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 به نام خدای مهربان

 

  42/4/89    جلسه کميسيون  مورخ اوليندر بررسي شده  ليست پرونده های ثبتي
 

 

 عکس خالصه يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح ردیف

1 
 امید اردشیری

 سارا  برزگر
 2 رنگواره

 44 یشود دارا ینفره انجام م 4تا  2به صورت  یصفحه ا یباز

 03رنگ مختلف ،  4و در  یهندسقطعه طلق شفاف در اشکال 

با قرار دادن  کنانیباز.  باشد یم یصفحه باز 4کارت طرح و 

 ندینما یم جادیکارت را ا یرو ریتصاو گریکدی یطلق ها رو

هدف  ندیبچ راکارت  یرو ریاست که زودتر تصو یکنیبرنده باز

  .باشد  یم یابیالگو  یهندس میکودکان با مفاه ییآشنا یباز

 0 استاندار مه فراز مسعود 2

 5باشد که  یم رانیمهره و تاس و صفحه نقشه ا یدارا یباز

و  داتیتول یآن مشخص شده است استان ها دارا یاستان رو

صفحه  یبا انداختن تاس رو کنانیباشند ، باز یم ییشغل ها

 سیاقدام به تاس یباز یکنند و مطابق راهنما یحرکت م

 افتیدر اقتیو نشان ل ندینما یم، کارخانه  مارستانیدانشگاه ، ب

،  اقتینشان ل افتیاست که با در یکنیبرنده باز. کنند  یم

 . ردیرا بر عهده بگ گرید یاستانها تیمسئول

 

0 
 مریم عابدی استاد

 هادی احمری
 2 مغناطیس دنیای

،  یمس میبا استفاده از آهن ربا، س سیمغناط میآموزش مفاه

عالقه در  جادی، به منظور ا یباز یو کتاب راهنما... راده آهن و ب

 .درس علوم به کودکان است یریادگی
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 وحیده رستمی 4
 پله بهارکو فعل 

 (فارسی التین)
5 

سه  یجهت کودکان ناشنوا و کم شنوا در سه سطح و برا یسرگرم نیا

 یازب هیشب. شده است  یطراح یسیو انگل یبه زبان فارس یگروه سن

با انداختن  کنانیباز. چند نفره قابل انجام است  یال 2منچ و به صورت 

با  رندیگ یکه قرار م یو در خانه ا ندینما یتاس در صفحه حرکت م

کمک به کودکان  یهدف باز. سازند  یفعل جمله م ناستفاده از آ

افعال و جمله  یریادگیو  یمهارت کالم شیناشنوا و کم شنوا در افزا

 .در کافه بازار وجود دارد  یباز شنیکیضمنا اپل. باشد  یم یساز

 

 علیرضا ذوالفقاریان 5
جامدادی آموزشی 

 بامداد تویز
2 

سطح  یکه رو یسطح استوانه ا 2 یدارا یکیپالست یجامداد

قرار دارد که با  ییقسمت ها یسطح خارج یاعداد و رو یداخل

دهد  یماعداد را نشان  میتقس ایچرخاندن آن حاصل ضرب و 

به  میو آسان جدول ضرب و تقس عیسر یریادگی یهدف باز

 .باشد  یکودکان م

 

6 
سید مهدی سادات 

 بندری
 0 1فوتبالیست ها 

 2باشد و به صورت  یصفحه ، مهره و توپ و تاس م یدارا یباز

شود حرکت مهره توپ  یو قرمز انجام م یآب یها مینفره در ت

صفحه  یمار و پله رو یباز هیصفحه با انداختن تاس و شب یرو

که زودتر به  یمیمهره توپ ت ابدی یادامه م یباز یطبق راهنما

 یم افتیدر ازیامت 1گل به ثمر رسانده و  1برسد  فیدروازه حر

 . دینما

 

