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آشپزخانه
؛  ستون  رديف،  ؛  پايين  باال،  ؛  راست  چپ،  مفاهيم:  ــ 

جلو، پشت  و وسط.
ــ مهارت ها: شمارش تا ۵ ؛ چای ريختن ؛ شير ريختن؛ 
برای  برداشتن   ميوه  ؛  گرفتن  لقمه  شکر؛  زدن  هم  ؛  ريختن  شکر 
رديف  تغذيه در مدرسه ؛ آدرس دادن به قفسه های آشپزخانه مثالً 

پايين سومی از سمت راست.
ــ نگرش ها

١ــ رياضيات توانمندی فرد را در مهارت برقراری ارتباط 
پرورش می دهد.

در  ديگران  برای  افکار  بيان  و  کردن  صحبت  درست  ٢ــ 
برقراری ارتباط اهميت دارد.

٣ــ رياضيات به تمرکز افکار کمک می کند.
ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:

۱ــ رشد قوه بيان و توضيح و توصيف؛
۲ــ رشد ادراک کالمی؛

۳ــ کار با ابزارها و کار با انگشتان.
ــ تم شناختی:

رزق: غذايی که می خوريم 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 می آموزيم رزق است و خداوند آن را به بشر ياد داده است. آموختن رياضی 

را با نام خداوند آغاز می کنيم همان طور که صبحانه را با نام او شروع می کنيم.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء زير ۵ تا را با کمک شمارش بيان کنند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد زير ۳ تا را بدون کمک شمارش بيان کنند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد بگويند سمت چپ و راست ميز چه کسانی نشسته اند.
۴ــ از دانش آموزان بخواهيد با کمد مفاهيم رديف و ستون برای رسيدن به کتابی در کتابخانه آدرس دهند. مثالً بگويند: ستون 

اول از چپ و رديف اول از باال  کتابی هست که آن را برايم بياور.
۵ ــ همين روش را برای آدرس دادن به کمد های آشپزخانه بکار ببرند.

۶ ــ همين روش را برای آدرس دادن به قابلمه های روی اجاق گاز بکار ببرند.
۷ــ به الگوهای روی حاشيه فرش توجه کنند.

۸  ــ به الگوهای پايين در کابينت های آشپزخانه توجه کنند.
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اهداف
۱ــ شمارش اشياء تا ۵.

شکل های  شمردن  و  شباهت ها  و  تفاوت ها  تشخيص  ۲ــ 
مثل هم.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد اشياء محيط اطراف را بشمارند 
و تعداد آنها را بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عکس های روی 
نظير  ابزارهايی  از  می توانيد  درس.  کالس  ديگر  اشياء  يا  و  ديوار 
 ۵ تا  شمارش  برای  می روند  بکار  بعدًا  که  آموزشی  ميله  يا  چينه 

استفاده کنيد.
بخش  آغازين  صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
و  چنگال ها  و  قاشق  بشقاب ها،  تعداد  بخواهيد  آنها  از  برگردند. 
ساير اشياء روی ميز، اعضای خانواده و… که تعدادشان کمتر از 

۵ تا است را بشمارند و تعداد آنها را بيان کنند.
الک پشت ها،  ماهی ها،  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

خرچنگ ها و… که شکل آنها مثل هم و تعدادشان کمتر از ۵ است را بشمارند. در اين جا از واژه های باال / پايين، چپ / راست، قبل 
/ بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر برای آدرس دادن شکل های تصوير استفاده کنيد. برای مثال: ماهی باالی 

صفحه.

توصيه های آموزشی
در  شما  دانش آموزان  اگر  می دانند،  را   ۵ تا  طوطی وار  شمارش  دانش آموزان  که  است  اين  بر  فرض  باشيد،  داشته  توجه  ١ــ 

شمارش طوطی  وار تا ۵ با مشکل مواجه هستند، بايد با تمرين و فعاليت های تکميلی شمارش طوطی وار اشياء را آموزش دهيد.
٢ــ انتظار بر اين است که تعداد اشياء تا ۳ را بتوانند بدون شمارش و سريع بگويند. اگر دانش آموزان شما نمی توانند، نگران 

نباشيد، چرا که کتاب به آموزش اين قسمت نيز می پردازد.
٣ــ برای شمارش چند شیء ۳ قانون رعايت می شود: ۱. شمارش با عدد يک شروع می شود و به ترتيب ادامه می يابد؛ ۲. هر 
شیء فقط يک بار شمرده می شود ؛ ۳. عدد آخر نشان دهنده تعداد اشياء است. دانش آموزان بدون اين که اين قوانين را بيان کنند به طور 

طبيعی از آنها در شمردن استفاده می کنند. هدف از تمرين شمارش تبديل شمردن طوطی وار به شمردن معنادار است.
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 اهداف 
١ــ زمينه سازی برای شمارش گوشه ها و ضلع های اشکال 

هندسی.
٢ــ استفاده از نمودار ستونی جهت سرشماری، نمايش و 

مقايسه ی تعداد اشياء.
و  شباهت ها  بيان  و  هندسی  اشکال  اوليه  شناخت  ٣ــ 

تفاوت های آن ها.
٤ــ تشخيص اشکال هندسی در محيط اطراف.

روش تدريس
مندرج  هندسی  اشکال  صورت  به  کاغذ  برش های  با   ∗
شباهت های  و  خصوصيات  اشکال،  نام  بيان  بدون   ،۳ صفحٔه  در 
به  توجه  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  شويد.  کالس  وارد  آنها  
شکل های  و  کنند  طبقه بندی  را  آنها  هندسی  اشکال  خصوصيات 
مثل هم را تشخيص دهند. از آنها بخواهيد توضيح دهند شکل ها 

را براساس چه خصوصيت و ويژگی طبقه بندی کرده اند.
∗∗ به صفحه اول برگرديد ، اشياء هندسی مشابه شکل های هندسی در صفحه ۳ را که در صفحه اول مشاهده می کنند با کمک 

شما نشان داده و حداکثر تا ۵ تا را بشمارند.
∗∗∗ حال به صفحه ۳ برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به تعداد هر يک از شکل های هندسی خانه روبه رو را با رنگ دلخواه 

پر کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف اصلی در اين صفحه شمارش است، نه معرفی اشکال هندسی، بنابراين از آوردن نام اشکال هندسی پرهيز کنيد.

٢ــ ارتباط کالمی 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 می تواند 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 می توان تجربه کرد.
شود،  برده  ستونی  نمودار  نام  بدون آن که  شد،  تمام  هندسی  شکل های  تعداد  کردن به  رنگ  با  ستونی  نمودار  پس از آن که  ٥ ــ 
توجه دانش آموزان را به تفاوت طول سطر ها که بيانگر تفاوت تعداد شکل ها است، جلب کنيد. به نوعی دانش آموزان می توانند تعداد را 

مقايسه کنند.
٦ــ با توجه به بزرگ بودن مربع ها در نمودار، الزم نيست دانش آموزان تمام مربع را با دقت رنگ کنند، بلکه مانند نمونٔه انجام 

شده، رنگ کردن بخشی از مربع کفايت می کند.
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اهداف
الگوهای  ساخت  هدف  با  الگو  يک  کردن  کپی  ١ــ 

هندسی.
آن  بيان  و  الگو  يک  شکل های  بين  رابطه  تشخيص  ٢ــ 

رابطه.
٣ــ تشخيص الگوهايی که در محيط اطراف وجود دارند.

روش تدريس
∗ ــ از تعدادی دانش آموز بخواهيد در يک صف بايستند 
باشند. از  درميان کيف مدرسه را همراه داشته  به گونه ای که يک 
اگر  می بينيد؟  صف  اين  در  رابطه ای  چه  بپرسيد:  دانش آموزان 
يک نفر ديگر به آنها اضافه شود بايد کيف داشته باشد يا خير؟ به 
دانش آموزان فرصت دهيد تا الگوی موجود را کشف کنند. بعد 
از انجام فعاليت های مشابه توجه آنها را به الگوهايی که در اطراف 
خود می بينند جلب کنيد. برای مثال نرده های راه پله دارای يک 

الگوی مشخص است.
ــ می توانيد با استفاده از رنگ يا شکل در صف دانش آموزان الگو بسازيد و از آنها بخواهيد رابطه مربوط به اين الگو را بيان 

کنند.
ــ  الگوها فقط در شکل ها و تصاوير نيستند. صداهای مختلف نيز می توانند 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 می توانيد الگوی ۱، ۲ را تکرار کنيد. همين کار را با دست زدن 

می توانيد انجام دهيد و فضای کالس را شاد کنيد.
∗∗ ــ از دانش آموزان بخواهيد در صفحٔه آغازين بخش الگوهايی را که می بينند کشف و رابطٔه الگوها را بيان کنند. برای مثال 

شکل های دايره  و مثلث دور فرش يک الگو دارند.
ــ از دانش آموزان بخواهيد بيان کنند که در منزل خود چه نوع الگوهايی را می بينند.

∗∗∗ ــ  نوارهای کاغذی به دانش آموزان بدهيد که در آن الگوهای متفاوت با رنگ ها وجود داشته باشد و از آ نها بخواهيد 
رابطه مربوط به الگو را بيان کنند.

آبیزردآبیزردآبیزرد

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.

دانش آموزان 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 دانش آموزان را بيان کنند. حال از دانش آموزان 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 دانش آموزان را توضيح دهند.
حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های کتاب را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ ديدن الگوها در محيط پيرامونی در درک بهتر دانش آموز نسبت به رابطه بين الگوها کمک می کند، لذا توجه دانش آموزان 

را به الگوهای اطراف جلب کنيد.
٢ــ هدف درک رابطه در الگوهای متفاوت و بيان آن می باشد. بنابراين ادامه دادن الگو جزء هدف اين قسمت نمی باشد.

٣ــ با ساخت الگوهای متفاوت با شکل های مختلف به دانش آموزان در درک بهتر رابطٔه الگوها کمک کنيد.
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اهداف
١ــ تشخيص دسته ای شکل که از يک الگوی خاص پيروی 

می کنند.
٢ــ استدالل کردن در مورد وجود الگو در يک مجموعه.

بيان  و  شکل  دسته  يک  به  مربوط  الگوی  کشف  و  درک  ٣ــ 
قانون آن الگو.

روش تدريس
کسانی  صورت  به  ميان  در  يک  قبل  مانند  را  دانش آموزان   ∗
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 دانش آموز کيف دار 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 باالی صفحه ابتدا بايد دسته ای از اشکال را که يک الگو را نشان می دهند، مشخص کنند. از دانش آموزان 
الگويی  چرا  که  دهند  توضيح  ندارد  مشخص  الگويی  که  دسته ای  برای  همچنين  و  دهند  توضيح  را  الگو  کالمی  صورت  به  بخواهيد 
موجود نيست و چه اشکالی در نحوه قرار گرفتن و ترتيب شکل ها وجود دارد. در قسمت بعدی پس از آن که دسته ای از شکل ها را 

که الگوی مشخصی دارند، پيدا کردند بايد با رنگ کردن مناسب آن الگو را کپی کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف، درک عميق تر رابطه بين الگوهاست نه ادامه دادن الگوها.

٢ــ در محيط پيرامون  موارد بسياری می توانيد ببينيد که دارای نظم و الگوی مشخص هستند، آنها را به دانش آموزان نشان 
دهيد.

٣ــ به دانش آموزان فرصت دهيد تا بتوانند الگو و رابطه بين شکل ها را درک و بيان کنند، سپس به کپی کردن الگو با رنگ کردن 
بپردازند. تا وقتی دانش آموزان اين کار را ياد نگرفته اند، ادامه دادن الگو را از آنها نخواهيد.
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اهداف
دو  بين  يک  به  يک  تناظر  برقراری  و   ۵ تا  شمردن  ١ــ 

دسته.
٢ــ تشخيص تساوی دو مجموعه به تعداد مساوی.

٣ــ آشنايی با استفاده از ابزار خط کش.

روش تدريس
دو  مقايسٔه  توانايی  بتوانند  دانش آموزان  اينکه  برای   ∗
مجموعه را با شمارش انجام دهند می توانيم از نخود، لوبيا، چينه 
و… استفاده کنيم. به عنوان نمونه ۲ نخود، ۴ لوبيا و ۳ چينه را 
که  بگويند  سريع  بخواهيم  دانش آموزان  از  و  دهيم  قرار  ميز  روی 
دسته  دو  تشخيص  برای  هستند.  يکسان  تعداد  نظر  از  کدام يک 
شکل مساوی می توان از تناظر يک به يک بين دو دسته استفاده 
مقايسه  هم  با  را  لوبيا   ۲ و  نخود   ۳ بخواهيم  اگر  مثال  برای  کرد. 
کنيم می توانيم با برداشتن يکی يکی نخودها و لوبياها و يک نخود 

باقی مانده می توان نتيجه گرفت تعداد نخودها بيشتر بوده اند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که کدام يک از اشياء و يا اشکال داخل آشپزخانه از نظر 

تعداد يکسان هستند.
∗∗∗ حال به صفحه ۶ کتاب برگشته و از دانش آموزان بخواهيد از ابزار خط کش استفاده کرده و دسته هايی که تعداد و شکل 

اشياء مثل هم هستند را به هم وصل کنند.

توصيه های آموزشی
حالت  در  اشياء  بشمارند (حتی  را  متفاوت  اشياء  منزل،  يا  خيابان  مثل  مختلف  موقعيت های  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 

حرکت را نيز بشمارند).
٢ــ در اينجا هدف استفاده از ابزار خط کش جهت وصل کردن اشياء با تعداد يکسان است. اگر دانش آموزان خطوط را دقيق 
ندارند، نياز به فعاليت هايی دارند که در آن با  نکردند، ايرادی نيست. اما اگر ديديد که دانش آموزان توانايی کار با خط کش را  رسم 

خط کش نقاط مختلف را به يکديگر وصل نمايند.
٣ــ شمارش در موقعيت های مختلف می تواند توانايی دانش آموزان را رشد دهد به عنوان نمونه شمارش صداها می تواند به دقت 

شنوايی دانش آموزان کمک کند.
مورد نياز  متنوع  فعاليت های  دست ورزی  و  کالمی  بصری،  نظير  دانش آموزان  يادگيری  مختلف  سبک های  برای  همچنين  ٤ــ 

است.
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اهداف
از  استفاده  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ١ــ 

انگشتان دست.
و  عدد  يک  مختلف  نمايش های  بين  ارتباط  برقراری  ٢ــ 

درک اينکه همه اين نمايش ها يک عدد را بيان می کنند.
٣ــ ادامه دادن يک الگوی هندسی.

