه اس نهفت
بیــن  اتصــال  کــردن  برقــرار  و  رابطــه 

سیســتمهای رابطــه بــازی، و تصاویــر مرتبــط 
بــه یکدیگــر و راهنمایــی چــراغ صفحــه بازی 
ــر  ــد. اگ ــت یاب ــح دس ــای صحی ــخ ه ــه پاس ب
ــازی  ــراغ ب ــود چ ــدا نم ــح را پی ــواب صحی ج
ــا  ــود ام ــی ش ــن م ــا روش ــوان راهنم ــه عن ب
ــوش  ــراغ خام ــد چ ــتباه باش ــواب اش ــر ج اگ

ــد. ــی مان م

 
محتویات :

صفحه بازی
5 کارت مقوایی پشت و روی مصور

یک صفحه مقوایی ثابت بازی 
2 سیم رابط و چراغ راهنما

اول ابتدایی
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سوم تا چهارم رابـــطه 5

5
کارت مصور

) جدول ضرب ( اول تا ششم

دانــش آمــوزان بایــد ابتــدا مفهــوم ضــرب 
ــدول  ــد ج ــا بتوانن ــد ت ــال درک نماین را کام
ــه  ــت آن را ب ــرده و درس ــظ ک ــرب را حف ض

ــد.  کار بگیرن
آمــوزش مفهــوم  بــازی  هــدف  ایــن  در 
ضــرب در هــر عملیــات اســت بــه ایــن 
ترتیــب کــه هــر صفحــه  بــازی از دو بخــش 
ســوال و جوابهــا تشــکیل شــده اســت. 

دانــش آمــوزان بایــد رابطــه بیــن ســواالت 

و جــواب هــا را برقــرار کنــد و بــه پاســخ 
ــد.  ــت یاب دس

اگــر ایــن ارتبــاط درســت برقــرار شــود 
چــراغ راهنمــای صفحــه بــه نشــانه درســت 
بــودن عملیــات روشــن مــی گــردد و اگــر 
اشــتباه باشــد خامــوش بــودن چــراغ دانــش 

ــد. ــی کن ــی م ــوز را راهنمای آم

محتویات :
صفحه بازی

5 کارت مقوایی پشت و روی مصور
یک صفحه مقوایی ثابت بازی 

2 سیم رابط و چراغ راهنما

اول تا ششم
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تانگو مربع

343
معما

معمــا هــای متنــوع همــراه بــا 
جــواب هــا در یــک دفترچــه

دوم تا سوم

بــازی تانگــو بــر اســاس معمــای کهــن چینــی 
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــه ع ــده ک ــی گردی طراح
هــوش افــراد هنــر و خالقیــت آنــان را نیــز 

در بــر مــی گیــرد. 
در  پالســتیکی  قطعــه   7 بــازی  ایــن  در 
اختیــار فــرد اســت کــه بایــد بــا اســتفاده و 
ترکیــب تمــام 7 قطعــه، تصاویــر و الگوهای 

ــازد.  ــوگ را بس ــده در کاتال ــه ش ارائ
ایــن مجموعــه حــدود 343  در کاتالــوگ 

ــوان  ــی ت ــه م ــده ک ــه ش ــه ارائ ــر نمون تصوی
پــس از حــل تمــام آنهــا، شــکل هــا و تصاویر 

ــق نمــود. ــز خل نامحــدود دیگــری نی

 

محتویات :
7 قطعه پالستیکی

دفترچه راهنما
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اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی در 
رونــد مطالــب درســی ســرعت ایــن فراینــد 

را افزایــش مــی دهــد. 
ــره  ــول 50 مه ــن محص ــته از ای ــر بس در ه
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــتیکی ارائ ــی پالس رنگ
بــا اســتفاده از آن مــی تــوان مطالــب پایــه 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــی را ب ــم ریاض ای و مه
آموخــت  از جملــه ایــن اهــداف مــی تــوان 
دســته  اعــداد،  مفهــوم  و  شــمارش  بــه 

بنــدی و رابطــه بیــن دســته هــا، جمــع و 
کشــف  و  الگویابــی  ســاده،  هــای  تفریــق 

رابطــه میــان الگوهــا و ... اشــاره نمــود.