7 
سید مهدی سادات 

 بندری
 1 گوچال

 یکه دو حفره رو  03×63 یباز نیزم کی یدارا یصفحه ا یباز

. باشد  یم یو دو دسته باز یفلز یگو کیآن قرار داده شده ، 

چمن است و به صورت دو نفره  یرو یمانند ورزش هاک یباز

و با استفاده از  یباز یطبق راهنما کنانیباز. شود  یانجام م

 کنیرا به درون حفره باز یفلز یگو ستیبا یم یدسته باز

 . ردیبگ ازیامت 1و  ندازدیب فیحر
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 .شده است  یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک پارچه ا 4 نعروسک شامو نیکو ناصر زاده 4 

 

 .شده است  یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک پارچه ا 4 عروسک میتا نیکو ناصر زاده 9

 

 .شده است  یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک پارچه ا 4 عروسک  بیگو نیکو ناصر زاده 13
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 .شده است  یکودکان طراح یجهت سرگرم یعروسک پارچه ا 4 عروسک توشیپی ناصر زاده نیکو 11

 

 0 سبد گردونی مهری امیدیان 12
نفره انجام  6 یال 2صفحه و مهره و تاس بصورت  یدارا یباز

 یباشد ول یم یمونوپول یباز هیشب یسرگرم نیا شودیم

 .شده است جادهیا یو صفحه باز میدر مفاه یراتییتغ

 

 1 ماز تعادلی نجمه زورمند 10

تفاوت که از دو صفحه  یباشد باکم یماز م هیشب یسرگرم نیا

و  یفلز هیپا(ازاتیو صفحه امت یصفحه باز)شده  لیتشک یباز

خانه ها استفاده شده  نیحرکت ب یمهره از کپسول  برا یبه جا

 دیبرنده خواه دیکن تیهدا یدر انتها اگر مهره را به خانه اصل

  .شد

 سید محمود فخری 14
- مهندسی خالقیت

 بسته شهربازی
2 

قطعات با  نیباشد که با اتصال ا یقطعه م 74شامل  یسرگرم نیا

 شودیم جادیا یشهرباز لیوسا گریکدی
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 سید محمود فخری 15
- مهندسی خالقیت

 بسته محیط زندگی
2 

باشد که با اتصال قطعات با  یقطعه م 61شامل  یسرگرم نیا

 . شودیم جادیا یزندگ طیموجود در مح لیوسا گریکدی

 

 سید محمود فخری 16
- مهندسی خالقیت

 بسته مدل حرکتی
2 

قطعات با  نیباشد که با اتصال ا یقطعه م 77شامل  یسرگرم نیا

حرکت و  میکودک با مفاه ییجهت آشنا یحرکت لیوسا گریکدی

 شود یم جادیانواع حرکت ا

 

 سید محمود فخری 17
- قیتمهندسی خال

 بسته چرخه زندگی
2 

باشد که با اتصال  قطعات با  یقطعه م 72شامل  یسرگرم نیا

 شودیم جادیگوناگون ا لیوسا  گریکدی

 

 سید محمود فخری 14
- مهندسی خالقیت

 بسته حمل و نقل
2 

قطعات با  نیباشد که با اتصال ا یقطعه م 66شامل  یسرگرم نیا

 شودیم جادیا.. و یی ما مانند خودرو،چراغ راهن لیوسا گریکدی

 

 سید محمود فخری 19
- مهندسی خالقیت

 بسته جانداران
2 

باشد که با اتصاالت قطعات با  یقطعه م 43شامل  یسرگرم نیا

باعث  یسرگرم نیا شود یم جادیا واناتیحاشکال  گریکدی

 .شودیچشم و دست کودک م یو هماهنگ تیپروش خالق
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23 
شرکت هوشمند افزار 

 اصنعت پوی

ربات آموزشی کد 

 نویسی

 pbotپی بات 

6 
یک ربات پوپا است که روند یادگیری کد نویسی را برای کودکان 

 ورهای داخل این ربات قابلیتسبا توجه به سن. آسان تر می کند

 .موجود می توان با این ربات نقاشی کرد های 

 

