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مقّدمه ى ناشر

به نام خداوند جان و خرد

«کتــاب یــار» مجموعــه اى اســت کــم نظیر کــه بــه شــیوه اى روان، عمیــق و مؤثـّـر، تمامــى نیازهاى 

آموزشــى دانــش آمــوزان عزیــز را در هــر پایــه ى تحصیلــى تحــت پوشــش قــرار مــى دهــد و از آنجــا 

کــه مطالعــه ى دقیــق کتــاب یــار بــه فهــم کتــاب درســى کمــک مــى کنــد، بنابرایــن کتــاب یــار، یار 

کتــاب درســى محســوب مــى شــود. بــا ایــن هــدف، گــروه مؤلّفین اندیشــمند بــا بهــره گیــرى از روش 

هــاى نویــن آموزشــى و مطابــق بــا محتــواى کتــب درســى، کتــاب یــار را طراحــى نمــوده انــد.

آنچــه ایــن مجموعــه را از ســایر کتــاب هــاى مشــابه متمایــز مــى ســازد، شــیوه ى ارائــه مطالــب، 

درســنامه هــا، ســؤاالت متعــدد و متنوعــى اســت کــه بــر اســاس آن هــا آزمــون هــاى دوره اى برگــزار 

مــى شــود. ایــن روش موجــب گردیــده تــا دانــش آمــوزان عزیــز بتواننــد در هــر آزمــون رشــد توانایــى 

هــاى علمــى خــود را بــه محــک گــذارده و بــا مشــّخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف خــود، مســیر 

یادگیــرى مناســب تــرى را در پیــش  گیرنــد.

امید است کتاب حاضر چون یارى مهربان، شما را تا سرمنزل مقصود همراهى نماید.

سربلند باشید.



مقّدمه ى مؤلّف  

به نام یکتا آفریننده هستى بخش

سخنى با والدین گرامى و همکاران عزیز

درس ریاضــى یکــى از دروس مّهــم دوره ى ابتدایــى مــى باشــد کــه در زندگــى روزمــره بــه صــورت 

کاربــردى از آن اســتفاده  مــى شــود. اگــر مفاهیــم ریاضــى بــه صــورت متنــّوع و جــذاب ارائــه گــردد، 

دانــش آمــوزان را بــه درك عمیــق مــى رســاند و باعــث عالقــه منــدى بــه ایــن درس مــى شــود. 

تمریــن هــا و فّعالّیــت هــاى متعــّدد باعــث تثبیــت یادگیــرى و فهم بیشــتر مفاهیــم مى گــردد و کتاب 

را از حالــت یــک کتــاب کمــک درســى مطلق خــارج مــى نماید.

مجموعه ى حاضر با توّجه به مطالب و اهداف کتاب درسى تدوین شده است.

مفاهیــم ارائــه شــده در قالــب دســته بنــدى، وصــل کردنــى، رنــگ آمیــزى، الگویابــی، جدول ســودوکو، 

تقــارن، طراحــی، مســئله و ... مــى باشــد کــه خالقّیــت و تفّکــر را در دانــش آمــوزان تقویــت مــى نماید.  

بهتر است والدین گرامى به این نکات توّجه نمایند.

* ابتدا تمرین را بخوانند تا دانش آموز بتواند آن ها را انجام دهد.

* سعى شود از راهنمایى هاى مستقیم پرهیز شود و در صورت نیاز راهنمایى صورت گیرد.

* از پیشروى در انجام تمرین ها خوددارى گردد.

* وســایل الزم ماننــد مــداد، پــاك کــن، مدادرنگــى، شــابلون، خط کــش و ... در اختیــار دانــش آمــوز 

قــرار گیــرد.

* نکات مهم و کلیدى هر درس جهت تسهیل در فهم مطالب ارائه گردیده است.

* 8 آزمــون تســتى ســه گزینــه اى متناســب بــا مطالــب آموخته شــده جهــت ارزشــیابى از مفاهیــم 

درس و آشــنایى دانــش آمــوزان بــا ســؤاالت تســتى در نظــر گرفتــه شــده اســت..

* 2 آزمــون تکمیلــى تســتى و جامــع هــم تحــت عنــوان «زنــگ آزمــون» از کل مطالب آموخته شــده 

در دو نوبــت اســفند و اردیبهشــت مــاه طراحى شــده اســت.

