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جديد

271000  ملصقات جدول الضرب   290 

وهي عبارة عن 20 ملصق طوهلا 120 سم وارتفاعها يرتاوح 
بني 8 او 12 سم  توضع على درج املدرسة ليقوم الطالب 
بتعلم جدول الضرب من خالهلا وميكن ازالتها بسهولة وهي 

لعبة خمصصة للسالمل كما ان كل ملصق يتكون من مخس 
متارين خبمس الوان خمتلفة

271001  ملصقات	العدد	1	صحيح	وكسوره   150

وهي عبارة عن 21 ملصق طوهلا 100 سم وارتفاعها 8 سم 
يتعرف الطالب على العدد 1 وكسره ليصل اىل كسر 1/12 

وكل كسر حيمل لون خمتلف.



جديد
الصفوف	األساسية

سجادة	الضرب	   320      271034
وفهم  تعلم  على  تساعد  سم   171*171 حبجم  سجادة 
جدول الضرب حيث كل لون يدل على ميزة مشرتكة لألرقام. 

حتتوي على 2 احجار من النرد حىت الرقم 9، 32 قرص و4 
شبابيك ب4 الوان خمتلفة.  

 320 سجادة	السلم	واحلية					       271036
لعبة السلم واحلية عبارة  عن سجادة تتكون من الفلني حجمها 

180*160 سم وحجر نرد حجم كبري واربع قطع لعب

271035 سجادة	املال	-	شراء	وبيع		     330 
سجادة حبجم 160*160سم تساعد على التعرف على العمالت 
الورقية واملعدنية، العد، الفرق ما بني العمالت، مجع وطرح مبالغ من 
املال، طريقة تركيب االرقام، تعلم املبىن العشري، مجع وطرح اعداد 
كبرية، الضرب، التعرف على اساسيات الكسور، والتعامل مع 

النسب املئوية.

 جديد!	
 عرض	

320	شيكل!



 جديد في 
الهندسة هندسة

271037   االجسام	والشبكات	               169  
جمموعة اجملسمات اهلندسية تتكون من ستة  اشكال بالستيكية خمتلفة 
رابعي،  هرم  ثالثي،  هرم  اسطوانة،  مكعب،   : وهم  سم   10 حبجم 

خمروط، منشور. 

االجسام				و		الشبكات	  340  		271038
حبجم  خمتلفة  اشكال  تسع  من  تتكون  اهلندسية  اجملسمات  جمموعة 
51سم، حتتوي على خيط داخلي مير وسط اجملسم ليمكن لطالب من 

حساب املساحة الداخلية 

271039 لعبة	االشكال	اهلندسية	املغناطيسية		 )74	قطعة(    
لعبة البناء واالبداع من االشكال اهلندسية وهي لعبة تتكون من 47 
قطعة متنوعة من االشكال اهلندسية مثل : املربعات ، املستطيالت ، 
واملثلثات ، السداسي والعصي لتكوين اشكال هندسية اخرى. طول 

الضلع 6-7 سم تتكون من نوعية عالية اجلودة وميكن تركيبها بسهولة 
جدا 

 جديد!	
 عرض		

495	شيكل!

جديد!

جديد!

وسائل تعليمية اخرى يف صفحة 20



االوراق	النقدية	والنقود	
املعدنية	املغناطيسية	

لعبة	االوراق	النقدية	واملعدنية	املغناطيسية	وهي	لعبة	
ميكن	من	خالهلا	تعلم	الرايضيات	عن	طريق	تعلم	اجلمع،	

الطرح،	الضرب	والقسمة	ابستخدام	النقود	كما	اهنا	
لعبة	ليست	فقط	لتعلم	الرايضيات	بل	اهنا	تعلم	كيفية	
استخدام	النقود	ومعرفة	الفرق	بني	العمالت	املعدنية	

والورقية	كما	اهنا	من	املغناطيس	ميكن	وضعها	على	لوح	
مغناطيسي	

ميكن شراء: 
271040 اوراق	نقدية	مغناطيسية	)24	ورقة(	  99 

حتتوي على: 10 اوراق فئة مئة شيكل، 6 اوراق فئة عشرين 
شيكل، 4 اوراق فئة 50 شيكل، 2 اوراق فئة مئيت شيكل، 

ورقة عشرة يورو، وورقة عشرة دوالر.
 

271041 نقود	معدنية	مغناطيسية	)80	قطعة(  89  
حتتوي على: 20 قطعة شيكل واحد، 12 قطعة 2 شيكل، 12 

قطعة 5 شيكل، 12 قطعة 10 شيكل، 12 قطعة 1/2 شيكل، 
12 قطعة 10 اغورة. 

ميكن	شراء	الواح	مغناطيسية	أبحجام	خمتلفة:
لوح مغناطيسي قابل للمسح صغري 25*35 سم    
لوح مغناطيسي قابل للمسح متوسط احلجم 60*80    

لوح مغناطيسي قابل للمسح كبري 80*120            

وسائل	تعليمية
	لصفوف	األول	والثاين

عرض!
4	الواح	شخصية	+	جمموعة	اوراق	نقدية	ومعدنية	269	شيكل	

بدل	314	شيكل	



نرد	بداخل	نرد       12    271044
نرد شفاف بداخله نرد مصنوعة من البالستيك حبجم 3 سم، تساعد الطالب 

على تعلم  العمليات  احلسابية  األربعة بطرق سهلة وممتعة. 

قبة	النرد	                                  19   271045
قبة مصنوعة من البالستيك الشفاف تتكون من 2 احجار نرد مرقمة 

وحجر نرد فعالية. ميكن استخدامها لتعليم العمليات احلسابية األربعة

جديد!

قوالب	الي	  49   271046
منوذج كميات لتنظيم االرقام 
اليت تساعد على تعلم اجلمع 

والطرح من خالل الدوائر 
 وااللوان حىت العدد 100.

95 ميزان	االعداد	حجم	كبري        271042
وهي عبارة عن لعبة مقارنه االعداد مع االوزان وميكن من خالهلا تعلم عمليات 

اجلمع والطرح والضرب من خالل التجارب ووضع االرقام على امليزان واكتشاف 
العالقة بني االرقام. يف حال اتزن امليزان يعين ان االجابة صحيحة. متوفر حبجم 
46 سم عرض وارتفاع 30سم. يشمل 20 عصى من نفس الوزن ومرفق معها 

اوراق عمل 

 49 ميزان	األعداد	حجم	صغري	  	271043
وهي عبارة عن لعبة مقارنه االعداد مع االوزان وميكن من خالهلا تعلم 
االرقام  ووضع  التجارب  خالل  من  والضرب  والطرح  اجلمع  عمليات 
على امليزان واكتشاف العالقة بني االرقام. يف حال اتزن امليزان يعين ان 
االجابة صحيحة    متوفر حبجم 37 سم عرض وارتفاع 15 سم مع 

20 عصى من نفس الوزن           
 حيتوي على 
بطاقات لعب

 عرض!	
سعر	الواحدة	عند	شراء	
اكثر	من	20	صنف:	

35	شيكل!



	للتلميذ       31  271033 لعبة	املبىن	العشري	
عليه  مطبوع  مربع  على  حتتوي  وسيلة  وهي 
االرقام من 100-1 كما وحتتوي على 100 
قطعة حبجم 1 سم وعشرة من مسطرة العشرات 

لعبة	الزهرة	السحرية	                         95  	  271002
وهي لعبة يتعلم الطالب من خالهلا آحاد عشرات مئات 

من خالل جتميع اآلحاد سواي حيصل الطالب 
على شكل وردة وعند جتميع الوردات 

حيصل الطالب على 10 جمموعات اي 
انه يصل اىل الرقم 100 كما ميكن 

تعلم اجلمع والطرح ايضا 

 39                                           	 	 	 	 عاّلقة	االرقام	   271047
وهي عبارة عن عاّلقة من البالستيك املقوى مع 40 بطاقة ميكن من 
خالهلا تعلم اآلحاد والعشرات واملئات وااللوف مرفق معها ورقة تعليمات 

لكيفية االستخدام واقرتاحات للعب 

 15 لعبة	كرتونة	البيض                   	  271152
تعلم   على  تساعد  فلني.  طاابت   10 تشمل  "حقيقية"  بيض  علبة 

العمليات احلسابية الرئيسية. 

