آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ ؛ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ؛ ردﻳﻒ ،ﺳﺘﻮن ؛
ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ و وﺳﻂ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﺷﻤﺎرش ﺗﺎ  ۵؛ ﭼﺎی رﻳﺨﺘﻦ ؛ ﺷﻴﺮ رﻳﺨﺘﻦ؛
ﺷﮑﺮ رﻳﺨﺘﻦ ؛ ﻫﻢ زدن ﺷﮑﺮ؛ ﻟﻘﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ؛ ﻣﻴﻮه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ؛ آدرس دادن ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻼ ً ردﻳﻒ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻮﻣﯽ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ
١ــ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﺮد را در ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ.
٢ــ درﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﻴﺎن اﻓﮑﺎر ﺑﺮای دﻳﮕﺮان در
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻫﻤﻴﺖ دارد.
٣ــ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ رﺷﺪ ﻗﻮه ﺑﻴﺎن و ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻒ؛
۲ــ رﺷﺪ ادراک ﮐﻼﻣﯽ؛
۳ــ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
رزق :ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ رزق و روزی ﻣﺎﺳﺖ و از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ رزق و روزی ﻣﺎﺳﺖ
واز ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻳﻢ رزق اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻳﺎد داده اﺳﺖ .آﻣﻮﺧﺘﻦ رﻳﺎﺿﯽ
را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء زﻳﺮ  ۵ﺗﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺮ  ۳ﺗﺎ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻴﺰ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.
۴ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آدرس دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺳﺘﻮن
اول از ﭼﭗ و ردﻳﻒ اول از ﺑﺎﻻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎور.
 ۵ــ ﻫﻤﻴﻦ روش را ﺑﺮای آدرس دادن ﺑﻪ ﮐﻤﺪﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.
 ۶ــ ﻫﻤﻴﻦ روش را ﺑﺮای آدرس دادن ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎی روی اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.
۷ــ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی روی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۸ــ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﮐﺎﺑﻴﻨﺖﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺷﻤﺎرش اﺷﻴﺎء ﺗﺎ .۵
۲ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺷﻤﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺜﻞ ﻫﻢ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ
و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎب ﻋﮑﺲﻫﺎی روی
دﻳﻮار و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ ﮐﻼس درس .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ
ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ًا ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﺗﺎ ۵
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎ ،ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء روی ﻣﻴﺰ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و… ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
 ۵ﺗﺎ اﺳﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎ،
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ و… ﮐﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ۵اﺳﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ از واژهﻫﺎی ﺑﺎﻻ  /ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ
 /ﺑﻌﺪ ،اول  /دوم ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،اول  /آﺧﺮ ﺑﺮای آدرس دادن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺎرش ﻃﻮﻃﯽوار ﺗﺎ  ۵را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺎ در
ﺷﻤﺎرش ﻃﻮﻃﯽوار ﺗﺎ  ۵ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺷﻤﺎرش ﻃﻮﻃﯽوار اﺷﻴﺎء را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
٢ــ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﺗﺎ  ۳را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد.
٣ــ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺷﯽء  ۳ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .۱ :ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ؛  .۲ﻫﺮ
ﺷﯽء ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ؛  .۳ﻋﺪد آﺧﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻤﺮدن ﻃﻮﻃﯽوار ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﺿﻠﻊﻫﺎی اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﻧﻤﺎﻳﺶ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء.
٣ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﻴﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آن ﻫﺎ.
٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺑﺮشﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺪرج
ﺻﻔﺤﻪ  ،۳ﺑﺪون ﺑﻴﺎن ﻧﺎم اﺷﮑﺎل ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی
در
ٔ
آﻧﻬﺎ وارد ﮐﻼس ﺷﻮﻳﺪ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺜﻞ ﻫﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎ
را ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ و وﻳﮋﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ  ،اﺷﻴﺎء ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ۳را ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۳ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﺑﻪ رو را ﺑﺎ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه
ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آوردن ﻧﺎم اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﮔﻮش ،داﻳﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮدی و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ از ورود ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻧﺸﺎن دادن اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﻬﺎی دو ﻧﻮع ﻟﻴﻮان ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮه اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
 ٥ــ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد،
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﺳﻄﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد را
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم
٦ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار ،ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺎ دﻗﺖ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
ﺷﺪه ،رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و ﺑﻴﺎن آن
راﺑﻄﻪ.
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف وﺟﻮد دارﻧﺪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ــ از ﺗﻌﺪادی داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ ﺻﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻳﮏ درﻣﻴﺎن ﮐﻴﻒ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻪ راﺑﻄﻪای در اﻳﻦ ﺻﻒ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺮدهﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ دارای ﻳﮏ
اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ در ﺻﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ.
ــ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮک ﺧﻮدﮐﺎر روی ﻣﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ
وارد ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪ و دو ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻟﮕﻮی  ۲ ،۱را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﺳﺖ زدن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻓﻀﺎی ﮐﻼس را ﺷﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
راﺑﻄﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
∗∗ ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﺸﻒ و ٔ
ٔ
ﺷﮑﻞﻫﺎی داﻳﺮه و ﻣﺜﻠﺚ دور ﻓﺮش ﻳﮏ اﻟﮕﻮ دارﻧﺪ.
ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﭼﻪ ﻧﻮع اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ــ ﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ در آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
زرد

آﺑﯽ

زرد

آﺑﯽ

زرد

آﺑﯽ

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول ﮐﺘﺎب را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻳﮏ در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻒ دارﻧﺪ و ﮐﻴﻒ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻳﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻧﻮار
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ﮐﺎﻏﺬی ،آﻧﻬﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﮐﻴﻒ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ و آﻧﻬﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﮐﻴﻒ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺻﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دو درﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﮐﻴﻒ و ﺑﺪون ﮐﻴﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ دﻳﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ در درک ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻫﺪف درک راﺑﻄﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﺎن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﺟﺰء ﻫﺪف اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻄﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در درک ﺑﻬﺘﺮ ٔ
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻪای ﺷﮑﻞ ﮐﻪ از ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص ﭘﻴﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻟﮕﻮ در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
٣ــ درک و ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﺷﮑﻞ و ﺑﻴﺎن
ﻗﺎﻧﻮن آن اﻟﮕﻮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﮏ در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻴﻒ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻒ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻗﺮار داده و از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﻈﻢ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
دو داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻴﻒدار ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ
اﻟﮕﻮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد.
∗∗∗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻪای از اﺷﮑﺎل را ﮐﻪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ اﻟﮕﻮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﻪای ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻟﮕﻮﻳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎ وﺟﻮد دارد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﭘﺲ از آن ﮐﻪ دﺳﺘﻪای از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را
ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﻟﮕﻮ را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف ،درک ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎ.
٢ــ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻈﻢ و اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ را درک و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ را از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن ﺗﺎ  ۵و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻦ دو
دﺳﺘﻪ.
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺴﺎوی دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی.
٣ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺧﻂ ﮐﺶ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو
∗ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻧﺨﻮد ،ﻟﻮﺑﻴﺎ ،ﭼﻴﻨﻪ
و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲ﻧﺨﻮد ۴ ،ﻟﻮﺑﻴﺎ و  ۳ﭼﻴﻨﻪ را
روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ دو دﺳﺘﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ  ۳ﻧﺨﻮد و  ۲ﻟﻮﺑﻴﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﻧﺨﻮدﻫﺎ و ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ و ﻳﮏ ﻧﺨﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺨﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل داﺧﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۶ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از اﺑﺰار ﺧﻂ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و دﺳﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﮑﻞ
اﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺰل ،اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ )ﺣﺘﯽ اﺷﻴﺎء در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ(.
٢ــ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺧﻂﮐﺶ ﺟﻬﺖ وﺻﻞ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻄﻮط را دﻗﻴﻖ
رﺳﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ دﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
ﺧﻂ ﮐﺶ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣ــ ﺷﻤﺎرش در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را رﺷﺪ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺷﻨﻮاﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺼﺮی ،ﮐﻼﻣﯽ و دﺳﺖ ورزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد و
درک اﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﻋﺪد  ۱ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر از آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد
 ۱ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﻋﺪد  ۲را ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۲را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ اﻋﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﭘﻴﺶ روﻳﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺸﻘﺎب روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دارد؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ  ۷ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺪدﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ و داﻳﺮه ﺑﺮش دﻫﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺣﺎل ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ
و ﻣﺜﻠﺚ )ﻳﮏ در ﻣﻴﺎن( ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﻳﮕﺮ از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل داده ﺷﺪه اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
∗∗∗ ﺣﺎل اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ و ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و دﺳﺖورزی دارد
و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
٢ــ در اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در رﻧﮓ ﮐﺮدن دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف درک راﺑﻄﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ
و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎر را ﺑﺮ درک درﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
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خارج شدن از خانه

