
همکاران محترم بخوانند
دستورالعمل استفاده از کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو

همکار گرانقدر ـ سالم

کتاب های 5بعدی دکتر آی کیو، نسل پیشرفته ی کتاب های کار به شمار می روند. الزم است قبل از معرفی این کتاب ها به 

دانش آموزان، با محتوا و شیوه ی استفاده از آن ها آشنا شوید.

گرامی،  دبیر  شما  تا  می شود  باعث  جلسه،  هر  ابتدای  در  درسی  کتاب  مفاهیم  کامل  آموزش  درسنامه:  ـ  اول  بعد    
ضمن داشتن طرح درس مورد قبول، در کوتاه ترین زمان ممکن به باالترین بازدهی در تدریس خود دست یابید. ضمن 

این که به جای قرائت درسنامه و احیاناً نسخه برداری های ناقص دانش آموزان، زمان بیشتری از کالس درس را می توانید به 

حل تمرین های بیشتر بپردازید. الزم به ذکر است، در برخی کتاب های پایه ی اول دبستان، به دلیل پایین بودن سطح سواد 

خوانداری دانش آموزان، از ارائه ی درسنامه های کتبی پرهیز شده و به آموزش شفاهی در سایت دکتر آی کیو بسنده شده است.

  بعد دوم ـ کار در کالس: به جرأت می توان گفت که تمرین ها و پرسش های بدون پاسخ کتاب های دکتر آی کیو از 
لحاظ تنوع و گوناگونی بی نظیر هستند. شما همکار گرامی می توانید از تمرین های بدون پاسخ پس از درسنامه ها که معموالً با 

نام کار و تمرین ارائه شده اند، جهت کار در کالس استفاده نمایید.

  بعد سوم ـ آمادگی تیزهوشان: با پیشرفت سطح آموزش دانش آموزان در سال های اخیر، این نیاز احساس شد تا 
قسمتی از کتاب های دکتر آی کیو جهت آمادگی دانش آموزان تیزهوش طراحی شود. عالوه بر این، سطح کلی تمرین ها و 

پرسش های بدون پاسخ کتاب در حدی است که به خوبی سطح انتظار دبیر و دانش آموز برتر را اغنا کند.

از آن جا که پرسش های آزمون های آزمایشی رایج در کشور و آزمون های ورودی مدارس خاص، اغلب در قالب تست 

و پرسش چهارگزینه ای طراحی می شوند، پرسش های بخش آمادگی تیزهوشان را به صورت چهارگزینه ای طراحی کرده ایم تا 

دانش آموزان عزیزمان با شیوه ی پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای نیز آشنا شوند. بدیهی است در پایه ی اول دبستان، 

به دلیل سطح پایین سواد خوانداری دانش آموزان و کم بودن اهمیت پرسش های چهارگزینه ای، این مورد، از کتاب های 

دکتر آی کیو حذف شده است.

منزل  در  کار  مروری، جهت  کاربرگ های  جلسه ها،  و  تعداد درس ها  به  کتاب،  انتهای  در  بعد چهارم ـ کار در منزل:    
دانش آموزان طراحی شده است. دانش آموزان می توانند پس از حل کاربرگ هر جلسه، آن را از خط برش تعبیه شده، قیچی 

کرده و جهت تصحیح به شما دبیر و همکار گرامی تحویل نمایند.

مجهز  آی کیو،  دکتر  کتاب های  ویژگی  فردترین  به  منحصر  و  مهم ترین  شک  بدون  تصویری:  آموزش  ـ  پنجم  بعد    

دانش آموزان  می باشد.  اختصاصی   سایت  در  تصویری  آموزش  به  کتاب ها  از  سری  این  بودن 

می توانند بنا به تشخیص شما دبیر گرامی، قبل از ورود به کالس، تدریس جلسه ی مورد نظر را در سایت دکتر آی کیو دنبال 

کنند تا با حضور ذهن و دانش نسبی در کالس شما حاضر شوند. عالوه بر این، چنان چه دانش آموزی بنا به کسالت یا هر دلیل 

دیگری، جلسه ای از کالس ارزشمند شما دبیر گرامی را از دست داد، می تواند با مراجعه به سایت دکتر آی کیو از تدریس 

همان جلسه بهره مند شود تا در فهم ادامه مطالب دچار مشکل نشود.