صندوق	مجع	املفقود		                                  20  271048
وهو صندوق يساعد االطفال على تعلم عمليات الطرح واجلمع 
من خالل عمليات حسابية والتفكري يف عدد اخلرزات املخبئة  
يف الصندوق للوصول اىل اجلواب الصحيح، حتتوي على 20 

خرزة 

 20    					 	 	 	 	 			 	 271049		القماش	السحري	-	مسائل	مجع			
20  						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 القماش	السحري	-	مسائل	طرح		 	 	271050
20 271051 		القماش	السحري	-	مسائل	مجع	وطرح	حىت	100       

 20 271052		القماش	السحري	-	مسائل	مجع	وطرح	حىت20          
تلعب عن طريق قشط النتيجة واختفائها بعد مدة زمنية قليلة . حجم القماشة 

25*35 سم وميكن الكتابة على القماشة  بقلم قابل للمسح.



 99                	 	 حجر	النرد	مع	جيوب		   271054
حجر نرد حبجم 15 سم مصنوع من االسفينج، حيتوي على جيوب 

شفافة للتغيري ما بني البطاقات حسب املوضوع املطروح للتعليم.  
              

 69 حجر	النرد	امللون	مع	جيوب	            	  271055
حجر نرد حبجم 15 سم. ميكن اللعب من خالله اباللوان. 

ميكن	اضافة:	
جمموعة	بطاقات:	االحرف،	االرقام،	البطاقات	املنقطة،	اشكال	

 هندسية،	حركات	اجلسم	-	25	شيكل	لكل	جمموعة.	
 بطاقات	خالية	)20	بطاقة(:	سعر	10	شيكل	

تسلسل	االحرف:	30	شيكل	

8 جديد!

271057   2	احجار	نرد	مرقمة	كبرية   35 271056  2	احجار	نرد	منقطة	كبرية		35 

271058  حجر	نرد	كبري	للمسائل	احلسابية	  18 
مصنوع من االسفينج ذات جودة عالية حبجم 13 سم

271061   احجار	نرد	حىت	العدد	9	حبجم	14	سم               26          

271060 االقماع	امللونة         
االقماع امللونة حبجم القاعدة 5 سم وطول 12 سم الستخدامها يف 

العاب متنوعة لالطفال 

 28    	 	 271062  احجار	نرد	اسفينجية	منقطة	6	سم		
احلسابية  املسائل  لتعلم  االسفينج  من  وملونة  منقطة  نرد  احجار   2

واستعماهلا يف العاب خمتلفة.  

جديد!
جديد!

 59 	مرت	االعداد	من100-0              271059
مرت طوله 5 مرت لألعداد ما بني 100-1 مع وضوح االرقام العشرية.  

 عرض!	
20	شيكل



  170                	 برج	االرقام													   271063
تتكون من 10 اسطواانت مرقمة من 10-1 ذات جودة عالية حبجم 

10 سم. ابالضافة اىل كرتني.

لعبة	رمي	احللقات	احلسابية	                    99 	  271064
اجلسدية  احلركة  بني  لعبة جتمع  وهي  االعداد  مع  احللقات  رمي  لعبة 
يتم احلصول  اليت  احللقات ومجع االعداد  والتفكريية وهتدف اىل رمي 
عليها. حجم اللعبة 56*56 سم وميكن حفظها يف كيس من القماش 

مرفق معها 

 329 لعبة	هتديف                                     271065

التهديف حيث حتتوي  الربط بني احلركة والرتكيز على  لعبة هتدف اىل 
لفعاليات حرة.  وجهة  واشكال  والوان  ارقام  وهي   اربع جوانب  على 
حبسب  التهديف  ميكن  خمتلفة.  ابلوان  رمي  كيس   21 اللعبة  تشمل 

املرحلة. قابلة للغسل 

احلساب	واحلركة
	للصف	األول	والثاين	

	              290 جديد! 	 	 	 لعبة	حساب	االمساك		 	271066
وهي لعبة هتدف إىل اجلمع بني الرايضيات واملهارات احلركية الدقيقة واللعب 
اجلماعي. حتتوي اللعبة على صناراتن لصيد السمك و30 مسكة كل مسكة 

حتمل رقم من 1-30 ولون معني. ميكن من خالل هذه اللعبة تعلم االلوان، 
التعرف على االرقام،  تسلسل االرقام، املقارنة، عملية اجلمع والطرح. ميكن 

اللعب فيها عن طريق وضع االمساك على سطح مستقيم او حوض رمل او ماء 



  139 لعبة	التوازن	    271003
وهي لعبة توازن مصنوعة من البالستيك املقوى ابعادها 10*12.5*58 

سم ميكن ان حتمل وزن حىت 90 كيلو غرام  

  399 لعبة	عبور	االشكال	اهلندسية                    271068
وهم  خمتلفة  الوان  بستة  هندسية  اشكال  على ست  لعبة حتتوي  وهي 
املربع، الدائرة ، السداسي، اخلماسي، املثلث، والنصف دائرة. مصنوعة 
من البالستك املقوى ذو جودة عالية حبجم 70*70 سم ميكن ايقافها 
على االرض عن طريق قواعد صغرية. يقوم االطفال ابلزحف داخلها 

حبسب النشاط احملدد هلم

 99 271067 لعبة	الالهنائي                 
وهي لعبة تعمل على الرتكيز على احلركة. على الطفل أن حياول 
مترير الكرة يف املسار دون أن تقع خارجه. هناك مخس اشكال 

للعب  



  199 271069  متاهة	التوازن	               
اللعب عليه من  54*40*2.5 سم. ميكن  صحن بالستيكي حبجم 

خالل الوقوف او اجللوس عليه. الوزن االقصى 60 كغم. 

  190 الدوران	املمتع	     271070
حبجم  كبرية  بالستيكية  حلقة 

ميكن  ، 4سم . 5 *2 5 *2 8
بعدة طرق عن طريق  اللعب 
وضع  ميكن  مثل:  الكرة 
احللقة،  جانب  على  الكرة 
خارج او داخل احللقة، عن 

طريق النفخ عليها او بواسطة 
حتتوي  وبسرعة.  ببطء  االصبع، 

على كرتني حبجمني خمتلفني. 

جديد!

جديد!

السجادة	احلسابية	          240     271071
سجادة حبجم 150*120 سم، تتكون من ارقام ملونة من 21-0. 
ميكن تعليم عدة مواضيع من خالهلا مثل: التعرف على االرقام، املقارنة 

فيما بينهم، العد، مسائل اجلمع والطرح، واملنافسة واملتعة يف التعلم. 



  890 زاوية	الدكان	                     271073
وهي من خشب عايل اجلودة مع مظلة حبجم 103*105*105 

سم 

 129 	 	 	 	 	 							 	 	 271074	امليزان	البالستيكي	لوزن	لرت	واحد		
 149 271075		امليزان	البالستيكي	لوزن	لرت	واحد	+	24	دب				 

امليزان البالستيكي لوزن لرت واحد، ميكن اللعب عن طريق وضع 24 دب أبوزان 
واحجام خمتلفة )4 غرام، 8 غرام، 12 غرام( للمقارنة بينها 

 279 271072  صندوق	الكاش  
االغورات  منها  خمتلفة  ابعداد  والورقية  املعدنية  العمالت  مع  الكاش  صندوق 
العشرين  فئة  من  النقدية  واالوراق  والعشرة  واخلمسة  والشيكل  النصف شيكل  
واخلمسني واملئة واملئتني مصنوعة من الكرتون املقوى وهدفها التعرف على املال 

العمالت	املعدنية	والورقية	
	العمالت	الورقية	)100( 25	من	كل	نوع        20  271023

 48 271024    العمالت		املعدنية			6	انواع    

اىل	السوق	
للصف	األول	والثاين	

جديد!

 عرض!
صندوق	الكاش	+	العمالت	
املعدنية	والورقية	315	شيكل	

فقط!	



