
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

هوش ریاضــــــی
 کتاب های پیش   دبستانی

پیش دبستانی

همراه با آموزش حل مسئله، الگوها، مفاهیم انتزاعی، 

محاسبات و کار با شکل های هندسی



به نام خالق کودک

پیشگفتار
ریاضیـات بـه عنوان دانشـی که پایه ی بسـیاری از دانش های دیگر اسـت و افزون بـر آن، از آنجا که 
روشـی برای اندیشـیدن به شـمار می آید، در میان علوم از ارزش ویژه ای برخوردار اسـت. توانمندی 
در این دانِش ارزشـمند، همانند تمام مهارت های ذهنی بشـر، نیازمند پایه های مسـتحکمی در ذهن 

است. انسان 
اگـر از همـان ابتـدا سـتون های ریاضیـات، در ذهن نوآموز به  درسـتی پایه گذاری شـود، بـا افزایش 
سـن و بارگذاری بیشـتر دانسـته های ریاضی، نوآموز توانمندتر و عالقه مندتر می شـود و با پیشروی 
بیشـتر، درک او از ریاضیـات نه تنهـا گسـترده تر، بلکـه مهم تـر از آن، عمیق تـر می شـود. بـه عـالوه 
پیشـرفت در ایـن زمینه برایش سـریع تر و آسـان تر خواهد شـد. به همین دلیل، محتـوا و چگونگی 
آموزش هـای پیـش از دبسـتان از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. کتابـی کـه در دسـت داریـد با 

توجـه بـه اهمیت همین موضوع، تألیف شـده اسـت. 
مـورد مهـم دیگـر مـد نظـر در تألیـف ایـن کتـاب، هـم راسـتایی آن بـا نظـام آموزشـی دبسـتانی 
کشـور می باشـد. بدیـن منظـور، تالش شـده اسـت تـا گزینـش محتـوای آموزشـی و روش تدریس 
آن منطبـق بـر اسـتانداردهای آموزشـی کشـور باشـد. عالوه بـر آن، فراهـم سـاختن پیش نیازهای 
اسـت. بـوده  مدنظـر  نیـز  آنهـا  پوشـش  امـکان،  حـد  تـا  و  دبسـتان  اّول  سـال  ورودی  کـودک 

امید است این ویژگی ها کتاب موجود را برای استفاده ی مراکز پیش دبستانی و مادران و پدران 

کودکان پیش دبستانی، کارآمد ساخته باشد.
به امید پیشرفت روزافزون

کتایون مهرآبادی



6 ,7                        مفهوم های پایه                 کوچک تر و بزرگ تر،کوتاه تر و بلند تر

10 , 11                 شمارش و مفهوم عدد                                     یک و دو

                                                               14 , 15                    مفهوم های پایه                             تو و بیرون، راست و چپ

18 , 19                         هندسه                                            خط خمیده 

22 , 23                  شمارش و مفهوم عدد                                        پنج 

26 , 27                           الگویابی                                               الگویابی

30 , 31                             آمار                                             سرشماری

34 , 35                شمارش و مفهوم  عدد                                       شش

8 , 9                         هندسه                                    خط راست و خط شکسته 

12 , 13                         الگویابی                                              الگویابی

16 , 17                    شمارش و مفهوم عدد                              سه و چهار 

                                                                              20, 21                    مفهوم های پایه                                رو و زیر، پشت و جلو

24 , 25                          هندسه                                                  تقارن 

28 , 29                    مفهوم های پایه                                       باال و پایین 

                                                             32 , 33                         هندسه                                       خط باز و خط بسته

36 , 37                         الگویابی                                    الگویابی و دوران 

عنوانشاخهصفحه



38 , 39               مفهوم های پایه                         بین، اولین و آخرین 

42 , 43            شمارش و مفهوم عدد                                هفت  

 46 , 47                   مفهوم های پایه                             کمتر و بیشتر 

50 , 51           شمارش و مفهوم عدد                             هشت

54 , 55                       هندسه                                     اندازه گیری 

58 , 59                     هندسه                                         تقارن 
                                                         

62 , 63              شمارش و مفهوم عدد                            ده
                                                    

66 , 67                       آمار                                       سرشماری                        
                                                      

40 , 41                        هندسه                       شکل های هندسی )گردی و سه گوش(
                                                                               

  44 , 45                      هندسه                                        تقارن 

48 , 49                       هندسه                               شکل های هندسی )چهار گوش( 

52 , 53                     الگویابی                                      الگویابی

56 , 57                شمارش و مفهوم عدد                              نُه            

60 , 61                    الگو یابی                             پیاده سازی الگو

64 , 65                     هندسه                                      خط کش 

68 , 69                     هندسه                                      اندازه گیری                                                       



7هوشریاضیپیشدبستانی 6

عنوان     کوچک تر و بزرگ تر، کوتاه تر و بلندتر  

• مفهوم های پایه شاخه 
• مقایسه از دیدگاه کوچک تر و بزرگ تر هدف های  اصلی 

• مقایسه از دیدگاه کوتاه تر و بلند تر  

در هر ردیف شکل بزرگ تر را رنگ بزن.

 یک آب نبات کوچک تر بکش. 

یک شکالت بزرگ تر بکش. 



7هوشریاضیپیشدبستانی 6

 شلوار بلند تر را رنگ بزن . 

 یک برج کوتاه تر بکش.  

 یک درخت بلند تر بکش. 



