نام کاال  :تابلو مغناطیس
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی ودوره متوسطه اول

مشخصات فنی :
این تابلو وایت بردی از جنس فلزی است و قابل نصب روی دیوار
می باشد.

کاربرد ها:
این تابلو در کلیه پایه ها کاربرد داردو عالوه بر این که قابلیت
نوشتن و پاک کردن با ماژیک وایت برد را دارد ،میتوان اشکال و
طرح های مختلفی را با استفاده از برچسب مغناطیسی روی آن
چسباند.

نام کاال  :تخته قرینه یابی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
این کاال از مقوای بسیار مقاوم ساخته شده و خاصیت وایت بردی
دارد .این تابلو دو رو چاپ است و از هر دو روی آن می توان
استفاده کرد و قابل نصب با قالب روی دیوار می باشد.
از این تابلو برای آموزش مفاهیم مربع های شگفت انگیز –
تقارن عمودی –تقارن افقی – درست کردن نقش قالی – بزرگ نمایی  -تقارن محوری  -رسم محورهای مختصات – نقطه یابی روی سطح –تقا
رن مرکزی – مرکز تقارن می توان استفاده کرد.
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نام کاال  :تخته الگویابی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
این کاال از مقوای بسیار مقاوم ساخته شده و خاصیت وایت بردی دارد .این تابلو دو
رو چاپ است و از هر دو روی آن می توان استفاده کرد و قابل نصب با قالب روی
دیوار می باشد.
از این تابلو برای آموزش مفاهیم الگو یابی – الگو سازی – مربع های شگفت انگیز
– رسم نمودار ستونی – آمادگی اندازه گیری محیط – اندازه گیری محیط – آمادگی اندازه گیری مساحت –رسم نمودار ستونی  -ضرب مساحتی
– آموزش مساحت – اشکال هندسی –رسم نمودار خط شکسته – نسبت – تناسب
– ضرب مساحتی رسم نمودار می توان استفاده کرد .

نام کاال :تابلو مضارب 10
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
تابلو از جنس بنر پارچه ای  ،با قابلیت وایت بردی ،قابل نصب روی دیوار می باشند.
روی تابلو مضارب  ، 10صد خانه ده در ده وجود دارد که مضارب  10تا  990روی آنها نوشته
شده است .
آشنایی با مضارب  10تا  – 990الگوها – شمارش چند تا چند تا  -جمع و تفریق فرآیندی
و بخش پذیری را می توان با این تابلو آموزش داد.
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نام کاال :تابلو مضارب 100
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
تابلو ها از جنس بنر پارچه ای  ،با قابلیت وایت بردی ،قابل نصب روی دیوار می باشند.
روی تابلو مضارب  ، 100صد خانه ده در ده وجود دارد که مضارب  100تا  9900روی آنها
نوشته شده است.
آشنایی با مضارب  10از  990به بعد – الگوها – شمارش چند تا چند تا –جمع و تفریق
فرآیندی و بخش پذیری را می توان با این تابلو آموزش داد.

نام کاال  :شابلون اشکال هندسی (دانش آموز و معلم )
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
شابلون ها در دو سایز مختلف دانش آموز محور و معلم محور واز جنس پالستیک رنگی و دارای اشکال
مربع ،مستطیل  ،شش ظلعی ،دایره و مثلث هستند .
از این محصول برای آموزش مفاهیم رسم خط راست – رسم اشکال هندسی – رسم اشکال متقارن –
رسم تقارن نسبت به محور افقی – رسم تقارن نسبت به محور– تقارن چهار تایی – قرینه سازی -کاشیکاری –الگو سازی – آمار و نمودار – رسم مستطیل –
رسم دایره – رسم مثلث – رسم زاویه ها – رسم مربع  -رسم اشکال هندسی برای تدریس مساحت  -زاویه وکسر می توان استفاده کرد.

3

نام کاال  :تابلو اعشاری( )1
دوره تحصیلی  :دوره ابتدایی
مشخصات :
تابلو از جنس بنر پارچه ای است  .روی تابلو اعشاری ،اعداد  0/ 1تا  ، 10یک دهم یک دهم ،در صد خانه ده در
ده چاپ شده است  ،این تابلو وایت بردی است و قابل نصب روی دیوار می باشد.
از این تابلو برای معرفی اعداد اعشاری  ،مقایسه اعداد اعشاری ،جمع و تفریق فرآیندی  ،مفهوم اعداد اعشاری
بین دو عدد صحیح و  ...استفاده می شود.