روش تدريس
∗ يک نمايش از عدد ۱ با انگشتان دست را به دانش آموزان 
نشان دهيد و از آنها بپرسيد: اين چند تا است. سپس نمايش های 
آنها  از  بار  هر  و  دهيد  نشان  دانش آموزان  به  را  يک  عدد  مختلف 
بپرسيد که چندتا است تا دانش آموزان با نمايش های مختلف عدد 
۱ با انگشتان دست آشنا شوند. سپس يک نمايش از عدد ۲ را به 
دانش آموزان نمايش دهيد و از آنها بپرسيد که چند تا انگشت باز 
شده است؟ سپس از آنها بخواهيد نمايش های مختلف ۲ را به شما 

نشان دهند. به همين ترتيب تا اعداد کمتر از ۵ پيش رويد.
∗∗ به صفحه اول بخش برگرديد و از دانش آموزان به عنوان نمونه بپرسيد که چندتا بشقاب روی ميز قرار دارد؟ سپس از آنها 

بخواهيد نمايش های مختلف آن تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗∗ به اين ترتيب انجام فعاليت های باالی صفحه ۷ برای دانش آموزان 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 دانش آموزان قرار دهيد. حال يک الگو با مربع 
از  ديگر  الگوهای  ساخت  با  دهند.  ادامه  اختيارشان،  در  اشکال  با  را  الگو  اين  بخواهيد  آنها  از  و  بسازيد  ميان)  در  (يک  مثلث  و 

دانش آموزان بخواهيد الگوی مورد نظر را با اشکال داده شده ادامه دهند.
∗∗ به صفحه آغازين بخش اول برگرديد و الگوهای موجود را به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بپرسيد که اگر اين الگو 

بخواهد ادامه پيدا کند، شکل بعدی به چه صورت خواهد بود.
∗∗∗ حال ابتدا از دانش آموزان بخواهيد بگويند رابطه موجود در الگوها چيست و سپس الگوی مورد نظر را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ ممکن است دانش آموزان در نمايش عدد با انگشتان دست با مشکل مواجه شوند. اين کار نياز به تمرين و دست ورزی دارد 

و خمير بازی می تواند توانايی مهارتی انگشتان دست دانش آموزان را افزايش دهد.
٢ــ در انجام الگو، ممکن است دانش آموزان 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
اول،  بعد؛  قبل،  پشت؛  جلو،  راست؛  مفاهیم: چپ،  ــ 

دوم  و سوم.
شمارش؛  بدون   3 زیر  تعداد  تشخیص  مهارت  ها:  ــ 
بستن  پوشیدن روسری؛  پیراهن؛  بستن دکمه های  لباس؛  پوشیدن 
بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف 

مدرسه؛ قفل کردن در خانه.
ــ نگرش ها:

١ــ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد 
افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند.

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 تم شناختی:
امنیت: اینکه برای حفظ امنیت، خانه و ماشین خود را قفل می کنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خود 
مواظبت می کنیم. اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران، لباس گرم و مناسب می پوشیم و همراه خود 

چتر برمی داریم.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

1ــ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر 5 تا را بدون کمک شمارش با انگشتان خود نشان دهند و بیان کنند.
2ــ از دانش آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست خیابان چه صحنه ای را مشاهده می کنند.

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 دانش آموزان بخواهید در مورد احتمال آمدن باران و اینکه گاهی کسی نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد، توضیح دهند.
5 ــ به قوانین دوچرخه سواری در خیابان و اینکه کار خطرناکی است، اشاره کنید.

6 ــ 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. مثالً اینکه چگونه باید از خیابان رد 

شد.
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اهداف
بدون  عضو   ۳ تا  مجموعه  يک  اصلی  عدد  بيان  ١ــ 

شمارش.
٢ــ برقراری تناظر بين دسته هايی که عدد آنها يکی است.

٣ــ تکميل مربع شگفت انگيز با رنگ کردن.

روش تدريس
در  را  کردن  کپی  توانايی  دانش آموزان  اينکه  به  توجه  با   ∗
الگوها ياد گرفته اند می توانيد از اين توانايی دانش آموزان استفاده 
کنيد و کاغذهايی را به صورت نوار، مانند شکل زير در اختيار آنها 

قرار دهيد.

قرار  آنها  اختيار  در  لوبيا  يا  و  نخود  يا  دکمه  تعدادی  حال 
به  کنند  رنگ  خانه  يک  شیء  هر  ازای  به  بخواهيد  آنها  از  و  داده 
اين ترتيب می توانند 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 سؤاالتی در مورد تعداد اشياء و مقايسه آنها بپرسيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به کتاب را بدون شمردن انجام دهند و شکل ها را رنگ کنند. برای انجام هر 
تمرين از بچه ها بخواهيد انگشتان را روی يکی از شکل های سمت چپ قرار داده و با دست ديگر يکی از شکل های سمت راست را 

رنگ کنند و به همين ترتيب رنگ کردن را ادامه دهند تا شکل های سمت چپ تمام شود.

توصيه های آموزشی
١ــ حساسيتی نسبت به اينکه شکل ها را دقيق رنگ کنند، نداشته باشيد.

٢ــ در اين صفحه هدف اين نيست که تعداد شکل  های سمت چپ را بشمارند و به همان تعداد شکل های سمت راست را رنگ 
کنند، بلکه هدف برقراری تناظر يک به يک بين شکل های سمت چپ و سمت راست است.

کمک  موضوع  اين  بهتر  درک  به  چنگال  قاشق،  و  نعلبکی  استکان،  مثل  مختلف  اشياء  بين  يک  به  يک  تناظر  برقراری  ٣ــ 
می کند.

٤ــ اين فعاليت عالوه براينکه به درک عدد کمک می کند برای آموزش مفاهيم کمتر و بيشتر يا مساوی نيز زمينه سازی می کند.
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اهداف
١ــ بيان تعداد اشياء يک دسته کمتر يا مساوی ٥ تا.

٢ــ ادامه دادن يک الگوی هندسی.
الگوی  يک  در  شده  داده  تشخيص  رابطه  بيان  ٣ــ 

هندسی.

روش تدريس
∗ تعدادی لوبيا و يا اشياء ديگر را پشت خود مخفی کنيد و 
ناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی ميز قرار دهيد 
چندتا  بگويند  شمردن  بدون  و  سريع  بخواهيد  دانش آموزان  از  و 
لوبيا روی ميز است. اين فعاليت را به صورت عملی آنقدر انجام 
با  دسته  يک  اشياء  تعداد  شمردن  بدون  دانش آموزان  همٔه  تا  دهيد 

تعداد کمتر از ۴ شيئی را بيان کنند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان 
از  آنها  و  بپرسيد  را   ۴ از  کمتر  تعداد  مختلف  موقعيت های  در 

بخواهيد تعداد را سريع بگويند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان کنند. سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد که از شمردن پرهيز کرده و تعداد را بدون شمارش و سريع بگويند.

٢ــ وقتی اشياء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهيم حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از 
شمردن استفاده می کنند يا خير.

٣ــ در کتاب همٔه اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصيه می شود فعاليت هايی برای شمردن سريع اشياء در حال حرکت 
پيش بينی شود برای مثال در يک موقعيت از دانش آموزان بپرسيد چند اتوبوس در اين لحظه در خيابان حرکت می کند.

٤ــ در تکميل الگوهای هندسی توجه کنيد که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بين شکل هاست. لذا اگر دانش آموزان شکل های 
بعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند، سخت گيری نکنيد. همين که شکل را درست تشخيص می دهند کافی است.
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اهداف
عددهای  نمايش  برای  دست  انگشتان  از  استفاده  ١ــ 

مختلف کمتر از ۵.
از  استفاده  با  مفهوم  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ٢ــ 

انگشتان دست.
شکل  به  توجه  و  چپ  و  راست  جهت های  تشخيص  ٣ــ 

انگشتان از روبه رو و يا پشت در دو دست.

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با چينه ها يا نخود يا لوبيا، 
دسته های مختلف کمتر از ۵ بسازند، سپس از آنها بخواهيد عدد هر 
دسته را با انگشتان دست راست، نمايش دهند. آنگاه نمايش های 
دست  انگشتان  با  را  عمل  همين  دهند.  نشان  را  عدد  آن  مختلف 
دو  هر  انگشتان  با   عدد  نمايش  دانش آموزان  تا  دهند  انجام  چپ 

دست را بياموزند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان 

به عنوان نمونه در مورد تعداد فرزندان بپرسيد و از  آنها بخواهيد با انگشتان يک دست و ارائه نمايش های مختلف تعداد بچه ها را نمايش 
دهند، سپس همين عمل را با انگشتان دست ديگر انجام دهند.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد با توجه به جهت خواسته شده در کتاب از انگشتان دست چپ و يا راست برای نمايش 
تعداد شکل های هر دسته استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ نمايش های مختلف توسط انگشتان دست مورد تشويق قرار گيرد.

٢ــ تمايز بين دست راست و چپ معلم که روبروی دانش آموزان می ايستد و جهت های دست دانش آموزان، مورد تأکيد است. 
به عنوان نمونه دست راست معلم در طرف چپ دانش آموزان ديده می شود.

٣ــ وقتی دانش آموزان انگشتان دست معلم را می بينند و يا وقتی انگشتان دست خود را می بينند می توانند يک عدد را از دو 
طرف مختلف مشاهده کنند. شکل های زير اين موضوع را نشان می دهد که عدد ۲ از 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.
عدد  تعيين  و  شمارش  بدون  مجموعه  يک  عدد  بيان  ٣ــ 

بعدی بدون شمارش از ابتدا.
٤ــ بيان رابطه يک الگو و ادامه دادن آن الگو.

روش تدريس
روی  را  دکمه  يا  چينه  يک  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
ميز قرار دهند. از آنها بپرسيد: چند چينه روی ميز قرار دارد؟ 
قرار  ميز  روی  دکمه  يا  ديگر  چينه  يک  بخواهيد  آنها  از  سپس 
دهند. از  آ نها بپرسيد: حاال چند تا چينه يا دکمه روی ميز قرار 
ديگری  دکمه  يا  چينه  بخواهيد  دوباره  ترتيب  همين  به  دارد؟ 
۵ برسيد.  اضافه کنند و همين سؤاالت را تکرار کنيد تا به عدد 
از  حال  دهند.  قرار  ميز  روی  چينه   ۳ بخواهيد  دانش آموزان  از 
اآلن  بپرسيد:  بگذارند.  ميز  روی  ديگر  چينه  يک  بخواهيد  آنها 

چند چينه روی ميز قرار دارد؟ دانش آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته های قبلی اضافه کردن را درک کرده و عدد 
بعدی را بيان می کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان پرسش هايی در مورد اينکه يک نفر يا يک چيز اضافه شود، تعداد به چند 
تا می رسد، بپرسيد.

∗∗∗ حال به فعاليت صفحه ۱۲ بپردازيد. دانش آموزان ابتدا عدد هر دسته را بدون شمردن بيان کنند. سپس برای پيدا کردن 
تعداد دسته وقتی يکی اضافه می شود، 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 شکل ها بيان شد، از آنها بخواهيد شکل های بعدی را رسم کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بپرسيد و آنها نيز بايد در مورد نحوه پيدا کردن عدد بعدی توضيح دهند تا ارتباط کالمی شکل گيرد.

٢ــ در انجام فعاليت های کتاب بايستی به صورت ذهنی عدد بعدی را اضافه کنند.
٣ــ دانش آموزان نبايد در انجام فعاليت وقتی يکی اضافه شد از اول شروع به شمارش کنند. در صورتی که دانش آموز هنوز 
نياز دارد که برای پيدا کردن عدد بعدی شکل بکشد و از ابتدا شروع به شمارش کند، نشان می دهد 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 
خانه های صفحه شطرنجی.

از  استفاده  مهارت  و  دانش آموزان  دقت  بردن  باال  ٣ــ 
مداد.

٤ــ آشنايی با مربع شگفت انگيز (سودوکو) ۳تايی با استفاده 
از اشکال هندسی.

روش تدريس
∗ هدف از اين قسمت کسب آمادگی برای انجام فعاليت های 
دانش آموزان  به  شطرنجی  زمينه  با  شکل هايی  است.  شطرنجی 
نشان دهيد و از آنها بخواهيد به رنگ های مربوط به مربع های کاغذ 

شطرنجی توجه کنند.
پياده روها  کف  برگرديد.  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
قسمت  آن  به  را  دانش آموزان  توجه  دارند.  شطرنجی  تقسيم بندی 

جلب کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد که نقطه های تعيين شده را رنگ کنند تا شکل قايق، دريا و ماهی نمايان شود. برای رنگ کردن 

خانه های شطرنجی با توجه به تصوير کلی از رنگ های مناسب استفاده کنند. به عنوان مثال ماهی ها را رنگ قرمز بزنند.
برای تکميل مربع های شگفت انگيز ابتدا برای دانش آموزان 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 ۳×۳ روی تخته بکشيد و به کمک 
دانش آموزان و بر اساس قانون، جدول را با سه شکل مربع، مثلث و دايره کامل کنيد تا دانش آموزان روش کار را ياد بگيرند. سپس از 

آنها بخواهيد جدول های صفحه ۱۳ را با شکل های مناسب کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ رنگ کردن دقيق ممکن است برای دانش آموزان مشکل باشد لذا مناسب است کاغذ شطرنجی به آنها داده شود و از آنها 

بخواهيم يک رديف يا يک ستون را با رنگ های مناسب رنگ کنند، اين کار باعث باال رفتن دقت و تمرکز آنها می شود.
٢ــ با دادن کاغذ شطرنجی و آدرس دادن (باال/پايين، چپ/راست، ستون دوم، رديف سوم و…) دانش آموزان به تمرين رنگ 

کردن بپردازند.
٣ــ در اين مرحله تمام جدول های شگفت انگيز با نگاه کردن به ستون و يا سطر و پيدا کردن شکل به راحتی کامل می شوند.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفهوم قبل و بعد.
٢ــ به کارگيری واژه های 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 ۵) لوبيا در اختيار دانش آموزان 
قرار دهيد و از آنها بپرسيد که اگر يک لوبيا به آنها اضافه کنيم چند 
اين  بخواهيد  آنها  از  عدد  بيان  هنگام  در  چرا؟  و  می شود  لوبيا  تا 
عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش های 
مختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همين فعاليت را 

برای يکی قبل انجام دهيد.
به  مربوط  موقعيت های  در  را  فوق  سؤاالت  نمونه   ∗∗
دانش آموزان  از  و  مطرح  بخش  آغازين  صفحه  در  رفتن  بيرون 

بپرسيد.
∗∗∗ فعاليت های صفحه ۱۴ را با پرسيدن تعداد شکل های هر دسته شروع کنيد. يکی بعد و يا يکی قبل را بدون شمردن و 
به صورت ذهنی بايد بيان کنند. وقتی از توانايی دانش آموزان مطمئن شديد از آنها بخواهيد الگوهای شطرنجی را توضيح دهند و سپس 

آنها را با رنگ مناسب ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ در فعاليت باالی صفحه دانش آموزان نبايد از شمردن استفاده کنند. عدد هر دسته رابايد سريع بگويند. برای پيدا کردن 
مرور  دوباره  را  گذشته  صفحات  قبلی  فعاليت های  کردند  استفاده  شمردن  از  آنها  صورتی که  در  همين طور.  نيز  قبل  يا  و  بعد  عدد 

کنيد.
٢ــ در پيدا کردن الگوی شطرنجی توضيح کالمی دانش آموزان به درک بهتر آنها کمک می کند. از آنها بخواهيد الگو را برای 

يکديگر توضيح دهند.
٣ــ برای بيان الگوها از عددهای مختلف می توان 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
پايين؛  باال،  ؛  پشت  جلو،  ؛  راست  چپ،  مفاهيم:  ــ 

رديف، ستون؛ اول تا پنجم؛ اشکال ساده هندسی؛ وسط، کنار.
آداب  ؛  مدرسه  اتوبوس  برای  شدن  منتظر  مهارت ها:  ــ 
اتوبوس؛  از  شدن  پياده  آداب  اتوبوس؛  در  نشستن  و  شدن  سوار 

آداب عبور از خيابان.
ــ نگرش ها:

۱ــ فهميدن افکار ديگران از طريق گوش دادن به سخنان 
آنها از پايه های برقراری ارتباط است.