 0 خط سفید سید محمد اسدالهی 21

کارت قبل از شروع  یعدادت.باشد ینفره م 4 یال 2 یباز کی

که با شماره در صفحه  یمربع یطبق راهنما در خانه ها یباز

شروع  یبا انداختن تاس باز رندویگیمشخص شده قرار م یباز

د دار اریدر اخت یرتشیتعداد کارت ب یکنیدر انتها هر باز شودیم

  شودیبرنده اعالم م

 0 رمضان سید محمد اسدالهی 22

و  یو کارت باز یصفحه باز یباشد دارا یه منفر 4تا  2 یباز کی

 یشروع باز یبا انداختن تاس باز یباز یبا توجه به راهنما

دارد  اریدر اخت شتریتعداد کارت ب یکنیو در انتها هر باز.شودیم

  شودیبرنده اعالم م

20 
موسسه میراث 

 فرهنگ و تمدن پارس

سه بعدی  جورچین

 چوبی برج آزادی
0 

قطعه که با تعدادی شده از  لیتشک  ییپله ا یبرج آزاد نیجورچ

ماکت  برج  یسه بعد نیجورچ گریکدیقطعات به  نیاتصال ا

 .دیآ یبوجود م  ییپله ا یآزاد

 

24 
موسسه میراث 

 فرهنگ و تمدن پارس

سه بعدی  جورچین

 آتشکده یزد
0 

قطعه که با اتصال تعدادی شده از  لیتشک زدیآتشکده  نیجورچ

  زدیماکت  آتشکده  یسه بعد نیجورچ گریکدیقطعات به  نیا

 .دیآ یبوجود م
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25 
موسسه میراث 

 فرهنگ و تمدن پارس

سه بعدی  جورچین

مقبره میرزا کوچک 

 خان جنگلی

0 
شده از  لیتشک  یکوچک خان جنگل رزایمقبره م نیجورچ

سه  نیجورچ گریکدیقطعات به  نیقطعه که با اتصال اتعدادی 

 .دیآ یبوجود م   یکوچک خان جنگل رزایماکت  مقبره م یبعد

 

26 
موسسه میراث 

 فرهنگ و تمدن پارس

سه بعدی  جورچین

مصلی امام خمینی 

 (ره)

0 
قطعه که با تعدادی شده از  لیتشک ینیامام خم یمصال نیجورچ

امام  یمصال یماکت سه بعد گریکدیقطعات به  نیاتصال ا

 .دیآ یبوجود م ینیخم

 

27 
موسسه میراث 

 تمدن پارسفرهنگ و 

سه بعدی  جورچین

 برج آزادی
0 

 نیشده از قطعه که با اتصال ا لیتشک یبرج آزاد نیجورچ

 .دیآ یبوجود م یبرج آزاد یسه بعد نیجورچ گریکدیقطعات به 

 

 ساجده ثابت 24
عروسک پایه چوبی 

 خان فیروز
 کودکان یعروسک جهت باز 4

 



9 

 

 ساجده ثابت 29
عروسک پایه چوبی 

 جون اما جون و آقا
 کودکان یعروسک جهت باز 4

 

