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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

درس اول

اهداف

آشنایی با الگویابی .شمارش .خط کش .نمودارستونی
          

                                                                                                                                             

درسنامه

درایــن بخــش بــا الگویابــی و طرزصحیــح اســتفاده از خــط کــش آشــنا می شــوند و مــی تواننــد 
ــیا را  ــداد اش ــن تع ــم چنی ــد ه ــان  کنن ــمارش بی ــدون ش ــا را ب ــر از 5 ت ــیای کم ت ــداد اش تع

ــاص دارد. ــگ خ ــک آهن ــو ی ــد. هرالگ ــان دهن ــتونی نش درنمودارس
شکلها واشیایی راکه دنبال هم آمده اندوآهنگ نداشته باشند الگو نیستند.

1- آهنگ الگوی زیر را بخوان.                      
آهنگ : )سبز- قرمز- قرمز( )سبز، قرمز، قرمز(

2- آیا الگوی زیر آهنگ دارد؟ اگر دارد آهنگ آن را بخوان.

این الگو آهنگ ندارد.                            

3-انگشت های دست راستت را به تعداد مدادهای قرمزت باز کن .
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

4-سارا به تعداد اسباب بازی هایش از خانه های جدول رنگ کرده است.

تمرين

ــگ  ــکل ها را رن ــب ش ــان ترتی ــه هم ــش و ب ــط بک ــخص دارد خ ــوی مش ــه الگ ــته ای ک 1- دور دس
کــن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

2- الگوی شکل ها را با رنگ کردن خانه ها نشان بده.

3- رنگ کردن الگوها را ادامه بده.

4-به تعداد انگشت های هر دست در هر ردیف خانه های مقابل آن را رنگ کن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

5-مجموعه هایــی کــه تعــداد شکل هایشــان مثــل هــم اســت را بــا خــط کــش بــه هــم وصــل 
. کن
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

جلسه دوم

  درس دوم و سوم
اهداف          

ــز -  ــگفت انگی ــع ش ــردن - مرب ــم ک ــه و ک ــا اضاف ــنایی ب آش
ــع ــل جم ــه ی عم ــوم اولی مفه

در بخــش دوم ابتــدا بــا نــگاه کــردن و برقــراری تناظــر )مفهوم 
همانقــدر( شــکل هــارا رنــگ می کنــد.

ــودوکو(  ــدول س ــز ) ج ــگفت انگی ــای ش ــا مربع ه ــپس ب س
آشــنا می شــوند.

در ایــن مفهــوم بــرای یادگیــری بهتــر اشــاره و آشــنایی بــا ) 
ســتون و ردیــف( مهــم اســت.

درسنامه

ــگ  ــراری تناظــر )مفهــوم همانقــدر( شــکل هــا را رن ــگاه کــردن و برق ــا ن در بخــش دوم ابتــدا ب
می کنــد.

مثال: به تعداد شکل های سمت چپ از شکل های سمت راست رنگ کن. 

سپس با مربع های شگفت انگیز )جدول سودوکو( آشنا می شوند. 
در این مفهوم برای یادگیری بهتر اشاره و تکرار و آشنایی با ) ستون و ردیف(مهم است. 
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تعــداد ردیف هــا و ســتون ها ی جــدول بایــد مســاوی باشــد. قانــون ایــن جــدول بــه ایــن صــورت 
اســت کــه )شــکل یــا رنــگ( در هــر ســتون و در هــر ردیــف یکبــار گذاشــته شــود و نمی توانیــم 

در یــک ردیــف یــا یــک ســتون از رنــگ و شــکل تکــراری اســتفاده کنیــم.
مثال: 

یا

همچنین در این بخش با مفاهیم عدد قبل و عدد بعد آشنا می شوند. 
فرزندم خوبم به شکل نگاه کن. دراین حوض چند ماهی می بینی؟ 3ماهی 

اگر یک ماهی را برداریم ودر حوض دیگری بگذاریم. چند ماهی می ماند؟ 2ماهی

حاال اگر یک ماهی به 3ماهی اضافه کنیم چند ماهی می شود؟ 4 ماهی 
پس یکی بعد از 3 می شود 4 و یکی قبل از 3 می شود 2.

در بخش سوم با مفهوم اولیه جمع آشنا می شوند.

مثال: در این بشقاب 3 گالبی وجود دارد.
ــل  ــای داخ ــی ه ــداد گالب ــم تع ــقاب بگذاری ــر در بش ــی دیگ ــر 2 گالب اگ

ــود. ــا می ش ــقاب 5 ت بش
ــک  ــتان ی ــتفاده از انگش ــارت در اس ــب مه ــش کس ــن بخ ــن در ای همچنی
دســت را فــرا می گیرنــد و بهتریــن وســیله ی در دســترس بــرای شــمارش 

اولیــه اســتفاده از انگشــتان دســت اســت.
ــا تکــرار و تمریــن، انتقــال عــدد انگشــتان بــاز یــک دســت بــه عــدد  ب
ــم .  ــاد بگیری ــع را ی ــوم جم ــم مفه ــر می توانی ــت دیگ ــاز دس ــتان ب انگش
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- به تعداد شکل های سمت چپ، از شکل های سمت راست رنگ بزن.

    

               

     

     

2- دسته هایی که تعداد شکل های آن ها با هم مساوی است را یک رنگ کن.

3-الگوهارا ادامه بده

4-خانه های جدول را با توجه به راهنمایی رنگ ها کامل کن. 
راهنمایی: استفاده از رنگ های سبز - قرمز - آبی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

5- ابتــدا یــک شــکل بــه هــر دســته اضافــه کــن. ســپس بــه تعــداد شــکل هــر دســته از ســمت 
راســت رنــگ کــن.

       

    
 

 

        

6- این شکل ها را طوری در جدول قرار بده که در هیچ ستون و ردیفی تکراری نباشد.

7- بــه هــر یــک از شــکل هــای ســتون ســمت چــپ بــک شــکل اضافــه و بــه هــر شــکل از ســتون 
ســمت راســت دو شــکل اضافــه کــن و بگــو هــر کــدام چنــد تــا می شــود؟
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

8- خانه های جدول را کامل کن.

9- مربع شگفت انگیز را کامل کن.

بدآ
ب

د
آر

10- مانند نمونه سه شکل دیگر اضافه کن و بگو چند تا می شود؟
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

جلسه سوم

  درس چهارم

اهداف          

ــط  ــوب خ ــی .چ ــکال هندس ــه ی اش ــه وگوش ــا لب ــنایی ب آش
ــمارش ــرای ش ب

 

درسنامه

ــش  ــوند . دان ــنا می ش ــی آش ــکال هندس ــه)زاویه( در اش ــع( وگوش ــه )ضل ــا لب ــش ب ــن بخ در ای
آمــوزان مــی توانندبــا تــا کــردن کاغــذ ورنــگ کــردن خــط تــای کاغــذ مفهــوم لبــه رابــه خوبــی 
یادبگیرند.دقــت کــن         درایــن شــکل خــط راســت ســبز یــک لبــه ی ایــن شــکل 

اســت. 

 پس این شکل  چهار لبه دارد.                          حاال تو بگو : در این شکل چند لبه وجود دارد؟ 3 لبه 

در این شکل نقطه ی سبز یک گوشه است.   
     

پس این شکل                     3 گوشه دارد.

شمارش دسته های یک تا 5 عضوی را به این ترتیب نشان می دهیم .
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

یکی از وسایل ساده و مفید برای شمارش چوب خط است.