271078   ابزل	الضرب	الكبري	                  55  
  55 ابزل	اجلمع	والطرح	الكبري	                      271079

 100 الذي حيتوي على  50/70 سم  للعب حبجم  لوح  يتكون من 
من جهة  الوجهني:  على  مطبوعة  مسائل ضرب، و100 سداسيات 
اخلرائط ومن جهة احلل. عند حل مجيع املسائل حيصل الطالب على 

خارطة اورواب. 

  37 لوتو	اجلمع	والطرح	                      271076
لوتو	الضرب	والقسمة                   37   271077

مبساعدة 6 الواح لعب و45 بطاقة لعب ميكن تعلم الضرب والقسمة   
واجلمع والطرح مبتعة. عن طريق املنافسة واملسابقة للحصول على 

االجاابت الصحيحة أبسرع وقت. 

ذكي	احلساب	                             70  	  271080
بواسطة 4 قواعد، على الالعبني 
احليابة  العمليات  على  اليمرن 
بطاقة   108 مبساعدة  األرعة 
أشخاص. ميكن   4 لعب، حىت 

لعب عدة مراحل: 
1( اجلمع والطرح 

والضرب  والطرح  اجلمع   )2
والقسمة

  60                	 مسار	من	ذهب	 	  271082
لوح مركب من قطع تركيبية، لوح ساعة ارقام، عقرابن، 4 جنود ملونة 
مجيع  عبور  يف  النجح  الطالب  على  انقاذ(.  )دواليب  قرص  و12 
املصاعب والوصول أوال اىل البيت بسالم عن طريق حساب اخلطوات 

)سهم أمحر يف هناية املسار(

العاب	رايضية
للصف	األول	والثاين	

60 اربع	ازواج	                             271083
عن طريق اللوح، على الطالب اجياد 
االرقام، مجعهم، طرحهم  ازواج من 

وضرهبم. 

 80 الرقم	احلي	                               271081
لعبة تساعد على تعلم اجلمع والطرح والضرب حىت العدد 18. حبيث 
حتتوي اللعبة على 4 اتالل مرقمة حىت العدد 18 وعلى الالعب ختبأة 
النتيجة. والرابح هو من خيبأ اكثر عدد من النتائج له ولل4 اشخاص 

معه.

الكرات	الذكية	                  18 
العاب  االهبام؟  يوجد حتت  ماذا  معرفة  الطالب  على  الكرة،  التقاط  عند 

رايضيات، لغة، عالقات اجتماعية من خالل الكرات الذكية.

كرة	االرقام 
كرة	االشكال	 	



		بناء	وتركيب	
للصف	األول	والثاين

 99 جمموعة	بوليدرون          	  271087
وهي جمموعة ميكن من خالهلا تصميم اشكال خمتلفة. ميكن وصل القطع 
بسهولة. تتكون  هذه اجملموعة من 40 قطعة من املثلثات و10 قطع من 
الشكل اخلماسي و20 قطعة من املربعات تساعد هذه اللعبة على الرتكيز 

والتعرف على االشكال اهلندسية املختلفة 

 20 قاعدة املكعبات	املتشابكة	     271085
املكعبات واملثلثات املتشابكة مع قاعدة للعمل اشكال متعددة اتيت مع 
مناذج للعمل. حجم حجر النرد 2 سم والقاعدة حتتوي على 100 ثقب  

العمر من 4 سنوات فما فوق 

بطاقات	لعب	للمكعبات     17	₪	    271086

املكعبات	املتشابكة	             69    271084
بنائهم  ميكن  وخمتلفة.  ملونة  مكعب   100 من  تتكون  جموعة 

وتركيبهم على بعضهم لتكوين أشكال هندسية عدة 

779          	 بوليدرون	العاب	تركيب	حبجم	كبري		 	  271004
وهي العاب تركيب ميكن ربطها بسهولة ببعضها البعض وتكوين اشكال 
ضخمة حتتوي على 40 مربع و40 مثلث ضخم ، العمار سنتان فما 

فوق 

 271088  		لوح	املسامريالكبري	+	مغيط        26  
أفقي  11 صف مسامري  من  يتكون  لوح حجمه 23*23 سم  وهو 
وعمودي وحيتوي على مغيط لتكوين اشكال. اييت مع 12 منوذج ذو 

وجهني مصنوع من البالستيك ذو جودة حبجم 15*15 سم

بطاقات	للوح	املسامري		      39    271089
12بطاقة طباعة وجهني مصنوعة من البالستيك حبجم 15*15 سم 

 عرض!	
4	الواح	مسامري	وجمموعة	بطاقات	لعب	
ب119	شيكل	بدل	143	شيكل!	



اللعب	ابحلركة،	واحلساب	واهلندسة		

 150 	لعبة	اهلندسة	)330	قطعة(		          271095
لتكوين  كرة   80 خمتلفة  ابطوال  عامود   250 على  حتتوي  لعبة  وهي 
على  التعرف  ميكن  حيث  االبعاد،  ثالثية  واشكال   هندسية  اشكال 

االشكال واالجسام اهلندسية املختلفة، وحساب الطول والعرض

  79 271096	فنتومينو	-	االساسية	              
لرتكيب  سم(   2 قطعة  )حجم كل  بالستيكية  ملونة كبرية  قطعة   22
اشكال ثالثية االبعاد واخرتاع جمسمات خمتلفة.  حتتوي على 16 بطاقة. 

فنتومينو	-	املزدوجة	             120  	 271097

    250 لعبة	االشكال	اهلندسية	املغناطيسية         271090
وهي لعبة تعمل على تعليم الرايضيات والعد واالشكال اهلندسية 
وااللوان ميكن اللعب على طاولة او على لوح مغاطيسي لرتكيب 

االشكال عليه مرفق مع اللعبة بطاقات حتمل اشكال وصور خمتلفة 
لتكوينها ابالشكال 

 26 271091 بطاقات	االشكال		                    
مستوى  وجه  الوجهني كل  على  مطبوعة   34*34 حجم  24بطاقة 

خمتلف 
95 271092 لوح	مغاطيس	قابل	للمسح	حجم	60*80        

271093	لوح	مغاطيس	قابل	للمسح	حجم	80*120       199  
 150 271094  لعبة	التماثل		                           

لعبة التماثل وهي لعبة تتكون من قاعدة ومري عدد 2  حبجم 30*30 
سم اتيت معها 33 قطعة ابشكال هندسية خمتلفة و6 بطاقات لتكوين 

االشكال على القاعدة ، وهي العمار 3 سنوات وما فوق



ميزان	الكسور	                   149    271005
مقارنة ومجع كسور بسيطة واحلصول على النتيجة فورا. ميزان الكسور 
. ميكن  متساوية(  أوزان   ( 24 وزن   1 ل1/12، حيتوي على  من 
استخدامه لتعلم مقارنة الكسور، مجع الكسور، مجع كسور ذات مقام 

خمتلف، ومجع ارقام خمتلطة

 90 ابراج	مكعبات	الكسور                	 271028
حيت  من  املختلفة  ابشكاهلا  الكسور  فهم  على  تساعد  وسيلة  وهي 
املقارنة بني الكسور والكسور العشرية والنسب املئوية. تتكون الوسيلة 
من  51 مكعب ملون وملتصقة . كما ميكن تعلم مجع وطرح الكسور، 

املقارنة بينهم، وتكملتهم وأخرى. 

سجادة	الكسور	               299                       271006
حجم  للغسيل  قابلة  القماش  من  هي  الكسور  سجاة 
والكسور  الكسور  تعلم  سجادة  وهي  سم   160*160
العشرية والنسب املئوية والعالقة بينهم كما ميكن تعلم من 
خالهلا مقارنة الكسور، تكملة الكسور، مجع وطرح الكسور 

والكثري من العمليات احلسابية االخرى 

 50         	 	 	 هيا	أنكل	الكعكة		  271098
ميكن من خالل هذه اللعبة تعلم الكسور البسيطة، االعشار، االجزاء 
والنسب املئوية، حيث على الطالب تكملة االرقام والكعكة حىت ال1 

صحيح. 