 0 نبرد من علی تاج الدینی 03

 2باشد که  یم یباز یصفحه شش ضلع کی یدارا یسرگرم نیا

مهرها حرکت  یارهایبا توجه به ش ردیگیدر بر م کنیباز 6 یال

خانه  7خانه از  4که  یکنیو در انتها آن باز شود یآنها مشخص م

  .شودیم مبرنده اعال دینما ریرا تسخ یانیم

 0 کیستا فرشاد جلیلی 01

هر شرکت کننده باید طبق نقشه شکل سمت چپ به صورت 

دلخواه مهره ها را بچیند و با جابجایی مهره ها و استفاده از خانه 

مثل شکل مهره ها را بر اساس رنگشان  ،چیدن ترتیبیو کمکی 

  سمت راست درآورد

02 
 علی رضایی

 هانیه آبساالن

ن انگلیسی تو

 چطوره
2 

   نفر انجام  4 یال 2 نیب یباشد باز یمنچ م هیشب یسرگرم نیا

وبا توجه به ستون کنار  شودیدر ابتدا  تاس انداخته م شود یم

 توانیوم شودیداده م یسیپاسخ سواالت به زبان انگل  کنیباز

 .گرددیرا ادمه داد و اگر پاسخ درست نباشد به عقب بر م یباز
 

 1 دستی توپ علی طحانی 00
این سرگرمی دارای یک صفحه بازی و تعدادی توپ می باشد که 

از سه روزنه تشکیل شده است با توجه به قوانین بازی باید سه 

  . توپ داخل روزنه های ایجاد شده انداخته شود
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04 
 سید علیرضا برید

 نیک پور
 2 عمارت

 یو تعداد یصفحه باز کی یباشد  دارا یم یکارت یباز کی

 شودیدر ابتدا تاس انداخته م  یعدد تاس چند وجه کیو کارت 

برای  یباز نیرا آغاز نموده  ا یباز یو راهنما نیبا توجه به قوان

  .شده  است یبا مشاغل طراح ییناشو آ یمال تیریمد
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  42/4/89    جلسه کميسيون  مورخاولين بررسي شده در توليدی ليست پرونده های 

 

 

 عکس خالصه يگروه سرگرم نام سرگرمي نام طراح ردیف

 0 ریسک عادل مقصود پور 1

 یباز یاجزا. شود  ینفره انجام م 2که به صورت  یصفحه ا یباز

مهره سرباز قرمز  53عدد کارت قلمرو ،  04،  یشامل صفحه باز

و قرمز است ،  ی، سواره نظام و توپخانه آب یمهره سرباز آب 53،و 

 یم فیقلمروها را تعر یباز یفاده از راهنمابا است کنانیباز

  . دیقلمرو را تصرف نما 23است که زودتر  یکنیبرنده باز.  ندینما

 زهرا صفری 2
یک تیکه  جورچین

 حیوانات دریایی
0 

 ییاز جنس چوب با هدف آشنا ییایدر واناتیاشکال ح نیجورچ

 .قطعات است  یو جاگذار ییایدر وانانیکودکان با ح

 

 0 تلو تلو عود فقانیمس 0

شود  ینفره انجام م 4 یال 2که به صورت  یتعادل یصفحه ا یباز

با انداختن تاس و تعداد شماره مشخص شده با بر  کنانیباز

گذاشتن ژتون ها توپ را به سمت موانع مربوط به  ایداشتن و 

.  ندینما یم تیهدا یباز یمطابق راهنما شانیرنگ مهره ها

 ندازدیبه سوراخ هم رنگ مهره خودش بکه توپ را  یکنیباز

 یکنیباز ییبرنده نها,  دینما یاست و مهره را خارج م یبرنده باز

 .خارج شود  یاز باز شیاست که زودتر تمام مهره ها
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4 
نرگس عظیمی ستوده 

 کاشانی

 رنگ 6خمیر بازی 

 به همراه ابزار
4 

چه چسبد و اگر ب یو به دست نم باشدیم یاهیگ یباز ریخم نیا

آن  یافتد در بسته بند ینم یگونه اتفاق چیببلعد ه ییا

 یساخت اشکال مختلف و از رنگها یوجود دارد برا ییشابلونها

 .استفاده شده است ریشاد در ساخت خم اریبس

 

5 
نرگس عظیمی ستوده 

 کاشانی

 رنگ 12خمیر بازی 

 به همراه ابزار
4 

و اگر بچه  چسبد یو به دست نم باشدیم یاهیگ یباز ریخم نیا

آن  یافتد در بسته بند ینم یگونه اتفاق چیببلعد ه ییا

 یساخت اشکال مختلف و از رنگها یوجود دارد برا ییشابلونها

 .استفاده شده است ریشاد در ساخت خم اریبس

 