ــ مفاهیم :چپ ،راست؛ جلو ،پشت؛ قبل ،بعد؛ اول،
دوم و سوم.
ــ مهارت ها :تشخیص تعداد زیر  3بدون شمارش؛
پوشیدن لباس؛ بستن دکمههای پیراهن؛ پوشیدن روسری؛ بستن
بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف
مدرسه؛ قفل کردن در خانه.
ــ نگرشها:
١ــ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد
افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند ،نمیدانند.
2ــ سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتن
پاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است.
ــ تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ــ داستان سازی با اشکال ،اعداد و ابزارها.
2ــ عددمند کردن داستان.
٣ــ تحلیل داستان.
ــ تمشناختی:
امنیت :اینکه برای حفظ امنیت ،خانه و ماشین خود را قفل میکنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خود
مواظبت میکنیم .اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران ،لباس گرم و مناسب میپوشیم و همراه خود
چتر برمیداریم.
ــ ارتباط با صفحات بخش:
1ــ از دانشآموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر  5تا را بدون کمک شمارش با انگشتان خود نشان دهند و بیان کنند.
2ــ از دانشآموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست خیابان چه صحنهای را مشاهده میکنند.
3ــ به مصادیق امنیت مثل قفل کردن در و ماشین ،بستن کمربند ایمنی ،عبور از خط عابر پیاده ،لباس مناسب و گرم پوشیدن و
همراه بردن چتر و توجه به چراغ راهنمایی توجه کنید.
4ــ از دانشآموزان بخواهید در مورد احتمال آمدن باران و اینکه گاهی کسی نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد ،توضیح دهند.
 5ــ به قوانین دوچرخه سواری در خیابان و اینکه کار خطرناکی است ،اشاره کنید.
 6ــ به نگهداری از کیف و لوازم شخصی اشاره کنید.
٧ــ به قوانین راهنمایی و رانندگی که برای حفظ امنیت مردم وضع شده است ،اشاره کنید .مثال ً اینکه چگونه باید از خیابان رد
شد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﻴﺎن ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎ  ۳ﻋﻀﻮ ﺑﺪون
ﺷﻤﺎرش.
٢ــ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ.
٣ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن را در
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺣﺎل ﺗﻌﺪادی دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮد و ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﯽء ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن را روی ﻳﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻳﮑﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را
رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻧﮓ ﮐﺮدن را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را دﻗﻴﻖ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﮑﺎن ،ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ و ﻗﺎﺷﻖ ،ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٤ــ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ درک ﻋﺪد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی  ٥ﺗﺎ.
٢ــ اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٣ــ ﺑﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه در ﻳﮏ اﻟﮕﻮی
ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻴﺪ و
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﺗﺎ اﺳﺖ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﻟﻮﺑﻴﺎ روی ﻣﻴﺰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻘﺪر اﻧﺠﺎم
ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ٔ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﺷﻴﺌﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۴را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد را ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء را ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﮐﺸﻒ و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺮدن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد را ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
٢ــ وﻗﺘﯽ اﺷﻴﺎء را ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و ﻟﺐﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از
ﺷﻤﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﺳﺮﻳﻊ اﺷﻴﺎء در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
٣ــ در ﮐﺘﺎب ٔ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٤ــ در ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮ ،ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎﺳﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺑﻌﺪی اﻟﮕﻮ راﺑﻪ دﻗﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦﮐﻪ ﺷﮑﻞ را درﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺘﺮ از .۵
٢ــ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ.
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖﻫﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﻧﮕﺸﺘﺎن از روﺑﻪ رو و ﻳﺎ ﭘﺸﺖ در دو دﺳﺖ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺨﻮد ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ،
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻫﺮ
دﺳﺘﻪ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻋﺪد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
ﭼﭗ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮ دو
دﺳﺖ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ و ﻳﺎ راﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٢ــ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ روﺑﺮوی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ اﻳﺴﺘﺪ و ﺟﻬﺖﻫﺎی دﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در ﻃﺮف ﭼﭗ داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ وﻗﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻳﺎ وﻗﺘﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد را از دو
ﻃﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ.
٢ــ درک واژه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن.
٣ــ ﺑﻴﺎن ﻋﺪد ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد
ﺑﻌﺪی ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش از اﺑﺘﺪا.
٤ــ ﺑﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و اداﻣﻪ دادن آن اﻟﮕﻮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ را روی
ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دارد؟
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار
دارد؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ دﻳﮕﺮی
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۵ﺑﺮﺳﻴﺪ.
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۳ﭼﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺣﺎل از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ روی ﻣﻴﺰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :اﻵن
ﭼﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دارد؟ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن را درک ﮐﺮده و ﻋﺪد
ﺑﻌﺪی را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲ﺑﭙﺮدازﻳﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮد.
٢ــ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ از اول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻫﻨﻮز
ﻧﻴﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
٣ــ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪاد.
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ )ﺳﻮدوﮐﻮ( ۳ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .ﮐﻒ ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻳﻖ ،درﻳﺎ و ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﯽ از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ را رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﺟﺪول را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .در ﻫﻴﭻ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮاری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ  ۳×۳روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﺪول را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻠﺚ و داﻳﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان روش ﮐﺎر را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺪول ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳را ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ رﻧﮓ ﮐﺮدن دﻗﻴﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ ﺑﺎ دادن ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و آدرس دادن )ﺑﺎﻻ/ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﭼﭗ/راﺳﺖ ،ﺳﺘﻮن دوم ،ردﻳﻒ ﺳﻮم و…( داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ رﻧﮓ
ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺪولﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن و ﻳﺎ ﺳﻄﺮ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی واژهﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ.
٣ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻔﺮ.
٤ــ ﮐﺸﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی )ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻤﺘﺮ از  (۵ﻟﻮﺑﻴﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮا؟ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ
ﻋﺪد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
ﺑﺮای ﻳﮑﯽ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ در ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮑﯽ ﺑﻌﺪ و ﻳﺎ ﻳﮑﯽ ﻗﺒﻞ را ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﻤﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ راﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﻋﺪد ﺑﻌﺪ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺷﻤﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را دوﺑﺎره ﻣﺮور
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻟﮕﻮی ﺳﻮم از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ۳ :ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ زرد ۲ ،ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻔﺶ ۳ ،ﺗﺎ زرد ۲ ،ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺶ.
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ ؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ ؛ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ؛
ردﻳﻒ ،ﺳﺘﻮن؛ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ؛ اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﯽ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺪرﺳﻪ ؛ آداب
ﺳﻮار ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﺗﻮﺑﻮس؛ آداب ﭘﻴﺎده ﺷﺪن از اﺗﻮﺑﻮس؛
آداب ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﻓﻬﻤﻴﺪن اﻓﮑﺎر دﻳﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
آﻧﻬﺎ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
٢ــ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮای اﻳﺪهﻫﺎﻳﻤﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺣﺮﻓﻤﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه
را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺑﯽ وﻗﺎﻳﻊ.
٢ــ ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ.
٣ــ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺠﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻗﺎﻧﻮن :ﺑﻪ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ
از ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ،اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ،راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
۲ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ روی اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
۳ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮهﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵اﺳﺖ ،روی ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ اول و دوم اﺗﻮﺑﻮس ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮهﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵اﺳﺖ روی ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ اول و دوم اﺗﻮﺑﻮس ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
 ۵ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻫﺮ ردﻳﻒ از اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
 ۶ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﻣﻬﺮه را روی دو ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ
ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
۷ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺎر اﺗﻮﺑﻮس اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ درﭘﻴﺎدهرو اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ؟ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس
ﺷﻮﻧﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش.
۲ــ درک ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دو ﺷﯽء.
۳ــ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ۲
ﻋﺪد ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ،دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ۲ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۲ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از اول ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺪد ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﮔﺮ  ۲داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ آن  ۳داﻧﺶآﻣﻮز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ دﻗﻴﻖ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ روﻧﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺣﺎﻟﺖ و ﻧﮕﺎه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺒﺎﻳﺪ از اول ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ را ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و  ۲ﮐﺘﺎب دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
٣ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ دو ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮﻣﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ و در دو ﺷﮑﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام  ۲ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﮐﻪ دارای  ۵ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ۲ﺷﮑﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮐﻪ  ۴ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺒﺰ دارد ،رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد.
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮ دو دﺳﺖ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ دﻳﮕﺮ و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ.
٤ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺪدی ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻋﺪد  ۳و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ  ۱را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .اﺑﺘﺪا
ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ را
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﭼﻨﺪﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ را
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ؛ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٢ــ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در واﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً اﺳﻤﯽ از ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻤﺎد آن
ﮐﺎری ﻧﺪارﻳﻢ.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻳﮏ دﺳﺖ  ۲اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد.
٢ــ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ داده
ﺷﺪه.
٣ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ۴ﺗﺎﻳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس آورﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ  ۳ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ  ۴ ، ۲و  ۵ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ
ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﭼﻮب
ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  ۳ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ  ، ۴×۴ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺗﻤﺎم رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ  ۴ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ  ۴رﻧﮓ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﺟﺪول ﮐﺮده و ﺑﺎ  ۴رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﺪول ﻫﺎی زﻳﺮ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﻳﺎ
ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻳﺎ  ۴ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﻧﮓﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺮﻫﺎ رﻧﮓ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺪ ﺑﺎ دو ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺒﺮﻳﺖ در ﮐﻼس درس ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٢ــ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدﻫﺎی  ١ﺗﺎ  ٥ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺑﺠﺎی ﻧﻤﺎد ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دو ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻋﺪد  ٢را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش.
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دو ﺷﯽء ﺑﻪ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از واژه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﭼﻴﻨﻪ ،دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲ﻟﻮﺑﻴﺎ را در ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ :اﮔﺮ  ۲ﻟﻮﺑﻴﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﻢ در
ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۲
ﻟﻮﺑﻴﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ
از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲اﺗﻮﺑﻮس دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺳﺆاﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶در آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ  ۲ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺪادی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن  ۲ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪد  ۳ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ  ۴و  .۵ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ  ۵ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش از اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺴﺖ.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ٢ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﺸﻤﺎرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ ورزی
را ﺑﺮای او ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و  ٢ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ )ﮐﻞ( ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ )اﺟﺰاء(.
٢ــ دﻳﺪن ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎل در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ.
دﻫﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.
٣ــ درک ﻋﺪد ﻧﺸﺎن
ٔ
٤ــ اﻳﺠﺎد درک اوﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ.
 ٥ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی.
 ٦ــ درک ﻳﮏ ﮐﻞ ﺑﺎ اﺟﺰای داده ﺷﺪه.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ را ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺷﮑﻞ از
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﺪاﮐﺮدن
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ و
ﻣﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞ را ﺑﺸﻤﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ
را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﮐﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﺑﺸﻤﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﻤﮑﺖﻫﺎ از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﯽ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۴ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ دارد ،ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺟﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻴﻪ دادن دارد.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ۳ ،۴ ، ۵ ،۳ ،۲و  .۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ را
ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ
اﻣﮑﺎن رﻧﮓ ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺮدن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در ﺑﺎﻟﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،در اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮای ﻋﺪد  ۴دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد  ۴ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
٢ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ و داﻳﺮه و ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  ۴ﻣﺜﻠﺚ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از دو ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ درﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﮐﻞ ﺑﺎ اﺟﺰای داده ﺷﺪه.
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ درک ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺟﺰاء در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﮐﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﺮده و در ﻣﻮرد
رﻧﮓ ﺷﻠﻮار و ﺑﻠﻮز او ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮد
 ۲رﻧﮓ ﺷﻠﻮار و  ۲رﻧﮓ ﺑﻠﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ۲ .ﻣﺜﻠﺚ آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و  ۲ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺒﺰ
و زرد ﺑﺎ ﻣﻘﻮا ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ  ۴ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .از ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮای ﺳﻘﻒ و از ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺟﺪوﻟﯽ
ﻣﺜﻞ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮓﻫﺎی ﻟﺒﺎسﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .در ﻣﻮرد اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ
اﺟﺴﺎم دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان را درﮔﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻧﮓﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ راﺑﻄﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎ را رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻴﺎن ﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ.
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :وﺳﻂ ،ﺑﻴﻦ ،ﮐﻨﺎر؛ ﭼﭗ ،راﺳﺖ؛ اول اﻟﯽ
ﭘﻨﺠﻢ ،ردﻳﻒ؛ اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﯽ؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ؛ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ
از ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ؛ ﺷﺎم ﺧﻮردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﺎن؛ ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
دﻗﻴﻖ ،ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﺸﺎن را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ اﺧﻼق ﻓﺮزﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
٢ــ اﺧﻼق در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎن.
٣ــ رﻓﺘﺎر ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ،ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﻬﻤﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻬﻢ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻦ و
ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﻣﻬﻤﺎن و آداب رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ روی ردﻳﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ از ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ آدرس دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺒﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﻴﺰ و ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎی روی ﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﭘﻴﺶ دﺳﺘﯽﻫﺎی روی ﻣﻴﺰ ﻣﻴﻮه و دو ﭘﻴﺶدﺳﺘﯽ در دﺳﺖ دوﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ دو ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ۲دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
٧ــ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن و ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اول و دوم ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ آدرس دﻫﻴﺪ.
٩ــ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ در اﻃﺮاف ﻓﺮش اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ داﻳﺮه و ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ و ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺿﻠﻊ و زاوﻳﻪ و ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ.
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ.
٤ــ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺪدی.
 ٥ــ ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺪدی ﺑﺎ
ﺷﻤﺮدن اﺟﺰاء و اﺷﮑﺎل اﻟﮕﻮ.
 ٦ــ درک اوﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی اﻳﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۳ﮔﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺷﮑﻞﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪﺳﺸﺎن را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ،آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ واﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎدآوری ﮐﺮده و از
آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ )ﻫﻤﺎن ﺿﻠﻊ ﺷﮑﻞﻫﺎ( را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻪ آﺑﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺮﻣﺰ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻢ ﮐﻢ وارد ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ۴
ﻣﻴﻠﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه و ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ آﺑﯽ و  ۳ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  ۱ﺑﺎ  ۳ﻣﯽﺷﻮد  ۴ﺗﺎ.
ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
 ۲اﻟﮕﻮﻳﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ وﺟﻮد دارد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .در ردﻳﻒ اول ﻫﻢ ﺑﺮگ ﮔﻠﺪان ﻫﺎ و ﻫﻢ رﻧﮓ ﮔﻞﻫﺎ دارای ﻳﮏ ﻧﻈﻢ و اﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از واژهﻫﺎی ﺿﻠﻊ و رأس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
٢ــ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎ و ﮐﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ از واژه ﻳﺎ ﻧﻤﺎد ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ وﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ.
٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭼﻮبﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻳﺪن اﺟﺰاء ﻳﮏ ﮐﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی ﺷﯽء ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﺗﻌﺪادی ﻣﺪاد ،ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ،ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادی ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎرش در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺷﻴﺎء ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرش را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
آﻧﻬﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﺪادی ﺷﯽء آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ،ﺑﺸﻘﺎب ،ﻗﺎﺷﻖ ،ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎی ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﻴﺰ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰا ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺟﻮراب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ۵ﭼﻮب ﺧﻂ دارﻧﺪ .در
ﻣﻮرد ﻣﻮرب ﻗﺮار دادن ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮراب و ﮐﻔﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
٢ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ دور از ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﭼﻮب
ﺧﻂ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
از ﭼﻮب ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎنﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ آن ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮل ﻧﺎنﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮدازد .ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﻧﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﮐﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻫﺮ دو
دﺳﺖ.
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ.
٣ــ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ.
٤ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺸﻒ و اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﻌﺎدل آن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
دﻳﮕﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را آن ﻗﺪر
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ را
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ دوﺑﺎره از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ
در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺟﻤﻊ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮی
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺮدن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺑﻴﺎن اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ۲اﻧﮕﺸﺖ ﻳﮏ دﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن  ۲اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺪون ﺑﺮدن واژه ی ﺟﻤﻊ و ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻤﺎد آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن از  ۵ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۳را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻋﺪد  ۲را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺪد  ۴را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ و ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٢ــ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن.
٣ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن را
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن را رﺳﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ ﺳﻄﺮ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ را ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﻨﺪ ،روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺤﻮه در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﭼﻨﺪﮔﻮﺷﻪ دارﻧﺪ ،و آن ﺷﮑﻞﻫﺎ
را در ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮه در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺮﻳﺪه و روی ﻣﻘﻮا
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن دور آن ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﻘﻮاﻳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﺤﻮه در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻗﺮار دادن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ روی آن و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ وﺟﻮد دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺰاء ﻳﮏ ﮐﻞ.
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء و اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب
ﺧﻂ.
٣ــ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی اﺷﻴﺎء ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺗﻌﺪادی ﻣﺪاد ،ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ،ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادی ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎرش در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺷﻴﺎء ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺎم
ﺷﯽء را ﺑﺒﺮد و داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎدل آن ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارد .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﻢ را ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎم ﺣﻴﻮان
را ﻣﯽﺑﺮد و داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﺑﺮای آن ﺣﻴﻮان ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎی اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ  ۲ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء )ﺑﺪون
ﭼﻮب ﺧﻂ( ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎدل آن ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ  ۲ﻧﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٢ــ وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب روی ٤
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻗﺒﻠﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ٥ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل.
٢ــ درک اﺟﺰاء ﻳﮏ ﮐﻞ.
٣ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ.
٤ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ.
 ٥ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی
رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮا
ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﻳﺎ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﮐﻮﺋﻴﺰﻧﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
از  ۲رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵را ﺑﺴﺎزﻳﺪ ۲ .رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻃﻮل ﻣﮑﻌﺐﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۵ﻣﮑﻌﺐ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۴ﻣﮑﻌﺐ دارد .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻃﻮل ﻣﮑﻌﺐﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪدﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن اﺷﮑﺎل و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء و ﺗﺮﮐﻴﺐ آﻧﻬﺎ از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭘﺴﺮ را ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی دﺧﺘﺮ را ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی زرد ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﻳﮏ
ردﻳﻒ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﺰ و زرد را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻋﺒﺎرت  ......و  ......ﻣﯽﺷﻮد  .......را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ردﻳﻒﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۴ﻣﺮﺑﻊ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﺟﻤﻊ و ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ردﻳﻒ آﻏﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪدﻫﺎﺳﺖ.
٣ــ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن ﻋﺪدﻫﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪدﻫﺎ را روی ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﺴﺮی
و اﻋﺸﺎری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﭘﻴﮏ ﻧﻴﮏ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ؛ وﺳﻂ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﻧﺤﻮه ی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮار ﺷﺪن؛ ﭘﻴﺎده ﺷﺪن از
ﻣﺎﺷﻴﻦ؛ آداب ﮔﺮدش ،ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﭘﻴﮏ ﻧﻴﮏ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺠﺮد اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﺪاد از ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
۳ــ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ از دﺳﺖ دادن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﺎردﻳﻨﺎﻟﻴﺘﯽ ﺗﺎ  ۵ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن.
۲ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺨﻴﻞ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.
۳ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﮑﺎر ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻃﺒﻴﻌﺖ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ اﻋﻀﺎی دو ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را
ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
۳ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را
ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
۴ــ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﻬﺮه را روی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﮑﯽ
از دﻳﮕﺮی اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
 ۵ــ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﻬﺮه را در ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻋﺪد  ۵را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 ۶ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺷﻴﺎء.
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ.
٣ــ درک ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب
ﺧﻂ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ ،ﻟﻮﺑﻴﺎ و…
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﺑﺘﺪا اﺷﻴﺎء ﺑﺎ
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺷﻴﺎء ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﭼﻨﺪﺗﺎ اﺳﺖ؟ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ را
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺟﻠﻮی ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده و ﻣﺠﻤﻮع آن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۲دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻣﻬﺮهﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ
ﻗﺮار دادن آن اﺷﻴﺎء روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۲ﻣﻬﺮه آﺑﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺟﻠﻮ و  ۳ﻣﻬﺮه ﻗﺮﻣﺰ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه دارﻳﻢ؟ آن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع اﺷﻴﺎء را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر از دﺳﺘﻪ اول ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء دﺳﺘﻪ دوم ﮐﺸﻴﺪن ﭼﻮب ﺧﻂ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع دو دﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎب ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
٣ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء دو دﺳﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻫﺪف ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ.
٢ــ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ.
٣ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﮑﻞ ﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۲ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﻮش را از آن ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ  ۳ﮔﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﮔﻮشﻫﺎی اوﻟﻴﻪ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﻬﺮهﻫﺎ و… ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه ﻳﺎ دﮐﻤﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۴ﻣﻬﺮه روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﻤﺎ  ۴ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ دارد آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ  ۳ﻣﻬﺮه را ﺑﺮدارﻳﺪ )ﻳﻌﻨﯽ  ۳ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻳﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دارد؟
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎز دﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
∗∗∗ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ آن ﻋﺪد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ
اراﺋﻪ ﺷﺪه را از داﻧﺶآﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژه ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎد ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ را
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۳
ﻳﺎ  ۴ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی ﺟﺎﻧﺪار از ﻳﮏ دﺳﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
۴ــ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻋﺒﺎرت  ....ﺗﺎ از  ....ﻣﯽﺷﻮد  ....را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۵ــ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
داﻧﺸﯽ:
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺸﻒ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه.
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻴﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮﻳﯽ را ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
اﻟﮕﻮ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺧﻂ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮزاﺋﻴﮏﻫﺎ ﻳﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی داﺧﻞ
ﮐﻼس ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﭻ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﺮهﻫﺎی رﻧﮕﯽ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻟﮕﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب روی ﻣﻴﺰ و ﻳﺎ دﺳﺖ زدن ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ،اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺻﺪا اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن
اﻟﮕﻮ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻴﺎن ﮐﻼﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ اﻟﮕﻮ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂ.
٣ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﻨﺞ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ را روی
ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻋﺪد ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۳ﻟﻮﺑﻴﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
 ۳ﺗﺎ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد راﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﺣﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
و ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻧﺸﻴﻦﻫﺎی
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﮐﺮدن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را
ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از  ۵ﺗﺎ ﺷﮑﻞ  ....ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ و  ...ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺮازی ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ  ٥ﺷﻴﺊ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و اداﻣﻪ دادن آن.
٢ــ ﺑﻴﺎن ﮐﻼﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻳﮏ اﻟﮕﻮی
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
٣ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺮدهﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
وﺟﻮد دارد ،اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﺷﻴﻦ  ۲ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﺟﻠﻮ و  ۳ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻋﻘﺐ وﺟﻮد دارد.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻴﺎن و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی
ﺷﻮﻧﺪه اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﻮﻧﺪه اﻟﮕﻮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه
١ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ٔ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﮕﻮ را ﺑﻬﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﮕﻮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪدﻫﺎ و ﺷﻤﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۳ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ۲ ،ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ۳ ،ﺗﺎ ﺳﺒﺰ،
 ۲ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ راه ﺣﻞﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ردﻳﻒ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ﻳﺎ  ۴ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را وارﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻠﻊ و رأس.
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع و
رﺋﻮس.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﻂ ﮐﺶ.
٤ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻗﻴﭽﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎﻏﺬی را ﮐﻪ در آن اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و… وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻟﺒﻪﻫﺎی اﻳﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ و از
آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﻪﻫﺎ و
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ داده ﺷﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎر را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻨﺪ.
٢ــ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﯽ و آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻗﻴﭽﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺒﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎزی ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ردﻳﻒ،
ﺳﺘﻮن؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ؛ اول اﻟﯽ ﭘﻨﺠﻢ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ؛ اﻟﮕﻮﺳﺎزی؛ ﭘﺎزلﻫﺎی
دوﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎردﺳﺘﯽ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ رﻳﺎﺿﻴﺎت را ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﻤﺎن
ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.
٢ــ زﺑﺎن اﻋﺪاد در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد دارد و اﻧﺴﺎن آن را از
ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٢ــ ﻣﺪﻟﺴﺎزی.
٣ــ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ.
٤ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺘﺎن.
 ٥ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
دوﺳﺖ :در ﻣﻮرد آداب دوﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری دوﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺑﻴﺖ دوﺳﺘﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺑﺮای ﻟﻮﺣﻪ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٢ــ ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﻬﺮه را روی دو ﭼﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ را ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻬﺮهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻫﻤﻪ را روی ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺮه را روی دو ﭼﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ از دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
دﺳﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻬﺮهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
٤ــ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﻴﺰی و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
 ٥ــ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎی در ﺣﺎل ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭼﻴﻨﻪ.
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭼﻴﻨﻪ.
٣ــ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ.
٤ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن و ﭼﻴﻨﻪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ  ۵را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺗﻌﺪاد آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﺳﺘﻮن از ﭼﻴﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ
اﺳﺖ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ) .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵
ﺗﺎ ﻧﺸﻮد ،از اﻳﻦ رو ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ  ۲ﺗﺎ از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ۳
ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ (.ﺣﺎل از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را روی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮه روی دو ردﻳﻒ
ﭼﻴﻨﻪ ی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .از ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎ در ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۳۷ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در ﻫﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده و
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ را از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.
٢ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ از  ۲رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﻋﺪد دﻳﺪه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﻫﻢ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
٣ــ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺖ ورز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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اهداف
دست.

خط.

١ــ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان

٢ــ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.
٣ــ درک اولیه مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با چوب

روش تدریس

∗ ابتدا اشیاء مختلف تا  5تا را در اختیار دانش آموز
به گونهای قرار دهید که تعدادی از آنها مثل هم باشند و از آنها
بخواهید که تعداد این اشیاء را با انگشتان دست نشان دهند .سپس
از آنها بخواهید به تعداد اشیائی که مثل هم هستند انگشتان دست
را ببندند و بگویند که چند تا شیء باقی میماند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید
که چند تا چینه روی میز سبز رنگ روی هم چیده شده است؟ از
آنها بخواهید آن را با انگشتان دست نشان دهند .سپس از آنها
بپرسید به تعداد چینههای هم رنگ (قرمز) و یا به تعداد چینههای سبز یا زرد انگشتان دست را ببندند و بگویند که چند تا چینه مانده
است .به همین ترتیب میتوانید سؤال های مشابه را بپرسید.
∗∗∗ حال به صفحه  38کتاب برگشته و فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهید .قبل از شروع از دانش آموزان بخواهید
شکلهای مثل هم را نشان دهند.

توصیههای آموزشی

مانده اشیاء این مجموعه است.
١ــ هدف از انجام این فعالیت کم کردن اشیاء مثل هم از یک مجموعه و درک تعداد باقی ٔ
٢ــ دانش آموزان باید تعداد اعضای باقی مانده را با چوب خط نمایش دهند .بنابراین به ازای هر یک از اشیایی که مشابه بقیه
نیستند یک چوب خط کشیده و به همین ترتیب ادامه دهند.
٣ــ دانش آموزان از نماد تفریق استفاده نمی کنند بلکه هدف ،درک مفهوم تفریق است.
٤ــ در هنگام انجام فعالیت توجه داشته باشید که عددهای به کار رفته نباید بیشتر از  5باشند.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ.
٢ــ درک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻼﻣﯽ.
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه اﻟﮕﻮ.
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ٔ
٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪادﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻗﺮار
دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ
اﻟﮕﻮﻳﯽ در اﻳﻦ ﭼﻴﻨﺶ ﻣﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ
ﻳﺎ
ﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎ
ﻳﺎ
را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻓﺮش ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص در رﻳﺸﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۳۹ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻼﻣﯽ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آن را از روی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮ را در داﺧﻞ ﮐﺎدر ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻟﮕﻮ را اداﻣﻪ داد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻂ ﮐﺎدر را ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد اﻳﺮادی
ﻧﺪارد.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
٤ــ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را روی ﺧﻂ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.
 ٥ــ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ در رﺷﺪ ادراک ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
 ٦ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﮑﻞ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن ﺷﮑﻞ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک اوﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ.
٢ــ رﺷﺪ ادراک ﮐﻼﻣﯽ و ﻏﻴﺮﮐﻼﻣﯽ.
٣ــ اراﺋﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ﭼﻮب ﺧﻂ.
٤ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﺎ رﻧﮓ
ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺘﻮن ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺳﭙﺲ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ و از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮ دارد؟ اﮔﺮ  ۲ﺗﺎ از ﮐﺸﻮﻫﺎی ﮐﻤﺪ را ﺑﺎز
ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۰را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۰ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ را ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺧﻂ زدﻧﺪ اﻳﺮادی ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
٢ــ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺑﺪون ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژه ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎد آن ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ:
از  ۵ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ  ۲ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ  ۳ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺮازی ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ.
٢ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻳﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن و
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎرش در ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن.
٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٤ــ رﺷﺪ ﻗﺪرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺨﻴﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را
ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻤﺎرش ،ﮐﻢ ﮐﺮدن و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻤﺎرش ﻳﮏ
داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
∗∗∗ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۱ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪن اﺗﻮﺑﻮس
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ و  ۲ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺎده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ  ۳ﻧﻔﺮ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ دﻳﮕﺮی
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ٣ﻧﻔﺮ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮار
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺟﻬﺖ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم داﺳﺘﺎن ﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺷﻤﺎرش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
٢ــ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﯽ روی ﻧﻮع داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٣ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻳﺮادی ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻋﺪد ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٤ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ از اﺗﻔﺎق زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﻢ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ
ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن.
٢ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٣ــ درک ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.
٤ــ ﮐﺸﻴﺪن ﻗـﺮﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﯽ
ﮐﺮدن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
دﻟﺨﻮاه رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻼ ً
ﺳﻪ ﮔﻮش را ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻣﺪاد رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎ زدن ﮐﺎﻏﺬ و ﻓﺸﺎر
آوردن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ،ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ
را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮد.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن و ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن
را در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی درب
و ﭘﻨﺠﺮه و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۲ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن و ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،ﻗﺮﻳﻨﻪ ی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻫﺪف ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺎرن اﻳﻦ اﺷﮑﺎل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺧﺎص ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب آورده ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن دﻗﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٤ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ روش را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮد و
آﻧﻬﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 ٥ــ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺎز دارد.
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ﺗﻮﻟﺪ دوﻗﻠﻮﻫﺎ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ردﻳﻒ،
ﺳﺘﻮن؛ ﺟﻠﻮ ،ﻋﻘﺐ؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ؛ اول اﻟﯽ ﭘﻨﺠﻢ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﺣﻪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﮐﻴﮏ؛
ﺑﺎزﮐﺮدن ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎ؛ ﻓﻮت ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ؛ دﻋﻮت ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
٢ــ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﺎوی در اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺣﺪس زدن.
٢ــ ﺑﺨﺸﺶ.
٣ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻋﺎدات.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻫﺪﻳﻪ :در ﻣﻮرد آداب ﻫﺪﻳﻪ دادن و ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﻣﺼﺪاق ﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد از آن در ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺟﻮد دارد ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .۱
٣ــ اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎً  ۲ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺟﻮد دارد ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .۲
٤ــ ﺑﺎ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آدرس ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮش ﻫﺎی ﮐﻴﮏ و ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ و ﺷﻤﻊ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دو دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻴﻨﮏ دارﻧﺪ؟
٧ــ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﭘﺪر ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ دارد؟ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻨﺪ دﮐﻤﻪ دارد؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ.
٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٤ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ
.۴*۴