نام کاال  :تابلو اعشاری ( )2
دوره تحصیلی  :دوره ابتدایی
مشخصات:
تابلو از جنس بنر پارچه ای است  .روی تابلو اعشاری ( )2اعداد  0/01تا  ،1یک صدم یک
صدم ،در صد خانه ده در ده چاپ شده است  ،این تابلو وایت بردی است و قابل نصب روی
دیوار می باشد .از این تابلو برای معرفی اعداد اعشاری  ،مقایسه اعداد اعشاری ،جمع و تفریق
فرآیندی  ،مفهوم اعداد اعشاری بین دو عدد صحیح و  ...استفاده می شود.
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نام کاال  :تابلو محور اعداد
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
تابلو محور اعداد از جنس بنر پارچه ای است  .روی آن یک محور اعداد طبیعی و دو
محور دیگر بدون درج اعداد چاپ شده است  ،که به کاربر این امکان را می دهد که
هر محدوده ای از اعداد را که نیاز دارد روی آن مشخص کند .این تابلو وایت بردی
است و قابل نصب روی دیوار می باشد.
با این تابلو مفاهیم بسیاری را می توان آموزش داد از جمله مفاهیم زیر :
نمایش مفهوم عدد – نمایش اعداد طبیعی – نمایش اعداد زوج و فرد – جمع و تفریق اعداد کمتر از  - 20شمارش چند تا چند تا  -طول زمان  -نمایش مضارب
 – 10شمارش رو به جلو وعقب – حل مسئله یک مرحله ای و دو مرحله ای  -مقایسه اعداد – جمع دو عدد  -جمع سه عدد – تقریب زدن–جمع و تفریق
مضارب  - 100آموزش عدد تقریبی – نمایش عدد کسری – آموزش خواص ضرب – آموزش اولیه ضرب  -جمع و تفریق کسرها – مفهوم تقسیم – مفهوم
مدت زمان – معرفی عدد اعشاری – مقایسه اعداد اعشاری – جمع و تفریق اعداد اعشاری  -محل تقریبی اعداد بین میلیون – محل تقریبی اعداد بین میلیارد-
مقایسه اعداد بزرگ – عدد مخلوط – کسر بزرگتر از واحد – جمع و تفریق عدد مخلوط – ضرب کسرها – نسبت و ...

نام کاال  :تانگرام
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
کاربردها :
در کلیه پایه ها به عنوان خالقیت و نو آوری قابل استفاده است .
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نام کاال  :میله های شمارش
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
میله های شمارش  ،از جنس پالستیک و به رنگ های مختلف ساخته ساخته شده است و در آموزش
مفاهیم زیر کاربرد دارد:
مفهوم شمارش – الگو یابی – نمایش یک عدد باشکل های مختلف –ساخت چند ضلعی – نمایش
لبه و گوشه – جمع و تفریق اعداد کمتر از  – 20دسته بندی – مفهوم عدد – مقایسه عدد –مفهوم زوج و فرد – جمع و تفریق مضارب  – 10نمایش مضارب
 – 10شمارش عدد – جمع دو عدد – جمع سه عدد – جمع و تفریق بسته های ده تایی – جمع و تفریق اعداد کمتر از صد –جمع و تفریق مضارب  – 10حل
مسئله  -شمارش چند تا چند تا –سرگرمی و معما – مفهوم اولیه ضرب – آموزش خواص ضرب – ضرب در عدد  – 10ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی –
محاسبه ضرب – تقسیم با باقیمانده  -نسبت – تناسب – قرینه محوری و مرکزی -مختصات نقطه و ...

نام کاال :مجموعه ی اعمال اعشاری (جدید)
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
این مجموعه هم از جنس صفحات مگنتی و هم از جنس مقوای گالسه همراه
با ورقه های مغناطیسی برای نصب صفحات مقوایی روی تابلو تولید می شود.
از این مجموعه برای معرفی عدد اعشاری – تبدیل کسر به اعشار – مقایسه عدد اعشاری – معرفی عدد مخلوط – جمع و تفریق اعداد اعشاری – ضرب اعداد
اعشاری  -کسر و عدد مخلوط – ضرب و تقسیم اعداد اعشاری – نمایش اعداد اعشاری – تبدیل کسر به اعشار – درصد – تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
– تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری می توان استفاده کرد.
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نام کاال  :مجموعه ی مهر های آموزشی (جدید)
( 14عددی )

دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
این مجموعه شامل مهر های ساعت  ،مهرهای ارزش مکانی  ،مهر محور اعداد  ،مهرهای یکی – ده تایی – صد تایی و هزارتایی و مهر های دست می باشد.
کلیه مهر ها از جنس پالستیک و دسته دار هستند و برای آموزش و تعیین تکلیف  ،به آموزگاران کمک می کنند .