بدین ترتیب در طراحی و تولید مجموعه کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو، تالش بر این بوده تا این کتاب ها در کالس و منزل 

بتوانند کمک حال شما دبیر گرامی باشند. لطفاً با پیشنهادات سازنده ی خود، ما را در بهبود کیفیت این سری از کتاب ها یاری نمایید.

DriQbooks@gaj.ir      :ایمیل کتاب های دکتر آی کیو  

@ micro_iQ_gaj          :تلگرام کتاب های دکتر آی کیو  
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فصل

جلسه ی 1  عدد و شمارش

 همان طور که در شکل مقابل نشان داده شده است، برای پیدا کردن تعداد 

اشتباهی  تا  بزنیم  از شمارش هر گل، عالمتی روی آن  بعد  گل ها می توانیم 
پیش نیاید و در واقع شکلی را بیش از یک بار شمارش نکنیم. 

با دقت شروع به شمارش گل ها کن.
در شکل، 16 گل وجود دارد. درست است؟

12 نوشته شده اند.   به شماره های روی ساعت دقت کن که به ترتیب از 1 تا 
برای  باشد،  داشته  قرار   12 بر روی  )دقیقه شمار(  بلند ساعت  عقربه ی  گر  ا
بیان زمان کافی است عددی را که عقربه ی کوتاه ساعت )ساعت شمار( نشان 

می دهد بخوانیم. )تصویر مقابل، ساعت 7 را نشان می دهد.(
 در زیر، دو عدد را که به شکل های مختلفی نشان داده شده اند، با هم مقایسه کرده ایم. 

9 7 عبارت مقابل را از دو طرف می توانیم بخوانیم: 
9 بیشتر از 7 است.
7 کمتر از 9 است.
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کــار و تـمـــریـــن

 1 در شکل زیر، چند شکالت وجود دارد؟

............................................................................................

 2 هر کدام از شکل ها چه عددی را نشان می دهد؟ زیر آن بنویس.

   
................................................................  .................................................................  ................................................................  

   
................................................................  ...........................................................  ........................................................  

 3 با توّجه به تصویر زیر، تعداد هر شکل را با نوشتن عدد و رسم چوب خط نشان بده. 

7
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 4 در محور اعداد زیر، مربع چه عددی را نشان می دهد؟

 
 5 در جاهای خالی عدد مناسب بنویس. 

2 4 6 8

 6 جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.

674598213
2374196
91532784
84237159

9641587
75129436
138976542
4298571

672439

از هر زمان، تصویر ساعت مربوط به آن را بچسبان.  با دقت بخوان و بعد   7 دانش آموز باهوش، متن زیر را 

تصویر ساعت ها در انتهای کتاب قرار دارد.

بچسبان   از خواب بیدار شده و پس از شستن دست و صورت سامان هر روز ساعت 6 صبح  
 

بچسبان   به مدرسه می رسد. سامان معلمش   و خوردن صبحانه، از خانه بیرون می رود. او ساعت 8    

را بسیار دوست دارد و به او احترام می گذارد. او دوستان بسیار خوبی دارد که در زنگ تفریح با آن ها بازی می کند. 

esmaealzadeha
Sticky Note
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بچسبان  بچسبان   می خورد و ساعت 3     سامان ناهار را در مدرسه و در ساعت 12   

از مدرسه تعطیل می شود. 

 8 هر یک از ساعت های ردیف باال را به زمان مربوط در ردیف پایین، وصل کن.

11ساعت 12ساعت 3 ساعت 2ساعت 

 9 با برچسب عددهای انگلیسی که در انتهای کتاب وجود دارد، شماره های ساعت زیر را درست کن. سپس با 

رسم عقربه ها ساعت 9 را روی آن نشان بده.
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الف حدس بزن در کدام شکل تعداد کاله ها بیشتر است؟  10 

           

ب با توّجه به شکل باال، عبارت مقابل را کامل کرده و از دو طرف بخوان. 

.............................   .............................  

) بگذار. )>>==<<  11 بین هر دو عدد، عالمت مناسب

5  9                6  6                3  1                2  7                8  4

 12 عددهای داخل کادر را از کمتر به بیشتر بنویس. 

     6     9     2    3
      8      5 

   ................  ................  ................  ................  ................  9  

 13 با توّجه به زمانی که زیر هر ساعت نوشته شده، عقربه های آن را رسم کن.

                                      
ساعت 1  1 1                     ساعت 4                               ساعت 

 14 عددهای هر قسمت را از کمتر به بیشتر بنویس.