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺮش دادن دو داﻳﺮه ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺎ دادن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
١ــ اﺑﺘﺪا  ۳ﻗﻄﻌﻪ از ﻳﮏ داﻳﺮه ﮐﺎﻏﺬی و  ۲ﻗﻄﻌﻪ از داﻳﺮه
ﮐﺎﻏﺬی دﻳﮕﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ داﻳﺮه ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۲ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻳﮏ رﻧﮓ
را ﺑﻪ  ۳ﻗﻄﻌﻪ ی دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﮐﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ از ﮐﻴﮏ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  ۲دﺧﺘﺮی ﮐﻪ روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ داده ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ از ﮐﻴﮏ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ،درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۴۴ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻴﮏ ﺑﻪ
 ۵ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺎر
ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ دﻳﺪن  ۵ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺴﺎوی از ﻳﮏ ﮔﺮدی ﻳﺎ ﮐﻴﮏ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻳﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻴﮏ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ در آن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ردﻳﻒ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ  ۴ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺮﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮐﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﻳﮏ.
٢ــ دﻳﺪن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﻳﮏ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد ﻳﮏ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۱از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ،
ﭼﻴﻨﻪ ،ﮔﺮدی ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮش و… را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪد ﻳﮏ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻌﺒﻪ و… را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ
ﭘﻨﺠﺮه و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺳﺆاﻻت دﻳﮕﺮی
ﮐﻪ ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۵ﻗﺮار دارد را ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺮور ﮐﺮده و در ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺪاد آن ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد
ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻳﮏ روی ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ و ﺣﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ و آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ را ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮه دﻣﺎوﻧﺪ
١ــ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮه دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻴﺎن ٔ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد  ۱و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع،
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ،ﭼﻮب
ﮐﺒﺮﻳﺖ ،ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﮏ ،ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ،داﻳﺮه ،ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻣﮑﻌﺐ ،ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻴﮏ ،ﺷﮑﻞ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪد ﻳﮏ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
٢ــ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ.
٣ــ درک اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.
٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در ﻫﺮ اﻟﮕﻮ و رﺳﻢ آن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺪاد و ﺗﺮاش ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۴اﻧﮕﺸﺖ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﮕﻮﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ
و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺧﻄﯽ
اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
رﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن رﻳﺸﻪﻫﺎی
ﻓﺮش ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد و )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت( اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه و رﺳﻢ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﮑﺮارﺷﻮد و ﺷﮑﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را رﺳﻢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﮑﻞ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درک ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٣ــ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﮔﺮ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ درک اﻟﮕﻮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺑﺮای
ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا درک اﻟﮕﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ از ﻫﺮ دو
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد .۲
٢ــ دﻳﺪن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۲در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد دو.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﮐﺎر را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۲در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف
و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۲ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪد  ۲را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ۲ﺗﺎﻳﯽ را در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۲را
در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد ۲را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد ۲ﺑﻪ ﺧﻂ
زﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻠﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ را ﻣﺮور ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻨﻪ ،ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ،
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ و…( را در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪد  ۲اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺪدﻫﺎی  ۱و .۲
٢ــ درک ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ  ۲ﻟﻮﺑﻴﺎ ۱ ،ﮐﺘﺎب،
 ۲ﭼﻴﻨﻪ و… ﺑﺪﻫﻴﺪ و )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ( از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ
ﭼﻴﻨﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد اﻳﻦ ﻋﺪد روی ﺗﺨﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮدن را اداﻣﻪ
دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ۷ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﺎ اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﻳﺎ ﻳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪدﻫﺎی  ۱و  ۲ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دور ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ
ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی ۱و  ۲اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪد دﻳﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دو ﻣﺮﺑﻊ آﺑﯽ رﻧﮓ
را ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺪد ﻳﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻔﺴﻴﺮ و
دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب او را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ او را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﻴﻒ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﺪدﻫﺎی  ۱و  ۲اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻳﮑﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ۲ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻳﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن.
٢ــ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮای رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن.
٣ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن در ﮐﻼس
درس ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﺮدن ﺷﮑﻞ از روی ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن دو ﻃﺮف و ﺗﺴﺎوی
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
∗∗ در ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ  ۴۹ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺧﻄﯽ را ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻟﺒﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن روی ﺧﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﻢ اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن و روی ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دو ﻃﺮف
ﺧﻂ ﺑﻪ درک اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ از واژه ﻗﺮﻳﻨﻪ ،ﻣﺘﻘﺎرن ،ﺗﻘﺎرن و ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺘﺎب داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش
و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن در دو ﻃﺮف آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
٣ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و داﻳﺮه ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺎرن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ( ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

٤ــ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
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نماز

ــ مفاهیم :چپ ،راست؛ وسط ،کنار ،بین؛ ردیف،
ستون؛ جلو ،پشت؛ جهت قبله؛ حاالت سجده؛ رکوع؛ قیام؛
قنوت.
ــ مهارتها :شمارش تعداد سجدهها ،رکوعها ،قیامها و
قنوتها به کمک چوب خط.
ــ نگرشها:
١ــ صحت تحلیل ما از آزمایش و نتایج آن باید دوباره مورد
آزمایش قرار داده شود.
٢ــ دانش آموز میتواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره
را بهتر تشخیص دهد و بشناسد.
ــ تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ــ راستگویی.
٢ــ تنفر از دروغ.
٣ــ تقوی.
٤ــ دوری از گناه.
 ٥ــ نمادسازی (جهت قبله).
ــ تمشناختی:
نماز و عبادت :در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز ،نمازگزار را از بدی ها حفظ میکند ،نکاتی را که می دانید به
دانش آموزان توضیح دهید.
ــ ارتباط با صفحات بخش:
١ــ تعداد رکعت ها ،قیام ها ،سجدهها ،قنوتها و رکوع ها را در یک نماز دو رکعتی با چوب خط بشمارید.
٢ــ در رکعت اول موارد باال را با چوب خط بشمارید.
٣ــ در رکعت دوم موارد باال را با چوب خط بشمارید.
٤ــ برای نمایش دادن جهت قبله روش های مختلفی را به کمک دانش آموزان ابداع کنید.
 ٥ــ کدام یک از قیام ،سجده ،قنوت و رکوع در یک نماز دو رکعتی چهار بار تکرار میشوند ،کنار آنها عدد  4را بنویسید.
 ٦ــ با چسباندن چهار مکعب از روی وجوه ،همه شکل های ممکن را بسازید.
٧ــ با چسباندن سه مثلث از روی لبهها ،همه شکل های ممکن را بسازید .چند شکل به دست می آید؟ با چسباندن چهار مثلث
چند شکل بدست میآید؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه )ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزی( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و واژهﻫﺎ.
٣ــ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ
روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی دور ﻣﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۴ﻧﻔﺮ دور ﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻳﻌﻨﯽ  ۴ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ روی  ۴ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ( ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرود )ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ( ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؟ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد.
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎی  ۲ﻧﻔﺮی ﺗﺸﮑﻴﻞ داده
ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ ﻧﻤﺎز دورﮐﻌﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺠﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﮏ ﺳﺠﺪه را اﻧﺠﺎم
داده ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺠﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۱ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ داﺳﺘﺎن )ﻣﺴﺌﻠﻪ( ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم داد.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻴﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از  ۵ﺷﯽء را دﻳﺪهاﻧﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدی ﺑﻮده
اﺳﺖ( .در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮی از  ٥ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻴﻨﺶ داﻳﺮه وار  ۵ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ درک ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ در ﮐﻼس درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ ﻣﻴﺰ و  ۵ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد .۳
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۳
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪد  ۳در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ۳ﺗﺎﻳﯽ دﻳﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﻳﮏ
ﻧﻤﺎﻳﺶ  ۳ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ردﻳﻒ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ردﻳﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﺎز را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﺎز ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ(
∗∗∗ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۲اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۳را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ  ۳ﭼﻴﻨﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ۳
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ۳را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۳را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد  ۳اﺑﺘﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺶﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺪدﻧﻮﻳﺴﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۳ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از درس ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ
ﮐﻠﻤﻪ  ۳ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ۳ﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮر و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻳﮏ ﮐﻞ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺷﺒﺪر.
٤ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۳ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ و ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۳را در ﻣﻨﺰل ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٦ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﻗﺎﻳﻘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ دارد ،ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۳ﮔﻞ دارد.
٧ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﺮف دارﻧﺪ و ﺣﺮف آﺧﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٨ــ ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ آرد در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﻋﺪد  ۳را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮی
از ﻧﻤﺎد  ۳در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد.
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اﻫﺪاف
١ــ اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.
٢ــ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ.
ﺷﻮﻧﺪه اﻟﮕﻮ.
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ٔ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻫﺎ
اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﭼﻮب
ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎریﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪ در ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ آن
را ﺑﻴﺎن و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻳﺎ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۳را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﻘﻄﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻳﺎد و ﭘﻴﭽﻴﺪه را در
ﮐﻼس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ در
اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻫﺎ را ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را رﻧﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ را در ﮐﻼس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ روی ﺗﺨﺘﻪ )ﺑﻌﻀﯽ درﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ( اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻴﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آن اﻟﮕﻮ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺎﻧﻪای را ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎی آن ﺧﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٥ــ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﺘﻨﺎوب آن ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﮑﺸﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮ را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد .۴
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۴
٣ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪد  ۴در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب
ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۴را در ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﻋﺪد  ۴ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  ۴ﺗﺎ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻋﺪد  ۴ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ راه
ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺎر راهﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در
ردﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۴روی ﺗﺨﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻋﺪد ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ از ﺑﺎﻻ در ردﻳﻒ ﭼﻨﺪم ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﻨﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﻨﺪﺗﺎ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ  ۴را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد  ۴را آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ را ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۴را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪد  ۴را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ،ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﻣﺎﺷﻴﻦ و… ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﺑﺘﺪای آﻣﻮزش ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﺎد  ۴ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۴ﺣﺮف دارد و ﻳﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺪد  ۴وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﺪاد
 ۳و  ۴اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه دﻟﺨﻮاه ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ۴در ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎﻏﯽ را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء
داﺧﻞ آن ﺑﺎغ  ۴ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدﻫﺎی  ۳ ،۲و .۴
٣ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﻤﺎرش
ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء واﺣﺪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۴را ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮش داده
و ﺗﻌﺪادی ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﻴﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺎ ﻧﺸﺎن
دادن ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻳﺎ ﻧﺨﻮد روی
ﻣﻴﺰ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوم اﺑﺘﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ
ﻳﮑﯽ اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲ﺗﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ
ﻳﮏ اﻧﺪازه( ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﻧﺪازه ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ ﮐﻨﺎر
ﻣﺪاد ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻧﺪازه ﻣﺪاد ﭼﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻃﻮل
و اﻧﺪازه ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎزﻫﺎی  ۳و  ۴رﮐﻌﺘﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺪﻫﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۵را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﮑﺎل
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ و ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻴﺮهﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪاد ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺮه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﭼﻴﻨﺶ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
٢ــ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺗﻌﺪاد اﺗﺎقﻫﺎ ،ﺣﻤﺎم ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻳﺨﭽﺎل ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﮐﻤﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﺪد ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٣ــ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﮑﯽ ﺑﻮد ﻳﮑﯽ ﻧﺒﻮد در ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﻪ ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺒﺎ روی درﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺠﺎب ﻻﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه روی درﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻮب ﺧﻂ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ۳
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎ ﮔﺮدی و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٤ــ اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﭼﻨﺪ ﺷﯽء ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﺜﻞ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢ اﻧﺪازه درک ﺷﻮد.
 ٥ــ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺤﯽ از ﺷﯽ
ٔ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدﻫﺎی  ۳و .۴
٢ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﺮای رﺳﻢ
ﺧﻂ.
٣ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ۴ * ۴ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ۱
ﺗﺎ .۴

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺧﻂﻫﺎی راﺳﺖ در ﮐﻼس
ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪ ،دور در ،ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه و… ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای رﺳﻢ
درس ﻣﺜﻞ ٔ
ﺧﻂ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺮاب
ﻧﻤﺎز ۲ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن آن دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻫﻢ ،ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و اﻫﻤﻴﺖ آن
در ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی دﻫﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۶ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ دارﻧﺪ
را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻗﺮار دادن آن ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺎط ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ
ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﮐﻼس درس
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ ،راﺳﺖ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ردﻳﻒ؛ ﺟﻠﻮ،
ﻋﻘﺐ؛ اول اﻟﯽ ﭘﻨﺠﻢ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﺳﮑﻮت و ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﻠﻢ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ؛ رﻓﺘﻦ ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت
ﻣﻌﻠﻢ.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ آﻏﺎز
ﮐﺮد.
٢ــ داﻳﺮه ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎن دﻳﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ اﺧﻼق داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻠﻢ.
٢ــ اﺧﻼق داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ.
٣ــ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻢ.
٤ــ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ.
 ٥ــ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ.
 ٦ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻢ.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻋﻠﻢ :در ﻣﻮرد ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻧﺪوزی و آداب اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ از  ۰ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ  ۳دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ؟
 ٥ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را زﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده اﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن را ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﻮب ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی.
٢ــ درک و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﻋﺪد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .۱ .ﮐﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی
آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎره  ۱ﺗﺎ  ۴ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ و ﺗﮑﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ( .۲ .اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ،دﮐﻤﻪ ،ﻋﺪس و… .۳ .
ﮐﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ۴ﺗﺎﻳﯽ۳ ،ﺗﺎﻳﯽ۲ ،ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪادی اﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﻢ را ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪ) .ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﺗﺎ( ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن اﺷﻴﺎء
ﮐﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی آن ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر
آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر آن دو ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد دﺳﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ دارد و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﻼس ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ردﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ردﻳﻒ ﺳﻮم( را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۸ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ  ۴*۴را ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ و ﻧﻤﺎد ﻋﺪد
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده و ﮐﻨﺎر آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ روش
ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻳﺪن ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرگ درﺳﺘﯽ ﻳﺎ
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﺧﻮد را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺷﺮوع اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ردﻳﻒ دوم از ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﺘﻮن از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد .۵
٢ــ ﺑﻴﺎن ﻣﺼﺎدﻳﻖ روزﻣﺮه ﻋﺪد .۵
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۵

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در اﻃﺮاف ﺧﻮد )ﮐﻼس درس ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج از
ﮐﻼس( ﻣﺼﺎدﻳﻘﯽ از ﻋﺪد  ۵را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۵اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﻳﺎ ﮔﻞ و ﺳﺘﺎره  ۵ﭘﺮ.ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ۵
را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ و رو ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ در دو
ردﻳﻒ اﻳﻦ ﮐﻼس  ۵داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ۳ﺗﺎ در ﻳﮏ ردﻳﻒ و
دﺳﺘﻪ
 ۲ﺗﺎ در ردﻳﻒ ﺑﻌﺪی( .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس را ﺑﻪ ٔ ٣
 ٥ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۹ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﮐﻪ
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻳﺎدآوری ﻋﺪد  ۵ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی آن را ﺗﺄﮐﻴﺪ و ﻣﺮور
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۵را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۵ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎد ﺑﺪون دﻧﺪاﻧﻪ ﻋﺪد  ۵را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﻳﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﺎد درﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
٢ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻴﻨﻪ ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪد  ۵را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ۳ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ  ۵ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ۵ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ۵ ،ﻣﺮﺑﻊ ۵ ،ﭼﻴﻨﻪ و  ۵ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺪد  ٥ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن.
٢ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن.
٣ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ِ
اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٤ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در درک و ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن آن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .١ .ﺑﺮش ﻣﺘﻘﺎرن اﺷﮑﺎل
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢ .ﺑﺮش ﻣﺘﻘﺎرن
ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ،درﺧﺖ ﮐﺎج و… .
اﺷﮑﺎل ﺑﺮش داده ﺷﺪه را در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار
داده و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام دو ﻧﻴﻤﻪ ،ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ
را ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن را
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن داده از روی ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن آن ﺷﮑﻞ را ﺗﺎ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از روی ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن ﺷﮑﻞ را ﺑﺒﺮﻳﺪ و دو ﻧﻴﻤﻪ آن را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ :ﮐﻪ آﻳﺎ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ آن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻞ ﻳﺎ ﮔﻠﺪان اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،رﺳﻢ
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۰ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دو ﻧﻴﻤﻪای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ را در
ﺷﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﮑﻞ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺜﻞ ﻫﻢ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و رﺳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ  ۵ﻣﺮﺑﻊ رﻧﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ راﺳﺖ دو ﻧﻴﻤﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺷﯽء ﻣﺜﻞ درﺧﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﻧﻴﻤﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ از روی ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را ﻳﺎدآور ﺷﻮﻳﺪ.
٣ــ در اﻟﮕﻮی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه دارای ﺗﻘﺎرن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎرش.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ
و آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ذﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده
و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ردﻳﻒ اول ﭼﻨﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ردﻳﻒ دوم ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟
روی اﻳﻦ دو ردﻳﻒ ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۱را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻨﺠﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ادراک ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ را ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺿﺎ  ۱ﻣﺪاد در دﺳﺖ ﭼﭗ و  ۲ﻣﺪاد در دﺳﺖ راﺳﺖ دارد ،رﺿﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد در دﺳﺘﺎﻧﺶ
دارد؟ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪادﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎ ﻳﮏ دﮐﻤﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪادﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﺎ  ۲دﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و
ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دﮐﻤﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
٤ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
 ٥ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﻳﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﻔﺮﻳﻖ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ آن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی.
٣ــ درک ﻋﺪد ﺻﻔﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد آن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ۵ﺗﺎﻳﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ ۳ﺗﺎﻳﯽ از اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ  ۲ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺮد ۴
ﺗﺎ ﻣﻬﺮه روی ﻣﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻓﺮد دﻳﮕﺮ  ۲ﻣﻬﺮه روی ﻣﻴﺰ ﺧﻮدش
ﻣﯽ ﮔﺬارد و از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ﻟﻮﺑﻴﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻳﮑﯽ از ﻫﺪف ﻫﺎی ﮐﺘﺎب درک ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻤﮑﺖ ردﻳﻒ
اول ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز از روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺮود ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۲از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻔﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻨﻪ ،ﻧﺨﻮد ،ﻋﺪس و… ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﯽ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻞ آن از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و
ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٣ــ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺷﺮوع و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ از واژه ﻳﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء ،ﻣﻔﻬﻮم
ﺻﻔﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۳ﺳﻴﺐ داﺧﻞ ﺑﺸﻘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺳﻴﺐﻫﺎ ،ﺑﺸﻘﺎب ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺻﻔﺮ ﺳﻴﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ .۵
٤ــ درک ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم وﺟﻮد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﮐﻼس درس ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء را از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺆال
ﮐﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺷﻴﯽء را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼس وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻌﺪاد
آن را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ درک ﺟﺪﻳﺪی
از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
∗∗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮوع
ﮐﻨﻴﺪ .از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺸﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻞ داﺧﻞ ﮔﻠﺪان ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﮐﻪ در آن ﺟﻮاب ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻴﺎن ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺖ؟ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۳ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد آن
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۳را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﺪاد از  ۰ﺗﺎ  ۵را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۰ﺗﺎ  ۵آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء داﺧﻞ ﻣﻨﺰل را ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ۵ﺗﺎ اﺳﺖ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺷﯽء
ﺗﻌﺪاد آن را در زﻳﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٤ــ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮی از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و در
اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮای ﺻﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،اول اﻟﯽ ﭘﻨﺠﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر /
ﺑﻴﻦ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ.
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﺣﻪ :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رﻓﺘﺎر در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﻼس،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻼس.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﺣﻪ:
۱ــ اﻏﻠﺐ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻴﻢ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻤﺎم
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ
اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ٔ
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ۲ــ در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﺑﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ درک ﺣﺮﮐﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن.
۲ــ ﻳﺎد دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان.
۳ــ ﺣﻖ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ :ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻣﻮرد آداب ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۲ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه و ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۳ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و درﺧﺘﺎن را ﺑﺸﻤﺎر و ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۴ــ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺪه )ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ(.
۵ــ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎز.
۶ــ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺒﻴﻌﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻴﻢ؟
۷ــ آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۵را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن در دﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.
۲ــ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵و ﻋﺪد دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.
۳ــ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد )اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
و ﭼﻮب ﺧﻂ( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ و… ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻳﮏ ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۷را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ
)ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و  ۲ﻧﺒﺎﺷﺪ( .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ
داده اﻳﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد دﮐﻤﻪ ﻫﺎ را دو ﻃﺮف ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﻃﺮف
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻳﮏ ﻃﺮف دﺳﺘﻪ  ٥ﺗﺎﻳﯽ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از
ﻋﺪد  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻴﻦ  ۵و  ۱۰اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ  ۷ﺗﺎ ﺳﻨﮓ
∗ ∗ ﺣﺎل ﺑﻪ
ٔ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و  ،۲ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻮب ﻫﺎی ﻧﺮده اﻧﺠﺎم و ﻳﺎ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۶۵ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﺪد را
∗∗∗ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ٔ
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ را ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻳﮏ دﺳﺖ را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻤﺮﻳﻦ و ورزش اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ،۵ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻟﺬا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ  ،ﭼﻮب ﺧﻂ و ﻳﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
٣ــ وﻗﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ
ﻋﺪد را در داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
 ۴ــ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻦ و ﻳﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ٔ
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ.
۲ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ
ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻨﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ
ٔ
ﭼﻮب ﺧﻂ.
۳ــ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای درک ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از ﺗﻌﺪادی ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺴﺎوی  ۵را در ﻳﮏ ﻃﺮف و ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﻤﻮع،
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
اﻧﺪازه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﻪ
ٔ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد درﺳﺘﯽ از ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ( را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی دو ﻃﺮف ۶
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ  ٨ ، ۷و  ...ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ درک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺟﻤﻊ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۶۶ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش
∗∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ دو دﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ
دﻫﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﺪادﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ
ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
٢ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ٔ
دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ را
دﺳﺘﻪ دوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوﻟﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ٔ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ٔ
دﺳﺘﻪ ۵
دﺳﺘﻪ دوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ٔ
دﺳﺘﻪ اول ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ٔ
درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ۴ﭼﻮب ﺧﻂ را ﺑﺮای ٔ
ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ  ۲ﭼﻮب ﺑﻌﺪی ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﭼﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ
٣ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
اﻧﺪازه ٔ
ٔ
ﭼﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪون ﻃﻮل ﻣﺪاد اﺳﺖ.
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١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻋﺪد  ۶و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ آن.
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۶
٣ــ درک ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۶و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و .۱