6 
نرگس عظیمی ستوده 

 کاشانی

 رنگ  14خمیر بازی

 به همراه ابزار
4 

چسبد و اگر بچه  ینمو به دست  باشدیم یاهیگ یباز ریخم نیا

آن  یافتد در بسته بند ینم یگونه اتفاق چیببلعد ه ییا

 یساخت اشکال مختلف و از رنگها یوجود دارد برا ییشابلونها

 .استفاده شده است ریشاد در ساخت خم اریبس

 

 جواد ترابی 7
 الفبای فارسی آهنربایی

 بازی آموز بزرگ
2 

شده  یطراح ییبتدامقطع اول ا یآموزش فارس یبرا یباز نیا

 یم ییهمان فونت کتاب اول ابتدا قایاست و فونت حروف دق

است  یسیبه عنوان زنگ خوشنو یقسمت یالفبا دارا نیا.باشد

شروع و  ییکه حروف چطور نوشته شود و از چه نقطه ا نگونهیا

باشد  یم یسیطحروف مغنا یالفبا دارا نیا.ابدیدر کجا خاتمه 

 .صفحه کلمه ساخت نییحروف گذاشت و پا یتوان رو یکه م
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 جواد ترابی 4
شابلون محیط و 

 مساحت بازی آموز
2 

وجود دارد که بچه ها به  یاشکال هندس یبسته تعداد نیدر ا

توانند با توجه  یآشنا شده و م یآنها با اشکال هندس لهیوس

و مساحت هر شکل  طیهر شکل با روش محاسبه مح ینوشته رو

 .رندیبگ ادیآشنا شده و 

 

 جواد ترابی 9
کلید آموزش ریاضی 

 تقسیم
2 

 یکه رو یکه بچه ها با توجه به عالمت باشدیصورت م نیبه ا یباز

به نقطه  ییرا شروع کرده و نخ را از نقطه ا یباز باشدیکارت م

که تمام اعداد بهم وصل شده بعد  یتا زمان کنند،یوصل م گرید

از صحت  توانندیم دیشت کلو با توجه به خطوط پ گردانندیبرم

 .خود باخبر شوند یاضیو ر یباز
 

 جواد ترابی 13
کلید آموزشی ریاضی 

 ضرب
2 

 یکه رو یکه بچه ها با توجه به عالمت باشدیصورت م نیبه ا یباز

به نقطه  ییرا شروع کرده و نخ را از نقطه ا یباز باشدیکارت م

صل شده بعد که تمام اعداد بهم و یتا زمان کنند،یوصل م گرید

از صحت  توانندیم دیو با توجه به خطوط پشت کل گردانندیبرم

 .خود باخبر شوند یاضیو ر یباز

 

 جواد ترابی 11
کلید آموزش ریاضی 

 جمع
2 

 یکه رو یکه بچه ها با توجه به عالمت باشدیصورت م نیبه ا یباز

به نقطه  ییرا از نقطه ارا شروع کرده و نخ  یباز باشدیکارت م

که تمام اعداد بهم وصل شده بعد  یتا زمان کنند،یوصل م گرید

از صحت  توانندیم دیو با توجه به خطوط پشت کل گردانندیبرم

  .خود باخبر شوند یاضیو ر یباز
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 جواد ترابی 12
کلید آموزش ریاضی 

