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 به نام خدا                                                                        کیت ریاضی اول ابتدایی

 هدف وسایل مورد نیاز تم اول

،معرفی ردیف و ستون، تشکیل گروه ها ،شمارش  تخته سوراخ دار و اشکال هندس 1ص 

باال ،پایین ، زیر ، رو ،آشنایی با اشکال هندسی 

 ،تناظر یک به یک

 تشکیل الگو ها،آموزش ردیف و ستون سانتی 3چینه های  

اشکال هندسی پین دار ،و تخته های سوراخدار ،تخته  3و  2ص 

 الگو یابی هندسی)طوطی(،شابلون معلم و دانش آموز

آموزش شمارش ،پیش زمینه ای برای آموزش  

 آمار

سانتی،اشکال هندسی پین دار،تخته های  3چینه های  5و  4ص 

 الگویابی

 الگوهای درست و نادرست

 باابزار کار کن شابلون معلم و  دانش آموز  7و  6ص 

 3اشکال هندسی پین دار و تخته سوراخدار،چینه های  7و  6ص 

 سانتی

 شمارش و الگوها

   تم دوم

 9و  8ص 

 11و11ص

 14ص    13و12ص 

 تشکیل جدول شگفت انگیز رنگها تخته های سوراخدار،اشکال هندسی

 تخته های الگویابی

 چینه ها

 بشمار و بگو 

 

   تم سوم

 تشکیل الگوهای عدد و رنگ اشکال هندسی پین دارو تخته های سوراخدار 19تا  15ص 

 اشکال هندسی آشنایی با تخته های الگو یابی

 شمارش،تشکیل جدول سودوکو،رنگ شابلون کوچک و بزرگ

 نمایش اعداد به اشکال مختلف میله های  شمارش

 سانتی 3چینه های  21ص 

 اشکال هندسی و تخته های سوراخدار

 شمارش

   تم چهارم

 میله های همه کاره یا شمارش 23تا  22ص

 مجموعه چند ضلعی ها

 ها تعداد اضالع و گوشه هاآشنایی با چند ضلعی 

 شمارش ف معرفی و آموزش چوب خط اشکال پین دار و تخته های سوراخدار 25و  24ص

 مقدماتی از آمار تخته های الگو یابی

 تشکیل الگوهایی از رنگ و عدد  میله های شمارش

 ازابزارتمرین استفاده ،   رسم اشکال هندسی شابلون های آموزگار و دانش آموز 26ص 

رش،کشیدن چوب خط برای عدد،مقدمات شما میله های شمارشی 27ص 

 آمار

 شمارش ،مقدمات کسر سانتی 3چینه های  28ص 

 جدول شگفت انگیز اشکال هندسی و تخته های سوراخدار

   تم پنجم
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 35تا 31ص 

 سانتی 3چینه های 

 اشکال هندسی پین دار و تخته های سوراخدار

 2و  1الگویابیتابلوهای 

 شابلون معلم

 میله های شمارش

رسم الگوهای هندسی و شکل و رنگ ، شمارش
 )عددی(و شمارش 

رسم اشکال هندسی توسط معلم و دانش آموز 
 روی تابلو

 چوب خط شمارش 
 تشکیل جدول سودوکو

   تم ششم

 

 42تا  36ص 

 شمارش،پایین، باال سانتی 3چینه های 

 )تشکیل جدول و یادآوری  ستون و ردیف(و  تخته های الگویابی

 الگوهای هندسی چوب خط میله های شمارش 

ترسیم خطوط در الگوهای هندسی و با ابزار کار  شابلون های کوچک

 کن

   تم هفتم

 

 49تا 43

 سانتی 3چینه های 

 تخته های سوراخدارو اشکال هندسی

 ماه وستاره پین دار 

 میله های شمارش 

 2و 1اعداد آشنایی با 

 الگوهای عدد ی و رنگی

   تم هشتم

 سانتی 3چینه های  56تا  51ص

 تخته های سوراخدارو اشکال هندسی

 ماه وستاره پین دار 

 میله های شمارش

 4و 3آشنایی با اعداد 

 الگوهای عدد ی و رنگی

 

 

   تم  نهم

 قرینه ها  اشکال هندسی پین دار و تخته های سوراخدار  63تا  57ص

 1و  5 مفهوم عدد سانتی ، اشکال هندسی پین دار 3چوب خط ، چینه های 

 اعداد پین دار ،کارت های عدد  

 کیک های پالستیکی 

 مفهوم عدد و تمارین 

 

   دهم  تم 

 

 71تا 64ص  

 7و  6 داعدامفهوم  سانتی 3میله های شمارش ،چینه های 

 الگوها،جدول شگفت انگیز ای الگویابی هتخته 

 اندازه گیری های تقریبی سانتی 3چینه های 

 قرینه یابی و مفهوم اعداد پین دار  تخته های سوراخدار اشکال هندسی

 تخته های قرینه یابی 

 کارت های دید آموز اعداد 

 مفهوم اعداد

   یازدهمتم 

 