و بــرای نشــان دادن دســته هــای بیشــتر از 5 ابتــدا بایــد یــک دســته 5تایــی و ســپس بــا رســم 
چــوب خــط هــای یکــی دســته هــای بیشــتراز5را نشــان می دهیــم.

تمرين

1- هرکدام از لبه های شکل های زیر را با یک رنگ نشان بده.

2-درشکل های زیر گوشه ها را با مداد قرمز نشان بده.

3- تعــداد گوشــه هــای کــدام شــکل هــا. هــم انــدازه هســتند؟ آن هــا را  بــا یــک رنــگ نشــان 
بــده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

4-مربع شگفت انگیز را کامل کن

5- بــه تعــداد شــکل هایــی کــه می بینــی بــرای هــر یــک ، یــک خانــه رنــگ کــن و چــوب خــط 
. بکش
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

6- تعــداد لبــه هــای شــکل را بــا چــوب خــط نشــان بــده و دور شــکلی کــه بیشــترین چــوب خــط را 
دارد خــط بســته بکــش. 

7- دور الگوی تکرار شونده خط بکش. و آن را در سمت راست تکرار کن.

        

  

      
--
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

جلسه چهارم

  درس پنجم و ششم

اهداف
آشــنایی بــا مفهــوم اولیــه ی تفریــق- مفهــوم جمــع و تفریــق 

ن ر تقا و

درسنامه

دربخش سوم بامفهوم اولیه ی جمع آشناشدیم .برای آشنایی با مفهوم تفریق می گوییم
هــرگاه تعــدادی از اعضــای یــک مجموعــه را برداریــم یــا کــم کنیــم، بــه ایــن عمــل تفریــق گفتــه 

. د می شو
مثــال: ســارا از پنــج انگشــت دســت راســت خــود، 
3انگشــت و ســاره از پنــج انگشــت درســت راســت 
ــا هــم  خــود 1 انگشــت را بســتند. ســارا و ســاره ب
چنــد انگشــت را بســتند. تعــداد آن هــارا بــا چــوب 

خــط نشــان بــده
هــرگاه تعــدادی از اعضــای یــک مجموعــه را 

برداریــم یــا کــم کنیــم، بــه ایــن عمــل 
ــود. ــی ش ــه م ــق گفت تفری

ــک  ــام ی ــرای ش ــی ب ــادر عل ــال: م مث
ــمت  ــج قس ــه پن ــت و آن را ب ــزا پخ پیت
ــر  ــی ه ــدرو مادروعل ــرد. پ ــیم ک تقس
ــرش  ــد و 2 ب ــرش خوردن ــک ب ــدام ی ک

ــد. ــی مان باق



18

اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

نكته

درایــن درس روش اســتفاده از قیچــی بــرای بریــدن شــکل هــای هندســی را نیــز یــاد می گیرنــد. 
ــا  ــرش بزنیــم مــی گذاریــم و ب ــده ی قیچــی را روی خطــی کــه می خواهیــم ب بادقــت لبــه ی برن

یــک دســت کاغــذ را بگیــری، بــا دســت دیگــر آرام کاغــذ را بُبــری. 

تمرين

1- تعــداد شــکل هــای ســمت چــپ را بگــو و بــا انگشــتان یــک دســت نشــان بــده. بــه تعــداد 
شــکل هــای ســمت چــپ، اســت انگشــتان خــود را ببنــد و بگــو چنــد تــا مانــده اســت.

2- الگوهای زیر را با چوب کبریت بسازید. 
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

3- بــه تعــداد هــر شــکل در زیــر آن چــوب خــط بکــش. ســپس از هــر کــدام 2 چــوب خــط را 
خــط بــزن حــاال بگــو چنــد چــوب خــط مانــده اســت.

4- از دایــره هــای آبــی بــه تعــداد چــوب هــا خــط بــزن . بــه تعــداد باقــی مانــده دایــره هــای 
ســمت راســت را قرمــز کــن. 

ــه تعــداد پرنــده  ــد، 2 پرنــده پــرواز کنــد، ب 5- اگــر از 5 پرنــده ای کــه روی درخــت نشســته ان
هــای باقــی مانــده چــوب خــط بکــش.

نكته
  

در ایــن درس روش اســتفاده از قیچــی بــرای بریــدن شــکل های هندســی را نیــز یــاد می گیــری. 
دقــت کنیــد کــه لبــه ی برنــده ی قیچــی را روی خطــی کــه می خواهــی بــرش بزنــی بگــذاری و بــا 

یــک دســت کاغــذ را بگیــری و بــا دســت دیگــر آرام کاغــذ را بُبــری.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

  1-شــکل هــای شــابلون را روی کاغــذ بکــش شــکل هــا را رنــگ کــن و از روی لبــه هــا باقیچــی 
ــی  آن هــارا جــدا کــن. ســپس شــکل هــای بریــده شــده را در کاغــذ دیگــری بچســبان می توان

بــا اســتفاده از شــکل هایــی کــه داری طــرح جدیــد ی بســازی.

ــن.  ــز ک ــا را قرم ــبز و لبه ه ــه ها را س ــش. گوش ــابلون را بک ــکل های ش ــر ش ــار دیگ 2- یکب
حــاال بگــو کــدام شــکل گوشــه نــدارد؟ 

تعداد شکل هایی که گوشه دارند را با چوب خط نشان بدهد. 
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

درسنامه

در این بخش با مفهوم جمع و تفریق آشنا می شوند. 
مثال:

*دریــک ســرویس مدرســه 3 دانــش آمــوز ایســتگاه اول ســوار شــدند. 2دانــش آمــوز دیگــر در ایســتگاه 
دوم ســوار شــدند. 1 دانــش آمــوز جلــوی مهــد کــودک پیــاده شــد.

2دانش آموز در دبستان پیاده شدند.2دانش آموز جلوی در سالن ورزشی پیاده شدند. 
حاال تو می توانی پاسخ سوال های زیر را بگویی و با چوب خط نشان دهی.

در دوایستگاه چند دانش آموز سوار شدند؟  -
چند نفر به مهد کودک رفتند؟  -

چند دانش آموز به دبستان رفتند؟  -
در ایستگاه دوم چند نفر سوار شدند؟  -
چند دانش آموز به سالن ورزشی رفتند؟   -

مفهوم تقارن

بــا تاکــردن یــک کاغــذ از وســط ، می تــوان کاغــذ را بــه دو قســمت مســاوی تقســیم کرد.حاالمی توانــی 
ــا بســتن کاغــذ روي  ــي بکشــي و ب ــا شــده شــکل های ــا اســتفاده از شــابلون در یــک طــرف خــط ت ب
هــم و فشــار دادن بــا تــه مــداد روي شــکل هــاي کشــیده شــده و بــاز کــردن مجــدد کاغــذ، مشــاهده 

مي کنــي تصویــر شــکل هــا در قســمت دیگــر کاغــذ نقــش بســته اســت.پس مــي گوییــم هرشــکلي را 
کــه درســمت راســت خــط تــا داریــم مثــل آن راهــم درطــرف چــپ داریــم.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

1- ماننــد نمونــه هــر بــار بــه تعــداد انگشــتان بــاز شــده ی هــر دســت، در همــان طــرف 
از چینه هــا رنــگ کــن و بــه تعــداد انگشــت های بــاز شــده ی هــر دو دســت روی هــم در 

دایــره چــوب خــط بکــش.

2- در هــر قســمت شــکل های مثــل هــم را داخــل خــط بســته بگــذار و بــه تعــداد شــکل هایی 
کــه خــارج از خــط مانــده، چــوب خــط بکــش.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

ــکل های  ــداد ش ــن. تع ــگ ک ــکل ها رن ــپ از ش ــمت چ ــای س ــوب خط ه ــداد چ ــه تع ــه ب ــد نمون 3- مانن
رنــگ نشــده را در دایــره ی ســمت راســت بــا چــوب خــط نشــان بــده.