بيشتر  مردم  بياوريم  دليل  ايده هايمان  برای  بتوانيم  اگر  ٢ــ 
احتمال دارد حرفمان را باور کنند.

۳ــ دانش آموزان می توانند 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 تم شناختی:
قانون: به مصداق های قوانين راهنمايی و رانندگی مانند عبور از خيابان و حرکت ماشين ها 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 دانش آموزان بخواهيد تعداد سرنشين های ماشين ها را بشمارند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشکال هندسی مثلث و مربع روی اتوبوس را بشمارند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است، روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس 
با انگشتان نمايش دهند و سپس به يک دست منتقل کنند.

۴ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره  هايی را که حداکثر ۵ است روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس 
همه را به  طبقه اول منتقل کنند و همين انتقال را با دست نمايش دهند.

۵ ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد پنجره های هر رديف از اتوبوس را بشمارند.
۶ ــ از دانش آموزان بخواهيد حداکثر ۵ مهره 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 ايستاده اند و چند نفر پشت ماشين ها درپياده رو ايستاده اند؟ چند دانش آموز می خواهند 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 استدالل کردن برای توجيه پيدا کردن ۲ 

عدد بعد با استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس
فعاليت  اين  می توانيد  لوبيا  يا  دکمه  چينه،  از  استفاده  با   ∗
را برای دانش آموزان انجام دهيد، به اين ترتيب که به عنوان نمونه 
ديگر  چينه   ۲ بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  دانش آموزان  به  چينه   ۲
نشمرند  اول  از  دانش آموزان  اينکه  مراقبت  با  کنند.  اضافه  آن  به 
باشيد که  بخواهيد، توجه داشته  از دانش آموزان عدد مجموع را 

دانش آموزان چينه های اضافه شده را می توانند بشمارند.
بخش  آغازين  صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
برگردند. از آنها سؤاالتی مشابه فعاليت  باال بپرسيد. به عنوان نمونه 
اگر ۲ دانش آموز به آن ۳ دانش آموز اضافه شوند، چند دانش آموز 

می شوند؟
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۱۶ را انجام دهند. در رسم شکل توجه داشته باشيد که دقيق کشيدن شکل 
مورد نظر نيست. در هنگام انجام فعاليت از دانش آموزان توضيح بخواهيد تا آنها روند رسيدن به عدد مورد نظر را بيان کنند. بايد توجه 
داشته باشيد که دانش آموزان از ابتدا شروع به شمردن نکنند. اين موضوع را می توانيد با دقت در حالت و نگاه دانش آموزان تشخيص 

دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان نبايد از اول تعداد شکل ها را بشمارند. اگر دانش آموزان هنوز نياز به شمردن دارند، فعاليت های قبل را برای 

آنها تکرار کنيد.
٢ــ بعد از انجام فعاليت مربوط به چينه ها يا سؤاالتی در مورد محيط پيرامونی بپرسيد، به عنوان نمونه سه کتاب روی ميز قرار 

دهيد و ۲ کتاب ديگر به آن اضافه کنيد و از دانش آموزان عدد مربوط به تعداد کتاب ها را بپرسيد.
صفحه  در  کنند.  رسم  کامل  شکل  دو  بايد  دانش آموزان  شطرنجی  صفحه  در  شده  رسم  شکل   به  مربوط  فعاليت های  در  ٣ــ 
شطرنجی بايد دو مربع قرمز ديگر بکشند و در دو شکل پايين صفحه نيز برای هر کدام ۲ شکل مشابه قرمز رنگ که دارای ۵ مربع است 

و همچنين ۲ شکل سبز رنگ که ۴ مربع سبز دارد، رسم کنند.
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اهداف
١ــ برقراری ارتباط بين نمايش های 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 دانش آموزان نشان دهيد 
سپس از آنها در مورد عددی که انگشتان دست نشان می دهند، 
اين  به  مربوط  عدد  می خواهيد  دانش آموزان  از  حال  بپرسيد. 
فعاليت را چند  دهند. اين  نشان  انگشتان يک دست  تعداد را با 
بار تکرار کنيد تا توانايی دانش آموزان ارتقا يابد. به عنوان نمونه 
ابتدا  دهيد.  نشان  را   ۱ چپ  دست  با  و   ۳ عدد  راست  دست  با 
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 دانش آموزان بخواهيد به عنوان نمونه دانش آموزانی که از خيابان عبور کرده اند را 
با انگشتان يک دست نشان دهند و دانش آموزانی که در حال عبور هستند را با انگشتان دست ديگر؛ سپس از آنها بخواهيد تعداد کل 

دانش آموزان را با انگشتان يک دست نشان دهند.
کامل  را  الگويابی  تمرين  آن  از  پس  دهيد.  انجام  دست  انگشتان  با  را  آن  به  مربوط  فعاليت  و  برگرديد  کتاب  صفحه  به   ∗∗∗

کنيد.

توصيه های 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 ۵ است، اما فعالً اسمی از عمل جمع برده نمی شود و با نماد آن 
کاری نداريم.

٣ــ در صورتی که بعد از انجام چند تمرين دانش آموزان قادر شوند با بستن دو انگشت يک دست ۲ انگشت 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 نمايش های مختلف يک عدد.

داده  وسايل  با  مختلف  اشکال  ساخت  توانايی  ارتقای  ٢ــ 
شده.

٣ــ کامل کردن مربع شگفت انگيز ۴ تايی.

روش تدريس
∗ تعدادی چوب کبريت به کالس آوريد و از دانش آموزان 
بخواهيد با ۳ چوب کبريت شکل های مختلف بسازند از آنها بپرسيد 
چند شکل ساخته اند. همين کار را با ۲ ، ۴ و ۵ چوب کبريت نيز 
مختلف  اشکال  ساخت  در  دانش آموزان  خالقيت  تا  دهيد  انجام 
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؟ 
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
چوب  دارند  وجود  تصوير  در  که  دانش آموزان  تعداد  به  بخواهيد 

کبريت جدا کرده و شکل بسازند. در واقع می توانند تعداد دانش آموزان را با نماد چوب کبريتی نمايش دهند.
آنها  از  سپس  بشمارند.  را  شکل  هر  کبريت های  چوب  تعداد  و  برگردند  کتاب   ۱۸ صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
بپرسيد به عنوان نمونه با ۳ چوب کبريت چند نوع شکل ديگر می توان ساخت که در اين تصاوير ديده نمی شود. برای آموزش مربع های 
شگفت انگيز ۴×۴ ، يک مربع روی تخته بکشيد. قوانين تکميل جدول را توضيح دهيد. در هر سطر و ستون تمام رنگ ها بايد بکار 
رفته باشد. همچنين در هر ۴ مربع کنار هم بايد ۴ رنگ ديده شوند. با استفاده از اين دو قانون و به کمک دانش آموزان شروع به تکميل 

جدول کرده و با ۴ رنگ مختلف آن را کامل کنيد.
يا  و  سطرها  به  توجه  با  فقط  می توان  تمرين ها  اين  در  کنيد.  کامل  را  آن  زير  جدول های  و  برگرديد   ۱۸ صفحه  تمرين  به  سپس 
ستون ها و يا ۴ مربع کنار هم رنگ های باقی مانده را کامل کرد. اگر با استفاده از سطرها رنگ را پيدا کرديد با دو قانون ديگر کار خود 

را کنترل کنيد تا دانش آموزان در استفاده از آنها به مهارت دست يابند.

توصيه های آموزشی
١ــ به خطرات احتمالی استفاده از کبريت در کالس درس توجه داشته باشيد.

٢ــ تا صفحه ای که آموزش نمادهای عددهای ١ تا ٥ شروع می شود می توانيد از چوب کبريت بجای نماد عدد استفاده کنيد. 
برای مثال دو چوب کبريت کنار هم عدد ٢ را نشان می دهد.
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اهداف
١ــ بيان تعداد اشياء هر دسته بدون شمارش.

به  ديگر  اشياء  به  شیء  دو  کردن  اضافه  مفهوم  درک  ٢ــ 
صورت انتزاعی.

با  جواب  کردن  پيدا  مورد  در  کردن  استدالل  توانايی  ٣ــ 
استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی چينه، دکمه يا لوبيا بدهيد و از 
دهند  قرار  طرف  يک  در  را  لوبيا   ۲ نمونه  عنوان  به  بخواهيد  آنها 
در  کنيم  اضافه  آن  به  ديگر  لوبيای   ۲ اگر  بپرسد:  آنها  از  سپس 
مجموع چند لوبيا می شود؟ 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 دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش 
برگردند و از آنها بپرسيد که اگر به عنوان نمونه ۲ اتوبوس ديگر به 

اين تصوير اضافه شود، چند اتوبوس ديده می شود؟ از اين دست سؤاالت می تواند به دانش آموزان در درک بهتر مفاهيم اين قسمت 
کمک کند.

که  باشيد  داشته  توجه  دهند.  انجام  را  فعاليت  اين  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  برگرديد  کتاب   ۱۹ صفحه  به  حال   ∗∗∗
دانش آموزان صحت بيانشان را با لوبيا يا چينه آزمايش کنند. در انتها تمرين الگويابی را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ تفاوت فعاليت اين صفحه با فعاليت صفحه ۱۶ در آن است که در اين صفحه دانش آموزان بايد از تصوير ذهنی خود استفاده 

کنند و بدون کشيدن شکل ۲ تا بعد از تعدادی را که می بينند، بيان کنند.
٢ــ برای پيدا کردن ۲ تا بعد از عدد ۳ بايد بشمارند ۴ و ۵. پس پاسخ ۵ می شود. نيازی به شمارش از ابتدا نيست.

٣ــ در صورتيکه دانش آموز قادر به تصور ذهنی نيست و نمی تواند ٢ تا 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 ٢ تا اضافه کردن را به صورت عملی انجام دهد.
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اهداف
اشکال  به  (کل)  شکل  يک  تجزيه  و  تشخيص  توانايی  ١ــ 

کوچک تر (اجزاء).
تنوع  از  استفاده  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ديدن  ٢ــ 

قرار گرفتن اشکال در کنار هم.
٣ــ درک عدد نشان دهندٔه دسته با اشکال به هم پيوسته.

٤ــ ايجاد درک اوليه مفهوم واحد.
٥ ــ آشنايی با اشکال سه بعدی.

٦ ــ درک يک کل با اجزای داده شده.

روش تدريس
ترکيب های  با  پيوسته  هم  به  چينه های  دانش آموزان  به   ∗
از  شکل  بگويند  ابتدا  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  را  تا   ۵ تا  متفاوت 
چند تا  چينه درست شده است. سپس از آنها بخواهيد با جداکردن 
چينه ها صحت گفته هايشان را آزمايش کنند. با استفاده از کاغذ و 
مداد شکل هايی به صورت زير رسم کنيد و از آنها بخواهيد که تعداد 

شکل های کوچک تشکيل دهنده شکل را بشمرند و بيان کنند. سپس از آنها بخواهيد با استفاده از قيچی شکل ها 
را جدا کرده و بشمارند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد تعداد پايه های هر نيمکت کنار خيابان را بشمرند و توضيح 
دهند که اين نيمکت ها از چه اجزايی درست شده اند. برای مثال ۴ تا پايه دارد، جا برای نشستن و جا برای تکيه دادن دارد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد که فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند برای مثال در بالن مثلث، شکل تعداد مثلث های 
هر شکل عبارتند از ۲، ۳، ۵ ، ۴، ۳ و ۴. در صورتی که دانش آموزان در تشخيص تعداد شکل ها مشکل دارند می توانند هر مثلث را 
با يک رنگ پر کنند تا به اين ترتيب تشخيص تعداد مثلث ها در هر شکل ساده تر شود. در مورد بالن مربوط به مکعب ها با توجه به اينکه 

امکان رنگ کردن وجود ندارد، بهتر است شکل ها را با مکعب های چينه بسازند تا کار شمردن برای آنها ساده تر شود.

توصيه های آموزشی
١ــ همان طور که تعداد مثلث های هر شکل در بالن مثلث بيان شد، در اين 
تصوير برای عدد ۴ دو شکل متفاوت ديده می شود. به عبارت ديگر هر دو شکل 

مقابل عدد ۴ مثلث را بيان می کنند ولی ظاهر آنها با هم متفاوت است.
به  مکعبی  چينه های  يا  و  دايره  و  مربع  مثلث،  شکل های  می توانيد  ٢ــ 

دانش آموزان بدهيد تا شکل های ترکيبی بسازند. برای مثال از آنها بخواهيد تا با ۴ مثلث يک شکل متفاوت از دو شکل باال درست 
کنند.
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اهداف
١ــ درک ساخت يک کل با اجزای داده شده.

محيط  در  اجزاء  ترکيب  يا  و  کل  تجزيه  درک  توانايی  ٢ــ 
پيرامونی.

٣ــ توانايی برقراری ارتباط بين اجزاء مختلف يک کل.

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

مثل جدول زير بسازيد.

يا  و  اشياء  مورد  در  بپرسيد.  دانش آموزان  لباس های  رنگ های  ترکيب  مورد  در  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
اجسام ديگری که می بينيد با پرسش های متنوع ذهن دانش آموزان را درگير کنيد.