كسور	ونسب	مئوية



149 لوحة		الكسور	والنسب	املئوية                       271027
مع  القماش  من  مصنوعة  سم   70*50 حجم  لوحة  عن  عبارة  هي 
املئوية. كما  الكسور والنسب  جيوب شفافة ميكن من خالهلا عرض 
وتتضمن ثالث جمموعات من البطاقات : الكسور ، الكسور العشرية 

والنسب املئوية   

271099 	كسور	بسيطة	للطالب		                      25 
كسور	عشرية		مكعبة                        25   271100
نسب	مئوية	مكعبة                   25 	 271101

لواحد  وتكملتها  الكسور  الظهار  ومطبوعة  وشفافة  ملونة  مكعبات 
صحيح، ابالضافة اىل النسب املئوية والكسور العشرية 

للمعلم/ة       79   الكسور	اجملزأة	 	  271102
جمموعة من 9 دوائر خمتلفة مقسمة اىل كسور خمتلفة حبيث كل كسر 
الكسور ومقارنتها  الكسور، مجع  تعلم  بلون خمتلف، ميكن من خالهلا 

ببعض. تتوفر حبجم 20*20 سم مع اطار للمعلم

الكسور	اجملزأة	للطالب                 39  	   271007
اجملموعة الثانية  للطالب تتوفر حبجم 15*15 سم بدون اطار 



قطع	البيتزا	املغناطيسية               89    271031
جمموعة من 6 قطع بيتزا مغناطيسية حتمل قيم الكسور وهم النصف والثلث والربع والسدس والثمن 

ويتعلم من خالهلا الطالب مقارنة الكسور، ومجعها وطرحها على اللوح 

271008  الكسور	البالستيكية	+	6	حلقات	شفافة            67 

الكسور  عليها  مطبوع  شفافة  حلقات  و6  قطعة   51 من  جمموعة 
اللعبة  من خالل  ميكن  والدرجات.  املئوية  والنسب  العشرية  والكسور 
تبديل الكسور لكسور عشرية، لنسب مئوية ولدرجات، لتعلم مقارنة 

ومجع وطرح الكسور



89 قاعدة	الكسور	-	كبرية	للمعلم                   271103
قاعدة	الكسور	-	صغرية	للطالب		           39   271104

)للمعلم وللطالب(  املقوى حبجمني خمتلفني  البالستيك  قاعدة من 
لعرض الكسور البسيطة، االعشار، االجزاء والنسب املئوية. حتتوي 

ايضا على 40 بطاقة ابرقام خمتلفة من كسور ونسب مئوية. 

271105   3	احجار	نرد	كبرية	للكسور	والنسب	املئوية     29  
تتكون اجملموعة من حجر نرد لالعشار، حجر نرد للكسور البسيطة 
وحجر نرد للنسب املئوية. ميكن استخدام هذه األحجار للعب مع 

قاعدة الكسور ولوتو الكسور. ميكن ايضا تعلم اجلمع والطرح ومقارنة 
الكسور بني االحجار املختلفة. 

 89 لوتو	الكسور	والنسب	املئوية	         271029
لعبة لوتو تتكون من ستة لوحات لعب، و45 بطاقة ميكن من خالهلا 

تعلم الكسور والنسب املئوية

 70 القطع	املنطقية                      271106
دائرة،  مربع،  )مثلث،  اهلندسية  األشكال  من  جمموعة 
فمنها  ألوان  ثالثة  منها  قطعة  لكل  مستطيل(،  سداسي، 
األمحر و األصفر و األزرق، كما أتيت يف مقاسني خمتلفني 
فمنها الكبري والصغري، ومنها السميك واخلفيف.  حتتوي 

على 60 قطعة
تستخدم لتعليم الطفل كيف يتم تصنيف القطع اليت أمامه 
احلجم،  اللون،  حمددة)الشكل،  خاصية  على  ابالعتماد 

.)...



اجملسمات	اهلندسية                                   100     271009
 ، الدائرة  وهم  سم   10 ارتفاع  اغطية  مع  ملونة  قطع   6 من  تتكون 

املخروط ، االستطوانه ، املربع ، اهلرم واملكعب 

271010   اجملسمات	اهلندسية                                299  
سم   10 حبجم  اهلندسية  اجملسمات  من  قطعة   11 من  تتكون 

وتكون مع شبكة لتعريف الطالب على كيفية تكوين الشكل 

271107   جمموعة	اجملمسات	الكبرية	لالعدادي	والثانوي								299  
االهرامات  من   6  -  : سم   10 قطعة كبرية  حبجم   17 من  تتكون 
من   2   ) وغريها  ،اخلماسي  املربع   ، االضالع  )ثالثي  متل  املختلفة 
االسطواانت ابحجام خمتلفة ، 2 صناديق ، 2 مكعبات ، كرة ونصف 
كرة ، خمروط ،  2 منشور. مجيع القطع مصنوعة من البالستيك عايل 

اجلودة وميكن تعبئتها ابملاء او الرمل  

جمموعة	اجملمسات	الكبرية	للطالب                   100     271108
تتكون من 15 قطعة صغرية حبجم 6 سم وهم : - 5 من االهرامات 
من   2   ) وغريها  ،اخلماسي  املربع   ، االضالع  )ثالثي  متل  املختلفة 
االسطواانت ابحجام خمتلفة ، 2 مكعبات، 2 مستطيل ابالضافة اىل 
نصف كرة ، خمروط ،ومخاسي واحد. مصنوعة من بالستيك عايل اجلودة 

هندسة



 250 271115   اشكال	هندسية	ممغنطة	)100	قطعة(                           
 95 271116  لوح	ممغنط	قابل	للمسح	حبجم	60*80	سم			       

271117  لوح	ممغنط	قابل	للمسح	حبجم	120*80	سم			    199 
		اشكال	هندسية	مسيكة	)250	قطعة(         95     271109

  89 		اشكال	هندسية	رفيعة	)250	قطعة(                  271110
  26 	بطاقات	العاب	االشكال	اهلندسية                 271111

24 بطاقة ذو وجهني، ملراحل صعوابت خمتلفة،  حبجم 24*43

اللوح	املغناطيس	واالشكال	اهلندسية            55    271112
لوح مغناطيس مع اشكال هندسية مغناطيسية. حتتوي على 49 قطعة

لوح	االشكال	اهلندسية	                      6    271113
 24 ملصقات	االشكال	اهلندسية	              	271114

 )A4  10 صفحات حبجم(

  34                      	 مرآة	التناظر	    271118
مرآة من بالستيك جبودة عالية، عرض 15 سم وطول 10 سم، ميكن 
من خالهلا اللعب بطرق متعددة كالبحث عن خط التناظر، أو تكوين 

مضلعات خمتلفة. يفضل اللعب هبا مبساعدة االشكال اهلندسية 

االشكال	اهلندسية
من  مصنوع  شكل  من250  تتكون  خمتلفة  هندسية  اشكال 
بالستيك عايل اجلودة. ميكن اللعب هبا بشكل حر او حسب 

البطاقات ذات مناذج خمتلفة ومتعددة.



اسطواانت	لبناء	مضلعات	-	للمعلم		                   59   	271119
24 اسطوانة مصنوعة من البالستيك املقوى ب6 الوان خمتلفة ب6 
احجام خمتلفة ترتاوح بني 10 سم حىت 30 سم ، متكن املعلم من 

تكوين اشكال هندسية خمتلفة. 

271120 اسطواانت	لبناء	مضلعات	-	للطالب	)72	اسطوانة(	 36  
72 اسطوانة مصنوعة من البالستيك املقوى ابحجام خمتلفة ترتاوح بني 

5 سم حىت 10 سم. 

القياس	السحري	)جمموعة	القياسات(            89     271121

وهي عبارة عن بطاقات عمل لطالب املدارس االبتدائية ميكن 
من خالهلا التعرف على  طرق القياس املعياري والقياس الدقيق 
واملساحة  الطول  ابعاد  قياس  خالهلا  من  ميكن  كما  والتقييم، 

واحلجم والوزن والزوااي  

جديد!

الواح	املسائل	اهلندسية

 عرض!	
 سعر	اللوح	الواحد	75	شيكل	

عند	شراء	اكثر	من	8	الواح	-	62	شيكل	
للوح	

الواح املسائل اهلندسية )حبجم 90*90 سم( هي لطالب الصف 
األول حىت السادس. االلواح تعاجل مواضيع خمتلفة حيث كل لوح 
اصطناعية  اوراق  عليه موضوع خيتلف، وهي مصنوعة من  مطبوع 

ميكن الكتابة عليها بقلم قابل للمحي.