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۶را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ دﮐﻤﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺪد آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن
در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد را ،ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪد آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۶۷را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ آﺑﯽ و
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
ﺳﺒﺰ در ﻣﺠﻤﻮع  ۶ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ  ۴ﺣﺎﻟﺖ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻋﺪد  ۶ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۶را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﺗﺎ  ۵را ﺑﺪون ﺷﻤﺎرش ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۶آن ﻋﺪد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در آﻣﻮزش ﻋﺪد  ۶ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۶را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و  ۱ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۶ﺗﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺎ ﭼﻨﮕﺎل( ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼس
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٤ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۶را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۶ﺑﺎ ﻧﻤﺎد دﻳﮕﺮ آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵و  ۱ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش )رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ( را ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻌﺪاد  ۲دﺳﺘﻪ
اﺷﻴﺎء را روی ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺮدن آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

93

اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻘﺎرن.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن.
۳ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن در دو ﻃﺮف ﺧﻂ
ﺗﻘﺎرن.
٤ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن
ﺷﮑﻞ.
 ٥ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ .۶ × ۶

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ را از وﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﻳﻌﻨﯽ
ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ روی ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﺳﭙﺲ دو ﻃﺮف ﮐﺎﻏﺬ را
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎ ﮐﺮدن
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ،روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن ﮔﻮش ،ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو
ﻃﺮف ﺑﺪن ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺘﻘﺎرن دﻳﮕﺮ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ آن
** ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ٔ
ٔ
دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ
*** در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺻﻔﺤﻪ  ۶۸اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﺧﻄﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ دو ٔ
ٔ
ﻧﻴﻤﻪ آن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دو ﻃﺮف را ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﭘﺮواﻧﻪ دو ٔ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺷﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻏﺬ را از روی
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و دو ٔ
ﺳﭙﺲ ٔ
ﺧﻂ ﺗﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ روی ﻫﻢ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ۶ × ۶را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﮑﻞ
١ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف وﺟﻮد دارد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دو ٔ
ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﮑﻞ را ﺗﺎ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ روی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
٢ــ در ﺗﻘﺎرن ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن وﺳﻂ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﺎرن ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
٣ــ در ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ در ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ  ۳ × ۲ﮐﻪ ﺧﻄﻮط آن ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۶وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز روش ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان از روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ،
درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ او را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻋﺪد  ۷و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻤﺎﻳﺶ آن.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۷
۳ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و درک ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﻋﺪد  ۷ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و .۲

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷را
ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺪس
ﻳﺎ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۴و  ۳ــ  ۵و ۲ــ ۳و ۴ــ ۲و  ، ۵ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ دﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ۲و  ۵ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
دﺳﺘﻪ  ۷ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮏ ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﺧﻄﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻳﺮه ﺑﺎزی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻳﮏ ٔ
دﺳﺘﻪ  ۷ﺗﺎﻳﯽ را درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷ﻣﺜﻞ ۴و  ۵ ، ۳و ۲
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دو رﻧﮓ روی ﺻﻮرت داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ٔ
را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
∗∗∗ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ
ٔ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۵و ۲ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدی،
ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۷را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﺳﻪ ﮔﻮش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ  ۷را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و  ۲ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
١ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ٔ
ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﺪد  ۷را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۷ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ٔ
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل داﺳﺘﺎن  ۷ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ در ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮی از آن را ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو رﻧﮓ ﻣﻬﺮه ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن  ۷ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد آن.
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪدﻫﺎی ﺗﺎ .۷
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮی و ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.
٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ و درک ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.
 ٥ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ در اداﻣﻪ ﺑﺪون ﻳﮏ اﻟﮕﻮی
ﻫﻨﺪﺳﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۶ﺗﺎﻳﯽ از ﻋﺪس
در ﻳﮏ ﻃﺮف و ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻟﻮﺑﻴﺎ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،از
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪس ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ ؟ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و
دﻻﻳﻞ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎﻳﯽ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
∗∗∗ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی آن دﺳﺘﻪ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
١ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ٔ
را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪاد دو ﺷﯽء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل را ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮراب ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮراب ﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
٤ــ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﺮﻓﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  ۴ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۵ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ اﮔﺮ  ۴ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۳ﺗﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ  ۳ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۴ﺗﺎ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻼت را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﺷﻮد.
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ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر /
ﺑﻴﻦ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ.
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻴﻒ و ﮐﺘﺎب و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪرﺳﻪ،
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﮐﻼس ،ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن واﻟﺪﻳﻦ ،آداب ﺳﻮار ﺷﺪن
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ اﺗﻮﺑﻮس.
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻳﺎ در ﮔﺮوه ﻫﻤﻮاره راه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺑﺪاع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺰار و روش ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ روی ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠّﯽ.
۲ــ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدن و ﺗﻘﺮﻳﺐ زدن.
۳ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎدات ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ.
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻧﻈﻢ :در ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮐﻼس و در ﺟﻤﻊ آوری وﺳﺎﺋﻞ و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﻼس و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻨﻮز داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
۲ــ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ روﺷﻦ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؟
۳ــ آﻳﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؟
۴ــ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻒ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
۵ــ آﻳﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ؟
۶ــ آﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ؟
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء دو دﺳﺘﻪ.
۲ــ درﺳﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ
ﺑﻪ ﻳﮏ.
ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درک
۳ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ٔ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻟﺨﻮاه ﮐﻤﺘﺮ از  ۸ﺗﺎ
ﻋﺪس در ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ
ﻟﻮﺑﻴﺎ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء
دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ و
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎل ﻣﺸﮑﯽ دارﻧﺪ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی دﻳﻮار ﻣﺪرﺳﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن ﭘﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۲از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﻧﻘﺪر ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دو دﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ آن ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ را ﻃﻮری رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ٔ
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ٔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻮان را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺸﻘﺎب روی ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ دﻗﺖ زﻳﺎدی ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و دﻗﻴﻖ!
٣ــ در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ در دو ﻃﺮف ﺧﻂ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
٤ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا دو ٔ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ ﮐﺮدن روی ﺧﻂ را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎد ﺗﺴﺎوی.
۲ــ درک دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی.
۳ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺗﺴﺎوی ﻋﺪدی.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۴ﺷﯽء را در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪد  ۴ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۴ﺷﯽء
را در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء دو
ﻃﺮف را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎد ﺗﺴﺎوی را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۷۳ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎد ﺗﺴﺎوی را درﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ٔ
دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎد ﺗﺴﺎوی را ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دو ﻃﺮف ،ﻣﺴﺎوی ﻧﺒﻮدن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎد ﻧﺎﻣﺴﺎوی
ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ ورزی و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪون دﻳﺪن و ﻳﺎ
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ۸و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻋﺪد
۲ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻋﺪد  ۸واﻳﻨﮑﻪ  ۸ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و۳
دﻳﺪه ﺷﻮد.
۳ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۸

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ از ﻋﺪد  ۶ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ واز آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۶راﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺪد  ۷و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۸را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۸ﺗﺎ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﻴﺎ روی ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ۵ﺗﺎ
ﻟﻮﺑﻴﺎ و ۳ﺗﺎ ﻧﺨﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ  ۸ﺗﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش
دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۸را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﺨﻮدﻫﺎ و ﻟﻮﺑﻴﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ،
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺪرﺳﻪ را درﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۸ﺗﺎ
ٔ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ  ۵ﺗﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ و ۳ﺗﺎ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ  ۸ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و ۳اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۴را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .درﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﺪد  ۸ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ و ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۸ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم داده ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
۲ــ ازداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۸را درﻣﻨﺰل ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
۳ــ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪد  ۸را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﮐﻴﮏ  ۵ﻗﺴﻤﺘﯽ ،ﭼﻮب ﺧﻂ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه و ...ﻣﺮورﮐﻨﻴﺪ.
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۱ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ
و درک ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺪاد.
۲ــ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ واداﻣﻪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ دراﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪدﻫﺎی ۷،۶و۸
راﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺗﺴﺎوی  ۶=۶را ﻃﻮری ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻃﺮف ﺗﺴﺎوی ﻳﮏ
اراﺋﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ از اﻋﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎرﻧﮓ آﺑﯽ را ﺑﺎ دﮐﻤﻪ
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺸﮑﯽ را ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ  ۶ﺗﺎ دﮐﻤﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ را دوﻃﺮف
دﻳﻮار ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺮای  ۷ﻳﺎ  ۸ﺗﺎ دﮐﻤﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۵را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﺎد ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻋﺪد  ۵) ،۶و (۱را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﺑﯽ در ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻪ اﻳﻦ درک رﺳﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ دراﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﺴﺎوی )≠( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻴﻠﯽ واﺿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺪازه ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﮐﺸﻴﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻳﺮادی
۲ــ درﺳﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن اﮔﺮ
ٔ
ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺜﻠﺚ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﻞ دﻳﮕﺮی را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﺮادی ﻧﺪارد.
۳ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن اﻟﮕﻮی دﻳﮕﺮی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺮ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﯽ آن را اداﻣﻪ
دﻫﺪ.
۴ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻗﺴﻤﺖ
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﻢ
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔ
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ٔ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ٔ
ﻳﮏ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮏ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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۱ــ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﻫﺎ.
۲ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭼﻮب ﺧﻄﯽ و ﻧﻤﺎد ﻋﺪدﻫﺎ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗  ۴ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺟﻠﻮی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ .ﻳﮏ
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺟﻠﻮی ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺪن رأی دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺷﻤﺎره ﻫﺎ راروی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز رأی را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﻓﺮد ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ ﭼﻮپ ﺧﻂ ﻫﺎ
دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ  ۵رﺳﻴﺪ ٔ
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دو ﻧﻔﺮه ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﻳﺎ اﺷﻴﺎء را ﺳﺮﺷﻤﺎری
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪاد اﺷﮑﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ دو ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و
دﻳﮕﺮی ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻫﺮ ﺷﯽء ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا اﺷﻴﺎء را
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ،ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
۲ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺪوﻟﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺪول ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده واﺷﻴﺎء داﺧﻞ ﻣﻨﺰل را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﺎد ﻋﺪد

ﭼﻮب ﺧﻂ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﺎد ﻋﺪد

ﭼﻮب ﺧﻂ

۳ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﻣﻮرد ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮای درک ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﯽ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از
ٔ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
ﺻﻔﺤﻪ
۲ــ درک ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی در
ٔ
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
۳ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺰاری ﻧﻈﻴﺮﺧﻂ ﮐﺶ و
ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﻢ اﻳﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز درﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﻣﻬﺎرت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻳﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻂ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ در دو
اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ٔ
∗∗ درﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،داﻳﺮه ﻫﺎی ﻫﻢ ﺷﮑﻞ وﻟﯽ در
اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
∗∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی
ﺑﻘﻴﻪ ﺷﮑﻞ را ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ  ۶*۶را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان از رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
۲ــ درﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻳﺎ ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﻤﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ( و ﻳﺎ ﺿﻠﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درب ﺧﺎﻧﻪ
 ۳×۱اﺳﺖ .ﻳﺎ درب ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
۳ــ درﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﮐﺸﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ /راﺳﺖ ،اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ،وﺳﻂ /ﮐﻨﺎر /ﺑﻴﻦ،
ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺎرک ،ﺗﻮپ ﺑﺎزی،
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻮﺳﺘﺎن
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶ ﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
۲ــ ﻣﺸﻮرت ،ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
۳ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺻﺤﺖ
ﺣﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺳﻤﻌﯽ
۲ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻋﺪدی
۳ــ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺑﺼﺮی
۴ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﺗﻨﻮع درﺑﻮﺳﺘﺎن :در ﻣﻮرد آداب ﺗﻔﺮﻳﺢ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
۱ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﻫﺎی روی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﻫﺎی روی دو
ٔ
۳ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ آﻗﺎﻳﺎن؟
۴ــ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ آدم ﻫﺎ؟
 ۵ــ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻞ و ﺑﻴﻠﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﻄﻞ و ﺑﻴﻠﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻮپ ﻫﺎ؟
۶ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
۷ــ دو دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ٔ
 ۸ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
٩ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﺎ
۲ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﺘﺮی و ﺑﻴﺸﺘﺮی و ﺗﺸﺨﻴﺺ ٔ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﻴﺎ در دو دﺳﺘﻪ
ٔ
ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی اﺷﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﺗﻌﺪاد
ﭘﺴﺮان ﮐﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮی وﮐﻤﺘﺮی
ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد )ﻋﺪد( ﮐﻤﺘﺮی
دارد را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ۲ﻃﺒﻘﻪ ﻳﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻴﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
ٔ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء داﺧﻞ ﻣﻨﺰل را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ دو
۲ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﺪد ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ٔ
دﺳﺘﻪ را ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ )ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻋﺪد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
٣ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ ــ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ٔ
ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ٔ
٤ــ راﺑﻄﻪ ی دو ٔ
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اﻫﺪاف
۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
۲ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﻋﺪدی ﺑﻪ دو ﺻﻮرت

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮد ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ را
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
دﻫﻨﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺒﺎرت
ٔ
را از دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۵ﺗﺎ ﻧﺨﻮد ﮐﻤﺘﺮ از  ۷ﺗﺎ
ﻟﻮﺑﻴﺎ اﺳﺖ ﻳﺎ  ۷ﺗﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵ﺗﺎ ﻧﺨﻮد اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
∗∗ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﻋﺪدی را از
دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ ۸۰؛ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را زﻳﺮ آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻧﻤﺎد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ
ﻫﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎد رو ﺑﻪ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎد رو ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ و د ٔ
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ د ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ۵ :ﮐﻤﺘﺮ از  ۷ ،۷ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﺴﺎوی را از دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﻧﻤﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻤﺎد < اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ  ۵< ۷را ﻫﻢ  ۵ﮐﻤﺘﺮ از  ۷ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﻢ  ۷ﺑﻴﺸﺘﺮ از .۵
۲ــ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮﻳﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﺎد ﻫﺎ را ﻳﺎد
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﺪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻧﻤﺎد <ﻳﺎ = ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻴﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﯽ ﭼﻴﻨﻪ و ﭼﻮب ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪد  ۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵و .۴
۲ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ۹و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد .۹
۳ــ ﻳﺎدآوری اﻋﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۹ﺗـﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﻳـﺎ ﻧـﺨﻮد ﻳﺎ ﻋﺪس ﺑـﺪﻫﻴﺪ
و از آﻧـﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻋـﺪاد دﻟـﺨﻮاه ﻣـﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ  ۷و ۲ــ ۶و ۳ــ  ۵و ۴ــ ۴و  ۵ــ ۱و  ۸ــ  ۸و
 ،۱و....
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ  ۹ﺗﺎ ﺑﺮگ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮگ ﻫﺎ در
ﻳﮏ ﻃﺮف ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎی دﻳﮕﺮ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ آﻧﻘﺪر ﭘﺮواﻧﻪ روی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
 ۹ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۹را
∗∗∗ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ  ۹ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و  ۴اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم و
ٔ
آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۹و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۹را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد.
۲ــ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﻳﻦ درک ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ  ۹ﻫﻤﺎن  ۵و  ۴اﺳﺖ.
۳ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪد  ۹و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۹ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ،اﻧﮕﺸﺖ ،ﮐﻴﮏ ،ﭼﻮب ﺧﻂ و…  ،و ﻧﻤﺎﻳﺶ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و  ۴ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ۹را ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ.
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﻧﺨﻮد در ﻳﮏ ﻃﺮف
و ﺗﻌﺪادی ﻋﺪس در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﻳﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎد < ﻳﺎ > را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت ﻋﺪدی را از
د ٔ
دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻳﻦ ﺑﺎر  ۲ﻣﻮرد
∗∗ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ٔ
را ﺷﻤﺎ ﻧـﺎم ﺑﺒﺮﻳـﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از ﺷﻤﺮدن ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻳﮏ
ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑـﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺮار دادن
ﻧﻤﺎد < ﻳﺎ > ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺴﺎوی را از دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ د ﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻋﻼﻣﺖ و ﻋﺪد
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ داﻧﺶ آﻣﻮز در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻌﺪاد ﻳﮏ دﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و
ﻣﻬﺎرت ﻻزم و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن از ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
۲ــ در اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪد ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد ﻣﺜﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،ﭼﻴﻨﻪ ،ﭼﻮب ﺧﻂ و… اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
۳ــ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف اﺷﻴﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﺪدﻫﺎی دو دﺳﺘﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ .۹ × ۹
۲ــ درک ﺗﻘﺎرن اﻓﻘﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ در
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
ٔ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ ﺟﺪول ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ۹ × ۹را روی ﺗﺨﺘﻪ رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن و  ۹ﻣﺮﺑﻊ  ۹ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺪول ﻫﺎی  ١ﺗﺎ  ٩را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ٔ
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺷﮑﻞ ﻫﺎﻳﯽ را روی
ﮐﺎﻏﺬ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ
ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻣﺪاد را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن را درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤـﻪ آﻏـﺎزﻳـﻦ ﺑـﺨﺶ ﺑـﺮﮔﺮدﻳـﺪ و از
∗∗ ﺑــﻪ
ٔ
داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﻫـﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﺜـﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫـﺎ را
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ  ۹ × ۹ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺤﻮه ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ٔ
ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺟﺪول ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل از ﺣﻞ
ﮐﺮدن ﺟﺪول ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﻞ ﺟﺪول ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ٩) ۳ × ۳ﺗﺎﻳﯽ( را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درﺳﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺪاد ردﻳﻒ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۴۲و  ۴۹را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ .در
۳ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ٔ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻋﺪد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺘﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﺪدی و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
۲ــ درک ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪد ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺘﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ.
۳ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﮏ ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺪدی را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺪد داده ﺷﺪه ﭼﻴﻨﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪد دﻳﮕﺮی را ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد را از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮه ﻳﺎ ﺗﺮاش،
ﻃﻮل ﮐﺘﺎب رﻳﺎﺿﯽ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ دو دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
در ﺣﺎل ﺑﺎزی واﻟﻴﺒﺎل ،دو ﭘﺴﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪازه ﺑﻴﻠﭽﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺗﻨﻴﺲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﺑﻴﻠﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻋﺪد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﮏ ﻃﻮل ﻳﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۸۴را ﮐﻪ در آن
ٔ
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
اﻧﺪازه ﻋﺪد داده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای رﺳﻢ
۱ــ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﯽ و
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻃﻮل ﺳﺘﻮن ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ واﺣﺪ
ٔ
٣ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻗﺼﻪ دارﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ دﺳﺖ ورزی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ
ﻃﻮل ﻫﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻘﯽ از واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺪاری از ﻃﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،اول اﻟﯽ دﻫﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر /
ﺑﻴﻦ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ.
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آداب ﺳﻔﺎرش دادن
ﻏﺬا ،آداب ﺧﻮردن ﻏﺬا ،آداب ﺗﺸﮑﺮ از ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب.
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ اﻋﺪاد و اﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.
۲ــ ﻳﮏ راه ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﭼﻄﻮر ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮﺳﻴﺪن
۲ــ ﺗﺒﻴﻴﻦ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان
۳ــ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻏﺬا ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران :در ﻣﻮرد آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻳﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی را در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
۱ــ دو ٔ
۲ــ ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻮان ﻫﺎ ،ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ در ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺗﻌﺪاد آﻗﺎﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
۴ــ در ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ آﻗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
 ۵ــ در ﮐﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ آﻗﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ؟ ﮐﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ؟
 ۶ــ در ﮐﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل؟ ﮐﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ؟
۷ــ اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
دﻳﮕﺮ.
۲ــ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎد ﺟﻤﻊ.
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ و ﺣﺎﺻﻞ آن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺗﺴﺎوی
ﺟﻤﻊ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﭼﻴﻨﻪ را در ﻳﮏ ﻃﺮف و
ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ  ۳ﭼﻴﻨﻪ را ﺑﺎ ۱
ﭼﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ۴ ،ﭼﻴﻨﻪ را در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺷﻴﺎ دﻳﮕﺮ و
ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﻴﺰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و دﺧﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﻴﺰ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ٔ
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺮ اﻧﮕﺸﺖ از دﺳﺖ ﭼﭗ ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ از دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ
ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺎوی ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎد ﺟﻤﻊ و ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎد
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺐ
ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎد ﻫﺎ و
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ در ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻌﺎدل آن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺎوی
ﻧﺤﻮه ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اوﻟﻴﻦ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت » ﺳﻪ ﺑﻪ
ٔ
۳ــ ٔ
ﭼﻬﺎر« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ را آﻣﻮزش داده اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺮور و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ.
۲ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﭼﻮب
ﺧﻂ.
۳ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی دو ﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪد  ۱ﺗﺎ .۵
۴ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم دار ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻋﺪد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۳ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و  ۳ﭼﻴﻨﻪ
زرد ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۳ﭼﻴﻨﻪ از
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ۶ﭼﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ۲ .ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و
 ۱ﭼﻴﻨﻪ زرد ۱ ،ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و  ۲ﭼﻴﻨﻪ زرد ۳ ،ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و ﻳﺎ  ۳ﭼﻴﻨﻪ
زرد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۳ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای
ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ روی ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻌﺪاد واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻴﺰ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ،ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری
)ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻓﺮاد( از ﭼﻮب ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ اول ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ٔ
دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم
اداﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ٔ
دﺳﺘﻪ دوم ﭼﻮب ﺧﻂ را در ٔ
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ ﻫﺎ
در ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻈﺎم دار وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده و در ﺟﺪول ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ .در
ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ ﺟﺪول ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
٢
٢