∗∗∗ حال به کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوطه را انجام دهند. ابتدا توجه آنها را به نمونه های انجام 
شده جلب کنيد و رابطه بين رنگ ها را بپرسيد. در صورتی که به صورت کالمی رابطه را بيان کردند از آنها بخواهيد شکل ها را رنگ 

کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ بيان کالمی ارتباط بين شکل بسيار اهميت دارند. دانش آموزان بايد بتوانند آنچه کشف کرده اند را با بيان خود ارائه کنند 

بطوريکه برای ديگران نيز قابل درک باشد.
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رفتن به مهمانی
الی  اول  راست؛  چپ،  کنار؛  بين،  وسط،  مفاهيم:  ــ 

پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت.
پذيرايی  مهمان ها؛  از  استقبال  مهارت های  مهارت ها:  ــ 

از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها.
ــ نگرش ها: 

مشاهده  با  اطرافشان  چيزهای  مورد  در  معموالً  مردم  ١ــ 
دقيق، ياد می گيرند.

٢ــ توصيف با دقت چيزها در علم بسيار مهم است، چون 
به مردم کمک می کند مشاهداتشان را مقايسه کنند.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ اخالق فرزند در برابر پدر و مادر.

٢ــ اخالق در برابر مهمان.
٣ــ رفتار تربيتی با کوچکترها، همساالن و بزرگترها.

ــ تم شناختی:
مهمان و ارتباطات مهم: در مورد آداب مهمانی رفتن و 

پذيرايی از مهمان و آداب رفتار با همساالن، کوچکترها و بزرگترها برای دانش آموزان توضيح دهيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ روی رديف صندلی ها از چپ يا راست آدرس دهيد.
٢ــ به دسته های پنج تايی صندلی ها توجه دانش آموز را جلب کنيد.

٣ــ به تناظر صندلی ها و مبل ها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٤ــ به تناظر صندلی های ميز و بشقاب های روی ميز با قاشق ها و چنگال ها توجه کنيد.

٥ ــ به تناظر پيش دستی های روی ميز ميوه و دو پيش دستی در دست دوقلوها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٦ ــ دو خانواده را به عنوان ۲ دسته پنج تايی 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.

٨ ــ در کتابخانه کنار تلويزيون با کمک رديف و ستون و چپ و راست و باال 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. مثالً 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.

٥ ــ ارتقای مهارت  الگويابی و ارتباط آن با تفکر عددی با 
شمردن اجزاء و اشکال الگو.

٦ ــ درک اوليه مفهوم جمع.

روش تدريس
اشکال  آموزشی  ميله های  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
هندسی متفاوت بسازند و گوشه های اين اشکال را بشمارند. به عنوان 
نمونه از آنها بپرسيد که چند شکل ۳ گوش ساخته ايد؟ سپس از آنها 
بخواهيد به اشکال هندسی اطرافشان توجه کرده و تعداد گوشه های 
شکل ها از آنها پرسيده شود. از آنها بپرسيد که اگر بخواهيد نظير 

شکل های کتاب را با ميله ها بسازيد به چند ميله نياز دارند. سپس از دانش آموزان بخواهيد حدسشان را با انجام دادن، آزمايش کنند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند واشکال هندسی مشاهده شده را به آنها يادآوری کرده و از 

آنها در مورد تعداد گوشه هايشان سؤال کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مورد نظر را انجام دهند. وقتی تعداد ميله ها (همان ضلع شکل ها) را بيان می کنند 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 ۳ تا قرمز است می توان نتيجه گرفت که ۱ با ۳ می شود ۴ تا.
پس از اينکه با شکل های هندسی آشنايی اوليه ايجاد شد، الگويابی های پايين صفحه را انجام دهيد. توجه دانش آموزان را به 
۲   الگويی که در هر رديف وجود دارد جلب کنيد. در رديف اول هم برگ گلدان ها و هم رنگ گل ها دارای يک نظم و الگو هستند که 

دانش آموزان پس از کشف اين الگو می توانند با رنگ کردن شکل ها را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از واژه های 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 ميله های آبی و قرمز تمرين کنيد.
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اهداف
١ــ توانايی سرشماری اشياء و سازمان دادن به اطالعات با 

رسم نمودار ستونی.
٢ــ استفاده از ابزار چوب  خط جهت سرشماری اشياء.

٣ــ توانايی ديدن اجزاء يک کل.

روش تدريس
می توانيد  مثال  برای  قرار  دهيد.  هم  کنار  شیء  تعدادی   ∗
استفاده  دفترچه  رنگی، کتاب و  مداد، پاک کن، مداد  تعدادی  از 
قرار  دانش آموزان  اختيار  در  شمارش  ميله  تعدادی  سپس  کنيد. 
کنار  ميله  يک  اشياء  از  يک  هر  تعداد  به  بخواهيد  آنها  از  و  دهيد 
بگذارند. تعداد اشياء را حداکثر تا ۵ در نظر بگيريد. بعد از آنکه 
را  شمارش  ميله های  شما  نظر  مورد  اشياء  تعداد  به  دانش آموزان 
کنار گذاشتند از دانش آموزان در مورد تعداد اشياء سؤال کنيد. 
آنها را هدايت کنيد تا برای پاسخ دادن به شما ميله ها را بشمارند. 
تا  کنيد  رسم  خط  چوب  يک  تخته  روی  ميله  هر  جای  به  سپس 

دانش آموزان با نماد چوب خطی برای سرشماری تعدادی شیء آشنا شوند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجه به صفحه آغازين بخش انجام دهند و براساس سؤاالت پرسيده شده 
اقدام به قرار دادن ميله ها شمارش نمايند. برای مثال می توانيد تعداد صندلی ها، بشقاب، قاشق، چنگال های يک طرف ميز را بشمارند. 

به تناظر يک به يک بين اين اجزا نيز توجه کنيد.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به صفحه ۲۴ را انجام دهند. شکل جوراب نياز به ۵ چوب خط دارند. در 

مورد مورب قرار دادن چوب خط پنجم برای آنها توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين تصوير جوراب و کفش ها به صورت جفت شمرده نمی شوند. تعداد تک آنها مورد نظر است.

٢ــ توجه دانش آموزان را به مقايسه بين ستون هايی که با رنگ کردن خانه های جدول ايجاد می شود، جلب کنيد.
مورد  اين  در  می کردند  استفاده  خود  نظر  مورد  اشياء  سرشماری  برای  خط  چوب  از  دور  خيلی  زمان های  در  انسان ها  ٣ــ 
چوب  ضرب المثل  مثال  برای  می شود.  ديده  نيز  ضرب المثل ها  در  موضوع  اين  اثرات  دهيد.  توضيح  دانش آموزان  برای  می توانيد 
خط شما پر شده است، برای اين موضوع به کار می رفته است که در مکان هايی مثل نانوايی برای نگهداری حساب و کتاب مشتريان 
از چوب خط  استفاده می کردند و به تعداد نان های خريداری شده چوب خط می کشيدند. چوب خط پر شده است يعنی آن مشتری 
بايد پول نان هايی را که در اين مدت خريداری کرده است، بپردازد. نانوايی ديگر به آن فرد نان نمی دهد تا حساب های قبلی خود را 

کند. تسويه 
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اهداف
دو  هر  انگشتان  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ١ــ 

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
انگشتان  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  ابتدا   ∗
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 
آن قدر  را  عمل  اين  بگويند.  را  مربوطه  عدد  و  کنند  باز  را  ديگر 

تکرار کنيد که همه دانش آموزان قادر به انجام آن باشند.
نمونه  عنوان  به  کنيد.  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهمان ها و يا بچه های مهمان ها را 
بستن  با  بخواهيد  آنها  از  دوباره  دهند  نشان  دست  دو  انگشتان  با 

انگشتان يک دست و باز کردن انگشتان دست ديگر همه را با يک دست نشان دهند.
∗∗∗ فعاليت مربوط به اين صفحه را با دانش آموزان انجام دهيد. هر بار از آنها بخواهيد که عمل خود را با جمله ای بيان کنند 
در واقع با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر عمل جمع کردن را انجام می دهند 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 می توانند از شمردن 

خانه های رنگ شده برای کشف و بيان الگو استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که دانش آموزان ياد گرفته اند که به جای بستن يک به يک انگشتان يک دست و باز کردن يک به يک انگشتان 

دست ديگر يک مرتبه ۲ انگشت يک دست را ببندند و به جای آن ۲ انگشت 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 گونه ای انتخاب کنيد که جمع آن از ۵ تا 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 ۳ را با دست راست و عدد ۲ را با دست چپ نشان 
داده اند، بهتر است انگشتان دست چپ را به دست راست منتقل کنند. اما اگر عدد ۴ را با دست چپ و عدد يک را با دست راست 

نشان داده اند، بهتر است انگشتان دست راست را به چپ منتقل کنند.
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اهداف
شکل های  رسم  در  شابلون  از  استفاده  مهارت  کسب  ١ــ 

هندسی.
٢ــ رسم اشکال هندسی با استفاده از شابلون.
٣ــ آشنايی اوليه با ويژگی های اشکال هندسی.

روش تدريس
را  شابلون  يک  شکل های  که  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
کنيد.  سؤال  آنها  از  شکل  هر  گوشه های  تعداد  مورد  در  و  ببينند 
از آنها بخواهيد مانند نمونه روی کاغذ شکل های شابلون را رسم 
تکرار  را  شکل  يک  سطر  يک  در  بخواهيد  آنها  از  سپس  کنند، 
نشان  آنها  به  را  شابلون  گرفتن  دست  در  نحوه  تخته  روی  کنند، 

دهيد.
∗∗ حال به شکل های هندسی صفحه آغازين توجه کنيد، 
سپس از آنها بپرسيد که اين اشکال چندگوشه دارند، و آن شکل ها 

را در شابلون نشان دهند. 
انجام  را  صفحه  اين  فعاليت  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  توجه  دانش آموزان  توسط  شابلون  گرفتن  دست  در  نحوه  به  حال   ∗∗∗

دهند.

توصيه های آموزشی
مقوا  روی  و  بريده  را  شابلون  تصوير  درسی  کتاب  انتهای  از  می توانيد  ندارند،  شابلون  شما  دانش آموزان  صورتی که  در  ١ــ 

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 

تمرين های زياد استفاده کنيد.
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اهداف
١ــ تشخيص اجزاء يک کل.

چوب  کمک  به  اشکال  و  اشياء  سرشماری  توانايی  ٢ــ 
خط.

٣ــ سازماندهی اطالعات داده شده با استفاده از جدول.

روش تدريس
يکديگر قرار دهيد. به عنوان نمونه  ∗ تعدادی اشياء کنار 
از تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده 
کنيد. سپس تعدادی ميله شمارش در اختيار دانش آموزان قرار 
دهيد و از آنها بخواهيد به تعداد هر يک از اشياء يک ميله کنار 
نام  دانش آموز  دهند يک  انجام  نفره  فعاليت را دو  بگذارند. اين 
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 دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجه 
به صفحه آغازين بخش انجام دهند و اشياء مثل هم را سرشماری 

کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به اين صفحه را به صورت ۲ نفره انجام دهند. يک نفر از دانش آموزان نام حيوان 
را می برد و دانش آموز ديگر برای آن حيوان يک چوب خط در محل مربوطه رسم می کند. سپس جای اين دو نفر عوض می شود تا به 

اين ترتيب هر ۲ نفر فعاليت اين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ مهم ترين توصيه برای انجام سرشماری با چوب خط اين است که دانش آموزان اقدام به شمردن شکل ها و يا اشياء (بدون 
چوب خط) نکنند. يعنی ابتدا شکل ها 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 ۲ نفره 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 ٥ تايی 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.

کمک  به  ترکيبی  جمع های  مفهوم  با  اوليه  آشنايی  ٤ــ 
چينه های رنگی.

٥ ــ استفاده از مربع شگفت انگيز جهت رشد مهارت حل 
مسئله.

روش تدريس
∗ اين فعاليت را به صورت عملی با استفاده از چينه های 
رنگی انجام دهيد. چينه ها، مکعب های رنگی يک اندازه هستند که 
کرد.  ايجاد  مختلف  طول های  می توان  آنها  دادن  قرار  هم  کنار  با 
مقوا  با  می توانيد  نداريد  اختيار  در  را  ابزار  اين  صورتی که  در 
مکعب  ها را بسازيد و يا از وسايل مشابه مثل مکعب های کوئيزنر 
استفاده کنيد. به هر حال انجام عملی اين فعاليت توصيه می شود. 

از  ۲ رنگ استفاده کنيد و ترکيب های حداکثر تا ۵ را بسازيد. ۲ رنگ به شما کمک می کند تا مفهوم جمع های ترکيبی را تمرين کنيد. 
طول مکعب ها را با هم مقايسه کنيد برای مثال ۵ مکعب طول بيشتری نسبت به ۴ مکعب دارد. يعنی با ديدن طول مکعب های ساخته 

شده می توان عددها را مقايسه کرد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد. برای شمردن اشکال و يا اشياء و ترکيب آنها از چينه های رنگی استفاده کنيد. برای 
مثال تعداد بچه های پسر را با چينه های سبز و تعداد بچه های دختر را با چينه های زرد نشان داده و مجموع آنها را با کنار هم قرار دادن 

چينه ها به دست آوريد.
∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب نيز توجه دانش آموزان را به طول چينه های ساخته شده جلب کنيد. هر بار تعداد چينه های يک 
رديف و تعداد سبز و زرد را بپرسيد و از دانش آموزان بخواهيد برای هر رديف عبارت ...... و ...... می شود ....... را بيان 
کنند. در مربع های شگفت انگيز پايين صفحه توجه بچه ها را به اين نکته جلب کنيد که عالوه بر کنترل رديف ها و ستون ها می توانند ۴ مربع 

کنار هم را نيز بررسی کنند و شکل مورد نظر را بيابند.

توصيه های آموزشی
١ــ بدون استفاده از واژه جمع و نماد آن به مفهوم جمع به کمک چينه ها اشاره کنيد.

٢ــ مقايسه طول چينه های هر رديف آغاز مفهوم مقايسه عددهاست.
٣ــ چينه ها کمک می کنند تا دانش آموزان با مفهوم عدد به عنوان طول آشنا شوند و اين موضوع در آينده به آنها کمک می کند 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 می کند.
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پيک نيک
ــ مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت.

ــ مهارت ها: نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن از 
ماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک.

ــ نگرش ها: 
تفکر  با  دانش آموز  برخورد  مرحله  اولين  نمادين  تفکر  ١ــ 
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 می خواهد ممکن است به 
معنی از دست دادن چيز ديگری باشد.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ تشخيص کارديناليتی تا ۵ بدون شمردن.

۲ــ تقويت تخيل با اشکال هندسی.
۳ــ تأثير افکار بر گفتار.