1 و 6 و 2 0 و 9 و 7  8 و 3 و 5   
 ................  ................  ................   ................  ................  ................   ................  ................  ................  
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جلسه ی 2  دسته های ده تایی و یکی

1 یکی به هم، یک بسته ی ده تایی درست می شود.  0  با چسباندن 

شکل روبه رو چه عددی را نشان می دهد؟ به حروف بنویس. مثال

 
ده تایییکی

65
به حروف: پنجاه و شش                                       پاسخ

56 عددی دو رقمی است که رقم دهگان آن 5 و رقم یکانش یکی از دهگان )یعنی 6( بیشتر است.
 در زیر، تعدادی از عددهای قبل و بعد از 56 نوشته شده است.

54 55 ـ  56 ـ  57 ـ  58 ـ  59 ـ  60 ـ   

با اضافه شدن یکی به 59، تعداد یکی ها می شود ده تا که با آن ها می توان یک بسته ی ده تایی درست کرد.

 در زیر، با رقم های 6 و 2 ، چهار عدد دو رقمی نوشته ایم. 

22 ـ 66 ـ 26 ـ 62  
گر از ما خواسته شود که رقم های یک عدد تکراری نباشد، دو تا از عددها را حذف می کنیم.  ا

22 ـ 66 ـ 26 ـ 62  

کــار و تـمـــریـــن

 1 با توّجه به شکل، جدول ها را کامل کن و سپس، تعداد شکل ها را به عدد و به حروف بنویس. 

 به عدد: ..............................................
ده تایییکی

 به حروف: ............................................................................................ 

ده تایییکی به عدد: ..............................................
 به حروف: ............................................................................................ 
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 2 در هر قسمت، کاغذی را که عدد مربوط به شکل روی آن نوشته شده، عالمت بزن. 

21 22 12

37 72 73

50 25 52

 3 هر یک از شکل های ردیف باال، برابر با یکی از  عددهای ردیف پایین است. آن ها را به هم وصل کن. 

شصتپنجاه و نهبیست و دوهفده

 4 در هر قسمت برای شمارش شکل ها، آن ها را به دسته های ده تایی تقسیم کن و با کامل کردن جدول، تعداد 

شکل ها را بنویس. 

ده تایییکی

 به عدد: .............................................. 
 به حروف: ............................................................................................



قم
و ر

دد 
  ع

  1 
صل

ف

15

ده تایییکی

 به عدد: .............................................. 
 به حروف: ............................................................................................

 5 خرگوش برای رسیدن به النه اش، باید عددهایی را که در راهش است، به ترتیب بنویسد. در این کار به او کمک کن. 

67 68 69

 6 هر پنگوئن عددی را نشان می دهد. مانند نمونه، عدد قبل و بعد آن را بنویس. 

39

4038

               90                59                20

 7 نوشتن عددها را به  ترتیب ادامه بده. 

پنجاه و دو

پنجاه و هفت

 8 در هر قسمت، با عددهای داده شده دو عدد دو رقمی بنویس.

7 1

...................... و ...................... 

9 4

...................... و ...................... 

3 2

...................... و ...................... 
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 9 در هر قطار، با رقم های داده شده، عددهای دو رقمی بنویس. 

5 و2
 

5 و 0

6 و8
 

0 و3

 10 با رقم های 8 ، 0 و 5 تا می توانی عدد دو رقمی بنویس. )در هر عدد، رقم تکراری نباشد(

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 11 عددهای خواسته شده را بنویس. 

الف عددی دو رقمی که رقم یکانش 7 و رقم دهگان آن 3 تا از یکان کم تر باشد.

 به عدد: ..............................................
 به حروف: ............................................................................................

ب عددی دو رقمی که رقم دهگانش 5 و رقم یکان آن 4 تا از دهگان بیشتر باشد. 

 به عدد: ..............................................
 به حروف: ............................................................................................

 12 در هر قسمت مانند نمونه، قطره ی مربوط به عددهای خواسته شده را رنگ کن. 

74

32
20 53

97

رقم دهگان 2 تا از یکان بیشتر باشد.

      

5162

رقم یکان 4 تا از دهگان کم تر باشد.

4493

84

یکان    دهگان

یکان    دهگان
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 13 یک عدد دو رقمی بنویس که رقم یکان آن 5 و رقم دهگان 2 تا از یکان بیشتر باشد.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جلسه ی 3  حل مسئله، رسم شکل

 گاهی با رسم شکل، راحت تر می توانیم جواب مسئله را پیدا کنیم. برای این کار الزم نیست شکل های واقعی 

مسئله رسم شود، می توان از شکل های ساده استفاده کرد.