٠

١

١
٢

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
۱ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﻪ ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
113

2ــ در رسم چوب خط ها بعد از اینکه یک بسته پنج تایی را تشکیل دادند ،دسته دیگر را شروع کنند .برای راحتی کار می توانند
دسته دوم از یک رنگ دیگر استفاده کنند تا تشخیص برای آنها راحت تر باشد.
برای چوب خط های ٔ
3ــ بچه ها می توانند فعالیت ترکیبی عدد را به صورت یک بازی دو نفره انجام دهند به این صورت که یک نفر عدد را بگوید و
تجزیه آن عدد بپردازد.
نفر دیگر با دکمه یا چینه به
ٔ
4ــ در صفحات قبل کتاب به روش های مختلف (چینه ،رنگ کردن مربع) ترکیب های یک عدد کار شده است .می توانید به آن
صفحات رجوع کنید و ترکیب های یک عدد را از طرق مختلف به دست آورده و تمرین کنید.
  5ــ می توانید با استفاده از چینه های رنگی ترکیب های بیشتر از  2تا را نیز تمرین کنید .برای مثال با استفاده از  3رنگ مختلف
می توانید ترکیب های مختلف  ٣تایی عدد  5را بدست آورید.
  6ــ در مورد نوشتن نظام دار عدد ها در جدول های پایین صفحه می توانید از نظم های مختلف استفاده کنید .برای مثال ستون
سمت چپ می تواند از صفر و یا از خود عدد شروع شود.
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ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪد  ۱۰و آﻣﻮزش
ٔ
ﻋﺪد .۱۰
۲ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺪد  ۱۰ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.
۳ــ درک ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪد .۱۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۴ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ آﺑﯽ در ﻳﮏ ﻃﺮف و
 ۲ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺟﻤﻊ و در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ۳و
۳ ،۵و ،۶اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ در
ﻳﮏ ﻃﺮف و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ آﺑﯽ دﻳﮕﺮ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺮات ﮐﺪام دو ﻣﻴﺰ ﻋﺪد  ۱۰ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻳﺎ  ۱۰ﺗﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ٔ
از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی رﺳﺘﻮران را ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۱۰را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۸۸را اﻧﺠﺎم داده در ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮ ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد  ۱۰را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۱۰ﺑﺪون ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش از ﺑﻴﺎن ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻳﮑﯽ
و ده ﺗﺎﻳﯽ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۲ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن  ،۲ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻊ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۲رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ
ﻋﺪد  ۱۰را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
۳ــ در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎد  ۱۰ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی  ٠ﺗﺎ  ٩آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درک رﻗﻢ و ﻋﺪد ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ
و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺪد  ٢رﻗﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﮏ
ﻃﺮح ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
۲ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.
۳ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﺟﺪول ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ .۹ × ۹

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت  ۴۲و  ۴۹را
ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی رﺳﺘﻮران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ روی
دﻳﻮار ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ
رﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن ،ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 ۱ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
از ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﺣﯽ را رﺳﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در دو ﻃﺮف ﺷﮑﻞ رﻳﺸﻪ
ﺑﮑﺸﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﮐﻪ آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﯽ روی ﻓﺮش ﻳﺎ ﺟﺎﻳﯽ دﻳﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان
۳ــ در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی  ۹ × ۹ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ٔ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ردﻳﻒ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ۳ × ۳ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
٤ــ در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺠﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻈﻴﺮ در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ،ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻊ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻴﺪا و رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ دو ﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪد ﻫﺎی ،۸ ،۷
 ۹و .۱۰
۲ــ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎم دار.
۳ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اداﻣﻪ دادن ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۷ﭼﻴﻨﻪ را
روی ﻣﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ  ۹ ،۸ﻳﺎ  ۱۰ﭼﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
ﻣﻬﺮه از دو رﻧﮓ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  (۷ﻣﻬﺮه را ﺧﺎرج
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﻣﻬﺮه در آورﻧﺪ و ﻳﮏ ﺟﻤﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺮات ﻫﺮ دو ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دو ﻣﻴﺰ  ۷ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  ۳ﻧﻔﺮ واﻟﺪﻳﻦ و  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ
ﻋﺪد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎ در ﺟﺪول از ﻳﮏ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺪد ﻫﺎ را از ﺻﻔﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻃﺮف ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ
اﻟﮕﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و درک درﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﺪد ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را در ﻳﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم دار ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺷﮑﺎل ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی
۲ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
ﺗﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺎﻃﯽ را روی ﺗﺼﻮﻳﺮ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻧﻘﺎط را
ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﺮدن دور
روﻣﻴﺰی ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ
∗∗∗ ﺷﮑﻞ ٔ
و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ در وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﺪد ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ،
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ٔ
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ
۳ــ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺷﮑﺎل در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪ ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
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ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،اول ﺗﺎ دﻫﻢ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ،
ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ.
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ از
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن.
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻴﺰی را ﺑﺴﺎزﻧﺪ
ﻳﺎ ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
۲ــ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
۳ــ ﻫﻤﮑﺎری در ﮐﺎر ﻫﺎ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ :در ﻣﻮرد آداب ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﻣﻮاردی
را ﮐﻪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ و ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۲ــ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ رﻧﮕﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺟﻤﻊ و ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۳ــ روی ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺟﻤﻊ و ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۴ــ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ و ﻣﺮغ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ و ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺲ.
۵ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ و ﻳﮏ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺲ.
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۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت
ﺗﻔﺮﻳﻖ.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۴ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ
ﻳﮏ ﭼﻴﻨﻪ را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از واژه ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻳﻦ درک ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن
ﻣﻨﻬﺎ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﺆاﻻﺗﯽ را درﺑﺎره ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ از
ﭼﻬﺎر ﺟﻮﺟﻪ ﻳﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺮود ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻳﺎ اﻻن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ؟ اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮود ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد  ۴را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺪد ﻳﮏ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را دو ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از
اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻳﮏ ﻋﺪد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ
ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻢ ﮐﺮدن را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﻔﺮﻳﻖ و ٔ
را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ
۱ــ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﻔﺮﻳﻖ و ٔ
ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
۲ــ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﮏ دﺳﺖ ﻋﺪد ّاول ﺗﻔﺮﻳﻖ و دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﺪد دوم ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دﺳﺖ دوم را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺷﻤﺎ از
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
۳ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۲اﻧﮕﺸﺖ ﻳﮏ دﺳﺖ را ﺑﺴﺖ و از دﺳﺖ دﻳﮕﺮ  ۲اﻧﮕﺸﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺻﻔﺤﻪ  ۳۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را دوﺑﺎره ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن
٥ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻳﻖ ﮐﺮدن ﻳﺎدآوری ﺷﻮد.
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1ــ توانایی نوشتن عبارت تفریق ،با توجه به تصاویر.
2ــ درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس

∗ از دانش آموزان بخواهید  4تا دکمه روی میز بگذارند،
سپس  2تا را از آن جدا کنند ،حال چند تا دکمه مانده است؟ برای
آن یک تفریق بیان کنند از این دست فعالیت ها برای دانش آموزان
انجام دهید تا مفهوم تفریق بار دیگر برای دانش آموزان تداعی
شود.
∗∗ مانند پرسش های فوق با توجه به تصویر مربوط به
صفحه آغازین مسئله ای طرح کنید تا دانش آموزان برای آنها یک
ٔ
عبارت تفریق بیان کنند.
∗∗∗ فعالیت کتاب را انجام دهید .با توجه به تصویر ها و
نوشتن عدد متناظر هر تصویر عبارت تفریق به دست می آید اما شما
در مورد هر کدام مفهوم تفریق و کم شدن را تکرار و عبارت تفریق
را بخوانید.

توصیه  های آموزشی

1ــ سعی کنید مفاهیم جمع و تفریق را در موقعیت های طبیعی و واقعی برای دانش آموزان تداعی کنید.
2ــ در فعالیت مربوط به این تمرین توجه دانش آموز را به مفهوم تفریق جلب کنید ،به عنوان نمونه در تصویر دوم بگویید :ابتدا
 6فیل بودند 2 ،تا از این  6فیل رفتند ،حال چند تا فیل مانده اند؟ سپس از دانش آموزان بخواهید با توجه به توضیح شما یک عبارت
تفریق بنویسید.
3ــ از دانش آموزان بخواهید در مورد یک عبارت تفریق یک داستان بسازند و سپس آن داستان را نقاشی کنند .با انجام چنین
فعالیت هایی مفهوم تفریق را تمرین کنید.
4ــ هر بار عبارت تفریق را بخوانید تا دانش آموزان با واژه ها نیز آشنا شوند.
صفحه  31کتاب است و دانش آموزان بیش از این به شکل های مختلف تفریق
٥ــ شکل های این صفحه دقیقاً مشابه شکل های
ٔ
را تمرین کرده اند.
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جمع.

1ــ آشنایی با راهبرد رسم شکل برای پیدا کردن حاصل

2ــ به کار بردن روش های مختلف استفاده از شکل.
3ــ تمرین تکمیل مربع شگفت انگیز.

روش تدریس

∗ برای دانش آموزان یک عبارت جمع بنویسید و از آنها
بخواهید با استفاده از چینه یا دکمه حاصل این عبارت جمع را
به دست آورند .سپس بجای استفاده از چینه یا اشیاء معمولی دیگر
از کشیدن شکل استفاده کنند و همان عمل را انجام دهند.
صفحه آغازین بخش برگردید با توجه به تصویر
∗∗ حال به
ٔ
یک داستان جمع بسازید و از دانش آموزان بخواهید با استفاده از
رسم گردی یا سه گوش مسئله را مدلسازی کنند .به عنوان نمونه
 4نفر در خیابان در حال چراغانی کردن بودند که یک نفر صدای
دیگران را شنید و به این  4نفر اضافه شد ،حال چند نفر مشغول
کار هستند؟ دانش آموزان برای حل این مسئله می توانند ابتدا  4تا سه گوش بکشند و یک سه گوش دیگر نیز بکشند و تعداد آنها را
بشمارند و حاصل را بیان کنند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید برای پیدا کردن حاصل هر جمع ابتدا کشیدن شکل را کامل کنند .با شمردن تعداد شکل ها
حاصل جمع را بنویسند .همچنین می توانند از رسم چوب خط و یا رنگ کردن مربع ها نیز کمک بگیرند در پایان از آنها بخواهید
مربع های شگفت انگیز را کامل کنند.

توصیه  های آموزشی

1ــ یکی از راهبرد های حل مسئله ،رسم شکل است که دانش آموزان در این فعالیت با این راهبرد آشنا می شوند.
2ــ تا این بخش کتاب پیدا کردن حاصل یک جمع مانند نمونه های داده شده برای دانش آموزان به شکل یک مسئله است اما
کم کم با تمرین و تکرار جمع های مختلف ممکن است حاصل را به صورت ذهنی و بدون نیاز به رسم شکل یا استفاده از اشیاء به دست
جنبه تمرین محاسباتی دارد.
آورند .در این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها
مسئله آنها نیست و ٔ
ٔ
3ــ در رنگ کردن مربع ها و یا حتی کشیدن شکل می توانند از دو رنگ مختلف استفاده کنند.
4ــ تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد  6را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد  6با نماد دیگر آن اجتناب کنید.
  5ــ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب  5و  ٥مربع ها جلب کنید.

122

اﻫﺪاف
۱ــ درک اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻳﮏ ﺷﮑﻞ.
۲ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ.
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺷﯽء و اﺳﺘﻔﺎده از واژه
ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﺮﻳﻘﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻋﺪد اول ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی
آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻪ ﻋﺪد دوم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
دو داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻗﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ:
»ﻗﺪ زﻫﺮا ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻗﺪ زﻳﻨﺐ اﺳﺖ « ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت »ﮐﻤﯽ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از« ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻃﻮل اﺷﻴﺎء را ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﻦ ﺧﻮد اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﺮض
ﮐﺘﺎب رﻳﺎﺿﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺎک ﮐﻦ اﺳﺖ؟ از اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﭙﺲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﻢ ﻃﻮل ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
∗∗ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ٔ
اﻧﺪازه درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻧﺮدﺑﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﺻﻔﺤﻪ  ۹۶را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ٔ
ٔ
داﻳﺮه ﺧﻂ ﻧﺰده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
داﻳﺮه آﺑﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد  ۲ ،۲ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﻂ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪد  ۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ٔ ۴
ٔ ۶ ،۶
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .در اداﻣﻪ،
ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻂ زدن روی ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ًا روی ﻣﺤﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
۲ــ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻳﮏ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
۳ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ،ﺷﮑﻞ را ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻨﺪ
در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞ ﻫﺎ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
۱ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ  ۳ﻋﺪد.
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻤﻊ  ۳ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﮑﻞ.
۳ــ درک ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻳﺎ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﻋﺪد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۶ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را
ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺮای  ۸ ،۷ﻳﺎ ۹ﭼﻴﻨﻪ
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و  ۵ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲ﭘﺴﺮ و  ۱ﭘﺪر و  ۱دﺧﺘﺮ ۴ ،ﻣﺮد و ﻳﮏ
زن ،ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و  ۴ﻧﻮﺟﻮان و.....
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه
ﭼﻴﻨﻪ ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ  ۳ﻋﺪد را رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺧﺮ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎر رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ دوم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد  ،۲از ﻳﮏ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺮدن و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﻮد.
۳ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ
 ۳ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﮏ ﻋﺪد اﺳﺖ.
۴ــ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮم ﻳﺎدآور ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ دو رﻧﮓ دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ۵ــ ﺑﺨﺶ اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۶ﺑﺎ ﭼﻴﻨﻪ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۷ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﮐﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۳ﺗﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه در واﻗﻊ ﺷﮑﻞ دو ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺎن ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﭼﻴﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻘﻂ از
رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن.
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در دو ﻃﺮف ﮐﺎﻏﺬ اﺷﮑﺎل
ﻣﺘﻘﺎرن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  ٤٢و ٤٧
را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را در
ﻧﻴﻤﻪ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دو
ٔ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺮف ﺷﮑﻞ ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﻳﻨﻪ و دﻗﻴﻖ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ زﻳﺎد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ را در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن و
اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی روی ﺷﺎﺑﻠﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
۲ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
داﻳﺮه ﺑﻨﻔﺶ رﺳﻢ ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺧﻂ دو ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
۳ــ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن و ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﮔﻠﻴﻢ و ﻓﺮش و… ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس آورده و ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ در ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و داﻳﺮه ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ
در ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺜﻠﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻠﺚ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﺴﺠﺪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ردﻳﻒ  /ﺳﺘﻮن ــ اول ﺗﺎ دﻫﻢ ــ وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر /
ﺑﻴﻦ ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ.
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺻﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ در ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﺻﻒ ﻫﺎ.
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ ﻳﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه از آن ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﭼﻴﺰی
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ
ٔ
ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻋﻠﻢ از ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
۲ــ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
۳ــ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎﻳﺪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﺴﺠﺪ :در ﻣﻮرد آداب ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻦ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻳﺪ .در ﻣﻮرد آداب زﻳﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻴﺎن
ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﺻﻒ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
۲ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺻﯽ آدرس دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی روی ﻓﺮش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و اﺷﮑﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ روی آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
۴ــ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪن داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﻫﺎ ،ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ در را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ،ﻳﮏ در را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﺗﺎﻳﯽ
و ﻳﮏ در را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۸ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮔﻠﺪان ﻫﺎی واﻗﻊ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،در ﭼﻨﺪ ﺻﻒ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ؟
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی.
۲ــ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
٭ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﺮه ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ۳ ،ﺗﺎﻳﯽ ۴ ،ﺗﺎﻳﯽ و ...ﺗﻘﺴﻴﻢ
و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ردﻳﻒ اول ﻧﻤﺎز ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ردﻳﻒ اول و ردﻳﻒ دوم را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺶ آﻣﻮزان را
ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۳ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﭽﻪ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ آزاد ﻣﺪاد دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی را روی ﺷﮑﻞ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد و ﺟﺎ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﻋﺪد ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﺷﻴﺎء ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻋﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
دﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن
۳ــ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺎﻳﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﻮد و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد.
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ٔ
دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﺗﺎ ﻳﮑﯽ.
ﭼﻬﺎرده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٔ ۳
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء داده ﺷﺪه.
۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﺑﻪ
ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ.
۳ــ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.
روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی ﺷﯽء ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آن اﺷﻴﺎ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻒ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۱را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺧﻮد دور دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺎ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد اﺷﮑﺎل دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اوﻟﻴﻦ ﺷﮑﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﺗﺎ ﻳﮑﯽ.
ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻳﻌﻨﯽ دو ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻟﺬا داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺷﻴﺎء و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻴﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﻫﺎ
اﻫﻤﻴﺖ دارد ،در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
دﺳﺘﻪ  ٥ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﮏ ٔ
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ دو ٔ
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرش ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
۳ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻣﻮزش آن
ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٤ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و
از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﺮات ﮐﻨﺎری ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺪد در ﺟﺪول ﻳﮑﯽ ،ده ﺗﺎﻳﯽ ﭘﺲ از
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
۲ــ آﻣﻮزش ﻋﺪد ده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.
۳ــ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد .۱۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ دادن ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﺮه ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ دوﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﻴﺎن
ﺷﺪه را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻫﺮ ﺻﻒ ﻧﻤﺎز را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ
∗∗∗ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪول ﻳﮑﯽ ده ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ٔ
ﻗﺒﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪول ﻳﮑﯽ ده ﺗﺎﻳﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎد ﻋﺪد  ۱۰ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی داﺧﻞ ﺟﺪول
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  ۱۰آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۱۰را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﺻﻔﺮ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
٢ــ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎد  ۱۰ﮐﻪ ﺑﻴﺮون ﺟﺪول ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از ﺟﺪول اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﺪد را از ﺟﺪول ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ؛ اﻟﻒ( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ب( ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه را
اﻟﻒ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﻳﮑﯽ و ده ﺗﺎﻳﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ج( ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از ﺟﺪول ﻳﮑﯽ ده ﺗﺎﻳﯽ را
ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از »اﻟﻒ« ﺑﻪ »ب« و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از »ب« ﺑﻪ »ج« و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از »ج« ﺑﻪ »اﻟﻒ«
و ﺑﺮﻋﮑﺲ را درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ  ٥ﺗﺎﻳﯽ ج
ب
۴ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دو ٔ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ )آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ(
در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺟﺪول.
روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗  ۱۰ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎی ﮐﻮﺋﻴﺰﻧﺮ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ
 ۱۰ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ را ﺑﻌﻨﻮان ٔ
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ اﮔﺮ دو
ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ٔ
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ.
ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﻳﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﻳﻊ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ٔ ۲
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺪام
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺻﻒ  ۱۰ﻧﻔﺮی اﺳﺖ؟
∗∗∗ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ
دادن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺷﻤﺮدن ﺳﺮﻳﻊ ده ﺗﺎﻳﯽ ﻫﺎ را
آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺷﺮوع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻳﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻳﺎ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ۶ﺗﺎﻳﯽ  ۲ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺪد ﻫﺎی درﺳﺖ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده ،اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ )آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ( را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﮐﺮدن در ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻋﺪد را ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول از ﻣﺪاد و ﭘﺎک ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪس اول آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ) ۱۰ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ  ۱۰ﻣﺮﺑﻊ( آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮای رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن.
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
۳ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
اﻧﺪازه ﻃﻮل
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺳﺘﯽ
ﻣﻴﺰﺷﺎن ﺑﻪ
ٔ
ﺣﺪس ﺧﻮد را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و
ﻃﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮش ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮش ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎﻳﯽ در
ٔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎ و ﻓﺮش ﮐﻨﺎره ﻳﺎ
راﻫﺮو و ﺗﻘﺎرن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚ دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول دارﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
اﻧﺪازه
۱ــ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن ،ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ٔ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻤﻴﻦ زدن ﻃﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۲ــ در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ٔ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮش و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه در
ٔ
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اﻫﺪاف
١ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﻂ ﮐﺶ.
۲ــ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ و
ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ در ﺷﮑﻞ.
۳ــ درک ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد اﺿﻼع و ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﺿﻠﻊ ﻫﺎ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا اﺑﺘﺪا روی ﮐﺎﻏﺬ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ دو ﻧﻘﻄﻪ
∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮔﻮﺷﻪ ﻓﺮش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺜﻞ دو
ٔ
را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد از ﻳﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺜﻞ
ﻫﻢ دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺧﻂ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ را
ﻧﺪارد ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت از ﺧﻂ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ  ،ﺗﻌﺪاد ﺿﻠﻊ ﻫﺎ  ،ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﺿﻠﻊ ﻫﺎ در ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﺎ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﺿﻠﻊ ﻫﺎی روﺑﺮو در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ...ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﮑﻞ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی
ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
رأس ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻗﻄﺮﻫﺎ را ﻧﻴﺰ رﺳﻢ ﮐﺮد او را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ ٔ
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
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ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،اول ﺗﺎ دﻫﻢ ،ﺳﺘﻮن/
ردﻳﻒ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ،اﻳﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت،
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻒ ﻫﺎ ،رﻓﺘﻦ ﺻﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ ﻳﮏ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﺷﻴﺎء را ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
۲ــ اﻋﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺪدی
۲ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ
۳ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺪد
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن :در ﻣﻮرد آداب ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﻫﺮ ﺻﻒ ﭼﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز دارد؟
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﺻﻒ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ وﺟﻮد دارد؟
٣ــ در ﻫﺮ ﺻﻒ ﭼﻨﺪ ٔ
٤ــ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺻﻒ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
٥ــ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دو ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﻠﻪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آن اﻳﺴﺘﺎده ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ.
٦ــ
اﻧﺪازه ٔ
ٔ
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد
٢ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪد ﻫﺎی دو رﻗﻤﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ
ﭼﻮب ﺧﻂ
۳ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮدن ﻋﺪد ﺑﻪ ﺟﺪول ﻳﮑﯽ ــ ده ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن
ﻋﺪد از ﺟﺪول