 4- کدام گروه از شکل های زیر تقارن دارند. آن ها را رنگ کن.

5- حاصل جمع شکل های زیر را با چوب خط نشان بده.

7- کدام شکل تقارن ندارد؟ 

                                                                
ــت  ــت راس ــت درس ــج انگش ــاره از پن ــت و س ــود، 3انگش ــت خ ــت راس ــت دس ــج انگش ــارا از پن 11- س
خــود 1 انگشــت را بســتند. ســارا و ســاره بــا هــم چنــد انگشــت را بســتند. تعــداد آن هــارا بــا چــوب 

خــط نشــان بــده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

  درس هفتم
اهداف 

آشنایی با عدد 1و2
در این بخش با نماد 1و2 آشنا می شوند.

          
                                                                                                                                             

درسنامه

به سمت راست شکل ها خوب نگاه کن.
در سمت راست 

یک گل، یک بادکنک، یک پروانه، یک توپ، و یک مداد
می بینیم ، که همه ی این ها را با نماد 1 نشان می دهیم.

حــاال بــا دقــت بــه ایــن کــودک ، می گوییــم ایــن پســر بچــه، دو چشــم، دو گــوش، دو ابــرو، دو 
ــا نمــاد 2 نشــان می دهیــم. گــوش، دو دســت و دو پــا دارد کــه ایــن هــا را ب

فعاليت

1- دور دسته های یک عضوی خط بکش.

جلسه پنجم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

2- عدد 2 را به دسته های دو عضوی وصل کن

3- مانند نمونه بنویس.
1-2-1-2

4- مربع شگفت انگیز را کامل کن

12

2

21

2

6- به تعداد عدد نوشته شده شکل بکش

1 2

7- هر عدد را به شکل و چوب خط مربوط به خودش وصل کن.

8-یک چتر را رنگ کن. دوچتر را خط بزن. چند چتر سفید مانده است؟

2

2 1
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

درس هشتم و نهم
اهداف 

ــا  ــام ب ــدی اجس ــری بلن ــدازه گی ــدد 3و4 و ان ــا ع ــنایی ب آش
ــا5و0 ــنایی ب ــف - آش ــزار مختل اب

       
 

                                                                                                                                             

درسنامه

در بشقاب آبی چند سیب می بینی ؟ سه سیب
در بشقاب قرمز چند خیار می بینی؟ چهار خیار

دربشقاب سبز چند موز می بینی؟ سه موز
در بشقاب زرد چند گالبی می بینی؟ چهار گالبی

سه سیب و سه موز  را با نماد 3، چهار خیار و چهار گالبی را با نماد4، نشان می دهیم. 

  جلسه ششم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- دســته هــای ســه عضــوی را داخــل خــط قرمــز و دســته هــای چهــار عضــوی را داخــل خــط 
آبــی بگــذار.

2- عدد هر دسته را بنویس.

3- مانند نمونه ادامه بده.
3-3-3-
4-4-4-
3-4-3-4-
1-2-3-4-

4- تعداد گوشه های هر شکل را زیر آن بنویس.

5- مربع شگفت انگیز را کامل کن.

4321

3

4

2
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اندازه گيری بلندی اجسام با ابزارهای مختلف: 
در این بخش با اندازه گیری طول اشیاء با ابزارهای مختلف آشنا می شوی.

فعالیت عملکردی.
وسایل الزم : چند مداد در اندازه های مختلف، چینه، پاک کن، گیره فلزی کاغذ، تراش

هریــک از مدادهــا روی میــز بگــذار و بــا وســیله هایــی کــه دارای بلنــدی آن را انــدازه گیــری کــن. 
ــدازه گیــری کنــی.  ــن مــدادت ان ــا کوچکتری ــی مــداد بلنــدت را ب حتــی می توان

1 - اندازه ی هر شکل چند چینه است؟

اندازه            ...................             است.

اندازه            ..         ................              است.

اندازه                    ....................            است.

اندازه                       .................            است.

2- با توجه به اندازه مدادها آن هارا رنگ کن.
اندازه ی                      5 گیره است.

اندازه ی                       3 گیره است.
اندازه ی                       4گیره است.
اندازه ی                       2 گیره است.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

آشنایی با0 و 5 
با دقت به آکواریوم امید به پرسش ها پاسخ بده.

چند اره ماهی می بینی؟  -
چند صدف می بینی؟  -

چند ماهی قرمز می بینی؟  -
چند عروس دریایی می بینی؟  -

چند ماهی سیاه می بینی؟  -
چند خرچنگ می بینی؟  -

پس پنج صدف و پنج ماهی قرمز را با نماد 5 نشان می دهیم.
هیچ خرچنگی در آکواریوم نیست پس آن را با نماد  صفر نشان می دهیم.

8- دور دسته های پنج عضوی خط بکش
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

2- ادامه بده.
5-5-5

3- الگوی زیر را ادامه بده.
1-2-3-4-5-1-2-

4- عدد هر دسته را بنویس.

5- نیمه ی دیگر هر شکل را کامل کن.

6- تعداد شکل های هر طرف با هم چند تا است؟ عدد آن را بنویس.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

7- تعداد هر شکل را در جدول بنویس.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

 آشنایی با عدد 6و7  -مقایسه کردن مجموعه ها. 

        
                                                                                                                                             

درسنامه

سارا در سبد میوه ی خود تعدادی میوه گذاشته تا برای جشن
 تولد خواهرش آن هارا بشوید و آماده کند. حاال بگو

چند موز در سبد هست؟ 
تعداد سیب ها چندتاست؟

تعداد توت فرنگی چند تاست؟
چند خیار در سبد هست؟

ــاد 7  ــا نم ــال را ب ــت پرتق ــی ، هف ــوت فرنگ ــت ت ــار، هف ــت خی ــیب، هف ــت س ــوز ، هف ــت م هف
ــا چــوب خــط ابتــدا یــک دســته 5 تایــی نشــان  ــرای نشــان دادن عــدد 7 ب نشــان می دهیــم. ب

می دهیــم.  
فرزندم با دقت به تصویر روبه رو نگاه کن و انگشتان دست هایت را به همان صورت نشان بده

حاال تا جایی که می توانی از انگشت های یک دست ببند
و به جای آن از انگشتان دست دیگر باز کن

چند انگشت باز داری؟
به تعداد انگشتان باز خود روی کاغذ چوب خط بکش ، 

شش چوب خط را با نماد6 نشان می دهیم.

جلسه هفتم

درس دهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

می توانیــم بــرای یادگیــری بهتــر بــا اســتفاده از انگشــتان هــر دســت نشــان دهیــم کــه تــا عــدد 
ــت  ــتان دس ــد از انگش ــتر باش ــه از 5 بیش ــداد ک ــر تع ــم و ه ــان می دهی ــت نش ــک دس ــا ی 5 را ب

ــم. ــد می کنی ــدی بلن بع
مقایسه کردن مجموعه ها.

دراین درس مفهوم کم تری و بیشتری را با مقایسه کردن بین مجموعه ها آشنا می شوی.

                                     
       

بــا مقایســه کــردن تعــداد گل هــا بــه ایــن نکتــه پــی مــی بریــم کــه تعــداد گل هــای دخترلبــاس 
نارنجــی بیشــتر از دختــر لبــاس صورتــی اســت

تعداد گل قرمز کدام دختر بیشتر است؟
تعداد گل زرد کدام دختر کم تر است؟

تمرين

1- مانند نمونه ادامه بده.                                                                                         6-6-6
  7-7-7                                                                                                                               

2- جدول را کامل کن.