 77تا  72ص 

سانتی ، تخته های سوراخدار ، اشکال  3چینه های 

 کارت اعدادهندسی، چوب خط ، 

 76و به نوعی آمار ص  8مفهوم عدد 

 

 72ص  2فعالیت  تابلوی قرینه یابی 

 مفهوم تساوی عالئم پین دار و ضمائم تخته های سوراخدار 
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 77الگوهاو ص 75ص  2فعالیت  شابلون کوچک و بزرگ 

   دوازدهمتم 

 

 84تا  78ص  

تخته های سوراخدار ،اشکال هندسی پین دار و ضمائم 

سانتی ،  2)عالئم پین دار ، اشکال و اعداد (چینه های 

 کارت اعداد، میله های شمارش 

 مفهوم عددی کمتر و بیشتر 

 

 

 (83و 82)ص  تخته های الگویابی هندسی و تخته ی قرینه یابی

نمودار تصویری)ص مفهوم تقریبی طول و تشکیل  سانتی  3چینه های 

84) 

   سیزدهمتم 

 

 91تا  85ص  

 آموزش جمع و جمع های نظام دار سانتی و میله های شمارش، اشکال هندسی  3چینه های 

 11مفهوم عدد  پین دار و تخته های سوراخدار 

 الگو ها و جمع تخته های الگو یابی هندسی و عدد و رنگ 

 سودوکو و قرینه یابیتشکیل جدول  تخته های قرینه یابی 

 (91با ابزار کار کن )ص  استفاده از شابلون و خط کش

   چهاردهمتم 

 

 98تا  93ص  

اشکال هندسی پین دار و ملزومات )اشکال ، عالئم پین 

 دارو اعداد( 

 جمع و تفریق

 

  سانتی و میله های شمارش 3چینه های 

 (98و  95)ص جدول سودوکو  تخته های الگویابی و قرینه یابی

 98با ابزار کار کن ص  شابلون بزرگ و کوچک 

   پانزدهمتم 

 

 115تا  111ص  

 3و  2اشکال هندسی پین دار و ملزومات چینه های 

 سانتی و میله های شمارش 

تشکیل دسته های چند تایی و ده تایی ، آموزش 

 اعداد دو رقمی 

 تخته ی الگویابی 

 

) با نقطه  115فعالیت ص تشکیل جدول سودوکو و 

 دار کردن صفحه (

 114فعالیت ص  تخته ی قرینه یابی و شابلون

   شانزدهمتم 

 

 112تا ص  117ص  

اشکال هندسی پین دار و ملزومات ، میله های شمارش ، 

 سانتی  2محور اعداد، چینه های 

 مفهوم اعداد دو رقمی و جمع و تفریق

 

 و تشکیل جدول سودوکو  119فعالیت ص  تخته های الگویابی و قرینه یابی 

، محور ساعت آموزشی بزرگ وکوچک ، اعداد پین دار 

 اعداد

 روی ساعت  آشنایی با اعداد

 

 مفهوم تقریبی طول  سانتی  3چینه های 

   هفدهمتم 

 

 119تا ص  114ص  

سانتی ، محور ، اشکال  3میله های شمارش ، چینه های 

 و ضمائم ) اعدادهندسی پین دار و تخته های سوراخدار 

 جمع ها و تفریق

 

 ، با ابزار کار کن  117فعالیت های ص  (  و عالئم پین دار 

 جدول سودوکو  شابلون های بزرگ و کوچک 

 اندازه گیری تقریبی  تخته های الگو یابی 
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  سانتی  3چینه های 

   هیجدهمتم 

 

 126تا  121ص  

 اندازه گیری تقریبی و الگوهای افزایشی  چینه های دو و سه سانتی 

 الگوهای افزایشی اشکال هندسی پین دار و تخته های سوراخدار 

 جمع میله های شمارش و چینه ها و اشکال هندسی و تخته ها 

 عددی و تشکیل جدول سودوکوالگوهای  تخته های الگو یابی 

 125فعالیت با ابزار کار کن ص  شابلون های بزرگ و کوچک 

   نوزدهمتم 

 

 133تا ص  128ص  

سانتی ، محور اعداد ، میله های شمارش ،  2چینه های 

 اشکال هندسی پین دار و عالئم واعداد

جمع و تفریق های دو رقمی و مفاهیم کسر و بیشتر 

 و مساوی

 تشکیل جدول شگفت انگیز  تخته های الگو یابی 

  

 (132با ابزار کار کن ) ص  شابلون یا خط کش 

   بیستمتم 

 