کاربردها :
نوشتن ساعت – حل مسئله روی محور – جمع و تفریق روی محور – نوشتن اعداد دو رقمی در جدول ارزش مکانی– نمایش
عدد روی محور – تقریب
نوشتن ساعت بعد از ظهر –ضرب و تقسیم روی محور– نمایش کسر روی محور – نوشتن اعداد سه رقمی در جدول
ارزش مکانی .

نام کاال :استوانه های مدرج
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
این کاال از استوانه های تو خالی از جنس پالستیک شفاف که با سه شاخص مدرج شده اند
 ،تولید می شود و برای آموزش مفاهیم نمایش عدد کسری –مقایسه کسر ها  -جمع و
تفریق کسرها – نمایش کسری – معرفی عدد اعشاری – معرفی عدد مخلوط  -کسر بزرگتر
از واحد – جمع و تفریق عدد مخلوط -ضرب و تقسیم کسرها -اعداد اعشاری – جمع و
تفریق اعداد اعشاری – تقسیم عدد اعشاری بر اعشاری  ،به کار می رود.
با توجه به این که استوانه ها را می توان با مایعات پر کرد ،بسیاری از مفاهیم مانند جمع و تفریق کسر و اعشار یا  ،عدد کسری و اعشاری را به طور مجسم و
بازی می توان آموزش داد.
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نام کاال :دایره های کسری ( جدید )
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
این کاال هم از جنس صفحات مگنتی و هم از جنس فوم های رنگی با برش های 8 ، 6 ، 5 ، 4 ،3 ، 2 ، 1
 10 ، 9 ،و  12قسمتی قابل تولید است و برای آموزش مفاهیم زیر کاربرد دارد:
مفهوم عدد – مفاهیم اولیه کسر – مفهوم جمع و تفریق– مفهوم کسر – نمایش کسر  -تساوی کسرها –
مقایسه کسرها  -جمع و تفریق کسرها – مفاهیم نصف ،ثلث  ،ربع و خمس – مقایسه عدد مخلوط  -ضرب
کسرها – تقسیم کسرها  -کسرهای مساوی .

نام کاال:مجموعه آموزشی کسر
مشخصات:
این مجموعه از تعدادی میله های پالستیکی و تعدادی کارت تشکیل
شده است .با این مجموعه مفاهیمی نظیر :مفهوم کسر،شناخت
اشکالی که می توان برای آنان بیان مفهوم کسر نمود ،مقایسه ی
کسرها ،کسر های معادل واحد  ،جمع و تفریق کسرها  ،کسر مساوی
صفر و ...را می توان آموزش داد.
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نام کاال :مجموعه آموزشی صفحه جادویی و ضمائم آن (جدید)
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
( چند مجموعه در یک مجموعه  :مجموعه بخش پذیری – مجموعه اعمال کسری –
ضرب اعشار در اعشار – غربال شمارنده های اول )

مشخصات :
به جز صفحه اصلی که از جنس هایم پک سفید و پایه های آن که چوبی هستند  ،بقیه
اقالم مجموعه طلق های شفاف با چاپ رنگی اند .و با ترکیب دو یا چند رنگ می توان به
مفاهیم آموزشی مورد نظر دست یافت  .طلق هابه سادگی روی صفحه اصلی قرار می گیرندو
آن ها را می توان تنها یا به صورت ترکیبی استفاده کرد .صفحه اصلی عالوه بر پایه قابل نصب روی دیوار نیز می باشد.
از این مجموعه برای آموزش اعداد زوج و فرد  ،مضرب های اعداد  ،یافتن شمارنده های اول بین  1تا  ، 100شمارش چند تا چند تا  ،مقایسه کسرها -تساوی
کسرها  -نمایش عدد کسری – ضرب عدد در کسر -معرفی نیم ،ثلث،ربع وخمس -بخش پذیری– تقسیم کسرها – ضرب اعداد مخلوط – محیط چهار ضلعی
– مساحت چهار ضلعی  -مضارب  2،3،4،5،7،9و –...بخش پذیری بر ،2،3،4،5،7،9،6،10و...جمع و تفریق کسرها و  ...می توان استفاده کرد.