271126	اللعبة	الديناميكية		                                                       20   
لعبة بناء اشكال وزوااي هندسية خمتلفة ومتعددة. مصنوعة من بالستيك 

مقوى.حجم اللعبة: مغلقة: 20 سم. مفتوحة: 40 سم. 

 39 لعبة	ترتيب	املربعات            271124
يف  مبا  والزوااي،  االضالع  املربعات،  انواع  جلميع  متطابقتان  جمموعتان 

ذلك قياس الزوااي وتركيبها 

لوح	املسامري		-	للمعلمة																										   99   	    271234
لوح خشيب حبجم 40*40 سم 

15    271125  لوح	مسامري	+	مغيط	مطاطي		 
لوح مسامري مع مغيط مطاطي أبلوان خمتلفة حجم اللوح 13*13 سم 

271122  لعبة	كليك	كالك	                                             159  
لعبة كليك كالك  وهي لعبة تركيب حتتوي على 120 قطعة بالستيكية 
و20 بطاقة عمل - تعمل على تنمية املهارات احلركية  وتطوير اخليال 

والتعرف على االشكال 

 39    	 	 	 لعبة	ترتيب	املثلثات		 		  271123
تتكون من جمموعتني متطابقتني من املثلثات حتتوي كل جمموعة منها على  سبعة 
انواع خمتلفة من املثلثات بثالثة أحجام. على خلفية كل مثلث يوجد رقم خمتلف 
لكي يتمكن الطالب من التعرف عليه، كما ويوجد احرف abc على كل من 

زوااي املثلثات.
على الالعب ترتيب املثلثات حسب ااالضالع والزوااي، وبناء مربعات ومضلعات. 



199 271129   البطاريق	واحلساابت	-	حىت	100                                  
		البطاريق	واحلساابت	-	حىت	20                                        45  271130

تتكون من 10 قواعد ميكن تشبيكها ببعض، كل واحدة تتسع ل10 
بطاريق ميكن وضعها أبلواهنا املختلفة على القواعد لتعلم العد والرتتيب، 

والكميات وتكملة األعداد، ومسائل حساب. 

271128   املكعبات	املتشابكة	                                  170 
الف مكعب يف كيس قماش، حيث مبناها يساعد على تركيبها من 6 

جهات. ميكن من خالل هذه املكعبات تعلم املساحات واالحجام. 
 

185 املبىن	العشري	مغناطيس	     271127
املبىن العشري مغناطيس، مطبوع ومقسم اىل اجزاء لتعلم املبىن العشري 

ومسائل رايضيات خمتلفة.            
القيم املوجودة:

ألف
10 مئات

10 عشرات
100 وحدات

جمموع 121 وحدة
لالستخدام على اللوح املغناطيسي

271131  العداد	احلسايب	ذو	9	أعمدة	مع	خرز	                       120
ميكن التعرف على املبىن العشري من خالل هذه اللعبة حيث من خالهلا 
التعرف على االرقام حىت االلوف، مجع وطرح االعداد. يوجد يف  يتم 

هذه الوسيلة  3 قواعد تتكون من 3 اعمدة ، حبجم 12*12 سم. 

املبىن	العشري		
جديد!



جمموعة	احجار	النرد                                    29     271137
حيتوي  حجر  كل  األرقام.  قاعدة  مع  تستعمل  نرد  احجار   جمموعة 
على  10 وجوه ومتثل عشرات املئات وااللوف. مرفق معها ورقة عمل 

واقرتاحات للعب

قاعدة	االرقام	والكسر	العشري                       59    271132
يتعلم من  عبارة عن قاعدة حتتوي على 7 خاانت ميكن للطالب ان 
واملليون  االلوف،  ومئات  ،االلوف  املئات  العشرات،  االحاد،  خالهلا 
كما وحتمل كل خانة لون خمتلف لتمييز  موقعها، وحتتوي على الفاصلة 

العشرية. طول القاعدة 36 سم  وارتفاعها 10سم 

89 قاعدة	األرقام	-	حجم	كبري   271135
قاعدة	األرقام	-	حجم	صغري                               39    271136
قاعدة اثبتة من البالستيك + 40 بطاقة مرقمة ي- آحاد، عشرات، 

مئات وألوف

271133 		املبىن	العشري	1-100                            95 
وحيتوي على مكعبات االلوف / 10 وحدات املئات 

 )1-100 من  ارقام  عليهم  مطبوع  منهم   5(
و10 من العشرات و100 من االحاد. حيبذ 
واحجار  األرقام  قاعدة  مبساعدة  استخدامها 

النرد

271134	جمموعة	املبىن	العشري																																				  89 
طريق  عن  العشري  املبىن  توضح  امللونة  االحجية  بطاقات 
لالحاد،  بطاقات   10 من  يتكون  ابملقلوب.  الرقم  اخفاء 
و10  للمئات،  بطاقات   10 للعشرات،  بطاقات   10

بطاقات لاللوف. 

جديد!

جديد!



منوذج	املبىن	العشري	للصف                             785     271138
حتتوي على: 1200 آحاد، 120 عشرات، 120 مئات، 12 الوف. 

+ دليل للمعلم هدية
 399 271139  	منوذج	املبىن	العشري	ل12	طالب                      

حتتوي على: 600 آحاد، 60 عشرات، 60 مئات، 6 الوف 

منوذج	املبىن	العشري	للطالب	                       89   	   271140
حتتوي على: 100 آحاد، 10 عشرات، 10 مئات، 1 الوف 

منوذج	املبىن	العشري	لطالب	يف	الصف	األول			  31     271033 
حتتوي على: 100 آحاد، عشر عشرات وقالب مئة واحد. 

ميكن شراء حمتوايت القاعدة 10  على حدى
	أحاد	متشابكة	)100(                      17      271141
 39 271142   عشرات	متشابكة	)50(            
 39 271143    مئات	متشابكة	)10(                

271144   مكعب	األلوف	)2(                            39  

 30 271145 		مكعب	شفاف	ليرت	1                    
على املكعب يوجد خطوط املئة. حيث ميكن ملئه ابآلحاد، العشرات 

واملئات واكتشاف مفهوم االلف.  

املبىن	العشري	
احاد، عشرات، مئات، الوف ميكن تشبيكها مثل الليجو لفهم 

االرقام واكتشاف العمليات احلسابية األربعة )اجلمع، الطرح، الضرب، 
والقسمة(. 

 340 271147	املبىن	العشري	الشفاف	                                
ميكن من خالله تعلم املبىن العشري، الطرح ، اجلمع والتحويل واكثر من 
ذلك حتتوي هذه اجملموعة على 35 قطعة من املئات و70 قطعة من 

العشرات و250 قطعة من االحاد .   

 271148 	املبىن	العشري	                                      149 
املبىن العشري اخلشيب ذو جودة عالية ، حيتوي على مكعب واحد، 

10 مئات، 10 عشرات و100 احاد. 

جديد!



271151   زهرة	الكسور	السحرية	                                 95 
وهي لعبة بتعرف الطالب من خالهلا على الكسور العشرية، يقوم 
الطالب بتجميع األعشار لكي يكون وردة، وعند جتميع الوردات 
حيصل الطالب على 10 جمموعات اي انه يصل اىل الرقم 100 

ميكن استخدامها يف تعلم اجلمع والطرح أيضا

للصف     139 		تسلسل	االرقام	حىت	1000	درجة		-	 271153
مرت بطول 5 مرت لتعليقه على حائط الصف

271154  تسلسل	االرقام	حىت	1000	درجة - للطالب             12
الطاولة  على  وضعه  طريق  عن  التعلم  على  يساعده  للطالب  مرن  مرت 

اخلاصة به

271155		تسلسل	االرقام	من	1-100                          59 
مرت حبجم 5 مرت متكون من ارقام 100-1 بلونني خمتلفني )العشرات 

ملونة بلون خمتلف عن االخرين( 

271011 لوح	املبىن	العشري                                         149      
جيبة   12 على  حيتوي  سم  حبجم 65×45  امللون  القماش  من  لوح 

شفافة وارقام ولوحات 
حيتوي  خمتلفة.  ابلوان 
من  بطاقة   40 على 
لوحة   40 و  الوان   4
الوان   4 ب  صغرية 

لعبة	كرتونة	البيض	                               15  	  271152
علبة بيض "حقيقية" تشمل 10 طاابت 
العمليات  تعلم   على  تساعد  فلني. 