  141تا ص  134ص  

 ) عد های دو رقمی (  دمفهوم عد سانتی ، میله های شمارش  3و  2چینه های 

 ( 138) ص  2فعالیت  تخته قرینه یابی 

 ( 135بین نقطه ها ) با ابزار کارکن ص خطوط رسم  خط کش و شابلون 

   بیست و یکم تم 

 

 147تا ص  141ص 

 سانتی ، کارت های اعداد  2و  3چینه های 

 

مفهوم جمع و معرفی اعداد دو رقمی ، آموزش 

 مفهوم طول به صورت تقریبی 

 (11،3، 9آشنایی با زمان ) ساعت کامل ، ساعت  ساعتهای آموزشی 

   بیست و دومتم 

 

 154تا ص  149ص  

اشکال هندسی پین دار و تخته های سوراخدار و 

 ملزومات، محور ، میله های شمارش 

 مفهوم عدد ، جمع وتفریق دو رقمی

 

 ( 152تشکیل الگوها ) ص  ساعت 

 ( 152رسم خطوط بین نقطه ها) ص  شابلون یا خط کش 

 الگوی افزایشی میله های شمارش 

   بیست و سومتم 

 

 161تاص  156ص  

 الگوهای افزایش ترکیبی  سانتی ،میله های شمارش  3و  2چینه های 

 الگوها و جمع  محور اعداد 

اعداد پین دار فارسی ، دیجیتال و التین و تخته های 

 سوراخدار و ماشین حساب 

 161فعالیت ص 

   بیست و چهارمتم 

 

 

 168تا ص 163ص  

 الگو ها  محور اعداد 

 165قرینه ها ص  تخته ی قرینه یابی 

 زمان ) مانده و گذشته ( ساعت بزرگ و کوچک 

 166با ابزار کار کن ص  شابلون بزرگ و کوچک 

 معرفی  ماشین حساب 
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   بیست و پنجمتم 

 

 175تا  169ص

 الگوهای افزایشی ترکیبی 171اعداد دو رقمی ص  سانتی  3و  2چینه های 

 73ص   ساعت بزرگ و کوچک 

 175طرح قالیچه ص  تخته الگو یابی و شابلون بزرگ و کوچک 

 

 ومدبه نام خدا                      کیت ریاضی 

 فصل اول  وسایل مورد نیاز اهداف

      و ملزومات سانتی ،تخته های سوراخ دار  3و2چینه های  2ص  مفهوم عدد وشمارش
   

 
قم

 ر
 و

دد
ع

 
 

 تخته ی الگویابی  3شگفت انگیز ص و   سودوکوبرای تشکیل جدول 

 ساعت ، اعداد پین دار التین و فارسی 17الگویابی 11و  4مفهوم زمان و آشنایی با اعداد ص

 سانتی 2چینه های  6و 5دسته های ده تایی و یکی ص 

 اشکال هندسی پین دار و تخته  الگویابی   7الگویابی ص

 محور و چوب خط ، تخته قرینه یابی و شابلون  14و  12و   9صرسم شکل 

 شابلون ،   محور 12و  11جمع و تفریق روی محور اعداد ص  

 سانتی 2چینه های  15و 14و 13الگوهای افزایشی و کاهشی ص

 فصل دوم   

 21تا ص 21ص  جمع و تفریق اعداد دو رقمی 
 

،کارت ارپین د ،اشکال هندسیسانتی ،محور  2چینه های 

 آموز ددی

 

ی
قم

 ر
دو

د 
دا

اع
ق 

ری
 تف

 و
ع

جم
 

 محور تقریب  22ص تقریب 

 محور اعداد  25و   23ص  جمع و تفریق

 سانتی 2چینه های   24ص  جمع و تفریق

 کارت اعداد، اعداد پین دار 26صنوشتن اعداد دو رقمی 

 بزرگاشکال هندسی ،ساعت آموزشی   27الگوسازی ،معرفی دقیقه ص

 میله های شمارشو  سانتی 2چینه های  31و  28فرایندی  ص رقمی 2جمع و تفریق 

 ساعت آموزشی کوچک 32وآمورش ساعت   29الگویابی ص

 سانتی 2محور تقریب ،چینه های  31و  31فرایندی  ص رقمی 2تفریق جمع و 

 مربع های پین دار بصورت مغناطیسی 36ص 

 فصل سوم  

 مجموعه چند ضلعی ها 39تا ص  38ص ساختن اشکال هندسی   

ی
دس

هن
ل 

کا
اش

 