نام کاال  :مجموعه آموزشی احجام هندسی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
این مجموعه از  7حجم هندسی ،از جنس پالستیک شفاف و تو خالی ،تشکیل می
شود ،که شامل :استوانه  ،مکعب  ،مکعب مستطیل  ،مخروط ،هرم مربع القائده ،کره و
منشور می باشد .از این مجموعه برای آموزش مفاهیم :معرفی استوانه و مخروط
 ،معرفی مکعب و مکعب مستطیل  ،محاسبه حجم مکعب و مکعب مستطیل ،
شناخت مکعب  ،مکعب مستطیل  ،مخروط  ،استوانه ،کره  ،هرم مربع القاعده و نمایش
تقسیم بندی احجام به هروی  ،منشوری و کروی استفاده می شود.
یکی از مزایای این مجموعه این است که هم در های هر شکل هندسی رنگی است و برای تفهیم مفهوم قاعده مناسب است و قابل جدا شدن است .برای
همین می توان داخل آن را با آب یا هر ماده دیگری پر نمود و حجم را به صورت مجسم نمایش داد.
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نام کاال :مجموعه آموزشی اشکال هندسی ( جدید )
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
مجموعه اشکال هندسی  ،تماما از جنس طلق های شفاف رنگی ساخته شده است .روی طلق ها مشخصاتی
مانند طول و عر ض و ارتفاع و قاعده و  ...مدرج شده است  .این مجموعه شامل اقالم زیر می باشد :
 -1گسترده مکعب  -2 ،گسترده مکعب مستطیل  -3 ،گسترده مخروط  – 4 ،گسترده منشور شش
پهلو  – 5 ،گسترده هرم مربع القاعده  – 6 ،مربع  – 7 ،مستطیل  – 8لوزی  – 9 ،ذوزنقه – 10 ،
متوازی االضالع  – 11 ،هفت نوع مثلث  -12 ،پنج ضلعی منتظم  – 13،شش ضلعی منتظم – 14،
هفت ضلعی منتظم  – 15 ،هشت ضلعی منتظم  – 16 ،سطح جانبی استوانه

مفاهیم :گسترده مخروط  ،معرفی قاعده  ،معرفی خصوصیات چهار ضلعی ها  ،نمایش قطر  ،زاویه  ،خواص چهار ضلعی ها  ،مساحت لوزی و مساحت مربع ،
شناخت گسترده احجام  ،معرفی مرکز تقارن و معرفی تقارن مرکزی  ،با این مجموعه قابل آموزش است.
نکته  :اندازه و ابعاد گسترده احجام با ابعاد و اندازه احجام موجود در مجموعه احجام هندسی و مجموعه چند ضلعی ها برابر است  .همانطور که در شکل مشخص
است می توان با تلفیق این سه محصول یادگیری را در دانش آموز تسهیل و تثبیت نمود.

نام کاال :مجموعه آموزشی چند ضلعی ها(کش نی)
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخخصات :
مجموعه چند ضلعی ها  ،تماما از جنس نی های رنگی و کش بادوام ساخته شده است .به دلیل متحرک
بودن نی ها می توان به راحتی به مقایسه یا ترکیب مفاهیمی که نیاز به آموزش است  ،پرداخت .این
مجموعه شامل یک  CDآموزشی و اقالم زیر می باشد :
مکعب  -2،مکعب مستطیل  -3 ،هرم مربع القاعده  -4،منشور شش
-1
پهلو  -5 ،دو مستطیل  -6 ،متوازی االضالع  -7،دو مربع  -8،لوزی  -9،ذوزنقه
قائم الزاویه – 10،پنج ضلعی منتظم  -11،شش ضلعی منتظم  -12هفت ضلعی
منتظم  -13 ،هشت ضلعی منتظم  -14پنج ضلعی نامنتظم  – 15،شش ضلعی
نامنتظم  – 16،شش نوع مثلث  -17اضالع زاویه  – 18نامثلث  .این مجموعه
در دو سایز کوچک و بزرگ قابل تولید است.
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با این مجموعه می توان مفاهیم زیر را آموزش داد :
معرفی مربع  ،معرفی مستطیل ،معرفی انواع مثلث ،آموزش محیط ،معرفی قطر در چهار ضلعی ،معرفی زاویه ،نمایش انواع زاویه  ،نمایش دو خط موازی ،نمایش
دو خط عمود ،معرفی خصوصیات چهار ضلعی ها،معرفی زاویه و نمایش انواع آن  ،معرفی قاعده  ،نمایش قطر ،حجم مکعب مستطیل  ،حجم مکعب  ،حجم هرم
مربع القاعده  ،حجم منشور شش پهلو .
نکته  :این مجموعه با مجموعه های احجام هندسی ومجموعه اشکال هندسی طلقی از نظر ابعاد متناسب سازی شده و قابل آموزش به صورت ترکیبی است  ،تا
یادگیری را تسهیل و تثبیت کند .