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪدی را ﮐﻪ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ۱۲ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﺗﺎ ﻳﮑﯽ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺻﻒ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺷﯽ ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﺷﻴﺎء و ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ٔ
ده ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم
داد ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺷﻴﺎء را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺮدن و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ را ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ  ۱۹ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺮوف آن ﻓﻌﻼ ً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
٤ــ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺪد را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را از ﺟﺪول ﺧﺎرج
ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۵ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد  ۱۱ﺗﺎ  ۱۹ﺑﺎ رﻗﻢ
۳ــ درک ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﻫﺎ روی ﻣﺤﻮر

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺗﺎ ﺷﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺪد ﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻫﻤﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻒ اول و  ۲ﻧﻔﺮ از ﺻﻒ دوم ﺑﻪ واﻟﻴﺒﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ واﻟﻴﺒﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ
ﺗﻌﺪاد را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮی ﺗﻌﺪاد
اﺷﻴﺎء ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮده و ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﭼﻮب ﺧﻂ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از رﺳﻢ
ﻳﮏ ﻣﺤﻮر در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ و ﻳﺎ ﮐﻼس و ﺑﺮش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮش ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی از ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ،ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ
را ﺑﻪ ﻋﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢ــ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع و واﺣﺪ ﻫﺎ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻓﻌﻼ ً از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻋﺪد ﻫﺎی روی ﻣﺤﻮر را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻋﺪد ﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد .ﻓﻌﻼ ً از
داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺳﻢ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
۴ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﺮﻳﻨﻪ در ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
٢ــ درک ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و وﻳﮋﮔﯽ اﺷﮑﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ۹×۹

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻗﺮﻳﻨﻪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درک ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن اﺷﮑﺎل را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎل
∗∗ در
ٔ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﺜﻞ )ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﺎﻧ ٔﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن
را درک ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ،رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺎ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺳﺘﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
١ــ در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ ،ﺷﻤﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ٔ
۲ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺳﻂ ﺷﺮوع ﮐﺮد وﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از دور ﺗﺎ دور ﺷﮑﻞ )رﻧﮓ
آﺑﯽ( ﺷﺮوع ﮐﺮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن زﻳﺎد از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ،دﻗﺖ در
رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﺣﺎﺻﻞ آن
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
٣ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ
از ۱۵

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۵ﺷﯽ و  ۶ﺷﯽ
ٔ
ٔ
دﻳﮕﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۵را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در آورده
و  ۵ﺗﺎ رادر ذﻫﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪد  ۷را ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن  ۲اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻳﮏ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ دو ﻋﺪد  ۵ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و روی ﻫﻢ  ۱۰ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ
از اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺪد در ذﻫﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺪد در ذﻫﻦ را
در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٢ــ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
٣ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دو دﺳﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﻂ ﮐﺶ
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻋﺪدی
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺪن ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ
دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﺗﻌﺪادی ﻳﮑﯽ
ٔ
روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ
آن ﻋﺪد را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ٢٠
را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۱۳روی
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﺨﺘﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﺻﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮز دارد؟
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺆال ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺪاد  ۱۰ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۱۰
و ﻳﮑﺎن آن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮏ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۳ﭼﻨﺪ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ
اﺳﺖ ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﺤﻮه در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﻪ ٔ
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۹را ﺑﻪ ﺻﻮرت ده و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰و ۳ﻣﯽ ﺷﻮد  (۱۳ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدی ﻣﺜﻞ  ۱۴را ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ۱۰و ۴ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ده ﺗﺎﻳﯽ را دارﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺮدن ﻳﮑﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻳﮏ ٔ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺪد ﻫﺎی روی
١ــ
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ آن
روی
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ
٢ــ درک راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد و
ٔ
٣ــ درک ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻃﻮل ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ
∗ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ٔ
را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ .ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﺪدی
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
روی
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ زﻣﺎن
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
و ﺳﺎﻋﺖ و اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺻﺒﺤﮕﺎه ،زﻣﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ و زﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی روی ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻪ در ﮐﻼس دﻳﺪه اﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻫﺎی روی
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ .در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﺎرت »اﻧﺪازه ﮐﻤﺘﺮ از  «...را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺪد ﻫﺎی روی
ٔ
٢ــ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی اﺑﺘﺪا داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ِ
ﻣﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺪاد از ﭼﻨﺪ ﭼﻴﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس در ﮐﻼس ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
٤ــ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻘﺮﺑﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ .ﻋﺪد ﻫﺎی روی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی روﻣﯽ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،وﺳﻂ
 /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ،ﺑﻮﺳﻴﺪن دﺳﺖ ﭘﺪرﺑﺰرگ
و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ اﺣﺘﺮام اﻳﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺎ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن
در ﮐﺎر ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
١ــ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﻳﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراک ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
٢ــ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ادراک ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ اﺧﻼق ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎ
٢ــ اﺧﻼق ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ :در ﻣﻮرد ﺻﻠﻪ رﺣﻢ و آداب آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ:
١ــ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ؟
٣ــ ﺗﻌﺪاد دﮐﻤﻪ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ .و ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﻫﺎی ﮔﻠﺪان ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ۵ــ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
 ۶ــ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۷ــ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه.
٢ــ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ ۴ ،ﺷﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ و ۵
ٔ
ٔ
ﺷﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺳﻪ دﺳﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا  ۳ﺷﯽ و  ۴ﺷﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻳﮏ
ٔ
ٔ
دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﻳﮑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ  ۵ﺷﺊ
دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  ۲دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﻳﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﻴﺎء ﺳﻪ دﺳﺘﻪ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻳﮏ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵ﻧﻔﺮه ﺑﻪ دﻳﺪن ﻳﮏ ﭘﺪرﺑﺰرگ و دﺧﺘﺮش
رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎل در اﺗﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ  ۲ﻣﺮد ۲ ،زن و  ۳ﺑﭽﻪ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان از روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮح ﮐﺮد.
∗∗∗ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ
رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را رﻧﮓ و ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه را
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  ۵و ۵و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  ۱۰ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻳﮏ رﻗﻤﯽ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻌﯽ و روزﻣﺮه ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺟﻤﻊ زدن ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزش روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب
ﺧﻂ
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی داده ﺷﺪه

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﯽ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ
ﺟﻤﻊ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﺮ رﻧﮓ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
∗∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ .و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ داﺳﺘﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ
ﭼﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ دو ﻧﻔﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮد و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ زدن دو ﺗﺎﻳﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺷﻤﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ را  ۱۰و ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ  ۱۰ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮم دو دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ و  ۳ﺗﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن  ۱۳ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ،رﺳﻢ ﺷﮑﻞ،
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺰارﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
٢ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
٣ــ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﻗﺮار دادن درﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ روی ﻣﻘﻮا ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪﻫﻴﺪ .از  ۱۰داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ را در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن داﺳﺘﺎﻧﯽ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺎﻻی ﻓﺮش ﺳﻪ ﺑﭽﻪ و ﻳﮏ ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮش دو ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﮐﺪام ﻃﺮف ﺗﻌﺪاد
ﻧﻔﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ
 ۴ >۲ﺑﺮای ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻪ ﮐﺎر را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ داده ﺷﺪه را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت را از دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻋﺒﺎرت
اول ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ٧ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱ﻳﺎ  ۱۱ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۷اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ داده ﺷﺪه ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی دوﻃﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ذﻫﻨﯽ دو ﻋﺪد )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ( ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن
اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ
٢ــ درک راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ در دو
ٔ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
اﺷﮑﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ روی ﻓﺮش ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎل دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮب
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ رﺳﻢ و درک اﺷﮑﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل دور ﻓﺮش
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .و در ﻣﻮرد ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻞ
ﻗﺮﻳﻨﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺷﺎﺑﻠﻮن اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ
ﺷﻮد.
٤ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ  ۳×۳ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪس و
آزﻣﺎﻳﺶ دارﻧﺪ و ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﻫﺪاف
۱ــ آﺷﻨﺎﻳـﯽ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻣﻔـﻬﻮم ﺗـﻘﺮﻳـﺐ زدن
در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل
اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﮐﺜﺮ و
۲ــ ﺑﻴﺎن
ٔ
ﺣﺪاﻗﻞ
۳ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ و ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در
ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﺗﺮاش ،ﭘﺎک ﮐﻦ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﻋﺪد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮل ﻓﺮش از  ۲ﺗﺎ
ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از  ۳ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی
دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ،در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ واژه ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ واژه را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۳داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻴﺎورد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺮ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻗﺪ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ  ١ﺗﺎ  ٤ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد.
٣ــ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻞ  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وارد ﮐﻼس ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﻔﺮ اول ﻋﺪد ﻳﮏ،
ﻧﻔﺮ دوم ﻋﺪد  ۲و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻋﺪد  ۳و ﺑﺮای ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﻋﺪد  ۴را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ۶ﮔﻴﺮه را ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻨﮕﺎل از  ۵ﺗﺎ ﮔﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ
٤ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ٔ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ  ۶ﺗﺎ ﮔﻴﺮه ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻼت را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻣﺤﻮر
٢ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر
اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد را در ﺣﻴﺎط ﻳﺎ ﮐﻼس ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﻗﺪم ﺑﺮود ﺳﭙﺲ  ۵ﻗﺪم دﻳﮕﺮ ﺑﺮود .روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ
ﻗﺪم ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ
روی ﻣﺤﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻊ
و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﺪل ﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪرﺑﺰرگ و
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ٔ
دﺧﺘﺮش ﺑﺮوﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﺻﻔﺤﻪ  ١١٩ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر ﭘﺎﺳﺦ
∗∗∗ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ٔ
دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺑﺮای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ دو ﻋﺪد و ﺣﺬف اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ،روش ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
٢ــ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻢ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر رﺳﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻣﺤﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ را از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ.
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ﺧﺮﻳﺪ از ﺑﻘﺎﻟﯽ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،ﺳﺘﻮن /ردﻳﻒ ،اول
ﺗﺎ دﻫﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ،ﺣﻤﻞ ،ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ
ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی اﺟﻨﺎس ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
١ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد
ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ.
٢ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آن را ﺣﺪس زد.
ٔ
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻴﺪن اﺟﻨﺎس
٢ــ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ
٣ــ ﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از دﻳﮕﺮان
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎ ﻫﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد رب ﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ و ﻇﺮف ﻫﺎی ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٢ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ راﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ راﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﺮای اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎ ﻫﺎ ،ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ و ﻇﺮف ﻫﺎی رب را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اهداف

١ــ درک رابطه بین الگو های هندسی و الگو های عددی
٢ــ درک و تمرین شمردن سه تا ،سه تا ،با استفاده از شکل
و محور
٣ــ شروع آموزش خواندن ساعت های دقیق

روش تدریس

∗ از دانش آموزان بخواهید تعدادی مهره را به دسته های
سه تایی تقسیم کنند و به ترتیب بچینند .طوری که اولی یک دسته
سه تایی یا دومی دو دسته سه تایی یا سومی سه دسته سه تایی و…
داشته باشد .سپس از آنها بخواهید که با شمردن ،تعداد هر دسته
را بیان کنند .مشابه همین فعالیت را با چینه ها انجام دهید .به این
صورت که چینه ها را با رنگ های متفاوت به صورت طولی بچینند
به طوری که سه تا چینه به رنگ قرمز ،سه تا به رنگ سبز ،سه تا به
رنگ زرد و ...با شمردن پشت سر هم به صورت شعر بخوانند:
یک ،دو دست ها باال ،چهار و پنج دست ها باال ،هفت و
هشت دست ها باال....
صفحه آغازین بخش توجه دانش آموزان را به چیدمان اجناس در طبقه ها جلب کنید .و بپرسید در کدام قسمت اجناس
∗∗ در
ٔ
 3تا  3تا چیده شده اند؟ سپس آنها را به کمک دانش آموزان بشمارید.
∗∗∗ در انجام فعالیت های این صفحه ابتدا به کمک شکل  1و محور ،شمردن  3تا  3تا را تمرین و سپس از دانش آموزان
بخواهید الگوی عددی مرتبط با شکل ها را کامل کنند .سپس توجه آنها را به الگو های پایین صفحه جلب کرده و توضیح دهید که
شکل تکرار شونده از رنگ شدن سه مربع به دست آمده و در ردیف پایین ،دانش آموزان با انتخاب یک شکل سه تایی دیگر یک الگو
بسازند و ادامه دهند.

توصیه  های آموزشی

1ــ دانش آموزان با استفاده از محور اعداد یا اشکال هندسی ،شمارش چند تا چند را انجام دهند به این صورت که با دیدن محور
و شکل ها ،الگوی عددی را ادامه دهند و کامل کنند.
٢ــ در طراحی الگو ابتدا دانش آموزان شکلی که تکرار می شود را در ستون سمت راست رسم کرده سپس اقدام به رسم و ادامه
دادن الگوی مربوطه می کنند.
٣ــ در آموزش ساعت تدریج را رعایت کنید .الزم نیست در این صفحه آموزش را کامل کنید .بلکه به مرور در صفحات بعد
خواندن ساعت مطرح و تمرین می شود.
4ــ مجدد ًا تأکید میشود که در کالس اول دبستان شمردن های چند تا چند تا بهصورت ذهنی که نیاز به محاسبه جمع و یا تفریق (برای
شمردن معکوس) داشته باشد ،مورد نظر نیست .بلکه شمارش فقط به کمک اشیاء ملموس ،شکل ها ،محور یا جدول اعداد انجام میشود.
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اهداف
تا  2تا

١ــ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی در شمردن 2

٢ــ توانایی شمردن  2تا  2روی محور اعداد به کمک
شکل ها
٣ــ درک و مفهوم عدد های فرد و زوج (بدون بردن نام
عدد های فرد و زوج)
٤ــ درک مفهوم اندازه گیری بلندی اشیاء با استفاده از
واحد های غیر استاندارد و بیان تقریبی آن

روش تدریس

∗ اشیاء ملموس مثل مهره را در اختیار دانش آموزان قرار
دسته
دهید .از آنها بخواهید دسته های دوتایی درست کنند .سپس ٔ
اولی را بشمارند (می گویند  )2و بنویسند ،در ادامه  2دسته را با هم
بشمارند و بنویسند ،بعد  3دسته و ...به این ترتیب دنباله های عددی
 2تا  2تا را با شمردن بسازند ،همچنین به کمک چینه ها بلندی
اجسام مختلف را اندازه گیری و به صورت تقریبی بیان کنند.
∗∗ در تصویر آغازین بخش کدام جنس  2تا  2تا قرار گرفته است؟ آنها را یک ردیف یک ردیف بشمارند و با ردیف باالیی
جمع کنند.
∗∗∗ در انجام فعالیت های این صفحه با شمردن شکل های ردیف اول ،الگوی عددی متناظر با آن را کامل و با شمردن
شکل های ردیف دوم الگوی عددی دوم را تکمیل کنند .از دانش آموزان بخواهید در مورد تفاوت این الگو ها توضیح دهند تا مفهوم
زوج و فرد با بیان آنها ساخته شود .سپس بلندی لیوان و نمکدان را به صورت تقریبی با واحد چینه بیان کنند.