احلسابية الرئيسية.

39 املعداد	اخلشيب	                         	 271149
املعداد اخلشيب يساعد على التعرف على االرقام. حجمه 30 × 30 سم 

 25 271150 معداد 20	خرزة		                           
شراءه  ميكن  للطالب.  االرقام  على  التعرف  على  يساعد  املعداد  هذا 

كقطعة اضافية 

املبىن العشري



 50          	 	 	 	 271156 	لعبة	الربتقال		
لعبة لتعلم اجلمع والطرح تعتمد على الذاكرة والرتتيب. حتتوي على 80 

بطاقة لعب للصف االول والثاين. 

حرب	االفكار		         50     271157
لعبة لتعلم العمليات احلسابية الرئيسية 

للصف الثالث وفوق بواسطة 80 بطاقة لعب. 

القط	العنيد	       50   	  271158
والطرح من  اجلمع  لتعلم مسائل  لعبة 

خالل القط والكرات 

هيا	أنكل	الكعكة	        50   	  271159
ميكن من خالل هذه اللعبة تعلم الكسور البسيطة، االعشار، االجزاء 
والنسب املئوية، حيث على الطالب تكملة االرقام والكعكة حىت ال1 

صحيح. 

العاب	حسابية

 عرض!	
اشرتي	10	العاب	وفوق،	وادفع	40	شيكل	

للعبة	بدل	50	شيكل!	 



هبوط	خفيف		                       60     271162
اهلدف: التعرف على االرقام 
واالجتاهات   ،0-9 بني  ما 
اىل  )ميني ويسار(. ابالضافة 
تعلم ال4 عمليات احلسابية 

الرئيسية. 

خمبأ	يف	امللعب                    60   271164
لعبة هتدف للتعرف على االرقام،  وعلى مجعها وطرحها 

الطريق	للكأس    49  	 	271163
لعبة لتعلم الكسور العشرية، حتتوي 

على 4 الواح لعب، 8 بوصالت و4 
جنود لتعلم مجع وطرح االرقام العشرية. 

       

 175                      Q-Bits    271161
لعبة الرايضيات السحرية، حتتوي على لوح للعب و20 مكعب. اهلدف 
من اللعبة هو احلصول على اكرب عدد من النقاط ويف نفس الوقت حل 

مسائل حسابية متنوعة. 

271020  	سجادة	ال	100	رقم           295
وهي سجادة ميكن من خالهلا التعرف على االرقام، وتعلم عمليات 

اجلمع والطرح والضرب.  وهي مصنوعة من قماش قابل للغسل ذات 
جودة عالية حبجم 1.2 * 1.2. تشمل اللعبة حجري نرد كبريين من 

رقم 0-9 ،23 قطعة ملونة أبلوان خمتلفة لوضعها على السجادة، 
23 دائرة ذات اربعة الوان  لوضعها على السجادة،و 4 ألواح



  12                                A3	مئتان	لوح	    271167

خط	االعداد	
مواقعها،  بكامل  االرقام  لنا  يظهر  عبارة عن خط  االعداد وهو  خط 
ميكن  كما  اخلط،  هذا  على  للمحي  قابل  بقلم  االرقام  وميكن كتابة 

الصاق بطاقات مبختلف األشكال عليه.

ميكن شراء: 
100 بطاقة ارقام، خط اعداد وقلم قابل للمحي. 

 60 جمموعة	خط	االعداد	الديناميكي            271165
لوح	خط	األعداد	الديناميكي                     25    271166

  99 271012  لوح	تفاعلي	لتعليم	جدول	الضرب	واملئة																  
لوح حبجم 70*70 سم، مع 100 جيبة شفافة + بطاقات لعب. 
ميكن شراء بطاقات الضرب فقط. البطاقات مطبوعة على كال الوجهني 

بلونني خمتلفني. 

 26 لوح	الضرب	ذو	وجهان	للصف     271168
  6        	 271169     لوح	الضرب	قابل	للمحي	للطالب	

لوح جدول الضرب لتعليقه يف الصف حبجم 50*70 سم 

26 لوح	املئة	قابل	للمحي	للصف                271170
لوح حبجم 50*70 سم. 

لوح	املئة	قابل	للمحي	للطالب               6     271171
A4 لوح حبجم

الواح	فعالية



 170 	سجادة	املشي	حىت	30                           271021

سجادة تفاعلية بطول 6 مرت وعرض 30 سم قابلة للغسل، تساعد 
الطفل على التعرف على االرقام حىت ال30، تعلمه طريقة ترتيب االرقام، 

مجعهم وطرحهم
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مقياس	االطوال	قابل	للمحي	                      35     271015
وهو عبارة عن مقياس ملون حىت 180 سم ميكن من خالله متابعة منو 
االطفال مع امكانية كتابة اسم الطفل او كتابة عالمة على املقياس مع 

توفر امكانية مسح الكتاابت 

 29 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 271172  لوح	مغناطيسي	قابل	للمحي			
لوح مغناطيسي مع اطار بالستيكي قابل للمحي حبجم 25*35 

سم. 

ملصقات	وألواح	

جديد!



ادوات	هندسية	كبرية	- للوح	
وسائل عرض على اللوح. 

271013    جمموعة		ادوات		هندسية		للمعلم																											  209 
271173  مسطرة	1	مرت	                                        47 
47 271174  مثلث	45	)متساوي	األضالع(	    
271175 	مثلث	60                      47
47 مثلث	قائم	الزاوية                      	 271176
271176 فرجار	كبري	للوح	                                    47  
  99                                 	 271176	القطع	املكافئ	للوح	
271176 القطع	الزائد	-	كبري	للوح	-	50	سم																						   99  

 

لوح	خط	االعداد                   26       271182
لوح قابل للمحي حبجم 70*80 سم. مقسم ملربعات أببعاد 4سم . 

	حجر	النرد	من	1-12                               10      271177
تتكون من جمموعتني من احجار النرد: 2 من االحجار حيتواين على 
االرقام من 6-1، و2 من االحجار حيتواين على االرقام من 7-12 

10 	احجار	نرد	منقطة	)10	قطع(               271178
50  						 271179    احجار	نرد	منقطة	)100	قطعة(	

  25 271180    جنود	للعب	)50	قطعة(	            
  11  	 	 	 	 	 271181     عصي	ملونة	)100	قطعة(		

100	عصا	بالستيكي	رفيع	حبجم	10سم.	

  79 		اختام	االشكال	اهلندسية	)17	قطعة(	   271183
على  التعرف  على  تساعد  املقوى  البالستيك  من  مصنوعة  اختام 

االشكال اهلندسية. 

		اختام	االرقام	والكميات	)20	قطعة(		89     271184
املقوى، تتكون من 10 اختام مرقمة  البالستيك  اختام مصنوعة من 

و10 اختام منقطة. 

عرض خاص! 
عند شراء جمموعة االدوات  
اهلندسية كاملة ب209 بدل

 262 شيكل!

وسائل	تعليمية



اكياس	االرقام	والكميات	              89    271186
وهي عبارة عن 10 اكياس من القماش حيمل كل كيس لون ورقم 

وكمية خمتلفة

		جمموعة	ال6	احجار	نرد		                                16    271188
احجار نرد مرقمة ب4، 6، 

. 20 ،12 ،10 ، 8

271191 		احجار	نرد	كبرية	)14	سم(																		              26          
احجار نرد ملونة لتعلم االرقام، العد ومسائل اجلمع والطرح. 

271189  	مكعبات	تركيب	خشبية	وملونة	)102	قطعة(								  60          
مكعبات ذات 6 الوان خمتلفة )17 قطعة من كل لون( للبناء والرتكيب. 

271192 حقيبة	املكعبات	واجملسمات	الثالثية	االبعاد						  290 
وهي عبارة عن حقيبة حتتوي على 162 مكعب وجمسم ثالثي االبعاد 
اليت تساعد يف التعلم من الصف االول حىت الصف السادس. حتتوي 
على مكعبات مقسمة، مكعبات تساعد على تعلم العمليات احلسابية 
العشري  املبىن  جمسمات  ومنقطة،  مرقمة  مكعبات  الرئيسية،  األربعة 
االحتماالت  لتعليم  وجمسمات  الوف(،   مئات،  عشرات،  )احاد، 

جديد!

