
 

 

 اب شعر تلفیق جشنواره برگزیده همکاران اشعار

 ریاضی مفاهیم

 

 : اول پایه

 تفریق مفهوم

 داریم نارنگی تا 6

 داریم می بر شو تا 3

 بشقاب تو احترام با

 میذاریم مهمون جلوی

 عزیزان بگین زودی

 نارنگی تا 6 اون از

 حاال؟ مونه می تا چند

 تفریق مفهوم

 هم با پرستو تا5

 نشستند ای شاخه رو

 شیطون و ناز علی

 شاخه به زدش سنگی

 ! هم با حاال ها بچه

 مونده شاخه رو تا چند

 اجازه خانم ، خانم:  ها بچه

 حاال نموده هیچی

 پر پرستوها همه!  پر پر ، زبیا گل آفرین

 

 جمع مفهوم

 خوبم بزرگ مادر

 کرد سرش و چارقدش

 کنارم نشست آمد

 کرد جیبش توی دستی

 جیبش یک از بادام 3

 جیبش اون از هم تا 4

 عزیزم بگو حاال

 نازم بزرگ مادر

 داد؟ من به بادام تا چند

 بادام 4 و بادام 3

 ؟ بادام چند میشن هم با

 بادام 7 میشن هم با



 

 

 

 تر کوتاه و تر بلند مفهوم

 اینجا تو بیا علی

 کنارش وایسا احمد

 ها بچه بگین من به

 اینها از یکی کدوم

 ؟ است دیگری از تر بلند

 تر بلند علی قد

 احمد قد ز باشه

 اهلل بارک مرحبا

 تر بلند علی قد

 احمد قد ز باشه

 تر بلند و تر کوتاه مفهوم

 ما داریم درخت تا دو

 سروه درخت یکی

 چناره اسمش یکی

 فکر کمی مشورت با

 عزیزان بگین من به

 تر کوتاه درخت کدوم

 تر بلند درخت کدوم

 تر کوتاه چنار قد

 باشه سرو قد ز

 اهلل بارک آفرین

 تر کوتاه چنار قد

 باشه سرو قد ز

 جمع مفهوم

 توتوله متل اتل

 کوتوله آدم تا 7

 

 رفتن می دیگه هم با

 گفتن می دیگه هم با

 ما از یک هر که اگر

 باشیم داشته گردو یک

 اضافه هم گردو دو

 باشیم گذاشته روش به

 گردو آن و گردو این

 گردو؟ چند میشن هم با

 گردو 9 میشن همی با

 

 مسئول فناوری-تهیه و تنظیم: خانم نیک عیش

 معاون آموزشی-تایید شده توسط خانم رضایی