توصیه  های آموزشی

١ــ از بیان نام اعداد زوج و فرد پرهیز کنید.
مشاهده تفاوت های اعداد زوج و فرد از روی شکل است .توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که
٢ــ در اینجا
ٔ
عدد های فرد دو تا دوتا تقسیم نمی شوند و باقی می آورند ولی دسته دیگر عدد ها  2تا  2تا تقسیم می شوند و باقی نمی آورند.
٣ــ دانش آموزان اندازه گیری تقریبی اشیاء با استفاده از واحد های غیر استاندارد را در صفحه  118در حالت افقی آموزش
دیده اند ،همان فرایند آموزش را می توان در صفحه  122تکرار کرد .از جمله به کار بردن اشیاء ملموس مثل چینه برای اندازه گیری
بلندی اجسام مختلف.
٤ــ در صورتی که دانش آموزان از نظر ذهنی آمادگی الزم را داشتند می توانید شمارش  2تا  2تا از صفر را به شمارش از عدد
یک تبدیل کنید .دنباله های اول از صفر شروع شده ،عدد های زوج به دست آمده اند و در ردیف دوم شکل از یک شروع شده ،عدد های
فرد به دست آمده اند.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﺪد
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد و ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻨﻪ ،دﮔﻤﻪ و ....اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ
دو ﮐﺎﻻ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ
در ﮐﺎدر ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ دو ﭼﻮب ﺧﻂ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ از  ۵ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻳﺎ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت دﻳﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .۸ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ.
ب( دو ٔ
ج( ﻳﮏ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰و  ۲ﻣﯽ ﺷﻮد  ۱۲ﺗﺎ.
۴ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮع از دو رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺘﻪ اول را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و دﺳﺘﻪ دوم را در اداﻣﻪ آن ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﺗﮑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ٔ
ﺷﺪ ،دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش  ۴ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﭼﻮب ﺧﻂ ،ﻣﺤﻮر
و ﺟﺪول اﻋﺪاد
٢ــ درک ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی و ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ درک ﻗﺎﻧﻮن ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن آن

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ،
ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی را در اداﻣﻪ آن ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ  ،۳آﻧﻬﺎ  ۳ﺗﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﮔﺮﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ
 ۴ﺑﻮد ۴ ،ﭼﻮب ﺧﻂ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اداﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻴﻪ ،ﺑﺮای دوﻣﯽ ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﻮرب رﺳﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ  ۲ﺗﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ
ﺗﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺎﻻﻳﯽ ﮐﻪ  ۴ﺗﺎ  ۴ﭼﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮی ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺮدن  ۴ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﭘﻴﮑﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ٔ
ﺷﻮﻧﺪه آﻧﻬﺎ از  ۴ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺘﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺪد  ۲۰را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۲۰در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﻌﺪ از  ۸از ﺷﻤﺮدن ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی )ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و دﻳﮕﺮی از ﻳﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه( ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن
٢ــ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن
٣ــ ﻣﻬﺎرت در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ۹×۹

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺷﺎﺑـﻠﻮن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻬﺎرت ﻻزم را دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﻴﺪه ﺷﺪه در ردﻳﻒ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ دور ﻓﺮش را ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن را درک و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺳﻄﺮ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ،درﺳﺘﯽ ﮐﺎر را آزﻣﺎﻳﺶ
ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ دور ﻓﺮش را ﮐﺎﻣﻞ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درک آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻮد.
٤ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن از ﻣﺪاد ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﺷﺎﺑﻠﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﺗﻘﺎرن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و درک آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
روش ﺗﺪرﻳﺲ:
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۶دﮔﻤﻪ و  ۷دﮔﻤﻪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ درآورده و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد دو
دﺳﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ دوﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎﻫﺎی ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ردﻳﻒ اول ) ( ۵ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی
ﺷﻴﺮ ردﻳﻒ اول و دوم ) ( ۶ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا دو رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺪادﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻧﮓ اول از ﺷﮑﻞﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد اول و ﺑﺎ رﻧﮓ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد دوم از ﺷﮑﻞﻫﺎ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺪف ،اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ و ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺪاد ﻧﻴﺴﺖ .ﻟﺬا از ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۷+۸ﺑﺪون ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓ ﮐﺮدن ،ﻣﺤﻮر و اﺷﻴﺎء
ﻣﻠﻤﻮس ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺷﮑﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ ﺑﺪون رﻧﮓ ﻧﮕﺬارﻧﺪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ ( ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻋﺪد اول و دوم ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی
 ۵ﺗﺎﻳﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ  ۲دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ  ۱۰ﺑﺎ ﻳﮑﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
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ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ،
ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺪاد ﺳﺘﻮن /ردﻳﻒ،
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :اﻳﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ،ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻒ ﻳﮑﺪاﻧﻪای و ﺻﻒ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ،ﺳﻔﺎرش دادن ﻧﺎن ،آداب
ﺣﻤﻞ ﻧﺎن
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای
درک ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻟﻮﺣﻪ
١ــ ﻏﻠﺒﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی
٢ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان
٣ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮان
٤ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ  /ﻋﺪاﻟﺖ :در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﻫﻢ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ رﺳﻢ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺎن ﻣﯽﺧﺮد ﺻﻒ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺮ دوم ﺟﺎی ﻧﻔﺮ اول را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺟﺎی ﻧﻔﺮ
دوم را وﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎنﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ و ﺑﻴﻦ ﺧﻤﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎن آوری دﻫﻴﺪ.
٥ــ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺻﻒ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
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اهداف

١ــ خواندن و نوشتن عددهای مضرب 10
٢ــ نوشتن عددهای مضرب  10در جدول ارزش مکانی
٣ــ شمردن  10تا  10تا ،تا  100به صورت مستقیم یا
معکوس
٤ــ داشتن درک درست از عددهای مضرب  10و شمارش
معنادار آنها با استفاده از مفهوم دستههای  10تایی

روش تدریس

∗ ابتدا به دانش آموزان یک دسته  10تایی را نشان دهید تا
دانش آموزان عدد مربوط به آن را بگویند .حاال یک دسته ده تایی
دیگر اضافه کنید و از آنها بپرسید که چند دسته دهتایی شد و یعنی
چند؟به همین ترتیب با اضافه کردن دستههای دهتایی مضارب 10
کمتر از  100را بسازید به طوری که اگر از دانش آموزان برای
مثال بپرسید  7دسته دهتایی بگویند .70
∗∗ با توجه به تصویر صفحه آغازین بخش در مورد
دسته های ده تایی که در شکل دیده میشود از دانش آموزان بپرسید ،سپس سؤال های مشابه فعالیت باال مطرح کنید .به عنوان نمونه اگر
فردی بخواهد در تنور نانوایی همزمان  30تا نان بپزد چند تا دسته دهتایی شانه خمیر روی میز باید قرار بگیرد؟
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان رابه شکل دستههای دهتایی جلب کنید به طوری که بتوانند تعداد
دستههای دهتایی را به سرعت در ذهن تصویر کنند .از آنها بخواهید ابتدا جدول را کامل کنند سپس عدد را از جدول بیرون آورند و
در جای خالی عدد مناسب بنویسند.
حال از دانش آموزان بخواهید الگوهای پایین صفحه رابا بیان تعداد دستههای دهتایی کامل کنند و از شمارش طوطیوار
بپرهیزند.

توصیههای آموزشی
باشد.

١ــ دانش آموزان باید مفهوم عددهایی مثل  20 ،30و  10را درک کنند و بتوانند آنها را بنویسند و شمارش آنها معنیدار

٢ــ شمارش معنادار (غیر طوطی وار) مضارب  10یعنی اینکه عددها را به صورت دستههای 10تایی ببینند .برای مثال  5دسته
10تایی یعنی  50و  80یعنی  8دسته دهتایی.
٣ــ در شمارش مستقیم ،تعداد دستههای  10تایی یکی یکی اضافه میشود و در شمارش معکوس تعداد دستههای  10تایی
یکی یکی کم میشوند.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۱۰ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد ۱۰۰
٣ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ اﻋﺪاد در ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯽ و ﺑﻴﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ دﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و در دﺳﺖ دﻳﮕﺮ دو
دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ  ۳۰+۲۰و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ۳دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را در ﻳﮏ دﺳﺖ و ۲
ده ﺗﺎﻳﯽ را در دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺟﻮاب  ۵دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ ۵۰
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺪاد دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻔﺮ اول ﺻﻒ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ۱۰ﺗﺎ و ﻧﻔﺮ دوم  ۲۰ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ؟
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻒﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺻﻒ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻒ
آﻗﺎﻳﺎن و ﺻﻒ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻔﺮ اول ،دوم و ﺳﻮم ﻫﺮ ﺻﻒ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۳۰+۲۰ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺎ  ۲دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ  ۵دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ﻳﺎدآوری ﺻﻒ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳در داﻳﺮهﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ ﻣﺜﻞ  ۳۰ + ۲۰ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳۰دو ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
٢ــ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻋﺒﺎرات اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ
را ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ...ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .و
درﺳﺘﯽ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﻤﺎ از وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ  ۴اردک در
آب ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ۴ﺗﺎ از اﺷﻴﺎء را روی ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اردکﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درک ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ،درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ درک و ﻓﻬﻢ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽاز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻼم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ ﻧﻮع راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد از ﻧﻮع ﻗﻠﻤﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و درک ﮐﻨﻨﺪ.
٥ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ٔ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ۱۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﺎﻳﺶدﻫﻨﺪه و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﮏ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
در ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دو ﻃﺮف از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دو ﺻﻒ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮاﻓﺮاد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام  ۲ﻧﺎن و
اﻓﺮاد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۳ﻧﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
∗∗∗ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺟﻮاب
ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ راﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﻃﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﮑﺎل دو ﻃﺮف و ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪدﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص راه ﺣﻞﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﮐﻼس ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮی و ﮐﻤﺘﺮی و ﻣﺴﺎوی را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
٢ــ در ﺳﻪ ردﻳﻒ آﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ دوم ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼﻣﺖ اول را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی از اﻳﻦ راه ﺣﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل او را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرات ردﻳﻒ اول ﺑﺎ ﺳﻪ ردﻳﻒ ﺑﻌﺪی از ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ  ۵و  ٣ﻣﯽﺷﻮد  ٨ﺗﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  ۵دهﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ۸دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۱۰در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏ رﻗﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٤ــ در ردﻳﻒ دوم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ را ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
٢ــ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ و رﺳﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻘﺎط راﻫﻨﻤﺎ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد
ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ اﻳﻦ دو ﻣﻬﺎرت را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺧﻄﻮﻃﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ درآورﻧﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط
راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺪاد
رﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺷﮑﻞ را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻋﺪدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪد ًا ﻋﺪدﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺪدی دﻳﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻳﮏ روﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ را ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد
دﻟﻴﻞ ﻣﯽآورد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد
رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﺤﻮر
اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﻴﺎن
ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس آن را ﻣﺪلﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
∗∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺗﻔﺮﻳﻖ
را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء
ﻣﻠﻤﻮس آن را ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ،ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﺆال را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد آن را ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ وﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ،درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺪد ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ
ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽاز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و درک ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﻪ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آن روش ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،راه ﺣﻞ او را ﺑﻬﺎ دﻫﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻌﻼ ً ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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ﻋﺰاداری ﻋﺎﺷﻮرا
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ ،ﻋﻘﺐ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻒ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ آن؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ
ــ ﻣﻬﺎرت :رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﺻﻒ ﺳﻴﻨﻪزﻧﯽ؛ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﻋﺰاداران؛
آداب ﺣﻤﻞ ﭘﺮﭼﻢ؛ آداب ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻋﺰاداری.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوه را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
٢ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺪدی
٣ــ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮی
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
آﻳﻴﻦ ﺳﻮﮔﻮاری :در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
دﻳﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٢ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن را روی ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٣ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎی روی درﺧﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٥ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ روی ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٦ــ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮﺣﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎل دارﻧﺪ؟ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٧ــ ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز در ﻟﻮﺣﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٨ــ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﺳﻴﻨﻪ زدن ﺑﺮ روی ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ؟  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲۰ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ و
ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽاز ﺟﺪول
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی
٤ــ درک راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻋﺪدی

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  (۳ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ده
ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻌﺪی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ  ۹دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮد.
∗∗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ
آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۴ﻳﮑﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ را ﻳﮑﯽ
ﻳﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺟﺪولﻫﺎی ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ
و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﮑﻞ را
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪف ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺶ از  ۲۰و ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه و دهﺗﺎﻳﯽﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻳﮑﯽﻫﺎی  ۴و  ۷ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وﻟﯽ در ﮐﻼس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
٤ــ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درک داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول
ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از ﺟﺪول
٢ــ درک اﻋﺪاد از  ۲۰ﺗﺎ  ۹۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش
ﻣﮑﺎﻧﯽ
٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۹۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی از اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮه ﻳﺎ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﻴﺎ
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی
دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ۳۵ﺷﯽء در
اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  ۳دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۵ﺗﺎ ﻳﮑﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه
ﭘﺲ ﻣﻘﺪار آن ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از درﺧﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ
و ﻋﺪد را از ﺟﺪول ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ روش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻳﮑﯽ و دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻼس درس ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺪد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد.
٣ــ وﻗﺘﯽ ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۴ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد )ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از
ﺟﺪول( ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ۲ :دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺴﺖ و  ۴ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ ) ۱۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی( ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

163

اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎرش اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮدن ﻋﺪد داﺧﻞ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﺪاد
)ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ اداﻣﻪ دادن(

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺷﯽء ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ
ﻋﺪد ﭼﻨﺪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪد آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻤﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ
دﺳﺘﻪ را ﺑﻴﺎن و ﺳﭙﺲ آن را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮدن ﻳﮏ ﻋﺪد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ را ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش داد.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﺎص اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻼس درس ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺪدﻫﺎ را
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس وﺟﻮد دارد.
٣ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮوع
و در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ) ۱۴۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞﻫﺎ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ
ﺷﮑﻞ
٣ــ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﺮه ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن
را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ردﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺳﭙﺲ دو دﺳﺘﻪ
ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ و ...و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ
اول  ۵ﺗﺎ ،دوﻣﯽ۱۰ﺗﺎ ،ﺳﻮﻣﯽ۱۵ﺗﺎ و ...ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻴﻨﻪ
زدن ﺑﺎ  ۵اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎﻳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻣﻌﮑﻮس را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ۲ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎ اﻧﺠﺎم و اﻟﮕﻮی
ﻋﺪدی آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﻳﺎدآوری ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻨﮕﻴﻦ اﻋﺪاد  ۵ﺗﺎ  ۹۵را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری ﻋﻤﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻋﺪاد دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺮدن  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ و ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٥ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻘﺎرنﻫﺎی اﻓﻘﯽ و
ﻋﻤﻮدی
٢ــ درک اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳۲ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ را ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴﺐ و آداب
ﻋﺰاداری و ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ راﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش و ﻳﺎدآوری ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ا ﺗﺎ  ۴ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ را ﻣﺮور ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدآوری
ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎز  ۲رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﺪدﻫﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ذﻫﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪدﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ
۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی
 ۵ﺗﺎﻳﯽ ،ﺷﻤﺮدن  ۱۰ﺗﺎ ۱۰ﺗﺎ و  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺮدن ﺑﺪون ﺷﮑﻞ و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد  ۱۰و  ۵ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻓﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻳﻦ  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﻤﻊﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪدﻫﺎ و
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺪام دو ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ٔ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﻴﺮ  ۵+۱۰+۵+۱۰اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺗﻮان  ۱۰را ﺑﺎ  ۱۰ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و  ۵را ﺑﺎ  ۵ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻴﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روشﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را وادار ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﻓﻌﻼ ً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ و رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٤ــ در رﺳﻢ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را آزاد ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ و ﻃﻮل زﻳﺎد ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎی ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﮑﯽ

ده ﺗﺎﻳﯽ
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،اول
ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :درس ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﺎ دوﻧﻔﺮه ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در ﻣﻮرد درس ،ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت ﻣﺸﮑﻞ درس
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﺑﺎورﻧﮑﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب
۳ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺪ
۲ــ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﻧﺠﺎت دادن آﻧﻬﺎ از ﮔﻤﺮاﻫﯽ
۳ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ درﺳﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ در ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۳ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۴ــ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۷ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮبﺧﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮدن اﻋﺪاد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰
٣ــ درک اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻋﺪدی دﻟﺨﻮاه را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و
ﻳﮑﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
آن را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻳﮏرﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زرد را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن
را ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ زﻳﺎد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ روی ﺟﺪول را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽﺷﮑﻞ و ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻣﻮزشﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٣ــ ﺟﺪول اﻋﺪاد درک داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ
را روی ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ را روی ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
رﻧﮓ ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ دو ﺳﺘﻮن ﺟﺪول رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
٤ــ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ روی ﺟﺪول ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ۴ ،۳ ،۲ ،۱ :و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﻴﻢ و دوﺑﺎره اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ۴ ،۳ ،۲ ،۱ :و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻤﻊ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻀﺎرب ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﻴﺎر
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً  ۷ﭼﻴﻨﻪ زرد ۶ ،ﭼﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ و  ۵ﭼﻴﻨﻪ
ﺳﺒﺰ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ اﺷﻴﺎء ﻫﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻊ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻻ
را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻢرﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ اول ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻢرﻧﮓ اﺳﺖ؟ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻧﮓﮐﺮدن ﻳﺎ ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۳را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻳﺎ
ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻊ و ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده و دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب  ۱۰و ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﺎده ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺮب
 ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽرا ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽو ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪد  ۱۰ﻳﺎ  ،۵ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۲ + ۳ = ۵
ب( ﺟﻤﻊ  ۲ﺗﺎ ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪد ۱۰
دﺳﺘﻪ ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ از ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ  ۳۰+۲۰را ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ  ۲دهﺗﺎﻳﯽ
ج( ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ٔ
و  ۳دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی  ۵دهﺗﺎﻳﯽ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۷ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و  ۸ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن
دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ  ۳ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ از ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺆاﻻت را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺧﻞ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ) ۳ﺟﻤﻊ و  ۲ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮐﻼﻣﯽ( در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺳﻢ
ﭼﻮبﺧﻂ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺟﻤﻊﻫﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻮبﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲ﻳﺎ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﺑﺮای رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮏ
رﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ زدن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﺑﺰار ﭼﻮبﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﯽ و رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ــ در رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﻣﺜﻞ  ۷و  ۸ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی ﻋﺪد
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
اداﻣﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ  ۸ﭼﻮبﺧﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد۳ .ﺗﺎی اوﻟﯽ ﺑﺎ  ۲ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از  ،۷ﻳﮏ ٔ
 ۷رﺳﻢ ﺷﺪ در ٔ
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ از دو رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای  ۵ﺗﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ٔ
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ
٤ــ ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺗﻤﺎم ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ دو ٔ
را  ۱۰ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ۱۰ﺗﺎﻳﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻳﮑﯽﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن  ۱۰را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻊ زﻳﺮ اﻳﻦ  ۳ﮐﺎر
۵ + ۵ + ۵ + ۲ = ۱۰ + ۷ = ۱۷
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
 ۲ﺗﺎ  ۵اول ﻳﮏ  ۱۰ﻣﯽﺳﺎزد ۵ .و  ۲ﺑﻌﺪی ﻋﺪد  ۷را ﻣﯽﺳﺎزد و در ﭘﺎﻳﺎن  ۱۰و  ۷ﻣﯽﺷﻮد .۱۷
٥ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻮبﺧﻂ ﻋﺪدﻫﺎی  ٧و  ٨را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﻢ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻳﮏ ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎی
٢ــ درک
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٣ــ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ،ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻫﻢاﻧﺪازه و ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
∗ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺟﻠﻮی ﮐﻼس آورده و در ﻣﻮرد
ٔ
ﻗﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ  ۲ﺑﻪ  ۲ﻗﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ واژه ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻢاﻧﺪازه
ٔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧـﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮه و ﭼﻴﻨﻪ را ﻳﺎدآوری و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻳﮏ ﻗﻔﺴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮐﺮده و ﺑﻠﻨﺪی و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺪازه
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺪاد ﺑﺎ  ۳واﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
∗∗∗ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﻳﮏ ﻣﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ واژهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ــ ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮــ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ــ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻳﮏ ﻃﻮل ﺷﺨﺺ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻃﻮل ،ﭼﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس دوم ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ واژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رﻳﺎﺿﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻧﭽﻪ
اﻫﻤﻴﺖ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس درس ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻟﻐﺎت را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺻﻒ ﮐﻼس ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻳﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢاﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن آﻧﻬﺎ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﻗﻴﻖ
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر وﺟﻮد
دارد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا  ۲ﭼﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ  ۲ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و
ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ۴ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و  ۲ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ از ﺷﻤﺮدن
۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ روی ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻋﺖ  ۲اﺳﺖ ۲ ،ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﺪد ًا ﻳﺎدآوری
ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﻨﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ دوم ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ ﻫﻢرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش
۲ﺗﺎﻳﯽ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ آﻳﺎ در ﻫﺮ ردﻳﻒ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را در ﻫﺮﻳﮏ از اﺷﮑﺎل ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻼس اول ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
٣ــ در دو اﻟﮕﻮی اول ﮐﻪ ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺷﻤﺮدن اﺷﻴﺎء ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ردﻳﻒ را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک درﺳﺖ از ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﺑﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ آن
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﮐﻤﺘﺮ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ٔ
٤ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺐ زدن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ درﺳﺖ ﮐﺮده )ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ( و ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را از
آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ۲و  ۳ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ  ٢و  ٣اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻣﺠﺪد ًا در ﻣﻮرد
زﻣﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﺎﻋﺖ ۲
ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎن از  ۲ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ۳ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر ﺑﻪ  ۱۲رﺳﻴﺪ و ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر روی  ۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻋﺖ
 ۳ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد زﻣﺎن
ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ زﻣﺎن را ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﺎن
∗∗∗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻮاک زدن،
ﻳﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮردن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪاﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺪد و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای درک ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﺴﺮی و
ﻋﺪدﻫﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ــ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی زﻣﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﮐﺎرﻫﺎی
روزﻣﺮه ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﮐﻼس ،زﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ...آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ٔ
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ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺳﺘﻮن  /ردﻳﻒ ،ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ،اول ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺎﺟﺪ،
اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺎﺟﺪ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ.
۲ــ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
۲ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮی و ﺗﺤﻘﻴﻖ
۳ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
روزﻣﺮه ﻣﺎ و
ﻣﻌﻤﺎری :در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺣﻮض ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ اﻟﯽ ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۲ــ درازا و ﭘﻬﻨﺎی ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ اﻟﯽ ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۳ــ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را روی ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
۴ــ ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﻋﻤﻮدی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ دو ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
٢ــ اداﻣﻪ دادن ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻳﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻳﺎ ﺟﺪول