521

3- شکل های هر دو دسته روی هم چند تا می شود؟ با چوب خط نشان بده
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

4- ماننــد نمونــه در هــر ردیــف پنــج تــا از شــکل هــا را از ســمت چــپ رنــگ کــن و تعــداد شــکل 
هــا را بــا چــوب خــط نشــان بــده.

5- دسته های 7 عضوی را رنگ کن.

6- مربع شگفت انگیز را کامل کن.

16
41

42

24

4135

21
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

7- عدد هر دسته را بنویس و دور دسته ی بیش تر خط بکش.





8- عددها را از کم تر به بیش تر مرتب کن.

9- عدد هر دسته را بنویس و عدد بیشتر را با چوب خط نشان بده.

10- بــا توجــه بــه عــدد بــاالی هــر شــکل بــه همــان تعــداد از شــکل هــا رنــگ کــن.) درهــر بادکنک7 
ــکل بکشید( ش

6

7 تا توپ 2 تا گل 7 تا مداد 7 تا شمع

057
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

11-بــا اســتفاده از خــط کــش، خطــی بکــش کــه شــکل را بــه دوقســمت مثــل هــم تقســیم کنــد، 
نیمــه چــپ را رنــگ کــن. 
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

آشنایی با تساوری مجموعه ها، آشنایی با عدد 8
        

                                                                                                                                           

درسنامه

در این بخش با نماد و مفهوم مساوی آشنا می شوی.
مــادر بــرای ناهــار چنــد قاشــق و چنــگال را روی میــز گذاشــت و بــه ســارا گفــت همــراه ســاره 

ــد. ــه تعــداد مهمان هــا قاشــق و چنــگال آمــاده کنیــد. آن هــا شــروع کردن ب
سارا 5قاشق برداشت ، ساره هم 5 چنگال ، 

سارا یک اضافه کرد. ساره هم یکی
سارا یکی اضافه کرد، ساره هم چنگال بعدی را گذاشت.

با هم حساب کردند 7قاشق و 7 چنگال.
ساره گفت : قاشق ها با چنگال ها برابر شد.

پس می توان گفت : 7 مساوی است با 7 و آن را به این صورت می نویسیم:               7=7 
معرفی عدد8

ســارا و ســاره پــس از چیــدن 7 قاشــق و 7 چنــگال روی میــز غذاخــوری، آمــاده شــدن تــا بقیــه 
کارهــا را انجــام دهنــد کــه مــادر گفــت : بچــه هــا مادربــزرگ هــم امــروز بــرای ناهــار بــه خانــه ی 
مــا می آیــد . ســارا و ســاره بــه 7 قاشــق و 7 چنــگال ، 1 قاشــق و 1 چنــگال دیگــر اضافــه کردنــد. 

آنهــا بــا هــم حســاب کردنــد یــک، دو ، ســه، چهــار، پنــج، شــش، هفــت، هشــت

جلسه هشتم

درس یازدهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

هشت قاشق و هشت چنگال را با نماد 8 نشان می دهیم.
ترکیب هایی مانند )6،2( و )4،4( و )1،7( و )0،8(  عدد 8 ر انشان می دهند.

تمرين

1- همانقــدر کــه در ســمت چــپ شــکل می بینــی در ســمت 
راســت شــکل بکــش تــا هــر دو طــرف مثــل هــم باشــند. 

2- دســته هایــی کــه تعــداد آن هــا بــا هــم مســاوری اســت 
را بــا خــط کــش بــه هــم وصــل کــن. 



39

اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

3- عدد هر دسته را بنویس. اگر تعداد شکل ها با هم برابر است عالمت )=( بگذار.

4- دور دسته های 8 تایی خط بکش.
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

2- مانند نمونه بنویس.     
8-8

5-الگوی زیر را ادامه بده.                                                                                                           6،7،8،6،7،8 

6- شکل هایی که به تعداد چینه ها ست به آن وصل کن.

7- الگو را ادامه بده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

آشــنایی و معرفــی عــدد9 - مقایســه ی کمیــت هــا و شــناخت 
هــا

        
                                                                                                                                           

درسنامه

سارا و ساره با هم مشغول بازی بودن، آن ها مداد رنگی ها را یکی یکی می شمردند.
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه

حاال تو می توانی با انگشتان هر دو دست ترکیب عدد 9 را بسازی 
همین طور می توانی عدد 9 را با چوب خط نشان دهی

مقایسه ی کمیت ها و شناخت عدد بیشتر.
سارا و ساره بعد از شمردن مدادرنگی ها با چینه های خود مشغول بازی بودند.

سارا4 چینه قرمز.
ساره 3 چینه آبی.

سارا پرسید من از تو بیشتر چیدم.
ساره گفت: درسته؛ 4 بیشتر از 3 است.

بــرای نوشــتن عبــارت ریاضــی 4 بیشــتر از 3 از نمــاد < یــا > اســتفاده می کنیــم و هــرگاه دهانــه 
بــاز نمــاد بــه طــرف عــدد بیشــتر باشــد، بــه آن نمــاد بیشــتری می گوییــم. 

هــرگاه قســمت بســته ی عالمــت بــه طــرف عــدد کمتــر باشــد بــه آن نمــاد کمتــری می گوییــم . 
و عبــارت را از آخــر بــه اول چنیــن می خوانیــم 3 کمتــر اســت از 6

جلسه دهم

درس دوازدهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- مانند نمونه بنویس.                                                                                                    9-9-9
2- برای هر عدد شکل بکش

3- الگو را ادامه بده.                                                                                           4،5،6،7،8،9،4،5         

4- از یک تا نه را به ترتیب بنویس.

ــب از  ــک ترکی ــف ی ــر ردی ــه ه ــن ک ــگ ک ــوری رن ــگ، ط ــتفاده از 2 رن ــا اس ــا را ب ــه ه 5- چین
ــد. ــان بده ــدد 9 را نش ــوع ع مجم

نمونه
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

6- جدول را کامل کن.
341
15

51

23

46

612

7- اعداد زیر را با چوب خط نشان و عالمت )> = < ( مناسب بنویس.

8- شکل های مربوط به عدد را با خط کش وصل کن.
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

9- به تعداد»شکل« هر شکل عدد آن را بنویس و از ستون ها رنگ کن.
دقت شود شکل ها پراکنده باشد.

10-بین مجموعه ها عالمت ) > یا = یا < ( بگذار.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

آشــنایی بــا نمــاد جمــع و حاصــل آن . مفهــوم ترکیبــی 2تا10- 
معرفــی عــدد 10 - عبــارت تفریــق بــا باقــی مانده

        
                                                                                                                                           

درسنامه

فرزندم به پرسشهای زیر با پاسخ بده
3انگشت با 4 انگشت می شود چندتا ؟ 7 تا               -

2 چینه با 3 چینه می شود چند تا ؟ 5 تا                   -

5 مداد با 4 مداد می شود چند تا ؟ 9تا                    -

آفرین درست است حاال می توانیم جمع این نوشته ها را با عبارت ریاضی نشان دهیم :
ــیم                  ــه می نویس ــن گون ــم و ای ــار می گویی ــه ی چه ــه اضاف ــت )+( ب ــه عالم ــورت : ب ــن ص ــه ای ب

3+4=7
و به این صورت می خوانیم : سه به اضافه ی چهار مساوی است با 7

مفهوم ترکیبی اعدااد 2تا10 
سارا 4 چینه ی قرمز و 4 چینه ی آبی دارد.