 تفریق
2 

 یکه رو یکه بچه ها با توجه به عالمت باشدیصورت م نیبه ا یباز

به نقطه  ییرا شروع کرده و نخ را از نقطه ا یباز باشدیکارت م

که تمام اعداد بهم وصل شده بعد  یتا زمان کنند،یوصل م گرید

از صحت  توانندیم دیو با توجه به خطوط پشت کل گردانندیبرم

  .خود باخبر شوند یاضیو ر یباز

 0 منچ و مار پله بازی برد مجید بوجاری 10

گونه هست که هر  نیبه ا یباز. دو تا چهار نفره است یباز نیا

 یشروع شده و مشخص م یتاس باز لهیمهره داردو به وس 4نفر 

هر کس زودتر . مهره آن فرد چند خانه حرکت کند دیکه با. گردد

  .باشد یم یرا به داخل خانه ببرد برنده باز شیمهره ها

 مجید بوجاری 14
 دوز چهارسو کالسیک

 بازی برد
0 

. میمتفاوت دار یهست که دو مهره با رنگها نگونهیدوز به ا یباز

 کنیهر باز میانداز یاز باال داخل دوز م کیبه  کیمهره ها را 

آن  ندیبتواند زودترسه مهره خود را در هر جهت کنار هم بچ

 .است یبرنده باز کنیباز

 

 1 مینی شوتبال مجید بوجاری 15

پرتاب توپ دارند  تیار که قابلدو دسته سبد د لهیبه وس یباز

طرف توپ را پرتاب  کیاز  یکیکه  نطوریشود به ا یانجام م

 یوگرنه بازنده م ردیتوپ را بگ دیدر آن طرف با گریکرده و فرد د

  .شود

 0 چالیک مجید بوجاری 16

را وسط قرار داده و هر  یصفحه باز.باشد یدو نفره م یباز نیا

 نیبعد توپ ها را با استفاده از زم.باشدیتوپ م 4 یدارا کنیباز

 نیزم یرو دیکه اول با نطوریبه ا میانداز یصفحه م یبرو

اشکال  دیباشد که با یکارت م یتعداد یدارا یباز نیدر ا.بخورد

را  یهر شکل یکرد هرکس ستتوپ ها در لهیآنها را به وس یرو

 یکس تیو در نها داردیدرست کرد کارت مربوط به آن را برم

 .داشته باشد یشتریاست که کارت ب یبازبرنده 
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 2 برچین 13 محسن کبیری 17

 یباشد که پشت هر پولک اعداد یپولک م 102 یدارا یباز نیا

 یاز آنها شکل کوسه م ینوشته شده است و در برخ 9تا  1از 

 .باشد

که جمع  دید یپولک هارا به نوبت برگردانده هر کس یکی،  یکی

،  نی، ده برچ دیگوید آنها را برداشته و مشو یاز آنها ده م یدوتا

 دیآن بود با یکارت شکل کوسه رو کیبرگرداندن  نیاگر در ح

تعداد  یدر آخر هرکس. که جمع کرده را برگرداند ییتمام پولکها

 .است یباز برندهجمع کرده باشد  یشتریپولک ب

 

 محسن کبیری 14
جدول شگفت انگیز 

 اعداد
0 

  6*6و  4*4است که دو جدول سودوکو  بیترت نیبه ا یروش باز

معما در نظر گرفته شده است  یهرکدام تعداد یوجود دارد و برا

. 

است که طبق الگو  نطوریدهند به ا یکه انجام م یها کار بچه

که در نظر  ییکنند و آنها را در جا یاعداد را از صفحه جدا م

کردن  حل یشروع کنند برا دیدهند و بعد با یگرفته شده قرار م

 جدول ها

 

 0 بگرد و پیدا کن میوه ها محسن کبیری 19

آسان تا  یکه از چند معما دیباش یدفترچه م کی یدارا یباز نیدر ا

باشد که شما مثال  یم نگونهیبه ا یروش باز.باشد یسخت م یلیخ

 یطور دیشما با.شکل است کیتعداد از  هی ریاول در تصو یمعما

اگر . فقط معلوم باشد رهایه آن تصوک دینیالگوهارا در صحفات بچ

 .دینیروش حل آن را بب ریدر پشت هر تصو دیتوانی، م دینتوانست
 

 محسن کبیری 23
بگرد و پیدا کن  

 حیوانات
0 

 یکه از چند معما دیباش یدفترچه م کی یدارا یباز نیدر ا

باشد  یم نگونهیبه ا یروش باز.باشد یسخت م یلیآسان تا خ

شکل  کیتعداد از  هی ریاول در تصو یکه شما مثال معما

که آن  دینیالگوهارا در صحفات بچ یطور دیشما با.است

در پشت هر  دیتوانی، م دیاگر نتوانست. فقط معلوم باشد رهایتصو

 .دینیروش حل آن را بب ریتصو
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 0 پینگو محسن کبیری 21