نام کاال :مجموعه آموزشی صفحات سوراخدار و ضمائم آن
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
این مجموعه شامل  :صفحه سوراخدار – مربع _مستطیل _ مثلث متساوی االضالع – شش
ضلعی – دایره – حلقه های کشی – پین – اعداد پین دار (فارسی  ،التین و دیجیتالی ) –عالیم
ریاضی پین دار است .
جنس کلیه اقالم مجموعه از پالستیک رنگی است .کلیه اشکال پین دارند  .از پین هم روی صفحه
سوراخدار و هم به عنوان دستگیره  ،وقتی روی سطح صیقلی آن مگنت پشت چسب دار می زنیم
( روی تابلو مغناطیسی )  ،می توان استفاده کرد.
مجموعه آموزشی صفحات سوراخدار و ضمائم آ ن  ،مجموعه بسیار پر کاربردی است  .تعدادی از کار بردهای مجموعه در زیر مشاهده می شود :
باال و پایین  -چپ و راست – ردیف و ستون – تناظر یک به یک – الگویابی – مفهوم عدد – جدول نظامدار جمع های یک عدد –شناخت اعداد – معرفی نماد
اعداد – معرفی نماد عالئم – دسته بندی کردن -زوج وفرد – شمارش – ساختن اعداد -رنگها -ردیف وستون – الگو سازی –مربع های شگفت انگیز – آمار
ونمودار  -تطابق اعداد فارسی  ،التین و دیجیتالی – جمع و تفریق –مفهوم کمتر ،بیشتر و مساوی – مقایسه اعداد – معرفی اشکال هندسی – معرفی لبه و
گوشه – تقارن چهار تایی – تقارن عمودی  /افقی -مفهوم قبل و بعد– معرفی کسر -نمایش کسر– جمع و تفریق – معرفی اشکال هندسی –کاشیکاری – روش
های نمادین – مفهوم اولیه ضرب – مفهوم اولیه تقسیم – آموزش خواص ضرب – تساوی کسرها– ساختن اعداد چند رقمی – مفهوم اولیه مساحت – تقارن
چهارتایی – نمایش دو خط عمود – نمایش دو خط موازی – نمایش زاویه ها –نمایش چند ضلعی ها -نمایش چهار ضلعی ها– شناخت کسرها – جمع و تفریق
کسرها –تساوی کسرها –ضرب عدد در کسر – معرفی خصوصیات چهار ضلعی ها  -الگوها – الگو ها و محاسبه محیط – کسر بزرگتراز واحد – جمع و تفریق
عدد مخلوط ضرب و تقسیم کسرها – نسبت – تناسب – درصد – زاویه  -الگو های عددی – نمایش عدد مخلوط – تقسیم اعشاری – ساختن اعداد اعشاری
– تقارن چرخشی  -نمایش قرینه محوری و مرکزی – مختصات نقاط شکل و ...
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نام کاال:مجموعه آموزشی رسامی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
مجموعه شامل پرگار معلم – نقاله – گونیا  45درجه  -گونیا  30و  60درجه – خط کش است.
کلیه اقالم این مجموعه از جنس پالستیک رنگی  ،ساخته شده است .گونیاها  ،نقاله وخط کش
دسته دارند و توسط مکنده روی تابلو می چسبند .پرگار نیز توسط سه بادکش روی تابلو ثابت می
شود.این مزایا به کاربر کمک می کند تا راحت تر از وسیله استفاده کند.
از مجموعه رسامی می توان برای ترسیم واندازه گیری دقیق کلیه اشکال هندسی مانند  :رسم دایره –رسم زاویه  -رسم انواع زاویه – رسم عمود – رسم دو
خط موازی – معرفی نقاله –اندازه گیری زاویه – معرفی درجه – رسم خط عمودبر یک خط  -تقارن محوری – زاویه – نیمساز  -دو زاویه متمم – دو زاویه
مکمل – اندازه گیری زاویه – معرفی درجه – مقایسه زاویه ها -انواع زاویه استفاده کرد.