9هوشریاضیپیشدبستانی 8

عنوان      خط راست و خط شکسته 

• هندسه   شاخه 
• شناخت خط راست و خط شکسته  هدف های  اصلی 

• تمرین رسم خط راست و خط شکسته   
• دست ورزی  هدف های جانبی 

• تقارن و دو نیمه ی اشیا 	
• تشخیص مواد خوراکی و غیر خوراکی  

 خط های راست را پیدا کن و آن ها را با مداد قرمز پر رنگ کن. 

 حاال خط های شکسته را با مداد سبز پر رنگ کن. 



9هوشریاضیپیشدبستانی 8

 پسربّچه را با خط های راست به خوراکی ها برسان.



11هوشریاضیپیشدبستانی 10

عنوان       یک و دو 

• شمارش و مفهوم عدد شاخه 
• تمرین شمارش یک و دو  هدف های  اصلی 

• آشنایی با چوب خط   
• شمارش چوب خط یک و دو  

• دست ورزی: چاپ انگشتی هدف  جانبی 

 مانند این پسر بّچه شکل ها و چوب خط های برابر را به  هم برسان.

 مانند این دختربّچه به تعداد چوب خط ها از شکل ها رنگ کن.



11هوشریاضیپیشدبستانی 10

 به تعداد حیوانات هر دسته، توی گردی چاپ انگشتی انجام بده.

 حاال با صدای بلند بشمار و تعداد شکل های هر دسته را با چوب خط نشان بده.



13هوشریاضیپیشدبستانی 12

عنوان       الگویابی 

• الگویابی  شاخه 
• آشنایی با الگو  هدف های اصلی 

• کشف یک الگو و ادامه ی آن    

 در کنار هم ایستادن حیوان های زیر چه نظمی می بینی؟ توضیح بده.

 در چیدن کدام دسته از شکل ها نظمی وجود دارد؟ آن ها را رنگ بزن.



13هوشریاضیپیشدبستانی 12

 الگو یابی کن و رنگ زدن شکل ها را ادامه بده.

 حاال شکل های زیر را با یک الگوی دلخواه رنگ بزن. 



15هوشریاضیپیشدبستانی 14

عنوان     تو و بیرون، راست و چپ

• مفهوم های پایه شاخه 
• شناخت مفهوم های تو و بیرون  هدف های اصلی 

• شناخت مفهوم های راست و چپ  
• مرور شمارش هدف جانبی 

 خرگوش توی کاله را رنگ بزن. 

 در هر بخش چند میوه بیرون بشقاب است؟ چند میوه توی بشقاب  است؟
تعداد میوه های توی بشقاب را در قسمت مشّخص شده با چوب خط نشان بده.



15هوشریاضیپیشدبستانی 14

  
 حیوان های سمت راست جعبه را رنگ بزن. 

 سمت چپ دامن دو تا بلوز بکش.

سمت راست کاله یک لباس دلخواه بکش.



17هوشریاضیپیشدبستانی 16

عنوان       سه و چهار

• شمارش و مفهوم عدد شاخه 
• تمرین شمارش سه و چهار هدف های اصلی 

• شناخت چوب خط سه و چهار  
• مرور شمارش یک و دو  

• دست ورزی: کار با کاغذ و قیچی و چسباندن هدف جانبی 

 با صدای بلند بشمار و دسته های برابر را به هم وصل کن.

 مانند این پسربّچه چوب خط درست را نشان بده.



17هوشریاضیپیشدبستانی 16

 یک تکّه کاغذرنگی و یک قیچی بردار و کاغذرنگی را به تکّه های کوچک  ببر.

حاال با صدای بلند بشمار و به تعداد شکل های هر دسته، زیر آن ها کاغذرنگی بچسبان.

 حاال یک بار دیگر شکل ها را بشمار و تعدادشان را در کادر باالی آن ها با چوب خط نشان بده. 



19هوشریاضیپیشدبستانی 18

عنوان       خط خمیده

• هندسه  شاخه  
• شناخت خط خمیده هدف های  اصلی 

• تمرین رسم خط خمیده   
• مرور مفهوم خط های راست و شکسته   

• دست ورزی هدف های  جانبی 
• تشخیص سایه ها   

 خط های خمیده را پیدا کن و آن ها را با مداد سبز پر رنگ کن. 

 حاال خط های شکسته را نارنجی کن. خط راست باقی مانده را به دلخواه رنگ بزن. 



19هوشریاضیپیشدبستانی 18

 سایه ی هر کاله را پیدا کن و با خط خمیده به آن وصل کن. اگر خط هایت از روی هم رد شوند، اشکالی ندارد.



21هوشریاضیپیشدبستانی 20

عنوان      رو و زیر، پشت و جلو

• مفهوم های پایه شاخه  
• شناخت مفهوم های رو و زیر  هدف های  اصلی 

• شناخت مفهوم های پشت و جلو    
• مرور شمارش  هدف های  جانبی 

• افزایش دقّت و تمرکز   

چند حیوان زیر سایه بان است؟   

چند حیوان روی سایه بان است؟   

حیوان های زیر سایه بان را رنگ بزن.    
یک پرنده   ی دیگر روی سایه بان بکش.   

حاال می خواهیم به همه ی حیوان های نّقاشی غذا بدهیم. در کادر باال برای هر کدام، یک غذا نّقاشی کن.



21هوشریاضیپیشدبستانی 20

 پسربّچه ی پشت درخت را رنگ بزن.   

 چند پروانه جلوی جعبه ها می بینی؟ آن ها را رنگ بزن.   