		علبة	املكعبات	واحجار	النرد	للصف         109   271185
تتكون	من	59	مكعب	وحجر	نرد	لتعلم	املبىن	العشري،	الكسور،	

املسائل	احلسابية	والعاب	عديدة	اخرى.	
حتتوي على:

12  حجر نرد مرقمة ب 4، 6، 8، 10، 12، 20 )زوج من كل فئة( 
20 حجر نرد منقطة 

10 حجر نرد مرقمة )1-12( 
جمموعة من 4 احجار نرد كبرية احلجم وعليها اآلحاد والعشرات واملئات وااللوف. 
الكسور  البسيطة،  الكسور  على  حتتوي  اليت  الكبرية  النرد  احجار  من  جمموعة 

العشرية والنسب املئوية. 

 17 بطاقات	لعب	ملكعبات	الرتكيب	   	 271190

271187  	ديسكات	بالستيكية	)200	قطعة(        35 
اجلمع  العد،  الكميات،  بني  املقارنة  تعلم  ديسكات ميكن من خالهلا 

 والطرح  وغريها



العاب	الرايضيات		
550003 	العب	مع	األشكال																										120    

لعبة تعليمية مميزة للصفوف االبتدائية وهي عبارة عن جمموعة من قطع 
بالستيكية )ستة اشكال هندسية( تساعد على استيعاب عدة مفاهم يف 
الرايضيات منها : املساحة، االشكال، الزوااي، الكسور، العد، القيمة، 

القياس، وغريها. 

550002	العب	مع	الرايضيات																			120
السابع  الصف  لغاية  االبتدائية  للصفوف  تعليمية كاملة  وسيلة 
تساهم هذه الوسيلة يف مساعدة الطالب على تعلم جدول الضرب 
 CD قياس املساحة قياس احلجم ، والدوران . وهي حتتوي على

شامل لطبع اوراق العمل حبسب احلاجة.

550004			العب	مع	الكسور																												120
مفهوم  توصيل  ة يف   / املعلم  تساعد  االبتدائية  للصفوف  مميزة  تعليمية  وسيلة 
الكسر بطرق بسيطة وسهلة حتتوي اجملموعة علىعدة انواع من الكسور لتعليم 

الكسور العشرية، الكسور اهلندسية والكسر كجزء من كل.

271133 		املبىن	العشري	1-100                            120 
وحيتوي على مكعب االلوف / 10 وحدات املئات و50 من العشرات 

و100 من االحاد. 



900005     العب	مع	األشكال																															40                         
لعبة تساعد على تطوير قدرات الطفل العقلية حبيث تنمي مهاراته يف التفكري 
والتخطيط وابتكاراحللول املختلفة. تزيد هذه اللعبة من ذكاء الطفل الهنا تتطلب 
منه استخدام الكثري من قدراته العقلية لرتتيب االشكال املختلفة على البطاقات.

900006							اتنغرامز																														40
تساهم هذه اللعبة يف توسيع آفاق األطفال حبيث يكتشفون كيف ميكن ألشكال 
العقلية  املهارات  تطور  اتنغرامز  تشكل صور مجيلة،  أن  خمتلفة  بسيطة أبحجام 

واحلركية. 

700007  واحد	اربعة	عشرة															25
عشرة  اىل  واحد  من  األرقام  على  التعرف  على  الطفل  تساعد  ابزل  لعبة 

ومطابقة العدد مع املعدود



900022 	سفاري	األرقام-اجنليزي																								40
واليت   12 إىل   1 من  األعداد  على  خالهلا  من  األطفال  يتعرف  تعليمية  لعبة 
تكتب ابللغة االجنليزية أثناء مطابقة صور احليواانت احلقيقية مع العدد والكلمة 
الصحيحة وايضا مطابقة صور اثين عشر حيوااًن خمتلفًا والتعرف على أمساءها. 

900008 سفاري	األرقام-عريب																									40
12 واليت  إىل   1 األعداد من  األطفال من خالهلا على  يتعرف  تعليمية  لعبة 
تكتب ابللغة العربية أثناء مطابقة صور احليواانت احلقيقية مع العدد والكلمة 
الصحيحة وايضا مطابقة صور اثين عشر حيوااًن خمتلفًا والتعرف على أمساءها. 

العاب	العنود



لعبة	االبلون                                139  	  271194
لوح  على  حتتوي  اسرتاتيجية  لعبة 
خمتلفني.  بلونني  كرة   28 للعب، 

عدد األشخاص: العبني.  

  119 أزمة	سري	                          271195
حتتوي اللعبة على 16 سيارة وشاحنة و40 بطاقة لغز مبستوايت صعوبة 
طريق  عن  املرور  ازدحام  من  السيارة  اخراج  اللعبة:   من  اهلدف  خمتلفة. 

حتريك السيارات األخرى وإبعادها عن الطريق 

                129 نتابع	ابلعني	-	مسارات	التفكري		       271193
اللعبة اليت تتطلب تفكري اسرتاتيجي وانتباه الجياد مسارات تربط بني 
األضالع املختلفة. على الالعب اجياد املسارات أبسرع وقت ممكن، 
قبل املتسابقني اآلخرين. تساعد اللعبة على تعلم كيفية حل املشاكل 
واملثابرة. حتتوي اللعبة على 25 بطاقة لعب مطبوعة على الوجهني، 36 

مستطيل ملون، 8 مكعبات وتعليمات اللعب. 
العمر +6 سنوات ،  2 - 4 أشخاص. 

271197	الفراشات	يف	الدائرة		                                        59
 لعبة خمصصة لشخصني. يف املرحلة األوىل على الالعبني ان يضعا الفراشات على 
اللوح. اما خالل اللعب، على كل العب بدوره حتريك الفراشات لعمل خط من 

ثالث فراشات. الالعب الرابح خيرج فراشات الالعب املنافس عن اللوح.

العاب	اسرتاتيجية

جديد!

119 طرق	التفكري                271196
صعوبة  مبستوايت  املنطقية  األلغاز  من   60 على  حتتوي  التفكري  لعبة 

خمتلفة. عدد االشخاص: 4.



50               	 اخلطوات	امللونة	 	  271198
حتتوي اللعبة على 25 بطاقة لعب، 48 زاحفة، 4 الواح لعب وورقة 

تعليمات. 
الرابح جتميع 6 زواحف أبسرع وقت ممكن.  اللعبة: على  اهلدف من 

تساعد اللعبة على تطوير التفكري والرباعة. 
العمر 5 سنوات، 2 - 4 أشخاص.

50                           	 271200 كاروس	
حتتوي اللعبة على 92 بطاقة لعب و4 اماكن وقوف للسيارات. على 
الالعب وضع السيارات يف اماكن الوقوف حسب قواعد اللعبة. تساعد 
لدى  االجتماعية  والعالقات  االسرتاتيجي،  التفكري  تطوير  على  اللعبة 

الالعب. 
العمر 5 سنوات ، 2 - 4 اشخاص. 

271201  مسابقة	احجار	النرد		                             149  
وترتيب  بطاقة  عليهم سحب  اشخاص حبيث  معدة ل4  اللعبة  هذه 

احجار النرد اخلاصة هبم مبطابقتها مع البطاقة. 

 100 271199 	لعبة	تسلق	اجلدار	                
وهي لعبة هتدف اىل الوصول اىل القمة ولكن تتطلب من كل العب 
صنع قرار ووضع اسرتاتيجية معينة للفوز، ابعاد اللعبة 35*16*26.5 

سم، عدد الالعبني من 2 - 3

جديد!
جديد!