13 تا از شیرینی ها گردویی باشد، چند تا از شیرینی ها  گر  34 شیرینی گردویی و نارگیلی در ظرف است. ا مثال

نارگیلی است؟

پس از رسم شکل مربوط به عدد 34، تعداد 13 تا از آن ها را به نشانه ی 13 شیرینی گردویی خط می زنیم. پاسخ

 
21 تعداد شیرینی های نارگیلی را نشان می دهد.  مقدار باقی مانده، یعنی 

 در مثال زیر با استفاده از محور، پاسخ مسئله را به دست می آوریم. 

اشکان روز دوازدهم ماه به دنیا آمده است. شیرین 8 روز قبل از او به دنیا آمده است. شیرین چه روزی از  مثال

ماه به دنیا آمده است؟
ابتدا 12 واحد روی محور جلو می رویم، سپس 8 واحد به عقب برمی گردیم.  پاسخ

کــار و تـمـــریـــن

 1 در یک کالس، 38 دانش آموز وجود دارد. 26 تا از دانش آموزان برای رفتن به اردو انتخاب شدند. چند نفر 

به اردو نمی روند؟
 ........................... نفر به اردو نمی روند.
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17 صفحه ی دیگر از آن را خواند. او چند صفحه از   2 سیما 42 صفحه از کتاب داستانش را خوانده بود. امروز 

کتاب را خوانده است؟ )با رسم شکل حل کن.( 
 

 او ........................... صفحه از کتاب را خوانده است.

گر 14 تا از گل ها رز باشد، چند تا از گل ها بنفشه است؟  3 باغبانی 25 گل رز و بنفشه کاشته است. ا

 ........................... از گل ها، گل بنفشه هستند.

 4 ششمین عدد بعد از عددی که شکل زیر نشان می دهد، چه عددی است؟ ......................................................................

 
 5 یک مغازه دار روز شنبه 9 دفترچه و روز یک شنبه 5 دفترچه فروخته است. او در این دو روز چند دفترچه 

فروخته است؟

 

 او ........................... دفترچه فروخته است. 
 6 امروز روز نهم ماه است. نه روز بعد، چه روزی از ماه است؟

 

 نه روز بعد ........................... ماه است. 
12 پاک کن و امروز 13 پاک کن را فروخته   7 یک فروشنده 5 بسته ی ده تایی و 6 یکی پاک کن داشت. او دیروز 

است. چند پاک کن برای او باقی مانده است؟ )با رسم شکل حل کن.(

 ........................... پاک کن برای فروشنده باقی  مانده است.
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 8 سامان 2 بسته ی 12تایی مداد شمعی خرید. او از هر بسته 5 مداد برداشت. چند مداد در بسته ها باقی مانده است؟

 

 ........................... مداد در بسته ها باقی مانده است.

گر 4 نفر پشت او ایستاده باشند، چند نفر داخل صف هستند؟   9 کاوه در صف نانوایی، سومین نفر است. ا

 
 ........................... نفر در صف هستند.

 10 سینا 5 تیله، کامیار 4 تیله و آرش 6 تیله دارند. ابتدا آرش 3 تا از تیله هایش را به سینا داد، سپس کامیار 6 تا 

از تیله های سینا را گرفت. حاال کامیار و آرش روی هم چند تیله دارند؟

 کامیار و آرش ........................... تیله دارند. 

 11 خرگوش کوچولو یکی یکی روی خانه ها می پرد. به طوری که در هر پرش،  او 3 خانه به سمت جلو می رود و 

بعد یک خانه به عقب بر می گردد. او این کار را ادامه می دهد تا به هویج برسد. خرگوش کوچولو بعد از چند 
پرش به هویج می رسد؟

 خرگوش کوچولو بعد از ........................... پرش به هویج می رسد. 

جلسه ی 4  جمع و تفریق

دانش آموز باهوش، می توانی با استفاده از روش های مختلف، حاصل یک جمع یا تفریق را به دست آوری. 
8 6++ == حاصل عبارت مقابل را به دست بیاور.  مثال

استفاده از رسم شکل یا چوب خط: ابتدا 9 چوب خط یا شکل می کشیم. سپس 6 چوب خط یا شکل دیگر به  پاسخ

آن اضافه می کنیم. تعداد کل شکل ها 14 تا است که حاصل جمع را نشان می دهد. 