ــ تم شناختی:
با  می رسد  نظرتان  به  که  را  نکاتی  طبيعت  با  ارتباط  و  طبيعت  در  کردن  بازی  و  طبيعت  از  مراقبت  آداب  مورد  در  طبيعت: 

دانش آموزان مطرح کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

۱ــ اعضای دو خانواده را به عنوان دو دسته پنج تايی با سرنشين های ماشين ها متناظر کنيد.
انگشتان دست را  آنهايی که با هم بازی می کنند،  اندازه  تعداد بچه هايی را که بازی می کنند با يک دست نشان دهيد و به  ٢ــ 

ببنديد.
را  دست  انگشتان  نشسته اند،  که  آنهايی  اندازه  به  و  دهيد  نشان  دست  يک  با  نمی کنند  بازی  که  را  بچه هايی  تعداد  ۳ــ 

ببنديد.
۴ــ کمتر از ۵ مهره را روی هر يک از صندلی های ماشين ها قرار دهيد و با انگشتان دو دست نمايش دهيد و بعد به تعداد يکی 

از ديگری انگشتان را ببنديد.
۵ ــ تعداد کمتر از  ۵ مهره را در يک ماشين قرار دهيد و با دست عدد ۵ را نمايش دهيد و سپس به تعداد سرنشين ها انگشتان 

دست را ببنديد و بگوييد چند جای خالی در ماشين باقی مانده است.
۶ ــ برای تصوير آغازين اين بخش يک داستان تعريف کنيد.



5656

اهداف
١ــ استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشياء.

٢ــ آشنايی با مفهوم جمع.
چوب  از  استفاده  با  آن  نمايش  و  عدد  دو  جمع  درک  ٣ــ 

خط.

روش تدريس
و…  لوبيا  چينه،  مانند  ملموس  اشياء  از  استفاده  با   ∗
با  اشياء  ابتدا  دهيد.  انجام  را  فعاليت  عملی  صورت  به  می توانيد 
رنگ های متفاوت را کنار هم قرار دهيد و از دانش آموزان 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 
چوب خط ها به صورت پنج تايی های متفاوت است و اين نمايش را 

به دانش آموزان آموزش دهيد.
به عنوان  و  کنيد  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗

مثال از آنها بخواهيد تعداد صندلی های جلوی هر ماشين را با استفاده از چوب خط ها نمايش داده و مجموع آن را با چوب خط پيدا 
کنند. می توانيد به دانش آموزان ۲ دسته ۵ تايی مهر ه های رنگی يا دکمه يا اشياء ديگر بدهيد و از آنها بخواهيد جمع های مختلف را با 
قرار دادن آن اشياء روی صندلی ماشين ها بسازند. برای مثال ۲ مهره آبی روی صندلی های جلو و ۳ مهره قرمز روی صندلی های عقب 

قرار دهند و بپرسيد چند مهره داريم؟ آن را با چوب خط نمايش دهند.
∗∗∗ با توجه به فعاليت کتاب، دانش آموزان می توانند تعداد مجموع اشياء را با استفاده از چوب خط ها 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.

توصيه های آموزشی
١ــ تعداد مجموع دو دسته تا اين قسمت کتاب، حداکثر ۵ تا می شود.

٢ــ دانش آموزان بايد تعداد چوب خط های 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 کالمی برای تعريف عمل تفريق.

٣ــ ارتباط برقرار کردن بين نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس
به  مربوط  فعاليت  می توانيد  ملموس  اشياء  از  استفاده  با   ∗
اين صفحه را انجام دهيد برای اين  کار به دانش آموزان شکل هايی 

به صورت زير بدهيد.

و از آنها بخواهيد برای مثال ۲ تا سه گوش را از آن جدا 
حال  است؟  مانده  باقی  گوش   ۳ تا  چند  بپرسيدکه  سپس  و  کنند 
می توانيد از آنها بخواهيد همين فرايند را با انگشتان دست نشان 
دست  يک  انگشتان  با  را  اوليه  گوش های  سه  تعداد  يعنی  دهند. 
ببندند.  دست  انگشتان  از  کرده  جدا  که  تعدادی  به  و  دهند  نشان 

تعداد باقيمانده با تعداد انگشتان باز آنها برابر است. همين فعاليت را می توانيد با اشياء ديگر مثل چينه ها، مهره ها و… تکرار کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد و به دانش آموزان چند مهره يا دکمه رنگی بدهيد تا روی صندلی های ماشين ها قرار 
دهند. برای مثال ۴ مهره روی صندلی يک ماشين قرار دهند. به آنها بگوييد ماشين شما ۴ سرنشين دارد آن را با انگشتان دست نمايش 
دهيد. سپس ۳ مهره را برداريد (يعنی ۳ نفر پياده شدند). به همان تعداد بايد از انگشتان دست بسته شود. حال ماشين چند نفر دارد؟ 

تعداد انگشتان باز دست اين عدد را نشان می دهد.
∗∗∗ در هنگام انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان در مورد تعداد هر يک از شکل ها بپرسيد و از آنها بخواهيد با انگشتان 
دست آن عدد را نشان دهند اگر نمايش بعضی از دانش آموزان  متفاوت بود، آنها را جلوی کالس بياوريد و درستی و نادرستی نمايش 

ارائه شده را از دانش آموزان ديگر بپرسيد. سپس عمليات مربوط به اين صفحه را انجام دهيد.

توصيه های 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 می کنند.
٢ــ دانش آموزان برای نمايش عدد دسته سمت چپ می توانند نمايش های مختلف عدد را با انگشتان ارائه کنند. برای مثال ۳ 

يا ۴ های 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 .... می شود .... را بيان کنند.
۵ــ برای بستن انگشتان دست می توانند با تناظر يک به يک انگشتان را يکی يکی ببندند و می توانند 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
الگوهای  ساخت  جهت  شمارش  ميله های  از  می توانيد   ∗
تکرارشونده استفاده کنيد. از دانش آموزان بخواهيد الگويی را که 
شما ساخته ايد ادامه دهند و از آنها در مورد رابطه بين شکل های 

الگو سؤال کنيد.
داخل  کاشی های  يا  موزائيک ها  مابين  خط  از  می توانيد 
کالس نيز استفاده کنيد و با پر رنگ کردن اين خطوط با استفاده از 

گچ های رنگی اين الگوها را به دانش آموزان نشان دهيد.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
بخواهيد به کمک مهره های رنگی در اين تصوير الگوهای تکرار 
نشان  را  الگوها  اين  شما  به  که  بخواهيد  آنها  از  و  بسازند  شونده 

دهند و در مورد رابطه بين شکل های الگوها نيز صحبت کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان در مورد رابطه بين شکل های الگوها بپرسيد و از آنها بخواهيد الگويی که تکرار می شود را بيان کنند، 

سپس کشيدن شکل های الگو را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ توجه دانش آموزان را به الگوهايی که در اطراف خود می بينند، جلب کنيد.

٢ــ با زدن ضربه های 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 کالمی رابطه بين شکل های 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 نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد پنج لوبيا يا اشياء ديگر را روی 
باز  عدد  آن  نمايش  برای  را  خود  دست  انگشتان  و  دهند  قرار  ميز 
کنند. سپس از آنها بخواهيد ۳ لوبيا را از آنها جدا کنند و همزمان 
۳ تا 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 ماشين هايی که در صفحه آغازين بخش است 
سرنشين های  جای  به  صندلی ها  روی  مختلف  اشياء  دادن  قرار  و 

ماشين عمل تفريق کردن را تمرين کنيد.
را  دانش آموزان  صفحه  اين  فعاليت  انجام  حين  در   ∗∗∗

هدايت کنيد تا ابتدا پنج انگشت دست خود را باز کنند و به تعدادی شکل که در تصوير می بينند انگشتان را ببندند و به تعداد باقيمانده 
چوب خط بکشند. سپس بيان کنند که از ۵ تا شکل .... تا برداشتيم و ... تا شکل باقی مانده است.

توصيه های آموزشی
١ــ نحوه بستن انگشتان دست، يکی يکی و يا يک مرتبه بستن تفاوتی نمی کند.

٢ــ با توجه به اينکه دانش آموزان تا اين صفحه نماد عدد را ياد نگرفته اند. حاصل را با نماد چوب خط نمايش می دهند.
٣ــ در اين صفحه مفهوم افرازی تفريق مورد نظر می باشد. در واقع ٥ شيئ 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.

الگوی  يک  شکل های  بين  رابطه  کالمی  بيان  ٢ــ 
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 می توانند به الگويی که در ساختن نرده های راه پله مدرسه 
وجود دارد، اشاره کنند. به شکلی که در اين الگوها تکرار می شوند 
دقت کنيد و از دانش آموزان بخواهيد شکل تکرارشونده را به شما 

نشان دهند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش 
برگردند و در مورد الگوهايی که در شکل می بينند، توضيح دهند. 

برای مثال در ماشين ۲ صندلی در جلو و ۳ جای نشستن در عقب وجود دارد.
∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد که الگوی مربوطه را به صورت کالمی بيان و توصيف کنند، سپس از آنها بخواهيد الگوی 

شطرنجی را ادامه دهند. پس از رسم شکل تکرار شوندٔه الگوها، مربع های شگفت انگيز پايين صفحه را مرور کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از اين صفحه تشخيص و رسم شکل تکرار شوندٔه الگو شروع می شود. قسمت سمت راست برای کشيدن شکل تکرارشونده 

در نظر گرفته شده است. اين کار کمک می کند تا دانش آموزان الگو را بهتر دنبال کنند.
٢ــ در توصيف الگو از دانش آموزان بخواهيد تا از عددها و شمردن استفاده کنند. برای مثال ۳ تا سبز، ۲ تا نارنجی، ۳ تا سبز، 

۲ تا نارنجی. به اين ترتيب شکل تکرارشونده نيز مشخص می شود.
٣ــ در تکميل مربع های شگفت انگيز راه حل های دانش آموزان را بپرسيد. اگر آنها با کنترل رديف  رنگ مورد نظر را پيدا کردند 

شما با بررسی ستون ها و يا ۴ مربع کنار هم درستی يا نادرستی پاسخ آنها را وارسی کنيد.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفهوم ضلع و رأس.

و  اضالع  تعداد  براساس  هندسی  اشکال  تشخيص  ٢ــ 
رئوس.

٣ــ توانايی رسم اشکال هندسی با ابزار خط کش.
اشکال  ساخت  جهت  قيچی  ابزار  از  استفاده  توانايی  ٤ــ 

هندسی با کاغذ.

روش تدريس
∗ ابتدا به دانش آموزان 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 
از  و  کنند  مشخص  رنگ  يک  با  را  اشکال  اين  لبه های  بخواهيد 
آنها در مورد تعداد لبه های هر شکل سؤال کنيد. از آنها بخواهيد 
از  بپرسيد.  آنها  از  را  گوشه ها  تعداد  و  کنند  لمس  را  گوشه ها 
دانش آموزان بخواهيد با استفاده از خط کش شروع به رسم اشکال 

هندسی کرده و فرايند گفته شده در باال را تکرار کنند.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و اشکال هندسی را که در آن صفحه می بينند، بيان کنند.

و  لبه ها  تعداد  براساس  هندسی  اشکال  تفاوت  نيز  و  گوشه ها  تعداد  و  لبه ها  تعداد  مورد  در  صفحه  اين  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
گوشه ها از دانش آموزان بپرسيد.

توصيه های آموزشی
توضيح  شما  برای  کشف و  را  کار  فرايند  شده  داده  تصوير  صفحه و  اين  به  کردن  نگاه  با  تا  دهيد  فرصت  دانش آموزان  به  ١ــ 

دهند.
٢ــ در استفاده از قيچی و آسيب های احتمالی ناشی از آن به نکات ايمنی توجه کافی داشته باشيد.

کفايت  گوشه ها  و  لبه ها  تشخيص  همچنين  و  قيچی  و  کش  خط  ابزارهای  با  کار  صرفاً  نيست.  ضروری  شکل ها  نام  بردن  ٣ــ 
می کند.
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بازی با دوستان
رديف،  بين؛  کنار،  وسط،  راست؛  چپ،  مفاهيم:  ــ 

ستون؛ جلو، پشت؛  اول الی پنجم.
پازل های  الگوسازی؛  چينه ها؛  با  بازی  مهارت ها:  ــ 

دوبعدی و سه بعدی کاردستی.
ــ نگرش ها: 

اطرافمان  جهان  و  طبيعت  از  بايد  را  رياضيات  ١ــ 
بياموزيم.

از  را  آن  انسان  و  دارد  وجود  طبيعت  در  اعداد  زبان  ٢ــ 
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.
٥ ــ تأثير بر رفتار.

ــ تم شناختی:
دوست: در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به ذهنتان می رسد با 

دانش آموزان در ميان بگذاريد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ برای لوحه يک داستان بسازيد.
دهيد.  نشان  دست  دو  انگشتان  با  را  آنها  تعداد  سپس  بگذاريد،  صفحه  پايين  چينه  دو  روی  را  مهره   ۵ از  کمتر  عددهای  ٢ــ 

انگشتان دو دست را به يک دست منتقل کنيد. همين کار را با مهره ها 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 مهره ها انجام بدهيد و بگوييد چقدر باقی می ماند.
٤ــ در مورد نکاتی که مربوط به اتاق شخصی دانش آموزان می شود، مانند تميزی و مرتب کردن آن نکاتی را که به نظرتان می رسد 

به دانش آموزان بگوييد.
٥ ــ در مورد کار گروهی با دانش آموزان صحبت کنيد و آنها را به بازی های گروهی تشويق کنيد.

٦ ــ تعداد بچه های در حال بازی را با تعداد صندلی ها مقايسه کنيد.



6363

اهداف
١ــ درک مفهوم جمع با استفاده از ابزار چينه.

٢ــ درک مفهوم ترکيبی با استفاده از ابزار چينه.

٣ــ ارائه نمايش های مختلف عدد و مفهوم جمع.
٤ــ تمرين پيدا کردن حاصل جمع با انگشتان و چينه.

روش تدريس
حداکثر  رنگ  يک  با  چينه  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
تا ۵ را در سمت چپ خود قرار داده و تعداد آن را با انگشتان 
تا   ۵ تا  حداکثر  که  چينه  از  ستون  يک  سپس  دهند،  نشان  دست 
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 ۲ تا از چينه ها را با رنگ قرمز در سمت چپ و ۳ 
تا از آنها را با رنگ ديگر در سمت راست قرار دهيد.) حال از 
همين  بشمارند.  و  دهند  قرار  هم  روی  را  آنها  که  بخواهيد  آنها 

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 باال 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 ۳۷ کتاب 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 چينه های سفيد با دو رنگ مختلف انجام داده و 

حاصل جمع را به دست آورند.