 چند ضلعی ها ،شابلون، ساعت کوچک 41مقایسه اشکال و آموزش ساعت ص

 تانگرام ،شابلون 41ساخت اشکال و استفاده از شابلون ص

   اشکال هندسی بصورت مغناطیسی  42ص  آموزش سطح

  نقطه دار کردن تخته الگویابی  ، نمودار مفهوم آمار  43صشناخت ضلع و گوشه  

 ،اعداد فارسی و دیجیتال پین داراشکال هندسی پین دار 44الگو یابی ، شناخت اعداد ص

 اعداد دیجیتالاعت آموزشی بزرگ ،تخته سوراخ داروس 45ص آموزش ساعت دیجیتال 

ساعت  ، معرفی نیم ، دار ، شابلوناشکال هندسی پین  49و   47و 46تقارن و معرفی نیم ص

 تخته قرینه یابی ،آموزشی ، طلق 

 شابلون ،تخته قرینه یابی 48ص  قرینه یابی
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 دار  ته قرینه یابی،اشکال هندسی پینساعت ، شابلون، تخ 53تا ص  51ص  قرینه یابی

 فصل چهارم  

 و میله های شمارش سانتی  2چینه های  57-56معرفی عدد سه رقمی ص 

ی
قم

 ر
سه

د 
دا

اع
 

 محور ، ساعت بزرگ 58ص    

   چرتکه ،کوئیزنر 61تا ص  59ص  معرفی عدد های سه رقمی

 اشکال هندسی پین دار ) شش ضلعی ( 61ص  کاشی کاری

 62ص   نوشتن عدد با رقم

 هاو مثلثی بدون عنوان کردن نام آن الگوهای افزایشی

 سانتی برای  2کارت اعداد ، ، چینه های 
 

 و اعداد دیجیتال و پین دار ساعت آموزشی  63ص  اعداد دیجیتال

 محور،  چرتکه ، کوئیزنر 64ص  عدد های سه رقمی

 جدول فرایندی نوع دو ، تخته تقارن ، شابلون 67و  66ص 

 محور  68ص جمع و تفریق 

 چرتکه ، پول 71ص ارزش مکانی 

 تخته های سوراخ دار ، اشکال هندسی پین دار  72ص 

 فصل پنجم  

 76تا ص  73ص  اندازه گیری تقریبی
 

 سانتی ،  2چینه های 

 ساعت آموزشی بزرگ وکوچک ، طلق

ی
یر

 گ
زه

دا
ان

 

 محور تقریبی 79تا ص  78ص 

 رسم جدول شگفت انگیز

 81تا ص  81ص     حرکت زمان به سمت جلو

 تخته الگویابی

 ساعت

 استفاده از تابلوی بزرگ نمایی ، شابلون ، خط کش  82بزرگ نمایی ص 

 خط کش ،ساعت ، طلق 84و 83ص معرفی واحد اندازه گیری) سانتی متر( 

 خط کش 87تا ص  85ص  معرفی واحد اندازه گیری) میلی متر(

 چند ضلعی ها  89ص ضلع های مساوی 

 اشکال هندسی پین دار  91) مربع برای پوشاندن سطح ( ص 

 فصل ششم  

  چرتکه ، کوئیزنر  92ص  جمع و تفریق اعداد سه رقمی

ق 
ری

 تف
 و

ع
جم

ی
قم

 ر
سه

د 
دا

اع
 

  2چرتکه ، کوئیزنر ،جدول فرایندی نوع  97الگو یابی 96 -92ص  سه رقمیجمع وتفریق اعداد 

 ساعت کوچک 99ص  الگو یابی

 جعبه کوئیزنر ، چرتکه  112تا ص  111ص جمع 

 جعبه کوئیزنر ، چرتکه 115- 113صتفریق 

 اشکال هندسی 118ص 

 فصل هفتم  

 کیکهای پالستیکی – نتیسا 2، چینه های متر  111-111ص آموزش مفهوم کسر 

ل
ما

حت
و ا

ر 
کس

 

  سانتی  3اشکال هندسی پین دار ،چینه های  112ص آموزش مفهوم کسر 

 محور اعدادمتر ،  114ص آموزش مفهوم کسر 

 115ص 
 

 کسر ،  2 – 3 – 4اشکال هندسی پین دار ،سری 

 کیک های آموزشی، کسر      ،         مقوایی

 مجموعه چند ضلعی ها ،ساعت های کوچک 117ص 
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 کیسه و مهره های احتمال 121-118احتمال ص مفهوم 

 دار پین هندسی اشکال،  صفحه چرخنده 123و ص  121ص احتمال  و کسر 

 اشکال هندسی پین دار مربع به صورت مغناطیسی 125ص

 فصل هشتم  

 صفحه چرخنده ،چوب خط 129تا ص  128ص 

ار
ود

نم
و 

ر 
ما

آ
 

 اشکال هندسی  پین دار  ،چرتکه و تخته الگویابی 136- 133تا ص 131رسم نمودار ص 

تخته های الگویابی  سانتی 3استفاده از چینه های  139- 136نمودار تصویری ص 

 ،چرتکه

 چرتکه ،  صفحه چرخنده 141ص 

 