محتویات :
50 مهره  در5 رنگ متنوع 

ریاضیمهره های شمارش

50
مهره 
رنگی

اول تا سوم

ــی  ــکه ای رنگ ــای س ــره ه مه
پالســتیکی 
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َمت
32
معما

دوم تا سوم

از دیربــاز از چرتکــه جهــت انجــام عملیــات 
و  شــده  مــی  اســتفاده  ریاضــی  هــای 
هــم اکنــون نیــز چرتکــه را بــه عنــوان 
کاربــردی  ابزارهــای  بهتریــن  از  یکــی 
ای  پایــه  مفاهیــم  آمــوزش  بــرای 

ریاضی می شناسیم. 
 3 بــا  عمــودی  ی  چرتکــه  مــت  بــازی 
و  اعــداد  مصــور  هــای  کارت  و  ســتون 
آمــوزان  دانــش  اختیــار  در  عالئــم 

از آن  بــا اســتفاده  کــه  مــی دهــد  قــرار 
مــی تــوان مفاهیم مهمــی از جمله شــمارش، 
بنــدی، دســته  اعــداد،  نمــاد  و  مفهــوم 
رقمــی، تــک  هــای  تفریــق  و  جمــع 
او  بــه  را  و...  رقمــی  ســه  و  رقمــی  دو 

. خــت مو آ

محتویات :
یک عدد صفحه

میله 3 عدد
مهره 27 عدد

کارت روی پایه 3 عدد
32 عدد کارت اعداد و عالمت ها

27
مهره 
رنگی
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کارهــای  انجــام  بــه  کــودکان  تشــویق 
خــالق موجــب افزایــش ضریــب هوشــی 
ــی ــی و نوجوان ــان دوران کودک ــا در هم آنه

می شود. 
در ایــن مجموعــه 7 قطعــه چوبــی رنگــی 
و کاتالــوگ تصاویــر ارائــه شــده اســت. 
دانــش  تصویــر،  یــک  انتخــاب  از  پــس 
ــه در ــه ای ک ــر 7 قطع ــب ه ــا ترکی ــوز ب آم

اختیار دارد آن تصویر را بسازد.

ایــن مجموعــه 260 تصویــر  کاتالــوگ  در 
ارائــه شــده کــه راه حــل آنهــا نیــز در انتهای 

ــوگ آمــده اســت. کاتال
ایــن ابــزار را بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 

آموزشــی دوره دبســتان مــی شناســیم.

محتویات :
7 قطعه چوبی رنگی

دفترچه راهنمای الگو

دوم تا سومذهن برتر 
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موزائیک های رنگی

ــطرنجی  ــی ش ــه مغناصیس صفح
همــراه بــا اشــکال متنــوع رنگی

اول تا ششم

آمــوزش مفهــوم الگــو و نظــم نهفتــه در 
الگوهــا و... از جملــه مباحــث مهــم آموزش 
مســتلزم  آنهــا  بهتــر  درک  کــه  اســت 
اســتفاده از ابزارهــای مخصوص اســت. در 
ایــن مجموعــه صفحه مغناطیســی شــطرنجی 
ــا  ــوگ الگوه ــی و کاتال ــه آهنربای 228 قطع
ــرار داده اســت.  ــوز ق ــو آم ــار ن را در اختی
نــو آمــوز بــا اســتفاده از قطعــات ایــن ابــزار 
امــکان بــازی و تمریــن در خصــوص مباحــث 

الگوســازی کتــاب هــای جدیــد ریاضــی دوره 
دبســتان را دارد و عــالوه بــر آن مــی توانــد 
بــا کمــک کاتالــوگ موجــود در بســته تصاویــر 

متعــدد و جذابــی خلــق نمایــد.

محتویات :
صفحه 2 کاره مغناطیسی و وایت بردی

228 قطعه رنگی آهنربایی 
دفترچه راهنما دارای 142 تصویر
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ــگ و  ــی در دو رن ــای مغناطیس ــروف الفب ح
خــط و رســم بــزرگ همــراه بــا صفحــه ی 
مغناطیســی وایــت بــردی کــه دانــش آمــوز 
مــی توانــد  بــا ترکیــب حــروف کلمــات و 

ــازد. ــددی را بس جمــالت متع
از  را  آن  مجموعــه  ایــن  بــزرگ  قطعــات 
در  و  متمایــز  مشــابه  محصــوالت  دیگــر 
منــازل و مــدارس و مراکــز آموزشــی دیگــر 

قابــل اســتفاده نمــوده اســت 

محتویات :
166مهره پاستیکی)آهنربای پشت برچسبی (
صفحه دو کاره ی مغناطیسی و وایت بردی

الفبای مغناطیسی بابک

حروف 
الفبا در

رنگ

دوم تا سوم

2