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ۶ﺗﺎﻳﯽ ،ﺳﭙﺲ  ۲دﺳﺘﻪ ۶ﺗﺎﻳﯽ و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻌﺪی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ از دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر اﻳﻮان
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮآﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﺮ ۶ﺗﺎ
را ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪد ﺑﻌﺪ از
ﻫﺮ ۶ﺗﺎﻳﯽ را ﮐﻨﺎر آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺮدن و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از آن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎﻳﯽ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد ،اﻟﮕﻮﻳﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺪدﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺮدن ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻓﻘﻂ رﻧﮓ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﭼﻮبﺧﻂ و ﻣﺤﻮر و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول اﻋﺪاد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٣ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ روش ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺷﻤﺮدن ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی
۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎ ۱۰ﺗﺎﻳﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ۱۰ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ١٠ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﭼﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎی ﮐﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ آﻣﺎده دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎده ﻣﺜﻞ  ۱۰ــ  ۴۰را روی ﺗﺨﺘﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از  ۴دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ۱ ،دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را
ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﻳﻮان را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ
و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ دو دﺳﺘﻪ از دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺮدارﻳﻢ ،ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۰را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ رﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺑﺪون ﺷﮑﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﻣﻀﺮب  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٢ــ در ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻀﺎرب  ۵و  ،۱۰ﺑﻘﻴﻪ را ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل و ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽدارﻳﻢ،
٣ــ در ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ۱۰در واﻗﻊ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﮑﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰ــ ۴۰؛ از ٔ ۴
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ۳۰ﺗﺎ.
ﭘﺲ ٔ ۳
٤ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی در اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ ورزی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف:
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
٢ــ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ
ﻳﮏ ﻣﺤﻮر روی زﻣﻴﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﺮشﻫﺎی ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻒ
∗∗ در
ٔ
ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻢرﻧﮓ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺷﻤﺎرشﻫﺎی
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرات ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪد ﭘﺎﺳﺦ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪی ﻃﺮح و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﻢ ﻓﻠﺶﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ روی ﻣﺤﻮر را آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ.
٥ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٦ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﯽ را ﻫﻨﻮز در ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻳﺎری دﻫﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ و درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺧﻂﮐﺶ
٢ــ درک ﺷﻤﺮدن ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ در ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهای
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ
۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﻬﻮم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ
دﺳﺘﻮرات داده ﺷﺪه را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘﺶ
ﻳﮏ آدم آﻫﻨﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ۲
ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺑﭽﺮخ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ۳ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ...را ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﻮر و اﺟﺮای آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻒ ﺣﻴﺎط
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻣﺴﺠﺪ را ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ٥ ،
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮓ ﮐﻦ ٥ ،ﺗﺎ رﻫﺎ ﮐﻦ ٥ ،ﺗﺎ رﻧﮓ ﮐﻦ و....
∗∗∗ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﺷﻤﺎرش
۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دور ﺳﺎﻋﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی در ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهای از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﻮد و ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮﻧﺪ.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ  ۳ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی دور ﺳﺎﻋﺖ در واﻗﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﻴﻘﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل دوم دﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۷ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۷ﺗﺎﻳﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد.
ﻳﮏ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮده و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ را روی آن ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻴﺪ و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ  ۷روز اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻣﺎه  ۴ﻫﻔﺘﻪ دارد.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮐﻒ ﺣﻮض را ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و روی ﻣﻀﺎرب  ۷را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻳﺎ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
و ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ در ﺟﺪول اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۷را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ را ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻳﮏ ﺗﻘﻮﻳﻢ در ﮐﻼس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺷﻤﺮدن ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎء و ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﻳﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﮕﻮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻢ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد .روز اول ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻀﺎرب  ٧در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺎه ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر
٢ــ آﻣﻮزش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺮب  ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی اﺷﻴﺎء ﮐﻪ ﻣﻀﺮﺑﯽ از  ۵ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﻴﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،آﻧﻬﺎ را  ٥ﺗﺎ  ٥ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻋﺪد
را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺮای
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر اﻳﻮان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﮔﺸﺖ ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ را ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
ﻳﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۴را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮ ،ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد و در ﺣﺪود اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﺪدﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺎﺻﻔﺤﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏﺑﺎر از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ٔ
ﻋﺪد  ۱۰۰ﭘﻴﺶ روﻳﺪ.
٥ــ ﻏﻴﺮ از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ﻋﺪد  ۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم دادهاﻳﻢ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ،ﺑﻮﺳﻴﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﻣﺴﻮاک زدن ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤﺎل ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۲ــ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۳ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن رﻳﺎﺿﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن
۲ــ ﺷﻬﻮد ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ
۳ــ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻔﺲ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل :در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ
دﻫﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻳﮏ روز اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺘﻮی داﻧﺶآﻣﻮز در ﺣﺎل ﺧﻮاﺑﻴﺪن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۳ــ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان در ﮐﻼس ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﮑﺲﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
۶ــ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﭼﻪ وﻗﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮور ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮ روی ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﮐﻪ ۸ﺗﺎ
۸ﺗﺎ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﺑﻪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۸ﺗﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ دﻳﺪه
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .آﻳﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽآورد؟
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺷﻤﺮدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ٔ
اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم را از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
آوردﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ،رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ
ٔ
در اداﻣﻪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی زﻳﺮ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺷﻤﺮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۸ﭼﻮبﺧﻂ و درﺳﺖ ﮐﺮدن ٔ
اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﻳﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ دارد.
٢ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی رﻧﮓ ﮐﺮدن اﻋﺪاد در ﺟﺪول ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻧﮓ ﺷﺪن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺮدن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ۵ﺗﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ،ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ را
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ و ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﻫﻢ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .آﻳﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
دارد؟
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﻤﺮﻳﻦ روی ﻣﺤﻮر و ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺑﺮای ﻳﺎدآوری ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ
اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم داد .ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان
دﻳﮕﺮ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎی دوﻧﻔﺮ ﻋﻮض ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎزی را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ  ٥ﺗﺎ  ٥ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ از ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻳﺎدآوری ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ١٠ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻳﮏ
رﻗﻤﯽ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺟﻤﻊ
دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
دﺳﺘﻪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ٔ ۲ ،۱۳
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ٔ
دهﺗﺎﻳﯽ و  ۵ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .۲۵
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ۴ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﻓﺮاد ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﺳﺘﺎن )ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎده( ﻃﺮح
ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ٔ
درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ )  (۱۰ = ۵ + ۵و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺟﻤﻊ و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ زﻳﺮ ۵
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .۵ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵را ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﺪه و ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ  ۸ﻫﻤﺎن  ۵و
 ۳اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ۵و  ۳ﻫﻤﺎن  ۸اﺳﺖ.
۳ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻋﺪاد داده ﺷﺪه از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺎ واژهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺗﺎ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .در ﮐﻼس ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ٔ
در ﮐﻼس رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﻼی اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﻂﮐﺶ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ
٢ــ درک و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻋﺪدی داده ﺷﺪه ﭘﺲ
از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دو ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ۱۰ﺗﺎﻳﯽ
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪدﻫﺎی
ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻋﺪدی ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از  ۸۰ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در روز ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم
ٔ
دادهاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻧﻔﺮ
ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻧﻔﺮه ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎی اﻳﻦ
دوﻧﻔﺮ ﻋﻮض ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و
در ﭘﺎﻳﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ٔ
ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ را در ﻋﺪم درک دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ آن
ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را درک و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ۳
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻋﺪد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
٢ــ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﺼﻮص
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻋﺪد دورﻗﻤﯽدر ﮐﻼس دوم آﻣﻮزش داده
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا  ۱۸از  ۱۷ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ  ۳۰از  ۲۵ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻼس اول داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را
اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺎ دﻫﮕﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﮑﻞ
۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی روی ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻠﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
۳ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی
۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد؟
دﺳﺘﻪ
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ،ﮐﻼس را ﺑﻪ دو ٔ
ٔ
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻳﺎن دو ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ ردﻳﻒ از  ۱ﺗﺎ  ۱۰ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻋﺪدﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶۰را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
ٔ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف و
ٔ
ﻳﮑﯽﻫﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ رﻗﻤﯽرا روی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن را
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
روی
ٔ
۳ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﻴﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش
۹ﺗﺎﻳﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ۹ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ
و ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺷﻴﺎء و دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی روی
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻧﻘﺶ ﭘﺘﻮ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۹ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﭼﻴﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﺑﻌﺪی را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺎر رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ اﻫﻤﻴﺖ
زﻳﺎدی دارد .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ از اﻳﻨﺠﺎ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ
را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً ﻫﺪف
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی در ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ ﻳﺎ
ٔ
۳ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ۹ﺗﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﺷﺪن دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ
۴ــ در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ٔ
و ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺪد در ﭘﺎﻳﺎن رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻓﺮش
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﻘﺎرنﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی؛ اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ در
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮشﻫﺎ؛ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮشﻫﺎ؛ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻓﺮش ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮز
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﻳﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد وﻟﯽ راﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آن ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ.
٢ــ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و
ﺳﺎدﮔﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ در اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ
٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻓﺮﻫﻨﮓ :در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ــ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﻳﺮان ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮش را ﺑﺎﮐﻤﮏ ﺗﻘﺎرن ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ را ﻫﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارد ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن روی ﻓﺮش اﻟﮕﻮﻳﯽ رﻧﮕﯽ و ﻣﺘﻘﺎرن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻊ وﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٥ــ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺮش  ۲۰دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
٦ــ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺮش از  ۲۰دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ  ۱۲دﺳﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰ
ﻻزم اﺳﺖ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
٢ــ راﻫﺒﺮد زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳۶ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و
 ۶ﻳﮑﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
∗∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻳﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﮐﺮده و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ  ۳ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﻳﺎ از روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺠﺪد ًا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺪادﻫﺎی آﺑﯽ و زرد ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ۲
ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪد  ۱۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن  ۶ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ دﻳﮕﺮ رﺳﻢ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۱داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻂ
زدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪادﻫﺎی زرد و آﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۲ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۳ﭘﻴﺪا
ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ دﻗﻴﻖ
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﮑﻪ زﻣﺎن از ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖﺗﺮ زﻣﺎن
٣ــ درک ﺻﺤﻴﺢ از ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ زﻣﺎن و ﺑﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺳﺎﻋﺖ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی
ﺳﺎﻋﺖ از ....ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻤﯽﺑﻪ .....ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻓﺮش ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮش ﺑﺎف از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻤﺎز دوﺑﺎره از ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ۵
ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ در روز  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﻴﺎز داد.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﻗﻴﻖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎر ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻋﺪد ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﻴﺪه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻼس
درس ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﮓ دوم ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ از  ۱۲ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ درک و ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺳﺖ از زﻣﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﺮور
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ درک درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان
٢ــ درک ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻋﺪاد ﺗﺎ ۹۹
٤ــ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻏﺬ
آن را ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن و ﻓﺸﺎر دادن ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ
ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺑﻌﺪی
اﻧﺠﺎم داده و دو ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ را در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﺘﺮ درک ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﺮش را ﺑﻪ  ۴ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﻄﻪ ای
را در ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎی آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪای ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺮش دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۹۹را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ از ﻳﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎزه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ زﻳﺒﺎ و ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻠﺚ ،داﻳﺮه و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﺑﺎ
ﻣﻘﻮاﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را روی ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و اﻣﻼی اﻳﻦ واژهﻫﺎ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻳﮏ ﻃﺮاﺣﯽ از ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ آدﻣﮏ ﻳﺎ ﻃﺮح
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ
اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﮐﻼس درس و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٢ــ اﻣﻼی اﻳﻦ واژه را ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ  ۴ﺷﮑﻞ را در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ٤ﺷﮑﻞ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد )ﮐﻼس ﻳﺎ ﻣﻨﺰل( ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ) ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ :ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس .داﻳﺮه :ﭼﺮخ ﻣﺎﺷﻴﻦ( از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻳﻦ  ٤ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻘﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ
ﻓﺮش ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﯽاز ﻓﺮش  ۷ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﻗﺮﻣﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮش ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﻗﺮﻣﺰ
ﻻزم اﺳﺖ؟
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
۳ــ وﻗﺘﯽ ﻋﺪدﻫﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻳﻊ ذﻫﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻢ ﮐﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺻﺮار ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ
٤ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﮑﯽ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﺟﺴﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آﻧﻬﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .دو ﺷﯽء را ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ
ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ واژهﻫﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ واژهﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎ
ٔ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮش در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻓﺮشﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻓﺮش ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽدﺳﺘﺒﺎف ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮشﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ آن )ﻳﺎ ﻫﻤﺎن زﻳﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ( را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﮑﯽ و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﺷﻴﺎء اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دو ﺷﯽء ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ  ۳ﺷﯽء و در
اﻧﺘﻬﺎ  ۴ﺷﯽء را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺮم اﺟﺴﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮد.
٣ــ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرات را از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻳﺪ.
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آﻳﻨﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﻘﺎرن آﻳﻨﻪای؛ ﭼﭗ و راﺳﺖ در آﻳﻨﻪ؛ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ در آﻳﻨﻪ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :دﺳﺖ و رو ﺷﺴﺘﻦ؛ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺻﻮرتﻫﺎ و
دﺳﺖﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن؛ ﻣﺴﻮاک زدن؛ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ از ﺗﻘﺎرن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
٢ــ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺎ در آﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﻣﺆﻣﻦ آﻳﻨﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ.
٢ــ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪای ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
٣ــ دل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
دل :در ﻣﻮرد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ از  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روی ﺟﺪول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺆاﻻت ،ﺟﺪول را در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎﻳﯽ اﻟﯽ  ۹ﺗﺎ  ۹ﺗﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش  ۲ﺗﺎ  ۲ﺗﺎ ۴ ،ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ۶ ،ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ و  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ؟
٤ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۳ﺗﺎ  ۳ﺗﺎ و  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ و  ۹ﺗﺎ  ۹ﺗﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ؟
٥ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ و  ۷ﺗﺎ  ۷ﺗﺎ در ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
٦ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۷ﺗﺎ  ۷ﺗﺎ و  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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١ــ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ  ۸ﺗﺎ از آن
را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ
 ۸ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
دﺳﺘﺸﻮﻳﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﮐﺎﺷﯽ
را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪدﻫﺎ را از زﻳﺎد
ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷۰را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺷﺮوع و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش  ٨ﺗﺎ  ٨ﺗﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺮدن ۸ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﮐﺮدن ﻳﺎ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۲۴+۸ﻳﺎ ۴ــ ۳۲ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ
اﻳﻦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرت ،ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ.
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١ــ درک ﻋﺪد  ۱۰۰ﺑﺎ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد  ۱۰۰و ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ .۱۰۰
٣ــ درک ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﻫﺎ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ .از ﻳﮏ
دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ
ﺳﭙﺲ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ  ۱۰ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۱۰۰را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را رﺳﻢ ﮐﺮده و ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺪﺗﺎﻳﯽ را
در ﺟﺪول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ردﻳﻒ آﺧﺮ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﺪد
 ۹۰ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ  ۱۰۰ﺑﺮﺳﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﺪد  ۱۰۰را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف ،آﻣﻮزش ﻋﺪدﻫﺎی ﺳﻪ رﻗﻤﯽﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪد  ۱۰۰ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢ــ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود؟ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺪدﻫﺎی  ۳رﻗﻤﯽدر ﮐﻼس دوم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻴﺶ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪد ۱۰۰
اﻗﺪاﻣﯽاﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﺪ.
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١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻳﺎ
ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰ﺑﺎ
ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﺪدﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ را
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ ﮐﺎر را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ
)ﺷﻤﺎرش  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ( را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻋﺪد  ۳ﺷﺮوع
ﮐﺮده و ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ  ۴۰ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺷﻤﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و درک
ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺮ زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﮐﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را در ﺟﺪول ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻴﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻋﺪدﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ٔ
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اهداف
خط.

١ــ شمارش  9تا  9تا به کمک شکل.
٢ــ حل مسئله با استفاده از رسم شکل یا چوب

روش تدریس

∗ به کمک اشیاء مختلف شمارش  9تا  9تا را به
صورت ملموس تمرین کنید ،پس از اینکه الگوی عددی
شمارش پیدا شد عددها را از آخر بخوانید و تمرین کنید.
∗∗ با کمک اعداد  1تا  100که در صفحه آغازین
بخش قرار دارد شمارش  9تا  9تا را به صورت های
مختلف تمرین کنید.
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا رنگهای
مختلف و بستههای  9تایی شکل را برای دانش آموزان
توضیح دهید و سپس از آنها بخواهید الگوهای عددی را
کامل کنند .در آخر مسئلهها را با استفاده از رسم شکل یا
چوب خط حل کنند.

توصیههای آموزشی

١ــ شمارش  9تا  9تا رو به جلو یا عقب فقط با استفاده از شکل انجام شود و تمرین ذهنی نکنید.
٢ــ در حل مسئلهها دانش آموزان را تشویق کنید که پس از رسم شکل عبارتهای جمع و تفریق و جلونویسی جواب آخر را
انجام دهند.
٣ــ در کشیدن شکل برای عددی مثل  ،27رسم  2مستطیل  10خانهای برای بستههای  10تایی  7مربع کوچک برای  7تا یکی
کفایت میکند و با خط زدن  9تا  9تا از مربعها میتوانند پاسخ مسئله را پیدا کنند.
٤ــ در پاسخ گویی به مسئله های این صفحه تا تمرین های مشابه از شکل های باالی صفحه می توانند استفاده کنند.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ و دﻳﺪن ﻧﻤﺎﻳﺶ آن در
ﺳﺎﻋﺖ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ
و از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺳﺆال
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰی ﮐﻢ ﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﯽ ﮐﻢ
ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷۴ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ
را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻢ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻌﻀﯽ
از واژهﻫﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
٣ــ در ﮐﻼس ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و دادهﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﮐﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اول اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
٤ــ در
ٔ
ٔ
ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت داده ٔ
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و
ﮐﻠﻴﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ.
٢ــ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﺑﺘﮑﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻂ ﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽو اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﺎرن ﻫﺎی
دو ﻧﻴﻤﻪ ای ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮش ﻳﺎ ﮔﻠﻴﻢ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در
ﻣﻮرد آﻳﻨﻪ و ﺗﻘﺎرن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺎم آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻓﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺎرن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ را در ﮐﻼس ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺮوز
ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

202