ساره می گوید من برای برداشتن 4 چینه می توانم
2 چینه آبی و 2 چینه قرمز بردارم

جلسه يازدهم
درس سیزدهم و چهاردهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

سارا می گوید آفرین 
سارا : حاال من برای نشان دادن 4، 

1 چینه قرمز و 3 چینه آبی برمی دارم.
ساره : حتی می توان فقط 4 چینه قرمز با فقط 4 چینه آبی داشت.

به این ترتیب می توانیم برای اعداد 2تا10 ترکیب هم خانواده درست کرد.

مفهوم عدد10 بدون جدول ارزش مکانی

خانواده
10

خانواده 
9

خانواده 
8

خانواده 
7

خانواده 
6

خانواده 
5

خانواده  
4

خانواده 
3

خانواده 
2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
8
6
2
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
7
9
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

7
6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7

6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

3
2
1
0

0
1
2
3

۲
۱
۰

0
1
2

 6=2+4               2 چینه قرمز                4 چینه سبز
7=3+4                3چینه قرمز                4 چینه سبز
8=4+4                4 چینه قرمز               4 چینه سبز
9=5+4                 5چینه قرمز                4چینه سبز

10=5+5                5 چینه قرمز                5چینه سبز
حاال انگشتان هر دست را جدا جدا شمارش کن

دست راست ؟ 5 انگشت                                  دست چپ ؟5 انگشت 

هر دوست روی هم ؟ 10 انگشت  
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- در جای خالی جمع مناسب بنویس.

2-عددهای قبل و بعد عدد 8 را بنویس.

8
3- بین اعداد زیر عالمت مناسب بگذار.

4- ماننــد نمونــه بــه تعــداد عــدد ســمت چــپ از مربــع هــا ســبز و بــه تعــداد عــدد ســمت راســت از مربــع 
هــا قرمــز کــن.

4+3=

3+6=

7+1=

4+4=

6+2=
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

5- درجاهای خالی هر عبارت عددی بنویس که حاصل جمع آن عدد داخل مربع باشد.

6- جمع مربوط به هر شکل را با دو رنگ چوب خط نشان بده.

7- برای تساوی جمع .......=6+4 شکل دلخواه بکش.

8- یک الگو طراحی کن و آن را ادامه بده.

9- ماننــد نمونــه بــه شــکل هــای هــر مجموعــه 3 تــا اضافــه کــن، حاصــل جمــع آن را بــا چــوب 
خــط نشــان بــده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

10- 6 پروانــه روی شــاخه ی گل نشســته بودنــد. 4 تــا از آن هــا پــرواز کردنــد، چنــد پروانــه باقــی مانــده 
؟ ست ا

11- مانند نمونه با توجه به عبارت تفریق از شکل ها خط بزن و باقی مانده را بنویس.

12- مانند نمونه برای بدست آوردن حاصل جمع 3 عدد شکل مناسب بکش.

13- برای این شکل یک تفریق بنویس.
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

14- باتوجه به عددها شکل بکش و حاصل جمع را بنویس.

15- باتوجه به شکل جمله ها را با کلمه مناسب ) کمی بلندتر، کمی کوتاه تر( کامل کن.
اندازه لیوان .....................  از پارچ است .
اندازه گلدان  ...................  از پارچ است .
اندازه پارچ .....................  از گلدان است.

7- نیمه ی دیگر را کامل کن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

ــوم  ــرای مفه ــی ب ــدی وآمادگ ــته بن ــوم دس ــا مفه ــنایی ب آش
ــا 19 ــی   11 ت ــداد دورقم ــناخت اع ــی، ش ارزش مکان

        
                                                                                                                                           

درسنامه

مفهوم دسته بندی و آمادگی برای مفهوم جدول ارزش مکانی را در این بخش می آموزیم.

                      سه دسته ی 3 تایی                              2 دسته ی سه تایی                  1 دسته چهارتایی

حاال بگو : 2دسته ی 5تایی و 3 تا یکی 

ــر از 10 را صحیــح  ــم اعــداد بزرگت ــم و بتوانی ــر شــمارش کنی ــن کــه آســان ت ــرای ای ب
بخوانیــم بهتــر اســت دســته هــای کوچکتــر را بــه دســته هــای ده تایــی تبدیــل کنیــم، 
ســپس یکــی هــا را شــمارش کنیــم . بــه ایــن ترتیــب در تمریــن بــاال بــه جــای اینکــه 

بگوییــم 2 دســته ی 5 تایــی و 3 تــا یکــی می شــود 13 بهتــر اســت بنویســیم : 
1 دسته ی ده تایی و 3 تا یکی می شود 13
یک بسته ده تایی و صفر یکی می شود 10

جلسه دوازدهم 

درس پانزدهم وشانزدهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

حاال یک بسته ی ده تایی و 1 یکی داریم، می توانیم با استفاده از جدول عدد را بنویسیم.

تمرين

1- درهر جای خالی عدد مناسب را با حروف بنویس.

                        

........ دسته ی هفت تایی مساوی است با ........ یکی             ....... دسته هشت تایی مساوی است با ............. یکی
2- باتوجه به عبارت سمت راست از شکل ها جدا کن.

4 دسته ی 2 تایی و 2 یکی 

2 دسته ی 3 تایی و 3 یکی

3 دسته ی 2تایی و 2 یکی 

3- باتوجه به شکل در جدول عدد مناسب بنویس.
ده تایی یکی

ده تایی یکی

ده تایی یکی

ده تایی یکی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

4- جدول را کامل کن.

مادر
با

مریم
آمد

5-تعداد شکل ها را با چوب خط نشان بده و عدد آن را در جدول بنویس.

ده تایی یکی

ده تایی یکی

ده تایی یکی

ده تایی یکی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

6- باتوجه به ترتیب اعداد در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.
0-1-     -     -     -5-     -     -     -     -1
11-     -     -     -     61-     -     -     -20
7- دســته هــای ده تایــی درســت کــن، ســپس باچــوب خــط نشــان بــده و در جــدول عــدد مناســب 

. یس بنو

ده تایی یکی

8-عددهای روی ساعت را بنویس.

9- باتوجه به عددهای نوشته شده شکل ها را کامل کن.

 
10

16

          

10

12

             

10

18

10- به ترتیب اعداد 1 تا 20 را با حروف بنویس.
یک – دو – سه 

11- مــن چــه عــددی هســتم؟ یــک بســته ی ده تایــی دارم و یکــی مــن 4 تــا از ده تایــی مــن کمتــر 
؟ ست ا
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

ــد  ــن چن ــت ، نازنی ــا گذاش ــا را در کالس ج ــا از مداده ــت . 4 ت ــی داش ــداد رنگ ــن 16 م 12- نازنی
ــه آورده اســت؟ ــه خان مــداد رنگــی ب

با شکل نشان بده   -
باقی مانده را در جدول قرار بده  -

13- عددهــای زیــر ر ابــا شــکل نشــان بــده . در هــر شــکل دســته ی ده تایــی را بــا رنــگ قرمــز 
نشــان بــده.