امیدوارم این مجموعه در جهت پیشرفت تحصیلى دانش آموزان مؤثر واقع گردد.

در پایــان خداونــد مهربــان را شــاکرم کــه توفیــق خدمتگــزارى بــه فرزنــدان ایــران زمیــن را بــه بنــده 

ــه تمــام کالس اّولــى هــا تقدیــم مــى کنــم کــه عاشــقانه  حقیــر عنایــت فرمــود. ایــن مجموعــه را ب

ــان دارم.   دوستش

گلزار فرهادى
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-  جمله ها را گوش کن و تصویر را کامل کن. 

 

-  بگو، ماهی ها چند تا هستند؟ آن ها را قرمز رنگ بزن.

-  بگو، قارچ ها چند تاهستند؟ آن ها را زرد رنگ بزن.

-  بگو اردك ها چندتا هستند؟ آن ها را نارنجی رنگ بزن.

-  بگو الك پشت ها چندتا هستند؟ آن ها را قهوه اي رنگ بزن؟

-  بگو چند تا درخت است؟ سبز رنگ بزن.

-  باالي ابر پرنده بکش.

-  روي پل ماشین بکش.

-  زیر درخت گل بکش.
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- جمله ها را گوش کن و تصویر را کامل کن.

 

- بگو، صندلی ها چند تا هستند؟

- بگو چند صندلی خالی است؟رنگ بزن.

) بزن. - بگو چند صندلی پر است؟عالمت (

- بگو چند میوه روي میز است؟ رنگ بزن.

- بگو چند تاپسر است؟دورش خط بکش.

-  بگو چندتا دختر است؟ رنگ بزن.

) بکش. - زیر شکل دختر سمت راست (

) بکش. - باالي شکل دختر سمت چپ (
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- به تصویر توّجه کن و به تعداد هر شکل از دایره ها رنگ کن.
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- دسته هایى را که تعداد شکل هایشان مثل هم است، به هم وصل کن.

- در هر دسته، شکل هاى مثل هم را رنگ بزن.

- به سؤال ها توّجه کن و گردى ها را رنگ بزن.

گردى سمت راست ابر را رنگ کن.  

گردى سمت چپ درخت را رنگ کن.  

گردى سمت راست گربه را رنگ کن.  

گردى سمت چپ گل را رنگ کن.  
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- تعداد هر شکل را بشمار و خانه هاي مقابل آن را رنگ بزن. سپس با خط کش به دست مناسب 

وصل کن.

- به اطراف خود توّجه کن، چه چیزهایی شبیه شکل هاي باال هستند آن ها را بکش.
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- شکل ها را بشمار، شکلی که با بقّیه فرق دارد را عالمت ( ) بزن.

 

- شکل ها را بشمار، آن هایی که مثل هم هستند را رنگ بزن. 

- در هر قسمت روى شکلى که مثل بقّیه نیست، خط بزن.
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 - الگوى شکل هاى زیر را با رنگ کردن  نشان بده.

- الگوها را ادامه بده.
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- دور دسته اي که الگوي مشّخصی دارد، خط بکش و به همان ترتیب شکل ها را رنگ بزن.
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- دسته هایی که تعداد شکل هایشان مثل هم است را با خط کش به هم وصل کن.
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- انگشتانی که تعدادشان مثل هم است را با خط کش به هم وصل کن.

- مانند نمونه شکل هاي بعدي هر الگو را با شابلون بکش.
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* لطفاً گزینه ى درست را با عالمت (× )  مشّخص کن.

1- کدام ماشین جلوى خانه است؟

 

 (3     (2                      (1  

2- کدام گربه دورتر است؟

(3     (2                      (1  

3- کدام ماهى بزرگ تر است؟

(3     (2                      (1  

4- کدام قایق سمت راست است؟

     

 (3     (2                      (1  

آزمون (1)
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5- کدام پرنده سمت چپ است؟

 

(3     (2                      (1  

6- کدام الگو درست است؟

(3     (2                      (1  

7- تعداد کدام گردي ها به اندازه ي اردك ها است؟

(3     (2                      (1  

8- کدام شکل با بقّیه فرق دارد؟

 (3     (2                      (1  

9- کدام دسته از شکل ها مثل هم هستند؟

 (3     (2                      (1  

10- کدام ماشین به سمت راست حرکت می کند؟

(3     (2                      (1  

نیازمند به تالشقابل قبولخوبخیلى خوب 
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