 

 وم سبه نام خدا                   کیت ریاضی 

 فاهدا وسایل مورد نیاز فصل اول

ها   
گو

ال
 

 

  سانتی   2چینه های 

 گرمی و صفحه ی کوئیزنر 1کوئیزنر 

 گسترده مکعب
 ساعت آموزشی بزرگ

 سانتی 3چینه های 
 یابی ، شابلونتخته ی قرینه 

 و فارسی اعداد دیجیتال و التین
 گسترده مکعب

 8صالگوهای افزایشی 

 11تا ص  11ص  شمارش چند تا چند تا

 17و  15ص  14ص 

 18تا ص  16ص  مفهوم قبل از ظهر و بعد از ظهر
 18ص  تجسم فضایی احجام وشمارش

 21تا ص  19الگوهای متقارن ص 
 23و ص  22ص  دیجیتال و التینشناخت اعداد 

 24سرگرمی و معما ، گسترده مکعب ص 

   فصل دوم

ی
قم

 ر
ار

چه
د 

دا
اع

 

 27و ص  26نوشتن عدد با استفاده از ارقام ص  فارسیاعداد  ، کارت اعداد

 28ص  1111معرفی عدد  سانتیکوئیزنر ، چینه های سه 

 31و ص   31ص  ارزش مکانی کوئیزنر ، چرتکه ، ارزش مکانی

  35تا ص  34ارزش مکانی ،اندازه گیری ص  ، متر  محور تقریبچرتکه ،کوئیزنر ، 

 39تا ص  38اندازه گیری ص  متر ، ترازوی کیت علوم 

 42ص معما و سرگرمی  میله های شمارش

   فصل سوم

ی
ها

دد
ع

 
ر 

کس
 ی

 

 45جمع و تفریق ص  کوئیزنر

 48و 47ص  مفاهیم کسر ، محور تقریب کارت های دید آموز

 ، محور تقریب ، کیک های پالستیکی ،متر، ، پرگار 

 ساعت همراه با طلق

 ، شعاع و مرکز    قطرو  اندازه گیری، رسم دایره

 کاربرد کسر در اندازه گیری ، 51و 49ص 

،اشکال  کیک های آموزشی ،   کارت های دید آموز

 هندسی

 54و 52تساوی کسر ها ، کسر برابر واحد ص

 56و  54ص و مقایسه کسر   معرفی زاویه    ، کارت های دید آموزطلقساعت آموزشی ، 

 59، 57ص برای تشخیص زاویه راست پرگار ، متر ، ساعت آموزشی کوچک ، طلق ، گونیا 

   فصل چهارم
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 65تا ص  62ص  آموزش ضرب  در ادامه کوئیزنر  سانتی 3و  2چینه های  

 69و 66آموزش ضرب ص  محور ، ماشین حساب

 67ص ضرب های  خاصیت سانتی 3، چینه های اشکال هندسی پین دار 

 78و  74و  72تا  71، تقسیم ص  ضرب های  خاصیت ، محور سانتی 3و 2اشکال هندسی پین دار ، چینه های 

 75، مساوی  73موازی ص مجموعه ی چند ضلعی ها برای طول ، عرض

 76الگو سازی ص سانتی 3و  2چینه های 

   پنجم فصل

ت
ح

سا
و م

ط 
حی

م
 

 81ص زیر مسئله  تانگرام

 اندازه گیری و   پاره خطخط ، نیم خط و  معرفی متر ، پولیکان ، پرگار

 83تا 82ص

 87تا  84وقطر و محیط  ص چند ضلعی هامعرفی  مجموعه ی چند ضلعی ها 

 91تا 88اندازه گیری پوشاندن سطح ص  و مغناطیسی اشکال هندسی پین دار

 93تا 91ص واحد اندازه گیری سطح  مجموعه معرفی واحد سطح

 96درست کردن اشکال ص تانگرام

   فصل ششم

ق
ری

 تف
 و

ع
جم

 

الگویابی ، مجموعه چند ضلعی ها برای مشخص کردن 

 تعداد قطرها

 99تا98مسئله ساده ترص حل

مثلث های متساوی الساقین و مقایسه اعداد ، معرفی  مجموعه ی چند ضلعی ها ،جعبه کوئیزنر ، چرتکه 

 113تا  111االضالع و جمع و تفریق فرایندی ص

 114ص   1 – 2 -3جدول فرایندی نوع 

 116جمع و نفریق در جدول ارزش مکانی ص جعبه کوئیزنر چرتکه ، 

 111،   119و  117تا

برای اندازگیری محیط مستطیل ،مجموعه ی چند 

 ضلعی ها 

 118ص محیط 

   فصل هفتم 
 

ل
ما

حت
و ا

ر 
ما

آ
 

 117راهبرد حل مسئله ) حدس و آزمایش (ص میله های شمارش 

 121تا 121ساخت ص 119معرفی استوانه ص  استوانه

 121ص احتمال  ، چرتکه آموزشی صفحه چرخنده ،تاس

 و معرفی مخروط و ساخت 123تا  122ص احتمال   و کیسه احتمال  مخروط ، تاس ، مهره های احتمال