توصيه های آموزشی
١ــ به دانش آموزان توصيه کنيد تا رنگ کردن چينه ها را از پايين به باال انجام دهند و بين آنها فاصله ايجاد نکنند تا به اين ترتيب 

پاسخ با ستون های مختلف رنگی نمايش داده شود.
٢ــ بهتر است برای رنگ کردن چينه ها از ۲ رنگ استفاده کنند تا حالت جمع و ترکيب دو عدد ديده شود، اما با يک رنگ هم 

اشکالی ندارد.
٣ــ انجام فعاليت عملی با چينه ها برای دانش آموزان دست ورز توصيه می شود.
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اهداف
١ــ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان 

دست.
٢ــ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.

٣ــ درک اولیه مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با چوب 
خط.

روش تدریس
دانش آموز  اختیار  در  را  تا   5 تا  مختلف  اشیاء  ابتدا   ∗
آنها  از  و  باشند  هم  مثل  آنها  از  تعدادی  که  دهید  قرار  به گونه ای 
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 می ماند.
∗∗ 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  از  نشان دهند. سپس  انگشتان دست  با  را  آن  بخواهید  آنها 

بپرسید به تعداد چینه های هم رنگ )قرمز( و یا به تعداد چینه های سبز یا زرد انگشتان دست را ببندند و بگویند که چند تا چینه مانده 
است. به همین ترتیب می توانید سؤال های مشابه را بپرسید.

∗∗∗ حال به صفحه 38 کتاب برگشته و فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهید. قبل از شروع از دانش آموزان بخواهید 
شکل های مثل هم را نشان دهند.

توصیه های آموزشی
١ــ هدف از انجام این فعالیت کم کردن اشیاء مثل هم از یک مجموعه و درک تعداد باقی ماندهٔ اشیاء این مجموعه است.

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 5 باشند.
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اهداف
١ــ تشخيص الگوی شطرنجی و ادامه دادن الگو.

به صورت  آن  بيان  و  الگو  به  مربوط  قانون  درک  ٢ــ 
کالمی.

٣ــ تشخيص و رسم شکل تکرارشوندٔه الگو.
٤ــ تشخيص الگوهايی در محيط پيرامونی و کشف قانون 

مربوط به آن.

روش تدريس
∗ از بچه ها بخواهيد با استفاده از مدادهای رنگی و قرار 
چه  بگويند  و  بسازند  الگو  يکديگر  از  مناسب  فاصله  با  آنها  دادن 
الگويی در اين چينش مدادها می بينند. سپس از آنها بخواهيد با 
استفاده از مداد اشکال هندسی نظير   يا    يا    يا    
يا    را با فاصله های مناسب از يکديگر قرار داده و الگو بسازند 

و بيان کنند در اين الگو چه شکلی تکرار شده است.
توجه  برگرديد.  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗

دانش آموزان را به ريشه فرش جلب کرده و از آنها بپرسيد که آيا الگوی خاص در ريشه های اين فرش می بينند؟ سپس از آنها بخواهيد 
با استفاده از مداد رنگی الگوی مربوط به آن را بکشند.

∗∗∗ حال به صفحه ۳۹ کتاب 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 کالمی الگو می توانند به شکل تکرارشونده پی ببرند و سپس آن را رسم کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ توجه دانش آموزان را به الگوی شطرنجی و فاصله بين شکل های 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 گونه ای 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 بچه ها بخواهيد که الگوی شطرنجی را روی خط ادامه دهند تا دقت و ظرافت انجام کار آنها باال برود.
٥ ــ کشف قانون مربوط به الگو و بيان آن به صورت کالمی در رشد ادراک کالمی دانش آموزان از اهميت خاصی برخوردار 

است.
با  دانش آموزان  سپس  کنيد.  رسم  را  تکرارشونده  شکل  ابتدا  دهيد.  انجام  نيز  ديگر  صورتی  به  را  فعاليت  اين  می توانيد  ٦ ــ 

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 کالمی و غيرکالمی.
٣ــ ارائه بازنمايی های مختلف عدد با چينه و چوب خط.

رنگ  با  آن  نمايش  و  تفريق  حاصل  مفهوم  درک  ٤ــ 
کردن.

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد ستون چينه های تا پنج تايی 
بسازند. سپس روی تخته به تعداد کمتر از ۵ چوب خط رسم و از 
آنها بخواهيد که به تعداد چوب خط ها از چينه ها بردارند و حاصل 

را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد 
باز  را  کمد  کشوهای  از  تا   ۲ اگر  دارد؟  کشو  تا  چند  کمد  اين  که 
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 ۴۰ را انجام دهند. ابتدا تعداد چينه های سبز را بگويند و با دست نشان 
رنگ  سفيد  چينه های  از  باقی مانده  تعداد  به  و  آيد  دست  به  حاصل  تا  ببندند  را  دست  انگشتان  خط ها  چوب  تعداد  به  سپس  دهند. 

کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ اگر دانش آموزان در حين انجام فعاليت صفحه ۴۰ چينه ها را نامرتب خط زدند ايرادی ندارد. اما به آنها توصيه کنيد که از 

باال و به دنبال هم خط بزنند.
٢ــ هم چنين در رنگ کردن چينه های سفيد بهتر است از پايين و به ترتيب رنگ کنند.

٣ــ بدون به کار بردن واژه تفريق و يا نماد آن هر بار می توانند يک عبارت تفريق مثل جمله زير بيان کنند:
از ۵ تا چينه سبز ۲ تا برداشتيم ۳ تا ماند.

٤ــ در اين صفحه نيز مفهوم افرازی تفريق مورد نظر است.



6767

اهداف
١ــ داستان سازی و برقراری ارتباط کالمی.

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
آنها  از  و  کنيد  بيان  دانش آموزان  برای  ساده  داستانی   ∗
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 
يک  شمارش  مفاهيم  يا  اضافه  کردن  يا  تفريق  مفهوم  با  بخواهيد 

داستان مرتبط با آن تصوير بسازند.
بچه ها  از  و  برگشته  کتاب   ۴۱ صفحه  فعاليت  به   ∗∗∗

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 ۲ نفر هنوز پياده نشده اند و يا ۳ نفر 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 ٣ نفر سوار تاکسی شوند، چند نفر ديگر می توانند سوار 

شوند.

توصيه های 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.

کپی  از  استفاده  بـا  هندسی  شکل هـای  قـرينه  کشيدن  ٤ــ 
کردن.

روش تدريس
هندسی  اشکال  شابلون  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
مثالً  شکل  يک  بخواهيد  آنها  از  سپس  کنند.  رسم  دلخواه 
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 
کامل  تقارن  مفهوم  درک  تا  دهند  انجام  ديگر  شکل های  با  را 

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 ۴۲ کتاب 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.

توصيه های 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.
٥ ــ قرينه شکل مثلث بيشترين توجه و تمرين را نياز دارد.
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تولد دوقلوها
رديف،  بين؛  کنار،  وسط،  راست؛  چپ،  مفاهيم:  ــ 

ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛  اول الی پنجم.
کيک؛  تقسيم کردن  لوحه:  به  مربوط  مهارت های  ــ 

بازکردن هديه ها؛ فوت کردن شمع؛ دعوت مهمان ها.
ــ نگرش ها: 

١ــ وقتی مردم توصيف های متفاوتی از يک چيز می دهند 
بهتر است يک مشاهده انجام دهيم تا اينکه استدالل 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 تم شناختی:

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 ۵ را 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 ۲ عدد از آنها در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۲.
٤ــ با رديف و ستون در کتابخانه آدرس بدهيد.

تقسيم  پنج تايی  دسته  دو  صورت  به  را  حاضر  افراد  و  شمع ها  و  گل  شاخه های  و  هديه ها  و  کيک  برش های  تعداد  ٥ ــ 
کنيد.

٦ ــ 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.

شگفت انگيز  مربع  حل  با  مسئله  حل  مهارت  تمرين  ٤ــ 
.۴*۴

روش تدريس
رنگ های  با  کاغذی  دايره  دو  دادن  برش  با  می توانيد   ∗
متفاوت به پنج قسمت مساوی و با دادن شکل ها به دانش آموزان 

فعاليتی به صورت زير انجام دهيد.
١ــ ابتدا ۳ قطعه از يک دايره کاغذی و ۲ قطعه از دايره 
قطعه  چند  دايره  هر  از  که  بپرسيد  آنها  از  و  بردارند  ديگر  کاغذی 
برداشته شده است. سپس بخواهيد ۲ قطعه باقيمانده از يک رنگ 
چند  هم  روی  بپرسيد  آنها  از  کنند.  وصل  ديگر  قطعه ی   ۳ به  را 
جمع  مفهوم  از  مناسبی  درک  دانش آموزان  تا  است  شده  قطعه 

کسب کنند. به اين ترتيب می توانيد تمرين هايی برای مفهوم تفريق نيز طرح کنيد.
∗∗ حال می توانيد سؤاالتی 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 ۲ دختری 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 ۴۴ کتاب درسی برگشته و فعاليت مربوطه را انجام دهيد. در اين فعاليت ابتدا توضيح دهيد که هر کيک به 

۵ قسمت مساوی تقسيم شده است، سپس طبق دستورالعمل باالی صفحه سؤاالت 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.

توصيه های آموزشی
١ــ ديدن ۵ قطعه 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 قطعه ها در آن ديده می شود، هدايت کنيد.
٣ــ در حل مربع شگفت انگيز هم می توان با کنترل ستون ها و هم با بررسی رديف و هم با نگاه کردن به ۴ مربع که در يک چهارم 
مربع اصلی کنار هم قرار گرفته اند، به پاسخ مناسب دست يافت. بنابراين راه حل های مختلف را در کالس 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
دست،  انگشت  قبيل  از   ۱ عدد  مختلف  نمايش های   ∗
چينه، گردی، چهار گوش و… را نمايش دهيد و از آنها بخواهيد 
خانه  خورشيد،  ماه،  مانند  پيرامونی  محيط  در  يک  عدد  مصاديق 

کعبه و… را نام ببرند.
∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد چند 
پنجره و يا چند پسر در اين تصوير ديده می شود؟ و سؤاالت ديگری 

که عدد يک را تداعی می کند، از آنها بپرسيد.
که  اشکالی  و  برگرديد  صفحه  اين  فعاليت  به  حال   ∗∗∗
هر  در  و  کرده  مرور  دانش آموزان  با  را  دارد  قرار   ۴۵ صفحه  در 
مورد  در  سپس  کنيد.  تکرار  را  يک  عدد  يعنی  آن  تعداد  قسمت 

نحوه درست نوشتن عدد يک روی خط زمينه و حرکت از باال به پايين دست تأکيد کنيد و آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ يکی از اين تصاوير مربوط به کوه دماوند می باشد. بيان کلمٔه کوه ممکن است عدد بيشتر از يک را تداعی کند، اما کوه دماوند 

منحصر به فرد است.
٢ــ به نحوه نوشتن نماد ۱ و 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 صفحه ها 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
کدام  هر  که  تراش  و  مداد  يا  ميله  با  بخواهيد  بچه ها  از   ∗
طراحی  را  الگويی  دارند.  قرار  يکديگر  از  انگشت   ۴ فاصله  به 
صورت  همين  به  کنند.  بيان  خود  الگوی  به  مربوط  قانون  و 
خطی  شطرنجی  الگوی  به  مربوط  که  را  ديگر  مشابه  فعاليت های 
است، انجام دهند. سپس از دانش آموزان بخواهيد که کاغذهای 
الگوهای  آن  از  استفاده  با  و  دهند  برش  مربع  شکل  به  را  رنگی 

بسازند. متفاوت 
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد با رنگ کردن ريشه های 
فرش که در تصوير آغازين اين بخش ديده می شود و (با استفاده از 

رنگ های متفاوت) الگوی مناسب بسازند.
انجام فعاليت های اين  انجام دهند. در  بخواهيد فعاليت های اين صفحه را  ∗∗∗ با برگشت به صفحه کتاب از دانش آموزان 
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 کالمی بيان کند تا با 

توصيف خود متوجه تکرارشود و شکل را تشخيص دهد.

توصيه های آموزشی
١ــ در هر قسمت شکل ها ابتدا به صورت مجزا هستند و سپس شکل های متصل مطرح شده است. چرا که تشخيص شکل 

تکرار شونده در اين موارد مشکل است.
آنها  از  سپس  و  کرد  رسم  را  تکرارشونده  شکل  ابتدا  می توان  دارند  مشکل  فعاليت  اين  انجام  در  که  دانش آموزانی  برای  ٢ــ 
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 نمايش های مختلف عدد ۲.

٢ــ ديدن مصاديق مختلف عدد ۲ در محيط پيرامونی.
٣ــ توانايی نوشتن درست نماد عدد دو.

روش تدريس
∗ کار را با ارائه مصاديق مختلف عدد ۲ در محيط اطراف 
از  کنيد.  شروع  دست  انگشتان  با   ۲ عدد  مختلف  نمايش های  و 

دانش آموزان بخواهيد مصاديق عدد ۲ را 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 ۲ را 
در هر شکل با شمردن تعداد آنها مرور کنيد. سپس نحوه صحيح 

نوشتن نماد عدد ۲را آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ برای آموزش نحوه صحيح نوشتن نماد عدد۲ به 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 می بينند (از جمله چينه، چوب کبريت، 

شکل های هندسی و…) را در صفحات قبلی کتاب پيدا کرده و هر کدام را که نشان دهنده عدد ۲ است، بيان کنند.
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اهداف 
١ــ کسب توانايی تشخيص عددهای ۱ و ۲.

٢ــ درک عدد اصلی يک مجموعه.
٣ــ توانايی ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان چيزهای مختلف نظير ۲ لوبيا، ۱ کتاب، 
۲ چينه 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 ۷ برگرديد و سؤاالتی در مورد 
تشخيص تعداد افراد يا اشيايی که دو تا يا يکی هستند، بپرسيد و 

توجه دانش آموزان را به مقايسه عددهای ۱ و ۲ جلب 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 ۲ ادامه دهند.

توصيه های 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 ۱ و ۲ استفاده کرد. برای مثال، از نقطه شروع يکی به 

سمت راست و ۲تا باال می رويم و نقطه شروع را به اين نقطه وصل می کنيم.
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اهداف
١ــ درک مفهوم تقارن.

٢ــ کار با ابزار شابلون برای رسم شکل های متقارن.
٣ــ شناخت اشکال هندسی.

روش تدريس
کالس  در  متقارن  شکل های  به  را  دانش آموزان  توجه   ∗
درس جلب کنيد. می توانيد چند شکل متقارن به کالس ببريد و با 
تاکردن شکل از روی خط تقارن مشابه بودن دو طرف و تساوی 

شکل ها را به آنها نشان دهيد.
دانش آموزان  کمک  با  بخش  آغازين  صفحه  در   ∗∗

شکل های متقارن را پيدا کنيد.
تصاوير  به  خوب  ابتدا  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
چه  قسمت  هر  در  که  دهند  توضيح  سپس  کنند  نگاه   ۴۹ صفحه 
اتفاقی افتاده است. پس از آن با استفاده از شابلون خطی را ترسيم 
اشکال  رسم  به  اقدام  خط  روی  شابلون  لبه  دادن  قرار  با  و  کنند 

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.