151413121110

19181716
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

ــق  ــع و تفری ــداد- جم ــی اع ــن و توال ــوم بی ــا مفه ــنایی ب آش
ــی  ــمردن چندتای ــداد و ش ــور اع ــتفاده از مح بااس

        
                                                                                                                                           

درسنامه

ــه  ــت بلک ــا نیس ــی عدده ــع زدن دوتای ــدف جم ــدد، ه ــع 3 ع ــم در جم ــن درس می آموزی درای
ــدا  ــع پی ــل جم ــا حاص ــوب خط ه ــی چ ــی، شــمردن نهای ــای 5تای ــوب خط ه ــردن چ ــل ک ــا کام ب

می شــود.
مثال :                       12=4+3+5

همچنیــن در جمــع 3 عــدد بــا اســتفاده از مکعــب هــای رنگــی، هــدف جمــع 5و 5 کــه یــک ده 
ــده اســت. ــا یکــی هــای باقــی مان تایــی می شــود و جمــع عــدد10 ب

مثال : 
ــم یعنــی 10،  ــی داری ــم 2 دســته ی 5تای ــدا می بینی ــا ابت ــگ مکعــب ه ــدون در نظــر گرفتــن رن ب

ــیم : 13 ــخ را می نویس ــم و پاس ــه می کنی ــه آن اضاف ــی ب ــپس 3 یک س
*بــه ایــن شــکل هــا دقــت کــن. ) مفهــوم تقریــب زدن در انــدازه گیــری طــول بــا یــک واحــد 

مشــخص (
اندازه ی مداد بین 6 تا 7 گیره است . یعنی از 6 گذشته ولی به 7 کامل نرسیده است.

جلسه سيزدهم

درس هفدهم وهیجدهم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اندازه ی شانه بین 7تا8 چینه است یعنی از 7 گذشته و به 8 نرسیده است.

*محور اعداد
بــرای جمــع و تفریــق دو عــدد محــور اعــداد واســطه ی خوبــی بــرای حــذف اشــیا مملــوس مثــل 

انگشــتان دســت و چینــه اســت.
نکتــه مهــم در انجــام محاســبه بــه کمــک محــور رســم محــور بــا فاصلــه ی مســاوی بیــن اعــداد 
اســت کــه در ابتــدا ســخت اســت  وبــا تمریــن می تواننــد محــور کوتــاه 10 قســمتی را بــا فاصلــه 

ی مســاوی رســم کننــد.
ــد و در  ــه ی 3 می رس ــه نقط ــرش ب ــک پ ــا ی ــت و ب ــتاده اس ــه ی )0( ایس ــی روی نقط ــال : عل مث

ــتد؟  ــه ای می ایس ــه نقط ــی روی چ ــرد . عل ــرش اول می پ ــدار پ ــه مق ــرش دوم ب پ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5-6

با توجه به حرکت علی برای آن یک جمع می نویسیم                                                           6=3+3
ــد.  ــه ی 7 می رس ــه نقط ــر ب ــرش بلندت ــک پ ــا ی ــتاده و ب ــه ی ).( ایس ــی روی نقط ــار عل ــن ب ای

ــید؟ ــد رس ــددی خواه ــه ع ــی روی چ ــردد. عل ــر می گ ــب ب ــه عق ــدم ب ــپس 2 ق س

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5-6

با یک تفریق می توان پرش  و بازگشت علی به عقب را نشان داد 
شمارش چند تا چند تا.

در این بخش با شمارش 2 تا 2 تا – 3 تا 3 تا – 4 تا 4 تا آشنا می شویم .
همچنین حاصل جمع کمتر از 20 را می توان با استفاده از رسم شکل و چینه پیدا کرد.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- حاصل جمع های زیر را با استفاده از چوب خط های 5 تایی پیدا کن 
                       =1+5+3+4                                                                      9=4+3+2  : نمونه

                       1+4+3=                                                                        4+2+3+5=                        
2- شکل هایی را که حاصل جمع آن از 15 بیشتر است را رنگ کن.

3+9 6+9 1+9 7+9 8+9

3- اعداد بین 5تا15 را به ترتیب بنویس.                                     15...............10.......................5

4- دور قالیچه را با استفاده از شابلون و شکل های قرینه تزیین کن. 

5- اندازه ی هر شکل چند چینه است؟  
اندازه ی مداد بین ......... و ............ چینه است.
اندازه ی پاکن بین ......... و ........... چینه است.

اندازه ی پیچ گوشتی بین ........... و .............. چینه است.
اندازه ی ماژیک بین ............ و ............. چینه است.

6- با کمک محور جمع یا تفریق کن.    
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11-5

10-3

4-8

4-6

5-6

7- برای شکل زیر یک عبارت جمع و یک عبارت تفریق بنویس .

..................................= ...................................................= .................

8- برای داستان زیر یک جمع بنویس و آن را روی محور
 نشان بده.

7 زنبور از کندو بیرون آمدند و روی گل رز نشستند
4زنبور، دیگر هم روی گل رز نشستند

چند زنبور روی گل رز نشسته اند؟

9- در جاهای خالی عدد مناسب بنویس. 

....................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

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

10-در شکل بعدی الگو را بکش و عددهای آن ها را بنویس.

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

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

11- جــدول را کامــل کــن و بــا توجــه بــه شــمارش 2تــا 2تــا خانــه هــا را ســبز و بــا شــمارش 
3تــا3 تاخانــه هــا را زرد کــن.

109876543210+

122

133

144

155
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

12- حاصل جمع های زیر را پیدا کن. برای شکل ها عبارت جمع بنویس.

..................................= .................

.................................= .................

13- الگویــی بــا شــمارش چهارتــا چهــار بــه دلخــواه رســم کــن. ابتــدا شــکل تکــرار  خونــده را 
در ســمت راســت رســم کــن ســپس الگــوی خــود را بکــش.

14- جدول شگفت انگیز را کامل کن.               
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

آشنایی با خواندن و نوشتن عددهای بین 01 تا 09 - حل مساله 
با چینه و محور -آموزش عددهای دورقمی و کسب مهارت در 

شمارش 
                                                                                                                                           

درسنامه

در این بخش شمارش 10 تا 10 به طور مستقیم شروع می شود
همچنیــن بــرای پیــدا کــردن حاصــل جمــع 20+30 ، بایــد 3 دســته ی 10 تایــی را بــا 2 دســته ی 10 

تایــی جمــع کــرده و حاصــل کــه 5 دســته ی 10 تایــی می شــود را بنویســید.
مانند                                               60=30+30

بــرای پیــدا کــردن راه حــل مســئله فرزنــدم ســعی کنــد خــودش مســئله را بســازد او می توانــد 
از راه اســتفاده از انگشــتان دســت، کشــیدن شــکل، محــور، چینــه  و عبارت نویســی پاســخ را بــه 

دســت آورد.
یک دسته ی ده تایی چینه بکش.می شود 10

حاالیک دسته ی دیگر بکش .دودسته ی ده تایی می شود 20
سه دسته ی دیگراضافه کن. پنج دیسته ی ده تایی می شود 50

50 می شود 5دسته ی 10تایی و صفریکی این عدد را درجدول نشان بده .
باعدد 50        باحروف پنچاه

جلسه چهاردهم

درس نوزدهم وبیستم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تمرين

1- پاسخ پرسش های زیر را با شکل نشان بده.
-یک دسته ی ده تایی یعنی 

-دو دسته ی ده تایی یعنی
-چهار دسته ی ده تایی یعنی 

2- از 10 تا 90 را ده تا ده بشمار و بنویس.

3- کامل کن 
50 یعنــی ........... دســته ی ده تایــی   70 یعنــی .......... دســته ی ده تایــی     90 یعنــی ....... دســته ی 

ده تایــی 
4- باتوجه به راهنما مدادها را رنگ آمیزی کن 

-مداد سبز بین مداد زرد و قرمز است.
-مداد قرمز بلندترین مداد است.
-مداد زرد کوتاهترین مداد است.

5-برای هر مسئله یک شکل ساده بکش و جواب را پیدا کن و روی محور نشان بده .
-4 جوجه در النه بودند. 

