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  با توجه به تصویر زیر، مشّخص کن از هر یک از شکل های داخل جدول چند تا داریم؟
- از کدام شکل 4 تا داریم؟)زمینه ی آن را سبز کن.(

  - تعداد کدام شکل ها از 3 تا کم تر است؟)زمینه ی آن ها را قرمز کن.(

 - تعداد کدام شکل 3 تا است؟)زمینه ی آن را آبی کن.(  

6



 در تصویرهای زیر از هر شکل چند تا داریم؟
)به تعداد هرشکل خانه های جلوی آن را رنگ کن.(

هدف:  آشنایی با اشکال هندسی و تمرین شمارش اعداد 1 تا 5
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  الگوهای زیر را کامل کن. هر جا الزم است از برچسب صفحه ی 197 استفاده کن.

هدف: آشنایی با الگویابی
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  تصاویری را که در آن ها تعداد دکمه ها یکسان است، به هم وصل کن.

  تصاویری را که در آن ها تعداد شکل ها یکسان است، به هم وصل کن.

حاال مشّخص کن هر حیوان چه شغلی دارد.

هدف: مهارت استفاده از خط کش و پیدا کردن اشکالی 
که تعدادشان مساوی است
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  دور دسته ی 2تایی خط بکش.

 دور شکل های یکسان خط بکش و 
دسته های مساوی را به هم وصل کن.

 جدول های زیر را با برچسب صفحه ی 199 کامل کن.

هدف: آشنایی با مربّع های شگفت انگیز و تمرین شمارش
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 2تا از خرگوش های سمت چپ رودخانه را رنگ کن.
- یکی از گوسفندهای سمت راست رودخانه را رنگ کن.

- برای یکی از درخت های سمت چپ رودخانه میوه بکش.

هدف: آشنایی با مفهوم چپ و راست و تمرین شمارش
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  در هر ردیف شکل سمت چپی را یکی کم تر از شکل وسطی و شکل سمت راستی را یکی 
بیش تر از شکل وسطی رنگ کن.

 الگوی زیر را کامل کن.

هدف: آشنایی با مفاهیم یکی کم تر و یکی بیش تر
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  الگوهای زیر را کامل کن.

  با کنار هم گذاشتن الگوهای باال، الگوی زیر را  کامل کن.

  الگوهای زیر را کامل کن.

  با کنار هم گذاشتن الگوهای باال، الگوی زیر را  کامل کن.

هدف: آشنایی با الگوی تکرار شونده
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 با توجه به الگو و تعداد نقطه های داخل هر خانه، شکل زیر را رنگ کن.

هدف: آشنایی با الگوهای شطرنجی و باال بردن دّقت
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  با توجه به الگو و تعداد نقطه های داخل هرخانه، شکل زیر را رنگ کن.

هدف: آشنایی با الگوهای شطرنجی و باال بردن دّقت
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   به هر دسته 2 تا اضافه کن.)می توانی شکل ساده تری بکشی.(

با  و  راست  سمت  شکل های  تعداد  راست،  دست  انگشتان  کمک  به  ردیف  هر  در    
انگشتان دست چپ، تعداد شکل های سمت چپ را نشان بده.

هدف: آشنایی با مفهوم 2تا بیش تر و مهارت استفاده از
 انگشتان دست برای شمارش
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 در هر ردیف به کمک انگشتان دست راست، تعداد هر موجود فضایی در شکل سمت 
راست و با انگشتان دست چپ، تعداد هر موجود فضایی در شکل سمت چپ را نشان بده.

 مربّع های شگفت انگیز را با رنگ مناسب کامل کن.

هدف: باال بردن دّقت در ترکیب مفاهیم شمارش و چپ و راست
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 با توّجه به جملت زیر، نام هر پسر را مشّخص کن.

- آرش 4 بادکنک و نیما 2 بادکنک دارد.

- سهراب 3 توپ و سیاوش 5 توپ دارد.

- مانی 5 مکّعب و امین 3 مکّعب دارد.

-پویان 3 بستنی و پوریا 2 بستنی دارد.

هدف:  باال بردن مهارت دّقت در شمارش
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 تعداد مکّعب های هر شکل را بشمار و بگو.

 با استفاده از شابلون، مانند نمونه جدول را کامل کن.

هدف:  تقویت تجّسم فضایی و ترکیب کردن سطر و ستون در جدول
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