توصيه های آموزشی
١ــ الزم 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 شکل های متقارن در دو طرف آن با استفاده از شابلون اين روش بسيار کاربرد دارد.

٣ــ در شکل های 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 می کنيد) 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
ردیف،  بین؛  کنار،  وسط،  راست؛  چپ،  مفاهیم:  ــ 
قیام؛  رکوع؛  سجده؛  حاالت  قبله؛  جهت  پشت؛  جلو،  ستون؛ 

قنوت.
ــ مهارتها: شمارش تعداد سجده ها، رکوع ها، قیام ها و 

قنوت ها 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 می تواند به کمک ریاضیات مسائل روزمره 
را بهتر تشخیص دهد و بشناسد.

ــ تأثیراتبرساختارشناختی:
١ــ راست گویی.

٢ــ تنفر از دروغ.
٣ــ تقوی.

٤ــ دوری از گناه.
٥ ــ نمادسازی )جهت قبله(.

ــ تمشناختی:
به  می دانید  که  را  نکاتی  می  کند،  حفظ  بدی ها  از  را  نمازگزار  نماز،  اینکه  و  عبادت  و  نماز  آثار  مورد  در  عبادت: و نماز

دانش آموزان توضیح دهید.
ــ ارتباطباصفحاتبخش:

١ــ تعداد رکعت ها، قیام ها، سجده ها، قنوت ها 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.
٥ ــ کدام یک از قیام ، سجده، قنوت و رکوع در یک نماز دو رکعتی چهار بار تکرار می شوند، کنار آنها عدد 4 را بنویسید.

٦ ــ با چسباندن چهار مکعب از روی وجوه، همه شکل های ممکن را بسازید.
٧ــ با چسباندن سه مثلث از روی لبه ها، همه شکل های ممکن را بسازید. چند شکل به دست می آید؟ با چسباندن چهار مثلث 

چند شکل بدست می آید؟
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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 واژه ها.

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 صندلی های دور ميز پايين صفحه مسئله های عينی بسازيد. 
برای مثال ۴ نفر دور ميز هستند (يعنی ۴ تا چينه روی ۴ صندلی 
قرار دهيد) يک نفر می رود (يعنی يک چينه را برداريد) حاال چند 

نفر ماندند؟ مشابه اين مسئله را برای جمع هم می توان انجام داد.
تشکيل داده  بخواهيد گروه های ۲ نفری  دانش آموزان  از 

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 مسئله ها 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 ۵۱ کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد برای تصاوير باالی صفحه داستان (مسئله) بگويند و سپس 
آن را حل کنند. اين صفحه را نيز می توان با تشکيل گروه های دو نفره انجام داد.

توصيه های آموزشی
١ــ تا به حال دانش آموزان چينش های مختلفی از ۵ شیء را ديده اند (به عنوان نمونه چينه ها که به صورت افقی يا عمودی بوده 
عميق تر  درک  به  تصوير  اين  می بينيد.  را  می باشد  صندلی ها   ۵ دايره وار  چينش  صورت  به  که   ٥ از  ديگری  نمايش  اينجا  در  است). 

دانش آموزان منجر می شود.
٢ــ در کالس درس می توانيد همين فعاليت را با قرار دادن يک ميز و ۵ صندلی به صورت عملی انجام دهيد.
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اهداف
١ــ برقراری ارتباط با نمايش های مختلف عدد ۳.

٢ــ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۳.
٣ــ تشخيص مصاديق عدد ۳ در محيط پيرامونی در زندگی 

روزمره.

روش تدريس
و  نماييد  کتاب  صفحات  بر  مروری  می توانيد  اينجا  در   ∗
دانش آموزان را تشويق کنيد که هر جا نمايش ۳ تايی ديده اند به شما 
نشان دهند. همچنين از آنها بخواهيد که با ابزارهای دلخواه يک 

نمايش ۳  تايی درست کنند.
آنها  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  می توانيد   ∗∗
بپرسيد که رديف باال و يا رديف پايين چند مرحله از نماز را نشان 
به  می توانيد  (شما  کنند.  بيان  می دانند  دانش آموزان  اگر  می دهد. 

آنها در بيان مراحل نماز کمک کنيد)
∗∗∗ در فعاليت صفحه ۵۲ ابتدا به دانش آموز نمايش های 

مختلف عدد ۳ را نشان دهيد و به آنها با صدای بلند به عنوان نمونه بگوييد ۳ چينه و سپس به آنها بگوييد که همه آنها نمايش عدد ۳ 
می باشند و ۳ را روی تخته بنويسيد. طريقه نوشتن عدد ۳ را آموزش دهيد.

برای نوشتن نماد ۳ ابتدا بخواهيد عددهای کمرنگ را با توجه به فلش های رسم شده يا پر رنگ کنند و سپس فعاليت مربوط به 
عددنويسی را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ در ارائه نمايش های مختلف عدد ۳ می توانيد از درس های ديگر استفاده کنيد. به عنوان نمونه از دانش آموزان بخواهيد يک 

کلمه ۳ حرفی 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 ۳ توجه دانش آموزان را به نقطه شروع نوشتن، حرکت قلم و خط زمينه جلب کنيد.
٥ ــ از دانش آموزان بخواهيد نوشتن صحيح نماد عدد ۳ را در منزل تمرين کنند.

٦ ــ از دانش آموزان بخواهيد در منزل قايقی نقاشی کنند که سه مسافر دارد، گلدانی ترسيم کنند که ۳ گل دارد.
٧ــ از دانش آموزان بخواهيد در منزل با کمک خانواده اشيايی که سه حرف دارند و حرف آخر آنها يکی است را نقاشی کنند.

٨ ــ يک ظرف ماسه يا آرد در اختيار دانش آموزان قرار دهيد تا آنها با کمک انگشت اشاره عدد ۳ را ترسيم کنند تا تصوير بهتری 
از نماد ۳ در ذهن آنها نقش بندد.
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اهداف
١ــ ادامه دادن يک الگوی شطرنجی پيوسته.

٢ــ کشف قانون مربوط به الگو.
٣ــ تشخيص و رسم شکل تکرار شوندٔه الگو.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از چوب کبريت ها 
چوب  سر  کنند  ترسيم  به گونه ای  را  دلخواه  شونده  تکرار  الگوی 
کبريت ها کنار يکديگر نباشد برای اين کار ابتدا از آنها بپرسيد که 
کنند.  تکرار  و  بسازند  می خواهند  کبريت ها  چوب  با  الگويی  چه 
آنها  از  سپس  دهيد  انجام  بار  يک  می توانيد  نمونه  به عنوان  شما 
بخواهيد الگو را ادامه دهند. همين عمل را می توانيد با دکمه های 

رنگارنگ انجام دهيد.
کاشی کاری های  در  آيا  که  بپرسيد  دانش آموزان  از   ∗∗
مسجد در صفحه آغازين بخش الگوی تکرار شونده می بينند؟ آن 
بسازند و يا  را بيان و يا مشابه آن را با اشياء و يا اشکال مختلف 

ترسيم کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۵۳  را 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 قسمت های خالی الگوهايی را به دلخواه خود طراحی کنند. الگوهای زياد و پيچيده را در 

کالس برجسته کرده و توجه ساير دانش آموزان را به آنها جلب کنيد.

توصيه های آموزشی
در  نقطه چين  يا  و  کمرنگ  به صورت  را  الگو  آن  نمونه  هستند  مواجه  مشکل  با  الگو  دادن  ادامه  در  دانش آموزان  اگر  ١ــ 
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 کالس 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 نمونه هايی از آن الگو را روی کاغذ ترسيم کنند.

٤ــ از دانش آموزان بخواهيد خانه ای را نقاشی و بر روی ديوارهای آن خانه الگوهای تکرارشونده ترسيم کنند.
شکل  ابتدا  می شود  توصيه  است،  شده  داده  قرار  دانش آموزان  توسط  الگو  يک  طراحی  برای  فضايی  قسمت  هر  در  ٥ ــ 
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 ۴ در محيط پيرامونی.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد مروری بر صفحات قبل کتاب 
نشان  کتاب  صفحات  در  را   ۴ عدد  مختلف  نمايش های  و  کرده 
مختلفی  نمايش های  دارند  که  دلخواهی  ابزارهای  با  سپس  دهند. 
از عدد ۴ بسازند. به عنوان نمونه با ۴ تا چوب کبريت نمايش های 

متفاوتی از عدد ۴ بسازند.
راه  پا  و  دست  چهار  که  را  حيواناتی  بخواهيد  آنها  از 
می روند، نام ببرند. در مورد يکی از چهار راه های نزديک مدرسه 

سئوال کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد که در 

رديف باال چند تا از اعمال نماز را انجام می دهند؟
∗∗∗ حال به کتاب برگرديد و با نوشتن عدد ۴ روی 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 سؤال های شما پاسخ دهند. به عنوان نمونه چينه ها از باال در رديف چندم قرار دارند؟ 
اولين چينه از سمت چپ چندتا است؟ سپس ۴ را روی تخته به دانش آموزان نشان دهيد. در ادامه نوشتن صحيح نماد ۴ را آموزش 

دهيد و از آنها بخواهيد ابتدا عددهای کمرنگ را پررنگ کنند سپس نوشتن عدد ۴ را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد مصاديق عدد ۴ را در زندگی روزمره مثل چهار فصل، چهار چرخ ماشين و… بيان کنند.

٢ــ در ابتدای آموزش فقط از نماد ۴ که در کتاب نوشته شده استفاده کنيد و شکل ديگر عدد را به کار نبريد.
٣ــ از دانش آموزان بخواهيد کلماتی را پيدا کنند که ۴ حرف دارد و يا داستانی بسازند که در آن عدد ۴ وجود دارد و يا با اعداد 

۳ و ۴ الگوهای تکرارشونده دلخواه بسازند. به اين ترتيب به توسعه مفهوم عدد ۴ در 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 ۴ تايی باشند.
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اهداف
١ــ تعيين عدد اصلی يک مجموعه.

٢ــ تمرين نوشتن نماد عددهای ۲، ۳ و ۴.
٣ــ اندازه گيری طول با استفاده از اشياء مختلف و شمارش 

تعداد اشياء واحد.

روش تدريس
∗ بر روی کاغذ اعداد ۱ تا ۴ را 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 ۲ تا مداد رنگی 
کنند.  پيدا  اندازه  از  مناسبی  درک  دانش آموزان  تا  اندازه)  يک 
کنار  چينه  چند  دادن  قرار  هم  کنار  با  که  بخواهيد  آنها  از  سپس 
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 ۳ و ۴ رکعتی توضيح مختصری بدهيد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۵۵ را 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 گيره ها را بشمارند و بگويند که اندازه مداد چند گيره است.

توصيه های آموزشی
١ــ چينش اشکال هندسی مثل مثلث ها و يا چينه ها برای درک بهتر شکل ها الزم است.

٢ــ از بچه ها بخواهيد در منزل تعداد اتاق ها، حمام، آشپزخانه، يخچال، تلويزيون و کمدها را به صورت نماد عدد بنويسند.
٣ــ برای بچه ها داستانی مشابه داستان زير تعريف کنيد. 

يکی بود يکی نبود در جنگلی سه پرنده زيبا روی درخت بودند، کنار آنها چهار سنجاب النه 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 کالس چند شیء هم اندازه مثل نيمکت نام برده تا مفهوم هم اندازه درک شود.

٥ ــ در هنگام اندازه گيری طول های مختلف با اشياء کوچک تر مراقب باشيد که در ابتدا اندازه مورد نظر تعداد صحيحی از شٔی 
کوچک تر باشد.
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اهداف
١ــ تمرين تشخيص نماد عددهای ۳ و ۴.

رسم  برای  خط کش  بردن  به کار  در  مهارت  کسب  ٢ــ 
خط.

 ۱ عددهای  با   ۴  * ۴ شگفت انگيز  مربع  کردن  تکميل  ٣ــ 
تا ۴.

روش تدريس
کالس  در  راست  خط های  به  را  دانش آموزان  توجه   ∗
درس مثل لبٔه تخته، دور در، يا پنجره و… جلب کنيد و برای رسم 

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.
تصوير  ابتدا  و  برگرديد  کتاب   ۵۶ صفحه  به  حال   ∗∗∗

سمت چپ و باالی 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.

توصيه های 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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کالس درس
ــ مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو، 

عقب؛ اول الی پنجم.
صحبت های  به  کردن  گوش  و  سکوت  مهارت ها:  ــ 
معلم؛ نگاه کردن به تخته؛ رفتن پای تخته و پاسخ دادن به سؤاالت 

معلم.
ــ نگرش ها: 

آغاز  آزمايش  با  را  ناشناخته ها  شناخت  بايد  هميشه  ١ــ 
کرد.

٢ــ دايره، مربع و مثلث در طبيعت و ساخته های انسان ديده 
می شود.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ اخالق دانش آموز به عنوان متعلم.

٢ــ اخالق دانش آموز در برابر معلم.
٣ــ دوست داشتن معلم.

٤ــ دوست داشتن متعلم.
٥ ــ دوست داشتن علم.

٦ ــ شناخت علم.
ــ تم شناختی:

علم: در مورد فوايد علم اندوزی و آداب احترام به علم و دانش نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ چيزهايی را که تعداد آنها از ۰ تا ۵ تا است در اين تصوير بشماريد و کنار آنها تعداد مربوطه را بنويسيد.
٢ــ دانش آموزان را به ۳ دسته پنج تايی تقسيم کنيد.

٣ــ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را روی ميز قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.
٤ــ چند نفر از دانش آموزان دست به سينه نشسته اند؟

٥ ــ چند نفر از دانش آموزان دستانشان را زير ميز قرار داده اند؟ با چوب خط نمايش دهيد.
٦ ــ چند نفر از دانش آموزان در تصوير مشخص نيست که دستانشان را کجا قرار داده اند؟ 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.
نمادهای  از  استفاده  با  شگفت انگيز  مربع  حل  تمرين   ٣ــ 

عدد.

روش تدريس
∗ ابزارهای مورد نياز را تهيه کنيد. ۱. کارت هايی که روی 
با  کارت  نداشتن  صورت  شده است (در  نوشته   ۴ تا   ۱ شماره  آنها 
کار  اين  می توانيد  آنها  تکثير  و  عددها  نوشتن  و  کاغذ  از  استفاده 
 .۳  . و…  عدس  دکمه،  چينه،  مثل  اشيايی   .۲ دهيد).  انجام  را 
يکی  و  ۲تايی  ۳تايی،  ۴تايی،  خط  چوب  آنها  روی  که  کارت هايی 

نوشته شده است.
جدا  را  هم  مثل  اشياء  تعدادی  بخواهيد  دانش آموزان  از 
اشياء  آن  تعداد  به  بخواهيد  آنها  از  سپس  تا)   ۴ (حداکثر  کنند. 
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 کالس تعداد دانش آموزان هر رديفی که شما نام 
می بريد. (برای مثال رديف سوم) را با چوب خط نشان دهند و سپس عدد مربوط به آن را بنويسند.