3جوجه ی دیگر به النه رفتند.
چند جوجه در النه است؟

9زنبور روی گل نشسته بودند.
5زنبور پرواز کردند.

چند زنبور روی گل مانده است؟
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

6- جواب جمع ها و تفریق ها را بنویس.                                          =70+20                        =30+30
می توانی برای پیدا کردن جوابها شکل بکشی.                                   =80-30                        =50-10

7- جمع یا تفریق کن و عالمت مناسب بگذار.

20+20=
>=<30+10=

30+20=
>=<50+20=

30+30=
>=<70-10=

8- عدد 37 را با شکل نشان بده سپس آن را در جدول قرار بده .
9- از 35 تا 53 را یکی یکی بشمار و بنویس.

10- جاهای خالی را کامل کن و دو شکل بعدی را بکش. 

.......................................................................................
11- الگوها را کامل کن. 

10 _  20  _ 30 _     _      _     _      _     _       _     _

10 10 

10 _  15  _ 20 _     _      _     _      _     _       _     _

5 5 

_    _ _     _      _     _      _     _   60 _ 15    _10

- 5 - 5 
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

12- مسئله را با رسم شکل حل کن.
سه دسته ی مداد روی میز بود. 

نازنین 4 بسته ی 10 تایی دیگر مداد روی میز گذاشت
حاال چند مداد روی میز قرار دارد؟
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

آشــنایی بــا جمــع دو عــدد بــا دســته هــای 5 تایــی و تبدیــل 

آن هــا بــه دســته هــای 10 تایــی آشــنایی بــا زمــان و واژه هــای 
کمتــر و بیش تــر و مقایســه ی آنهــا و بیــان تقریبــی زمــان 

        
                                                                                                                                           

درسنامه

بــرای پیــدا کــردن آســان تــر و ســریع تــر حاصــل جمــع می توانیــم ابتــدا شــکل را بــه دســته ی 
5تایــی و ســپس بــه دســته ی 10 تایــی تبدیــل کنیــم تــا زودتــر بــه حاصــل جمــع برســیم.

مثــال : حاصــل جمــع 7 چینــه ســبز و 4 چینــه آبــی و 5 چینــه قرمــز را پیــدا کــن.                                        
7 +4 +5 =16

ــج  ــای پن ــته ه ــه دس ــگ آن ، ب ــن رن ــر گرفت ــدون درنظ ــاال را ب ــای ب ــه ه ــی چین ــاال می توان ح
ــی تقســیم کنــی . تای

10+5+1=16
در مرحله سوم می توانی با چینه های ده تایی حاصل جمع را بدست آوری 

10+6=16

 جلسه پانزدهم

درس بیست ویکم
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

معرفی ساعت : 
خواندن ساعت و یادگیری زمان و مفهوم بین 

ساعت 2 عقربه دارد
عقربــه ی کوچــک را ســاعت شــمار و عقربــه ی بــزرگ را دقیقــه شــمار 

می گوییــم.
ــم  ــگاه می کنی ــک ن ــه کوچ ــه عقرب ــدا ب ــاعت ابت ــدن س ــرای خوان ب
ــه چــه ســاعتی نرســیده، ســپس  ببینیــم از چــه ســاعتی گذشــته و ب

ــم. ــاعت را می خوانی ــم و س ــزرگ را می بینی ــه ب عقرب
ساعت کمی مانده به 4 زمان بین 3 و 4 است .

تمرين

1- الگو را ادامه بده.           
                                                           

0 _  4  _ 8 _ 12  _      _     _      _     _       _     _

44

2- عددها را به حروف وصل کن.
یک       پنج        هشت       شش      نه      دو     سه      هفت       چهار 
1              2           3        4       5          6             7           8          9
9+6=15 3- حاصل جمع و تفریق های زیر را مانند نمونه پیدا کن.    
12+3+4=
20-5=
13+4+3=

4- عبارت های خالی را کامل کن
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

عددهای ساعت را بنویس و هنگام شنیدن صدای زنگ تفریح را روی ساعت نشان بده .

9- در کارهــای روزمــره خــود کــدام فعالیــت زمــان کمتــری می گیــرد. دایــره مربــوط بــه آن را ســبز و 
کــدام فعالیــت زمــان بیشــتری صــرف مــی کنــد دایــره مربــوط بــه آن را قرمــز کــن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

ــا  ــنایی ب ــم ، آش ــا تقوی ــنایی ب ــای 6 - ، آش ــمردن الگوه – ش
ــاب  ــین حس ــداد ماش اع

        
                                                                                                                                           

درسنامه

دسته های شش تایی درست کن و شمارش 6تا 6 تا را ادامه بده 

    6                  12                               18                    24           30                36 

حاال روی محور 6 تا 6 جلو برو 

      0   1   2   3   4   5   6   7  8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24  25 26 27 28  29  30 31 32 33 34           

آشنايی با تقويم 

تقویم را برای یک سال می نویسند و در آن روز و ماه و سال مشخص می گردد.
هــر هفتــه 7 روز اســت . هــر مــاه 4 هفتــه دارد دانــش آمــوزان همزمــان بــا ایــن درس، درفارســی 
ــا آمــوزش 1 ســال و 4 فصــل و هــر فصــل 3 مــاه  درس چهــار فصــل را می خواننــد و در آن جــا ب

ــوند . ــنا می ش دارد آش

جلسه شانزدهم 

بخش 22 و 23
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

تصویر تقویم 3 ماه تابستان

تمرين

1- 6 تا 6 تا بشمار و در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.
6 _  12  _ 18 _     _      _     _      _     _       _     _

66

2- از 56 تا 76 را یکی یکی بشمار و بنویس
3- در جاهای خالی عدد یا کلمه ی مناسب بنویس

96764726
شانزدهمسی و ششپنجاه و ششهفتاد و شش

4- 7تا 7 تا بشمار و الگو را ادامه بده 
0 _  7  _ 14 _     _      _     _      _     _       _     _

77

5- الگو را ادامه بده 
ده – بیست            -            -            -             -          نود

6- قبل و بعد اعداد زیر را بنویس.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

7- در صــف نانوایــی 17 نفــر ایســتاده بودنــد. 4 نفــر بــه نانوایــی آمدنــد و 3 نفــر از صــف بیــرون 
رفتنــد حــاال  چنــد نفــر در صــف نانوایــی ایســتاده انــد؟ 

8- جدول را کامل کن و با توجه به شمارش 7 تا 7 خانه ها را قرمز کن .
10987654321
20
30
40
50

ــاه اســت؟ 7 روز قبــل چنــدم خــرداد  ــر اســت. ســه روز دیگــر چنــد تیرم 9- امــروز شــنبه 4 تی
ــوده اســت؟  ب

10- برای شکل زیر عبارت جمع بنویس.

  =       =
 =ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ =ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

11- عددها را از کوچک به بزرگ به ترتیب به هم وصل کن.

050048046044042040

040047045043041039

12- مقایسه کن و عالمت مناسب را انتخاب کن.
20+8=                  > = <                    20+9=
30+30=                  > = <                  30-10=   
60+20=                > = <                    40+40=    
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

13- جدول را با رنگ کردن عددهای مثل هم کامل کن.