ه حصف یمهره ها را بر رو یباز نیدر ا.باشد یدو نفره م یباز نیا

بعد با استفاده از   میده یو پنگوئن را در وسط قرار م دهیچ

چه تعداد مهره  دیشود که با یگردونه شانس هر فرد مشخص م

 .باشد یم یبازنده باز ندازدین را بئو بعد هرکه پنگو ندازدیرا ب
 

 2 الگو یاب محسن کبیری 22

 نیا.باشد یبا اشکال مختلف م ییقطعه آهنربا 72 یدارا ابیالگو

و شمارش و رابطه  ی، دسته بند یابیبه کودکان الگو لهیوس

به بچه ها  یاضیر قیهست را از طر یاضیر میکه در مفاه یمنطق

 .دهد یآموزش م
 

 0 زوم محسن کبیری 20

صفحه زوم  کهی یدارا کنیزوم دو تا چهار نفره است هر باز یباز

 باشد یطرف سبز ساده تر وقرمز سخت تر م.باشد یدو طرفه م

را در وسط گذاشته و   یهست که کارتها نگونهیبه ا یباز وشر

کردن  دایپ یو به سرعت در پ میگردان یاز کارتها را برم یکی

کند آن کارت  دایروند و هر کس زودتر پ یکارت م یرو ریتصو

باشد  یشتریکارت ب یکه دارا یکس تیشود در نها یاو م یبرا

 .است یبرنده باز

 

 2 و عالیم ریاضی اعداد محسن کبیری 24

 نیو ا.کند یبخش و لذت آور م یرا شاد یاضیدرس ر لهیوس نیا

 یدارا.باشد یدانش آموزان کالس اول م ازیمجموعه با توجه به ن

. باشد یبرد ، وقابل حمل و نقل م تی، تخته وا یسیصفحه مغناط

 یی، آشنا کیبه  کی،تنازل  یابیبا اعداد و ارقام ، الگو ییآشنا

 یباز نیا یاز جمله کاربرد ها یساعت و اشکال هندسبا اعداد 

 .باشند یم
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 1 شوتبال محسن کبیری 25

پرتاب توپ دارند  تیدو دسته سبد دار که قابل لهیبه وس یباز

طرف توپ را پرتاب  کیاز  یکیکه  نطوریشود به ا یانجام م

 یوگرنه بازنده م ردیتوپ را بگ دیدر آن طرف با گریکرده و فرد د

 .شود

 

 بهرام داریانی 26
بسته اریگامی طرح دار 

 ساده رنگی
2 

این سرگرمی یک بسته اوریگامی است که با توجه به راهنمای 

 بازی کودک می تواند اشکال مختلفی را بسازد

 

 0 بریکس حامد پیشوایی 27
قطعات لگومانندی که با سرهم شدن قطعات داخل همدیگر 

ی و سازه های نظیر هلی تبدیل به احجام دو بعدی و سه بعد

 .می شود... کوپتر و هواپیما و 

 

 0 کاپیتان مجید رحیمی 24

ابتدا یکی از معماها را انتخاب می کنیم و قطعه های پازل و 

کشتی ها را روی صفحه مطابق شکل قرار داده و کشتی ها را با 

چرخاندن قطعه های چرخیده پازل به سمت مقصد نهایی حرکت 

تی همه کشتی ها روبروی پیکان های هم رنگ می دهیم تا وق

  رسانده شود
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 0 چینک مجید رحیمی 29

مطابق راهنمای بازی یکی از معماها را انتخاب کرده و قطعات 

پازل را مطابق صفحه بازی قرار می دهیم و قطعات از هرجهت و 

از هر طرف در صفحه گذاشته می شود و هر معما فقط یک راه 

 .حل دارد

 