نام کاال :مجموعه آمار و احتمال ( جدید)
مشخصات :این مجموعه از جنس پالستیک شامل :
تاس  ،کیسه ،مهره  ،صفحه چرخنده بزرگ با یک
عقربه  ،هفت طرح مطابق کتاب درسی و صفحه
چرخنده کوچک همراه با دو عقربه و هفت طرح
مطابق

با کتاب درسی ،که قابل تعویض هستند،

تشکیل شده است .
با این مجموعه می توان از پایه دوم تا ششم مبحث
آمار و احتمال را طبق مراحلی که در کتاب درسی
آمده است  ،آموزش داد  .همچنین مبحث دوران و
انتقال نیز با این مجموعه قابل آموزش است .
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نام کاال :مجموعه آموزشی کوئیزنر
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
مجموعه آموزشی کوئیزنر متشکل از صفحات صدتایی ،میله های  10تایی،مکعب
یک گرمی سه سوراخه ،میله شمارش و صفحات اعشار می باشد  .کلیه اقالم این
مجموعه از جنس پالستیک های رنگی  ،تولید می شود.
این مجموعه  ،از مجموعه های پر کاربردی محسوب می شود که از پایه اول تا
پایه ششم برای آموزش بسیاری از مفاهیم قابل استفاده است .مفاهیم زیر با این
مجموعه قابل آموزش است :
مفهوم عدد – چپ و راست – زیرو رو – باال و پایین – دسته بندی – زوج و فرد – نمایش اعداد – ارزش مکانی – مقایسه اعداد یک رقمی – الگو یابی –
رنگها – مفهوم ابتدایی کسر – نمایش اعداد  -معرفی اعداد دو رقمی – مقایسه اعداد دو رقمی – مفهوم عدد و شمارش -عدد نویسی– زوج و فرد – حل مسئله
– الگوهای شمارشی – جمع اعداد دو رقمی – جمع اعداد سه رقمی – شمارش چند تا چند تا – جمع و تفریق مضارب  – 10جمع و تفریق مضارب – 100
شمارش  10تا  10تا – شمارش  100تا  100تا – معرفی اعداد سه رقمی – مقایسه اعداد سه رقمی – جمع و تفریق اعداد با حاصل کمتر از  -1000نمودار ستونی
گسترده اعداد – مفهوم اولیه ضرب – خواص ضرب – مقایسه اعدادچهار رقمی – جمع و تفریق اعداد چهار رقمی – ضرب در عدد  – 10ضرب عدد بک رقمی
در چند رقمی – محاسبه ی ضرب – تقسیم با باقیمانده – معرفی میلیون – تساوی کسر ها -ضرتب عدد یک رقمی در چند رقمی – مفهوم تقسیم – تقسیم بر
عدد یک رقمی – تقسیم بر عدد دو رقمی – جمع و تفریق اعشاری  -نسبت – تناسب -معرفی میلیارد -درصد – نمایش حجم مکعب – نمایش حجم مستطیل
– نمایش یک سی سی  -بخش پذیری بر  – 2بخش پذیری بر  – 5ضرب کسرها – زوج و فرد – ضرب و تقسیم اعشاری و...
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نام کاال  :کشف مساحت اشکال هندسی ( جدید)
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
این مجموعه دارای دو طرح معلم محور و دانش آموز محور است .که تنها به لحاظ جنس ،
متنفاوت هستند و کاربرد یکسانی دارند.
طرح معلم محور دارای مثلثهای قائم الزاویه مقوای گالسه  ،در دو رنگ که به صورت شطرنجی
روی آن ها چاپ شده است تولید می شود  ،امادر طرح دانش آموز محور این مثلث ها از جنس
پلکسی شفاف بوده و روی یک صفحه شطرنجی روی سطح قرار می گیرندو دانش آموز می
تواند به تنهایی یا گروهی از آن استفاده کند.
دانش آموزان از پایه اول ابتدایی می توانند با این مثلث ها اشکال متفاوتی بسازند ،بدون این که نیاز به دانستن اسم آن ها داشته باشند و در پایه های باالتر
با نام و مشخصات این اشکال آشنا می شوند و شکل های ترکیبی و ابتکاری می سازند  ،محیط شکل ها را محاسبه می کنند ،چند ضلعی های مقعر
ومحدب می سازند و  . ...اما آن چه که هدف اصلی ازطراحی این وسیله است کشف روابط و مساحت اشکال هندسی توسط خود دانش آموزان است.