 125تا ص  124ص  صفحه چرخنده ، نمودار دایره ای 

نمودار دایره ای ، چینه ها، برای نمودارهای تصویری ، 

 ، چرتکه آموزشی تخته های الگویابی

 126ص 

   فصل هشتم 

ها
د 

د
 ع

ب
ضر

 

 

راهبرد حل مسئله ) خذف حالت های نا مطلوب(  کارت اعداد

  135تا  134ص 

  138تا  136ص 11ضرب در  جعبه کوئیزنر برای ضرب 

 139ضرب عدد های یک رقمی در چند رقمی ص جعبه کوئیزنر 

 145تقسیم با باقیمانده ص 
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    به نام خدا             کیت ریاضی چهارم
 اول فصل وسایل مورد نیاز اهداف

 شمارشی،کوئیزنرچینه های دو سانتی ،میله های  3و ص  2ص  حل مسئله، الگویابی ، رسم شکل 

ها
و 

لگ
و ا

د 
دا

اع
 

 کوئیزنر،چرتکه 7تا ص  4ص  عددنویسی

 11تا ص  8ص  ، الگوها
 

میله های  ی شمارش،ا میله ه چینه های دو سانتی ،

 همه کاره،تخته های الگویابی 

 و اشکال هندسی اشکال هندسی پین دار 12محیط مثلث متساوی االضالع ص

 21تا ص  16ص  معرفی میلیون
 

کوئیزنر،چرتکه،اشکال هندسی پین دار و تخته 

 سوراخدار 

 فصل دوم  

 ) راهبرد رسم شکل ( حل مسئله
 

 اعداد، تقریب،  متر،محور،ساعت

سر
ک

 

اشکال هندسی پین دار وتخته سوراخدار و چینه  26شناخت کسر ها ص 

 سانتی 3های 

 ، محور ، کارت های دید آموز سانتی 3چینه های  29تا  27ص کسر بزرگ تر از واحد 

 سانتی 3چینه های  ،اشکال هندسی ، محور اعداد  32تا  31ص جمع و تفریق 

 سانتی ، محور اعداد 3و2چینه های  36و 35تا 34ص  تساوی کسرها

  سانتی 3چینه های  ،اشکال هندسی ، محور اعداد  41و 39ص تا  38ضرب عدد درکسر  ص 

  کوئیزنر، 

 سومفصل   

 کوئیزنر ، تخته الگویابی  47 تا46ص  حذف حالتهای نامطلوبالگو سازی ، 

یم
قس

و ت
ب 

ضر
 

 کوئیزنر   48ضرب عدد دو رقمی ص 

 تخته الگویابی 51و ص  49ص  ضرب مساحتی

 محور تقریب 59تا  ص  56ص  محاسبات تقریبی

 63تا ص  61تقسیم و بخشپذیری، ص 
 

 سانتی ، 2های  اشکال هندسی پین دار ،چینه

 میله های شمارشی،محور اعداد،کوئیزنر

 کوئیزنر 67تا ص  64تقسیم بر اعداد یک رقمی ، ص 

 کوئیزنر،ماشین حساب 71تا ص  68تقسیم بر اعداد دو رقمی ، ص 

 فصل چهارم  

 مدل پلی کان )الگو سازی ،زیر مسئله( حل مسئله ،  76زاویه ها ، ص 

ی
یر

 گ
زه

دا
ان

 

 درجه ،نقاله ،ساعت 61-31مدل پلی گان،گونیای  81تا ص 78، ص  زاویه ها

 درجه 45درجه ،گونیای  61-31گونیای  81تا  81انواع زاویه ، ص معرفی 

درجه و  45درجه و گونیای  61-31نقاله،گونیای  85تا ص  82زاویه ، ص اندازه گیری 

 مدل پلی گان

 89تا ص  86اندازه گیری زمان ، ص 
 

 کوچک ) با استفاده از محور زمان (ساعت 

 ساعت بزرگ، اعداد دیجیتال فارسی و التین

 متر ،تخته الگویابی 93تا ص  91اندازه گیری طول ، ص 
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 فصل پنجم  

تا  98ص  )حل مسئله ساده تر و رسم شکل(حل مسئله

 99ص 

 محور اعداد و تقریب

ی
ار

عش
د ا

د
،ع

ط 
لو

خ
د م

د
ع

 

 113تا ص  111عدد مخلوط ، ص 

 