 2 شطرنج کاغذی هین محمدیشا 03
 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

  .کننددرست  یکاغذ یها یتوانند کاردست یم

 

 2 سگ پشمالو کاغذی شاهین محمدی 01
 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

 .کننددرست  یکاغذ یها یتوانند کاردست یم

 

 2 گربه مو کوتاه کاغذی ین محمدیشاه 02
 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

 .کننددرست  یکاغذ یها یتوانند کاردست یم
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 2 سنجاب جنگلی کاغذی شاهین محمدی 00
 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

 .کننددرست  یکاغذ یها یتوانند کاردست یم

 

 شاهین محمدی 04
خرگوش کوچولو 

 کاغذی
2 

 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

 .کننددرست  یکاغذ یها یتوانند کاردست یم

 

 شاهین محمدی 05
الک پشت دریایی 

 کاغذی
2 

 نیاست که کودکان با کمک والد ییمقوا یها یکاردست یاز سر

 .کنندست در یکاغذ یها یتوانند کاردست یم

 

 0 خالقیت و معماری هنگامه ژالی 06

قطعه آجر  و بلوک کوچک جهت  140 یدارا یسرگرم نیا

شده  یطراح یو ساخت معمار یکودک با امور معمار ییآشنا

 یباز یبا توجه به راهنما  گریکدیاست  با اتصال قطعات به 

 .شودیساخته م یمکان یمعمار
 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یباز اسباب 1 لودر چوبی علی رجبی 07
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 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 تراکتور چوبی علی رجبی 04

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 هلیکوپتر چوبی علی رجبی 09

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 سگ چوبی چرخ دار علی رجبی 43

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 ملخ چوبی چرخ دار علی رجبی 41

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 هواپیما چوبی چرخ دار علی رجبی 42

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 بیل مکانیکی چوبی علی رجبی 40
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 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 فیل جغجغه ای چوبی سیده طلیعه حسینی 44

 

 سیده طلیعه حسینی 45
جوجه تیغی جغجغه ای 

 چوبی
 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 هواپیمای چوبی سیده طلیعه حسینی 46

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 ماشین چوبی سیده طلیعه حسینی 47
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 سیده طلیعه حسینی 44
هلی کوپتر جغجغه ای 

 چوبی
 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 اردک چوبی سیده طلیعه حسینی 49

 

 شده است دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 خرگوش چوبی سیده طلیعه حسینی 53

 

 ستشده ا دیمختلف تول یبه شکل ها یچوب یها یاسباب باز 1 روباه چوبی سیده طلیعه حسینی 51
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 0 پرنده های کاغذی بهراد واجدی 52

این سرگرمی شامل طرح های از پیش آماده شده انواع موشک ، 

روی کاغذ می باشد که بعد از ساخت ... هواپیما، باله های پرنده و

و طبق دستور العمل ساخت در اختیار . قابلیت پرواز باالیی دارد

  .بازیکن قرار می گیرد

 ی نژادسید حسن امام 49 -50

جورچین سه بعدی 

-ماک) (عنوان 07) آبان

-تانک-جیپ -قطار-مورچه

 -گاو وحشی -موتور هارلی

هلی  –پلنگ  -جرثقیل

 -سنجاقک -بره -کوپتر

 –پروانه  -هواپیما ملخی

 –پاگنده  -سه چرخه -مگس

-اسب -جاکلیدی گوزن

 -بولدوزر -ساعت -لیفتراک

 -الک پشت -عقاب -عقرب

انه خ -دایناسور –قورباغه 

جغد  -خروس -عروسکی

ماشین  -مار -آسباب بادی

 -f15جت  –اتوبوس  -مسابقه

 ( برج ایفل

0 
 گریکدیاست  که با اتصال قطعات به  یسه بعد نیجورچ کی

 .دیآ یبدست م یسه بعد یماکت چوب کی
 

 

 

 

 