 250                                	 ميزان		 	  271202
ميزان ذو جودة عالية يتم من خالله توزين اجسام بالستيكية واجسام 
حديدية لتعلم االوزان املختلفة، الفرق فيما بينها، املقارنة بني االحجام 

واألوزان

271016		امليزان	النابض	أو	الزنربكي                  39   
امليزان النابض الشفاف ميكن من خالله تعليق االوزان واكتشاف وزهنا، 
ميكن شرائه يف ثالث اوزان خمتلفة 250 غم و 500 غم و1000 غرام 

 119 271204   ميزان	ذو	كأسني	1/2	ليرت													    
271018 	ميزان	ذو	كأسني		1/2		ليرت		+	دببة	أبوزان	خمتلفة	  139   

ميزان ذو كأسني حبجم 1/2 ليرت ميكن من خالله وزن ومقارنة احجام 
واوزان دببة أبلوان وأحجام خمتلفة. 

ادوات	قياس	معايري	الليرت		              49     271205
كاس القياس أبحجام خمتلفة: 10مل ، 50مل، مل100، مل250 ، 

مل500 ، 1000مل مصنوع من البالستيك الشفاف املقوى 

271203   ميزان	ليرت	1                          129 
 149 271017 ميزان	ذو	ليرت	واحد	للموازنة	واملقارنة          

 ميزان ذو ليرت واحد ميكن من خالله وزن ومقارنة احجام واوزان دببة 
أبلوان وأحجام خمتلفة.

علوم	-	قياسات	
وأوزان



 129                   	 عداد	املسافات	 	 271209
يساعد على قياس املسافة اثناء املشي. يكون متصال مباشرة مع االرض، 
وبعد كل مرت او 10 سم يينتج صفري يساعد مما الطفل على استيعاب 

مفهوم املسافة 

املقياس                        29 ג    271208
جهاز يتيح قياس حجم الكرة ، مساحات 

دائرية ولكن ليست كبرية 

 299           	 271206 حقيبة	الساعات	الرملية		
حقيبة الساعات الرملية حتتوي على مخس ساعات لقياس فرتات زمنية 
خمتلفة : 30 اثنية، دقيقة ، 3 دقائق ، 5 دقائق و10 دقائق  يصل 

ارتفاع الساعة اىل 15 سم 

 90 271207 الساعة	الرملية		                       
زمنية  فرتات  قياس  على  تساعد  15 سم  امللونة حبجم  الرملية  الساعة 

خمتلفة: دقيقة، دقيقتان، 10 دقائق. 

 39           	 مقياس	احلرارة		   271019
ميزان حرارة حبجم 40 سم كبري وواضح يقوم بقياس احلرارة الداخلية 

للغرفة واألماكن املظللة

عرض!	
20	شيكل	فقط!	



ساعة	كبرية	وقابلة	للمحي	           50 	271214
ساعة	عادية	ورقمية	صغرية	قابل	للمحي	  15 	 271025

271210 ساعة	الوقوف	للمعلم	                               160
 " تعليم  اىل  قاعدة حبجم 16 سم، هتدف  مع  امللونة  الوقوف  ساعة 

الوقت املتبقي" من خالل تغيري الدقائق للون االزرق. 

271211 جمموعة	الساعات	التجريبية         99
ساعة واحدة كبرية للمعلم و 6 ساعات مع مكان للكتابة واحملي 

للطالب.  

	الساعة	التناظرية    89   	271215
من  القسمني  تعلم  اىل  هتدف  املغناطيسية  املتحركة  التناظرية  الساعة 
الساعة  حجم  الصباحية.  والساعات  املسائية  الساعات  الساعة، 

30*50 سم 

الساعة	الكبرية	للعرض	                             99 	  271212
الساعة الكبرية اليت تظهر الساعة الرقمية والدقائق

                              45                                        	 	 	 قاعدة	لتعليم	الساعة		 	  271213
على  حتتوي  حيث  الساعة  تعليم  اىل  هتدف  سم   32 حبجم  قاعدة 
االزرق، مع  والدقائق ابللون  الساعات ابللون االمحر  ملونة:  بطاقات 

ساعة دائرية 



علوم

450 271216  اهليكل	العظمي	لالنسان	حبجم	85	سم           

900025 وجهي	وجسمي
وجسم  وجه  على  خالهلا  من  الطفل  يتعرف  مسلية  تعليمية  ابزل  لعبة 
االنسان - اهليكل العظمي - اجلهاز التنفسي واهلضمي و مالبس الولد 

والبنت )لعبة مغناطيسية(.
العمر: 3 - 8 سنوات. اللعب: 1 - 4 أشخاص.



 560 جمسم	جسم	االنسان																			             271220
جمسم جسم االنسان حيتوي على 11 جزء، يساعد على التعرف 

على اجلسم واعضائه ومكان كل عضو يف اجلسم عن طريق تركيبها 
وتفكيكها. كما وميكن شراء كل عضو على حدى

271221 العينني        99 
 99 271222 القلب       
 99 271223	األسنان   
271224	أالذنني        99 

   99 جمسم	كبري	لالسنان                      271225
اسنان كبرية حبجم 16*16 سم مع  هي عبارة عن منوذج 
فرشاة اسنان يسمح من خالله التعرف على االسنان وتعلم 

تنظيفها واحلفاظ على نطافة الفم 

جديد!

 560               	 271217 النظام	الشمسي	املضيء	
النظام الشمسي املضيء وهو عبارة عن منوذج من تسعة كواكب كبرية 

تدور حول الشمس حبجم 45 سم
منوذج يتحدث اإلجنليزية ويصف كل كوكب ابلضغط على زر، ميكن 

AA تشغيله ابستخدام بطارايت

271218 منوذج	الشمس	واألرض	والقمر	املضيئ	               560  
منوذج الشمس واألرض والقمر على ذراع مضيئ حبجم 45 سم، ميكن 
ادارته يدواي 360 درجة وفقا لفصول السنة. عند استدارة الذراع ميكن 

رؤية دوران األرض حول الشمس، ودوران القمر حول األرض، ميكن 
ايضا رؤية الكسوف على األرض

	النظام	الشمسي	املغناطيسي	                           190 	271219
وهي عبارة عن جمموعة من 12 قطعة مغناطيسية الستخدامها على 

لوح مغناطيس.تشمل الشمس، 8 كواكب خمتلفة، القمر، بلوتو  وحزام 
الكواكب. )قطر الشمس 25 سم ( 



  10         	 ملقط	كبري		    271229
الرتكيز  على  االطفال  يساعد  ملقط كبري 
الصغرية  االجسام  التقاط  منهم  ويتطلب 

ملرونة الكف واالصابع 

لعبة اهلاتف. هلو، مني عاخلط؟               
جمموعة من اهلواتف اانبيب حبجم 3م. هواتف واانبيب بالستيكية تسمح 
للتحدث والسمع بني طفلني. ميكن من خالهلا التحدث عن طريق اهلاتف، 

لعب لعبة الكلمات وتطوير التعلم االجتماعي اثناء االستماع لالخرين. 
جيل 1.5

271022 هلو، مني عاخلط؟  - زوجية            149
 319 271226 هلو، مني عاخلط؟   - 5 أشخاص       

  29                    	 احلدوة	املغناطيسية		 	  271230
احلدوة املغناطيسية والبالستيكية امللونة حبجم 12 سم

9     	 	 	 	 ملقط	حبجم	وسط				    271228
ملقط حبجم وسط يساعد االطفال الصغار على الرتكيز ويتطلب منهم 

التقاط االجسام ملرونة حركة الكف واالصابع 

جمموعة	املغناطيس			                            190 	  271227
جمموعة املغناطيس تتكون من 225 قطعة خمتلفة أبحجام واشكال خمتلفة، 

منها الدائرية، املربعة، خوامت وغريها 



271233    حمطة	قياس	الطقس					                                   179 
وهي عبارة عن جهاز حبجم 65 سم يقوم بقياس سرعة الرايح واجتاهها 

وقياس درجة احلرارة واملطر 

مقياس	شدة	الرايح                    130    271231
مقياس شدة الرايح مع معالق حبجم 30 سم، ميكن مسكها ابليد او 

تعليق اجلهاز يف اخلارج. 

390       	 	 املايكرسكوب/	اجملهر		 	  271232
اجملهر املتحرك الكتشاف االجسام الصغرية، ميكن محله ونقله بسهولة 

سهل التشغيل ، حجم 23*10 سم. خمصص لطالب االبتدائي.  
.AA حيتوي على اضاءة، وميكن تشغيله ابستخدام بطارايت

جديد!
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