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مقدمه :
یکی از توانمندی های الزمه ی زندگی در این دنیای مدرن و  پر از اعداد و ارقام ، شناخت و آشنایی 
با حیطه و علم ریاضی است. از کوچک تا بزرگ گرفته تا پیر و جوان ، همه و همه برای گذران زندگی 
روزمره ناگزیر به استفاده از اعداد و ریاضیات هستیم . کودکان معموال در دوران تحصیل در آموختن 
درس ریاضی با ضعف ها و  دشواری هایی روبه رو هستند. تدبیر و درایت ما والدین و آموزش به هنگام 
و زود هنگام مفاهیم ریاضی به کودکان میتواند از این دشواری ها بکاهد و شیرینی ریاضی را به دانش 

آموزان و دانشجویان آینده کشور بچشاند. 

ما با تالیف این کتاب 3 هدف را نشانه گرفته ایم :

آموزش مفاهیم پایه ریاضی و آماده سازی کودک برای عملکرد بهتر در مقاطع باالتر . 1

افزایش هوش منطقی ، قدرت استدالل و تصمیم گیری کودک. 2

 آموزش غیر مستقیم و مستقیم مسایل مذهبی ، اخالقی و تربیتی از طریق ناخود آگاه و خودآگاه . 3
کودک با استفاده از آنچه در بطن تصاویر نهفته است . 

و مجموع این اهداف و ویژگیهاست ک این اثر ممتاز کرده و نسبت به سایر آثار مشابه متمایز . 4
میکند چرا که کودک هم آموزش دیده و هم از نظر اخالقی و معنوی پرورش می یابد.

بازی کردن فرصتی است برای تحول کودکمان از این فرصت استفاده کنیم...

مرضیه سیف زاده
ارشد رواشناسی بالینی 

 متخصص حوزه کودک و اختالالت یادگیری
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آموزش مفهوم بلند و کوتاه

تصویر بلندتر  را با یکی از رنگ هایی که دوست داری رنگ آمیزی کن.
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تصویر بلندتر را رنگ کن روی تصویر کوتاه تر با خط قرمز یک ضربدر بکش.

درخت کوتاه تر را رنگ آمیزی کن و روی درخت بلندتر با خط قرمز یک ضربدر بکش. 