 میله های کسرمتر ،محور تقریب ، استوانه مدرج، 

 کوئیزنر و ،چینه ها 

 117تا ص  114ص  ،اعداد اعشاری

 

 میله های کسرمتر ،محور تقریب ، استوانه مدرج، 

 کوئیزنر وچینه ها ،

میله های کسر ، متر ،محور تقریب ، استوانه مدرج،  111تا ص  118ص ،  جمع و تفریق اعشاری

 کوئیزنرو چینه ها  ،

 115تا ص  112ارزش مکانی اعداد و اعشاری، ص 

 

 محور تقریب ، کوئیزنر چرتکه ،استوانه مدرج ، 

 فصل ششم  

 121روش نمادین ( ص  ،)حس و آزمایش  حل مسئله

  121تا

 درجه ،مدل پلی گان ، 61 -31گونیای 

 مجموعه چندضلعی ها

ی
دس

هن
ی 

ها
ل 

شک
 

 125تا ص  122عمود ، موازی ، ص 

 

 61-31تخته الگویابی ، مدل پلی گان ، گونیای 

 درجه 45،گونیای 

 129تا ص  126چهار ضلعی ها ، ص 

 

 

 تخته الگویابی ، پین و کش ،تخته سوراخ دار ،

 چندضلعی ها،مدل پلی گان ، مجموعه

 تخته الگویابی ،تخته سوراخ دار ،پین و کش   133تا ص 131ص  متوازی االضالع ومثلثمساحت 

 تخته الگویابی ، تانگرام 141و  137تا ص  134ص محیط ومساحت 

 فصل هفتم  

 143تا  142حل مسئله ص

 

تخته الگویابی ،کیسه مهره محور اعداد ، چرتکه ، 

 سانتی 3های احتمال ،چینه های 

ل
ما

حت
و ا

ر 
ما

آ
 

 تخته الگویابی 146تا  144نمودار خط شکسته ص

 

،چرتکه ، ماشین حساب   کیسه مهره های احتمال 154تا  147ص

 تخته الگویابی ، مدل پلی گان ، ،صفحه چرخنده

 

 

    مپنجبه نام خدا             کیت ریاضی 
   فصــــــــــل اول

ها
ـو

ــ
لگ

و ا
ی 

یس
ـو

ــ
د ن

د
ع

 

 4تا ص  2ص  عدد نویسی چرتکه عمودی،افقی 

 9تا ص  6میلیارد ص  کوئیزنر ،چرتکه عمودی افقی،محور تقریب 

ساعت بزرگ و کوچک،تخته سوراخ دار،اعداد 

 دیجیتال پین دار 

 13تا ص  11جمع و تفریق اعداد مرکب ص 

تخته مغناطیسی،مربع های پین دار)به شکل 

سانتی،تخته  2مغناطیسی(میله های شمارشی،چینه های 

 های الگو یابی 

 17تا ص  14الگوها ص 
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   فصــــــــل دوم

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
کس

ها
ـر

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
 

 26تا ص  22کسرهای بزرگتر از واحد ص  سانتی،محور،متر،استوانه مدرج،کسرهای      3چینه های 

کسرها با استفاده از طلق ،چینه های  7و  6سری 

 سانتی، کیک های پالستیکی 3

 31ص  تا 27جمع و تفریق اعداد مخلوط ص 

سانتی سری  3کسرهای     ،      ،      محور،چینه های 

 دوم سوم کسرها 

 35تا ص  32ضرب کسرها ص 

 6و  5استوانه مدرج ،کسرهای       و یک چهارم ،سری 

 کسرها با استفاده ،از طلق ،کیک های پالستیکی 

 39تا ص 36تقسیم کسرها ص 

 43تا ص  41ضرب اعداد مخلوط ص  کسرها با استفاده از طلق ،تخته الگو یابی  4،  3، 2سری

   فصــــــــل سوم

 ، 
ب

اس
 تن

 و
ت

سب
ن

د
ص

در
 

سانتی، اشکال هندسی پین دار،تخته  3چینه های 

 سوراخ دار 

 51تا ص  48نسبت ص 

سانتی ،تخته شطرنجی)الگویابی( اشکال  3چینه های 

 هندسی پین دار ،تخته سوراخ دار، میله های شمارشی 

 59تا ص  52نسبت های مساوی ص 

 61درصد ص کوئیزنر ،ماشین حساب 

   ـــــل چهارمفصـــ 

ها
ی 

ضلع
د 

چن
ن ،

ار
تق

 

تخته سوراخ دار ،پین و کش ، تخته قرینه یابی ،مترو 

 گونیا 

 72تا ص  68تقارن محوری ص 

 73تقارن مرکزی ص  تخته سوراخ دار ،پین و کش ، تخته الگویابی 

 74تقارن مرکزی ص  ساعت آموزشی کوچک و بزرگ 

 78تا ص  75زاویه و نیمساز ص مجموعه پلی گان ،نقاله 

مجموعه چند ضلعی ها،مدل پلی گان، مثلث های قائم 

 الزاویه مجموعه مساحت 

 83تا ص  79ضلعی ها و مجموع زوایای آن صچند 

   فصـــــــل پنجم

ی
ار

عش
د ا

دا
اع

 