نام کاال :مدل زاویه ساز
مشخصات:
این کاال در دو طرح بازوی یک تکه و بازوی دو تکه ،
از جنس پالستیک شفاف  ،با چاپ نقاله و مدرج شده طراحی و ساخته شده
است  .با این محصول برخی مفاهیم مانند :معرفی زاویه – نمایش انواع
زاویه  -مفهوم دو زاویه مکمل – رسم دو خط موازی – رسم دو خط عمود
– مفهوم دو زاویه متمم تقارن محوری – نیمساز  -دو زاویه مکمل – دو
زاویه متقابل به راس  ،دوران  ،انتقال و  ...را می توان آموزش داد.
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نام کاال :مدل پلی گان
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
این مجموعه از خط کش های نقاله دار  ،خط کش های ساده و تعدادی پیچ و مهره فلزی
برای اتصال خط کش ها به هم تشکیل می شود .خط کش ها از جنس پالستیک شفاف و
تولید می شوند .کلیه خط کش ها مدرج و دارای دو رو چاپ هستند.
از این وسیله برای رسم و آموزش مفاهیم زیر می توان استفاده کرد :
رسم دو خط موازی – رسم دو خط عمود – رسم چند خط بر یک خط –رسم چند خط موازی با یک خط – معرفی خصوصیات چهار ضلعی ها  -تقارن محوری-
نمایش قطر – زاویه – نیمساز – خواص چهار ضلعی ها -مجموع زوایای پنج ضلعی ها  -دو زاویه متمم – دو زاویه مکمل – دو زاویه متقابل به راس و ...
با خط کش های پلی گان می توان انواع سه ضلعی ،انواع چهارضلعی  ،پنج ضلعی منتظم و غیر منتظم و ...را ساخت  .استفاده از این وسیله بسیار ساده است و
خود دانش آموزان حتی بدون راهنمایی می توانند اشکال را بسازند.

نام کاال  :مجموعه بازوهای ساخت اشکال هندسی (جدید )
مشخصات :
این مجموعه شامل بازوهایی از جنس پالستیک شفاف ودر اندازه
های متفاوت است  ،که توسط پین هایی به هم متصل می شوند
 .با این بازو ها کاربر خود قادر به ساخت انواع زوایا ،انواع چند
ضلعی ها  ،کشف خصوصیات چهار ضلعی ها  ،خطوط موازی ،
عمود بر هم  ،بسیاری از اشکال ابتکاری و  ...است
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نام کاال  :کارت های دید آموز
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
کارتهای دیدآموز در دو سایز کوچک و بزرگ ،از جنس مقوای گالسه ،با چاپ
اعداد و شکل (دورو ) ،همراه با تصویر می باشد.
با این کارت ها مفاهیمی مانند  ،مقایسه اعداد – معرفی عدد – معرفی رقم –
ساخت اعداد چند رقمی – جمع و تفریق انتزاعی  -عدد نویسی را می توان
آموزش داد.

نام کاال:چینه ها
مشخصات :
چینه ها در دو سایز  2و  3سانتی متر مکعبی از جنس
پالستیک ساخته شده اند.با چینه ها می توانی مفاهیم الگو
های عددی و رنگی  ،مفهوم طول و واحد اندازه گیری
طول ،جمع و تفریق های دوتایی و سه تایی  ،قرینه یابی
مفهوم اولیه کسر ،آموزش ضرب ،مقایسه و اندازه گیری
حجم و بسیاری از مفاهیم دیگر را آموزش داد.
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نام کاال:چرتکه عمودی – افقی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات:
این وسیله از جنس پالستیک با ریل هایی که مهره هادر آن حرکت می
کنند و نوار های کاغذی که بر روی آن نصب می شوند ،به همراه پایه که
هم در جهت افقی و هم عمودی وسیله را استوار نگه می دارد،تولید می
شود.
با استفاده از این وسیله مفاهیم بسیار ی مانند رنگ ها ،الگو ها ،باال و
پایین ،چپ و راست،نمودارها،ارزش مکانی ،کسر،نسبت تناسب ومفاهیم
متنوع بسیاری آموزش داده می شود.

