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توضیحات

ردیف

نام وسیله

1

شابلون بزرگ اشکال هندسی

2

شابلون میوهها ـ حیوانات و اشیا مختلف

3

تابلو مغناطیسی

4

کارت های مغناطیسی ـ( اعداد و اشکال مختلف)

اشکال از قبیل میوه ها-ستاره و ماه-شمع-حیوانات-اشکال هندسی و.....

5

عالئم ریاضی مغناطیسی

جمع ـ تفریق ـ ضرب ـ تقسیم ـ مساوی ـ عالمت بزرگتر ـ عالمت کوچک تر

6

اعداد فارسی و دیجیتالی مغناطیسی

7

ورقهای مغناطیسی

8

اشکال هندسی مغناطیسی بزرگ

9

تخته وایت برد قرینه یابی

11

تخته وایت برد الگو یابی

11

محور اعداد (وایت بردی)

12

محور تقریب ها

13

خط کش ـگونیا ـ نقاله ـ پرگار(سایز بزرگ)

برای تدریس معلم

14

مجموعه آموزشی کوئیزنر

قابلیت اتصال به یکدیگر(لگویی)

15

تختهی سوراخ دار

16

پیچ و مهره های تابلو های سوراخ دار

17

کیسه و مهرههای رنگی احتماالت

18

صفحه چرخنده احتماالت

هر صفحه نشان دهنده یک احتمال باشد

19

تاس بزرگ

آموزش احتماالت

21

میله های تاشونده جهت آموزش گوشه و ضلع

21

چینه های 3سانتی(مکعب های هم اندازه)

ازمواد پالستیکی دررنگ های مختلف( ازهررنگ چند مکعب)

22

چینه های 2سانتی(مکعب های هم اندازه)

از مواد پالستیکی در یک رنگ

مثلث ـ دایره ـ مربع ـ مستطیل ـ شش ضلعی و...

مثلث ـ دایره ـ مربع ـ مستطیل ـ شش ضلعی ـ ذوزنقه ـ متوازی االضالع ـ لوزی

محورهای نام برده بر روی وایت برد نصب می گردد

2

ردیف

نام وسیله

توضیحات

23

انواع مترها

پارچه ای-فلزی و.....

24

مکعب روبیک

25

کارت های آموزشی کسر

کارتهایی هرکدام یک کسررا نشان میدهد(دو-سه-چهار-پنج-شش و....قسمتی)

26

میلههای شمارش

111عددی

27

میلههای همه کاره

در شش اندازه

28

میلههای کسر ساده

29

میلههای کسر مرکب

31

ساعت آموزشی (معلم)

دیجیتالی-عقربه دار

31

ساعت آموزشی دانش آموزان

عقربه ها قابلیت حرکت داشته باشند

32

اشیا و اشکال آموزشی کسر

33

مجموعه آموزشی چند ضلعیها

شامل  32قطعه

34

انواع مثلث ها سایز بزرگ

متساوی االضالع – متساوی الساقین-قائم الزاویه –مختلف االضالع

35

احجام هندسی سایز بزرگ

کره –مکعب مستطیل –مکعب مربع –منشور -مخروط –استوانه -هرم

36

مکعب گسترده احجام

37

چرتکه افقی و عمودی

38

بشر های مندرج با گنجایشهای مختلف

بشرها از جنس پالستیک شفاف بوده و واحدهای (سی سی –لیتر)

39

انواع ترازوها

(دو کفه ای –دیجیتال –آشپز خانه –دستی)

41

انواع وزنهها

1گرمی 11-گرمی111-گرمی251-گرمی511-گرمی-اکیلویی و....

41

ماشین حساب

دانش آموزشی

42

پول(سکه و اسکناس)

از سکه یک ریالی تا اسکناس  111111ریالی

43

جدول ارزش مکانی همراه با مهره ها وسایر
متعلقات

44

بشر های مندرج با گنجایشهای مختلف

هر وسیله به قسمت های مساوی تقسیم شده مانند(کیک-سیب –شکل های
هندسی و )...از جنس پالستیک

مشخص بودن مرتبه یکی ها-هزارهاو میلیون ها
بشرها از جنس پالستیک شفاف بوده و واحدهای (سی سی –لیتر)
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