متر، کوئیزنر ، استوانه های مدرج ، محور تقریب ، 

 چرتکه 

 99تا ص  88اعداد اعشاری ص 

 97تا ص  93جمع و تفریق اعداد اعشاری ص  محور 

 98ضرب اعداد اعشاری ص  محور تقریب ، کوئیزنر 

   فصـــــل ششم

ی 
یر

 گ
زه

دا
ان

ها
 

 119تا ص  116مساحت لوزی و ذوزنقه ص  مجموعه مساحت،مجموعه چند ضلعی ها 

 112تا ص  111محیط دایره ص  ساعت آموزشی، متر 

سانتی ،گسترده مکعب ،مکعب مستطیل،  3چینه های 

 مکعب 

 117تا ص  113حجم ص 

 121تا ص  118گنجایش ص  مکعب ، استوانه مدرج ساده  

 124معما و سرگرمی ص  احجام

   فصــــــل هفتم

ل
ما

حت
و ا

ر 
ما

آ
 

چرتکه ، ساعت، تخته الگویابی، تخته سوراخ دار با پین 

 ، تاس 

 133تا ص 126جمع آوری نمایش داده ها ص 

کیسه احتمال و مهره،گسترده مکعب ، صفحه چرخنده، 

 تاس

 137تا ص  134احتمال ص 
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    ریاضی ششمبه نام خدا             کیت 

 اهداف وسایل مورد نیاز فصل اول

ی
دد

 ع
ی

ها
و 

لگ
و ا

د 
د

ع
 

سانتی، میله های شمارشی ، محور اعداد و  2چینه های 

تقریب، اشکال هندسی پین دار، تخته سوراخ دار ،چینه 

 سانتی  3های 

 6تا ص  2الگویابی ص 

 11تا ص  7یاد آوری عدد نویسی ص  چرتکه ، کارت های اعداد، محور تقریب 

سانتی ، اشکال پین دار ،  2میله های شمارش ، چینه های 

 کوئیزنر

 14تا ص  11بخشپذیری ص 

 19تا ص  16معرفی اعداد صحیح ص  سانتی ، محور اعداد صحیح  3چینه های 

   فصل دوم

ها
سر

ک
 

 27تا ص  24جمع و تفریق کسر ها ص  سانتی  2، چینه های  کسرمیله های 

 31تا ص  28ضرب کسرها ص  پالستیکیی کیک ها 

 35تا ص  32تقسیم کسرها ص  سانتی  3محور ، چینه های 

   فصل سوم

ار
عش

ا
 

 47تا ص  44ص  کوئیزنر ، کارت اعداد، محور ، اعداد دیجیتال

تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد صحیح یاد آوری ضرب و  کوئیزنر ، ماشین حساب ، محور ، 

 51تا ص  48تقسیم ص 

 55تا ص  52تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد طبیعی ص  کوئیزنر 

 56تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری ص  محور اعداد صحیح 

 57تقسیم اعداد اعشار بر اعشار ص  کوئیزنر 

   فصل چهارم

ت
صا

خت
و م

ن 
ار

تق
 

اشکال هندسی پین دار ،تخته سوراخ دار ،طلق ، تخته 

 الگویابی 

 66تا ص  64مرکز تقارن ص 

ساعت آموزشی برای دوران ،تخته الگویابی،اشکال 

 هندسی پین دار

 73تا ص  67ص 

 79تا ص  74ص  تخته الگویابی

 81تقارن مختصات ص  تخته قرینه یابی 

   فصل پنجم

 88طول و سطح ص  ترازوی کیت علوم،متر ، کوئیزنر  

ی
یر

 گ
زه

دا
ان

 

 93تا ص  91طول و سطح ص  ده تایی کوئیزنر تخته الگو یابی، پین و کش ، صفحه 

 97تا ص  94حجم و جرم ص سانتی  3احجام ،گسترده احجام ، چینه های 

 111تا ص  98مساحت دایره  ص  کسر    

 111ص  استوانه مدرج

 112خط و زاویه ص  درجه مدل پلی گان  45و  61و  31نقاله ، گونیای 

   فصل ششم

د
ص

در
 ، 

ب 
اس

تن
 

 111کسر نسبت و تناسب ص  تخته الگو یابی 

 118درصد ص  کوئیزنر 

 126درصد ، احنمال ص  تاس ، صفحه چرخنده ، ساعت، نمودار دایره ای 

 تقریب متر ، ترازوی کیت علوم 

 