نام کاال  :مجموعه آموزشی صفحه چند کاره
( چرتکه  ،آمار  ،غربال اعداد  ،جدول فرآیندی و )...
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات :
صفحه اصلی با طرح صد سوراخه  ،از جنس پالستیک  ،دارای پایه و قابل نصب
روی دیوار است .مهره ها پالستیکی و قابل نصب روی صفحه سوراخدارند .روی
مهره ها که رنگ های متفاوت دارند عدد های مختلف برای اهداف معین چاپ شده است  .نوار های چاپی از جنس مقوای گالسه ساخته شده اند و دارای طرح
های جدول ارزش مکانی ،نمودار ها و اعداد ستونی و قابل نصب روی صفحه چند کاره هستند.
از این محصول برای آموزش مفاهیم بسیاری از جمله  :الگو های تکرار شونده – کمتر و بیشتر – مساوی – جمع و تفریق – آمار و نمودار -
آموزش اعداد ترتیبی – قبل و بعد یک عدد – مفهوم زوج و فرد –شمارش -چند تا چند تا – آموزش مضارب  – 10آموزش جمع وتفریق فرآیندی
 الگو های افزایشی– ضرب و تقسیم – خواص ضرب –کسر  -ارزش مکانی – معرفی میلیون – بخش پذیری – عدد مخلوط – محاسباتعددی –عدد اعشاری– نسبت و تناسب – ضرب عدد در کسر  -مضرب های  – 2مضرب های  – 3مضرب های  – 5عدد نویسی -تعیین اعداد
اول و معرفی و مقایسه عدد صحیح می توان استفاده کرد.
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نام کاال :ساعت آموزشی (جدید)
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
ساعت آموزشی معلم از جنس پالستیک،با دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار ،با پایه تاشو و دارای چرخ
دنده می باشد .صفحه ای که اعداد روی آن چاپ شده اند متحرک است و دقیقه ها را به فارسی و التین ،
همچنین اعداد رومی  ،ربع  ،نیم و یک ربع مانده  ،را نشان می دهد.
با این محصول می توانیم مفاهیم زیر را آموزش دهیم  :معرفی زمان – معرفی ساعت تمام – خواندن ساعت
– نمایش الگو ها روی ساعت _ معرفی دقیقه – معرفی اعداد التین – معرفی اعداد رومی – آموزش ربع
– آموزش نیم – مفاهیم قبل و بعد – مفاهیم مانده و گذشته  -آموزش ساعت در بعد از ظهر –نمایش زاویه
راست روی ساعت – نمایش زاویه های تند و باز  -مفهوم مدت زمان – حرکت روی زمان به جلو و عقب
– تقسیم بندی یک دایره به  360درجه به وسیله ساعت  -زاویه – دوران  -مرکز تقارن اشکال – نمایش
دوران – دوران چرخشی اشکال و...

نام کاال  :ساعت آموزشی
دوره تحصیلی  :آموزش ابتدایی
مشخصات فنی :
ساعت آموزشی معلم از جنس پالستیک،با دو عقربه ساعت شمار و دقیقه
شمار ،با پایه تاشو و دارای چرخ دنده می باشد .این محصول دارای صفحاتی قابل تعویض است که
برای آموزش مفاهیم متفاوت مانند آموزش دقیقه  ،آموزش شبانه روز و ...به کار می رود  .صفحات
توسط چند پین روی صفحه اصلی ثابت می شوند.
با این محصول می توانیم مفاهیم زیر را آموزش دهیم  :معرفی زمان – معرفی ساعت تمام – خواندن
ساعت –معرفی دقیقه – معرفی اعداد التین –آموزش ربع – آموزش نیم – مفاهیم قبل و بعد –
مفاهیم مانده و گذشته  -آموزش ساعت در بعد از ظهر  -مفهوم مدت زمان – حرکت روی زمان به
جلو و عقب .
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