9876543210
2083147695
91E746058∂

14- اعــداد ســاعت ســمت چــپ را هــم بــه فارســی هــم بــه صــورت عددهــای انگلیســی بنویــس . 
و ســاعت ســمت راســت را بــا اعــداد دیجیتــال نشــان بــده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

اهداف 

ــد  ــای چن ــئله ه ــل مس ــی- ح ــم دروس قبل ــرور مفاهی م

مرحلــه ای -
آشنایی با100

        

درسنامه

ــخیص  ــن تش ــوی . همچنی ــنا می ش ــه ای آش ــد مرحل ــای چن ــئله ه ــل مس ــا ح ــش ب ــن بخ در ای
ــا بیــان عبــارت ســاعت از ........ گذشــته اســت. زمــان ب

نام اشکال هندسی و مقایسه ی سبک و سنگینی اجسام به صورت ظاهری 
هنچنین آشنایی با عدد 100

عــدد 99 یعنــی 9 دســته ی ده تایــی و 9 یکــی حــاال اگــر 1 یکــی بــه آن اضافــه شــود . ده یکــی 
ــد. ــت می کنن ــی درس ــته ده تای ــک بس ــود. و ی ــت می ش درس

حاال ده دسته ی ده تایی داریم که آن را به صورت یک دسته ی صدتایی نشان می دهیم. 

تمرين

1- ســارا دو دســته ی ده تایــی چینــه داشــت. ســاره هــم ســه دســته ی ده تایــی چینــه بــه ســارا 
داد . حــاال ســارا چنــد چینــه دارد؟ )رســم شــکل(

2- نازنیــن 19 کتــاب داســتان در خانــه دارد. او 6 کتــاب را بــه مدرســه بــرد و 5کتــاب را بــه منــزل 
مــادر بــزرگ بــرد تــا برایــش بخوانــد. حــاال نازنیــن چنــد کتــاب در خانــه دارد؟ ) رســم شــکل و 

محــور ( 

جلسه هفدهم

بخش 24 و 25
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

5- برای جمع زیر یک مسئله بنویس      = 6+7
6- مریــم 18 کارت صدآفریــن دارد . او 6 تــا از کارت هــارا رنــگ آمیــزی کــرد. چنــد کارت بــدون 

رنــگ مانــده اســت؟ 
7- شکل های سنگین را داخل خط بسته بگذار.

پاکن                  بادکنک              تلویزیون                  موبایل            کیف مدرسه

8- از 79 تا 100 یکی یکی بنویس.

ــد  ــاالی 90 آوردن ــاز ب ــا امتی ــر از آن ه ــد. 8 نف ــرکت کردن ــر ش ــی 38 نف ــابقه ی نقاش 9- در مس
ــت؟  ــده اس ــر ش ــر از 90 کمت ــد نف ــاز چن امتی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

10- عددها را از کم تر به بیش تر مرتب کن .    
67-27-97-37-57-17-87-77-47                            

11- ادامه بده .
سی و هفت - سی و هشت - سی و نه ................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................پنجاه 
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معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی

جلسه هيجدهم 

ارزشیابی پایانی
1- در هــر قســمت در ســمت راســت آن قــدر شــکل بکــش کــه تعــداد آن هــا بــا دســته ی ســمت چــپ 

برابــر شــود.

2- جای خالی عدد یا عالمت
3 مناسب بنویس. = 4 6=

7 < 3 8=

3- مربع شگفت انگیز را کامل کن.

41532867

8671354

97364182

63487521

89721563

51936478

25918724

16452739

42693815
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران 

ریاضی پایه اول  ابتدایی

4- برای شکل های زیر عبارت جمع بنویس.

 

5- برای عدد نوشته شده شکل بکش و جمع ها را کامل کن.

 1+.....=  4  3+.....=  4

 2+.....=  4 0+.....=  4

6- دوعدد پیدا کن که جمع آن ها برابر با عددی باشد که باالی ستون نوشته شده است.
63

........  + .................  + .........

........  + .................  + .........

........  + .................  + .........

........  + .................  + .........

........  + .........

........  + .........

........  + .........

........  + .........
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

7- حاصل جمع های زیر را بنویس.
                                                        5+5 =                                        2+5 =           

4+ =9                                            4+4 =                                                      

3+ =10                                          +4 =8           

8- تفریق مربوط به هر شکل را بنویس.

9- جمع و تفریق را با کمک محور پاسخ بده.
3+4+2=

8-5=

10- الگوی زیر را ادامه بده.
10-20 - ...... - ...... - ...... - ...... - ...... - ...... =
30-35 - 40 - ...... - ...... - ...... - ...... - ...... =
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

11- ســارا 3 کتــاب داســتان دارد. پــدرش 7 کتــاب داســتان بــرای او خریــد. او چنــد کتــاب دارد؟ ) بــرای 
مســئله شــکل بکــش و جــواب را روی محــور نشــان بــده(

12- مجیــد 5 دســته ی 10تایــی شــکالت داشــت. 4 دســته از شــکالت هایش را بــه خواهــرش داد. چنــد 
شــکالت برایــش مانــده اســت؟ )بارســم شــکل(

......... شکالت مانده است.

13- الگوی زیر را با دقت انجام بده.
...... - ...... - ...... - ...... - 60-65
...... - ...... - ...... - ...... - 84-94

14- حاصل عبارات را پیدا کن و عالمت )<=>( قرار بده.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

15- عبارت مربوط به محور را بنویس.

16- باکمک چوب خط حاصل جمع و تفریق را به دست بیاور.

 12+4+3=  ...... 

      

 13+8=  ...... 

17- جاهای خالی را کامل کن.
15 می شود ............... ده تایی و 5 یکی 

14 می شود................... ده تایی و ...................... یکی
2 ده تایی و 8 یکی می شود ...........................

6 ده تایی و3 یکی می شود.......................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

18- زمان نشان داده شده در هر ساعت را بنویس.

ساعت بین ............... و .................... 
است.   

 کمی مانده به ساعت ............................ 

ساعت بین ............. و ........................ 
است.

  کمی مانده به ساعت .....................

19- حاصل جمع و تفریق ها را بدست بیاور.
 30+ 40  =........                                       10+20+5+ 5 + 5  =........                  

40+ 10- 10  =........                                 10+20+5+ 5 + 5  =........ 

20- مسئله های زیر را با هر روشی که دوست داری حل کن.
علــی 2 دفتــر 40 بــرگ دارد. او 10صفحــه از هــر دفتــر نوشــته اســت. حــاال در دفترهــای او چنــد بــرگ 

ســفید دارد؟

21- آقارضــا 27 شــاخه گل داشــت. 9 شــاخه را بــه اکــرم فروخــت. 18 شــاخه را هــم مریــم از او خریــد. 
چنــد شــاخه گل برایــش مانــده اســت؟

22- عدد نویسی را ادامه بده.
17- 18- 19 - ........... -.......... -........ -
22- 24- 26 - ........... -.......... -........ -
35- 40- 45 - ........... -.......... -........ -
42- 52- 62 - ........... -.......... -........ -
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

23- زمان نشان داده شده در هر ساعت را بنویس.

 ساعت از ......................... گذشته است.ساعت از ................. گذشته است.    

                             
24- جمع و تفریق را انجام بده و عالمت )<=>( قرار بده.

25- نام هر شکل را بنویس.

................................................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه اول  ابتدایی ریاضی پایه اول  ابتدایی

26- اگر اطالعات مسئله کافی است آن را حل کن.
ــد  ــاغ چن ــن ب ــتند. در ای ــیب هس ــا س ــا از درخت ه ــه 25 ت ــت ک ــوه اس ــت می ــاغ 56 درخ ــک ب دری

ــود دارد؟ ــوه وج ــت می درخ

ــه  ــتگاه صادقی ــه ایس ــه ب ــد ک ــته بودن ــافر در آن نشس ــر مس ــی دارد. 7 نف ــین ون 12 صندل ــک ماش ی
ــافر دارد؟ ــد مس ــن ون چن ــاال ای ــدند. ح ــاده ش ــر پی ــید 5 نف رس