∗∗∗ حال به صفحه ۵۸ کتاب برگرديد و فعاليت های 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 مربع های شگفت انگيز ۴*۴ را با نمادهای عددی کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد اشياء مختلفی را که در منزل می بينند، 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 کالس 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 نقطه های شروع اهميت پيدا می کند. برای مثال در حل مربع شگفت انگيز 
سمت راست، نقطه شروع، کامل کردن مربع کوچک باال و سمت راست است. سپس رديف دوم از باال کامل می شود. بعد از آن نوبت 

به اولين ستون از سمت راست می رسد.
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اهداف 
١ــ تشخيص بازنمايی های مختلف عدد ۵.

٢ــ بيان مصاديق روزمره عدد ۵.
٣ــ توانايی نوشتن درست نماد عدد ۵.

روش تدريس
از  خارج  محيط  يا  درس  (کالس  خود  اطراف  در   ∗
کالس) مصاديقی از عدد ۵ را با کمک دانش آموزان پيدا کنيد. 
 ۵ عدد  پر.سپس   ۵ ستاره  و  گل  يا  دست  انگشت   ۵ مثال  برای 
نشان  دانش آموزان  به  رو  و  پشت  از  خود  دست  انگشتان  با  را 

دهيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و نشان دهيد که در دو 
رديف اين کالس ۵ دانش آموز نشسته است (۳ تا در يک رديف و 
۲ تا در رديف بعدی). می توانيد دانش آموزان کالس را به ٣ دستٔه 

٥ تايی تقسيم کنيد.
∗∗∗ حال به صفحه ۵۹ کتاب برگرديد و هر تصوير را که 

به دانش آموزان نشان می دهيد به نمونه های آن تصوير در صفحات قبل برگشته، ضمن يادآوری عدد ۵ نمايش های آن را تأکيد و مرور 
کنيد. سپس نوشتن عدد ۵ را آموزش دهيد و از دانش آموزان بخواهيد پايين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم در هنگام نوشتن نماد عدد ۵ تأکيد کنيد. در ابتدا نماد بدون دندانه عدد ۵ را به کار نبريد 

تا دانش آموزان نماد درست را به طور کامل ياد بگيرند.
٢ــ می توانيد با استفاده از ۲ رنگ مختلف چينه، دسته های ۵تايی بسازيد و به اين ترتيب ترکيب های مختلف ۲تايی عدد ۵ را 

به دست آوريد. به همين ترتيب می توانيد ترکيب های ۳تايی يا بيشتر را هم تمرين کنيد.
فراموش  را  منتظم  ضلعی  شش   ۵ و  چينه   ۵ مربع،   ۵ متساوی االضالع،  مثلث   ۵ کبريت،  چوب   ۵ با  شکل  ساختن  ٣ــ 

نکنيد.
٤ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد به صفحات قبل برگردند و هر جا که عدد ٥ می بينند نشان دهند.
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اهداف
١ــ درک مفهوم تقارن.

٢ــ شناخت و تشخيص اشکال متقارن.
٣ــ شناخت و تشخيص اشياِء 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… .
قرار  آموزان  دانش  اختيار  در  را  شده  داده  برش  اشکال 
داده و بپرسيد که کدام دو نيمه، يک شکل کامل را می سازند؟ 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 کامالً 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 شکل هايی می بينند که دو نيمه آن مثل هم 
باشند؟ برای مثال می توانند 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 ۶۰ کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد دو نيمه ای 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 می رسد. سپس با توضيح خطی که دو نيمه مثل هم را در 

شکل به وجود آورده، از آنها بخواهيد دو نيمه شکل را کامالً 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 ۵ مربع رنگی در نظر بگيرند و با آن يک الگوی تکرارشونده بسازند.

توصيه های 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 می توان 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.

حاصل جمع  نوشتن  و  جمع  عمل  تصويری  نمايش  ٢ــ 
به صورت نماد عددی.

رسم  راهبرد  از  استفاده  با  کالمی  مسئله  حل  تمرين  ٣ــ 
شکل و شمارش.

روش تدريس
بخواهيد  دانش آموزان  از  ملموس  اشياء  از  استفاده  با   ∗
نمايش  را  می شود   ۵ حداکثر  آن  جمع  حاصل  که  ساده  عمليات 
دهند. می توانيد مسئله های کالمی 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.
بخش  آغازين  صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
چند  اول  رديف  نيمکت  روی  بر  که  بپرسيد  آنها  از  و  برگردند 
دانش آموز نشسته است. در رديف دوم چند دانش آموز نشسته اند؟ 

روی اين دو رديف چند دانش آموز نشسته اند؟ می توانند مجموع را با انگشتان دست نشان دهند و يا حاصل را با صدای بلند اعالم 
کنند. با استفاده از اين صفحه می توانيد مسائل کالمی مشابه طرح کنيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۶۱ را انجام دهند و حاصل جمع را به صورت عددی بنويسند.

توصيه های 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 کالمی دانش آموزان می توانيد نمونه هايی را بيان کنيد و از آنها بخواهيد با استفاده از ابزارها، حاصل 
جمع را بيان کرده و بنويسند. به عنوان نمونه رضا ۱ مداد در دست چپ و ۲ مداد 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 ۲ دکمه نمايش دهند و 

حال تعداد کل دکمه ها را بشمارند. تا توانايی حل مسئله در دانش آموزان باال 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.

٥ ــ 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 
يک  سپس  کنند.  بيان  بلند  صدای  با  می شود؟  تا  چند  حاصل 
فعاليت گروهی ۲ نفره انجام دهند. به اين صورت که يک فرد ۴ 
تا مهره روی ميز می گذارد و فرد ديگر ۲ مهره 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 
کتاب  فعاليت  آخرين  است،  صفر  درک  کتاب  هدف های  از  يکی 

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 ۶۲ از دانش آموزان بخواهيد تمرين های مربوطه را انجام دهند. در پايان نحوه نوشتن 

عدد صفر را آموزش دهيد تا پايين صفحه را کامل کنند.

توصيه های 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 کالمی 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 نقطه های شروع  و جهت حرکت قلم توجه کنيد.

٤ــ الزم نيست از واژه يا نماد تفريق استفاده کنيد. در مسائل کالمی يا فعاليت هايی که طرح می کنيد با کم کردن اشياء، مفهوم 
صفر را به صورت عينی بسازيد. برای مثال ۳ سيب داخل بشقاب گذاشته و با حذف يکی يکی سيب ها، 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 داده ها.

٢ــ نمايش تعداد اشياء به صورت نماد عددی.
٣ــ تمرين نوشتن عددهای ۰ تا ۵.

٤ــ درک عدد صفر با مفهوم عدم وجود.

روش تدريس
سؤال  دانش آموزان  از  را  اشياء  تعداد  درس  کالس  در   ∗
کنيد سپس نام شيیء را مطرح کنيد که در کالس 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.
شروع  بخش  آغازين  صفحه  از  استفاده  با  می توانيد   ∗∗
کنيد. از دانش آموزان بپرسيد تعداد شيشه های پنجره چند تا است؟ 
يا تعداد شاخه های گل داخل گلدان چند تا است؟ از آنها بخواهيد 
همزمان تعداد را با انگشتان دست نشان دهند. حتماً سؤالی بپرسيد 
به عنوان  شود.  بيان  دانش آموز  توسط  نيز  صفر  جواب  آن  در  که 

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 ۶۳ کتاب برگرديد و اين فعاليت را انجام دهيد. در اين تصوير شکل خورشيد وجود ندارد، پس تعداد آن 

صفر است.

توصيه های آموزشی
١ــ بعد از اينکه دانش آموزان فعاليت صفحه ۶۳ را انجام دادند از آنها بخواهيد ترتيب اعداد از ۰ تا ۵ را بلند بلند بيان کنند.

٢ــ مناسب است که موقع نوشتن عددهای ۰ تا ۵ آنها 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 می شود.
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حياط مدرسه
ــ مفاهيم: جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار /   

بين، چپ / راست.
مربوط  مهارت های  لوحه:  به  مربوط  مهارت های  ــ   
کالس،  از  شدن  خارج  مهارت های  مدرسه،  حياط  در  رفتار  به 

مهارت های وارد شدن به کالس. 
ــ نگرش های مربوط به لوحه:

و  تيم  يک  با  کردن  کار  علمی  کارهای  در  اغلب  ۱ــ 
تمام  اين  وجود  با  است.  مفيد  ديگران  يافته های  در  مشارکت 
اعضای تيم بايد به نتيجٔه فردی خود راجع به اين که يافته چيست 

باشند. رسيده 
۲ ــ 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
دست  در  انگشتان  با  را   ۵ از  بزرگتر  عدد  يک  بتواند  ۱ــ 

نمايش دهد.
۲ــ جمع دو عدد با حاصل بيشتر از ۵ را با انتقال انگشتان 
يک دست به دست ديگر و ساختن ترکيب ۵ و 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 
دهيد  نمايش  دست  دو  انگشتان  با  را   ۷ مانند  دلخواه  عدد  يک 
بخواهيد  آنها  از  سپس  نباشد).   ۲ و   ۵ صورت  به  که  (به گونه ای 
همين عدد را با انگشتان دو دست به همان صورت که شما نمايش 
قرار  طرف  دو  را  دکمه ها  تعداد  همان  به  و  دهند  نمايش  داده ايد، 
طرف  يک  دکمه های  از  يکی  يکی  بخواهيد  آنها  از  سپس  دهند، 

برداشته و به طرف ديگر اضافه کنند، تا يک طرف دسته ٥ تايی 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 ۵ را به صورت ترکيبی از 

عدد ۵ و يک عدد ديگر با انگشتان دست نشان دهند.
∗ ∗ حال به صفحٔه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد شکلی که تعداد آن بين ۵ و ۱۰ است. مثل ۷ تا سنگ 
را با استفاده از دکمه ها به صورت ترکيبی از ۵ و ۲، نمايش 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.
∗∗∗ به فعاليت صفحٔه ۶۵ برگشته و فعاليت کتاب را انجام دهيد. ابتدا به دانش آموز مانند تصاوير کتاب با انگشتان خود عدد را 

نشان دهيد. سپس با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر ترکيب ۵ و 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 ۵، به صورت ترکيبی از ۵ و يک عدد ديگر، توانايی دانش آموز را در محاسبات ذهنی باال می برد، لذا تأکيد براين 

است که، بتواند يک عدد را به صورت ترکيبی از ۵ و 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. 
۴ ــ تصميم گيری در مورد بستن و يا باز کردن انگشتان دست ها را به عهدٔه دانش آموزان بگذاريد. 
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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 
نظير چينه و نمايش اندازٔه طول با استفاده از نمادهای مختلف مثل 

چوب خط.
۳ــ ايجاد زمينه برای درک عددهای بيشتر از ۵ به صورت 

ترکيبی از ۵ و يک عدد ديگر.

روش تدريس 
∗ از تعدادی لوبيا يا اشياء ديگر استفاده کنيد و تعداد کمتر 
مساوی ۵ را در يک طرف و تعدادی ديگر را در طرف ديگر قرار 
دهيد، سپس از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از شمارش مجموع، 

تعداد آنها را پيدا کرده حاصل جمع را با صدای بلند بگويند.
اندازٔه  (که  مختلف  طول های  چينه  از  استفاده  با  همچنين 

آنها به تعداد درستی از چينه باشد) را اندازه گيری کنيد.
 ۶ طرف  دو  پرنده های  مجموع  شود،  اضافه  راست  سمت  در  پرنده  تا  چند  بپرسيد،  آنها  از  و  برگرديد  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
می شود؟ يا به همين صورت چند تا پرنده به پرنده های سمت چپ اضافه شود، مجموع پرنده ها ۷ ، ٨ و ... می شود؟ تا دانش آموزان 

بتوانند با استفاده از مجموع يابی به درک مناسبی از جمع در محيط پيرامونی دست يابند.
∗∗∗ به صفحٔه ۶۶ کتاب برگشته و فعاليت مربوط را انجام دهيد. در قسمت باالی صفحه حاصل جمع را می توانند با شمارش 
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 

که نشان دهندٔه طول مدادها است با شمارش پيدا می شوند.

توصيه  های آموزشی 
١ــ بعد از اينکه فعاليت باالی صفحه را با چوب خط انجام دادند، از آنها بخواهيد حاصل را با انگشتان دست نيز آزمايش 

کنند.
٢ــ پيدا کردن تعداد دو دسته با چوب خط به اين ترتيب است که به تعداد دستٔه سمت چپ، چوب خط رسم می شود. سپس 
چوب خط های دستٔه دوم به دنبال اولی رسم می شود. فقط بايد توجه دانش آموزان به اين نکته باشد که دستٔه ۵ تايی با چوب خط را 
درست کنند. برای مثال اگر ۴ چوب خط را برای دستٔه اول گذاشته اند وقتی شروع به شمردن دستٔه دوم می کنند. ابتدا يک دستٔه ۵ 
تايی درست می شود، سپس ۲ چوب 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.
٣ــ در فعاليت بين صفحه، توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که چون اندازٔه چينٔه قرمز و آبی يکی است تعداد بيشتر 

چينه نشان دهنده بزرگتر بدون طول مداد است.
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اهداف
١ــ شناخت کامل تر عدد ۶ و مفهوم ترکيبی آن.

٢ــ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۶.
٣ــ درک نمايش های مختلف عدد ۶ و تبديل آنها به صورت 

ترکيبی از ۵ و ۱.

روش تدريس 
∗ به دانش آموزان نمايش های مختلف عدد ۶ را با انگشتان 
با  دکمه  يا  چينه  با  را  آن  بخواهيد  آنها  از  و  دهيد  نشان  دست 

رنگ های متفاوت نشان دهند.
بخواهيد  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  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 
دست و  انگشتان  با  ديده می شود را  صورتشان  دانش آموزانی که 

چوب خط نشان دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد، فعاليت مربوط به صفحٔه ۶۷ را انجام دهند. دانش آموزان می توانند با دو مداد رنگی آبی و 
سبز در مجموع ۶ تا مربع را رنگ کنند. در اين جا ۴ حالت از ترکيب های عدد ۶ نشان داده شده است. دانش آموزان را تشويق کنيد که 

حالت های ديگر را بيان کنند و با چوب خط نشان دهند، سپس نحؤه صحيح نوشتن نماد عدد ۶ را توضيح داده و آن را معرفی کنيد.

توصيه های آموزشی 
١ــ دانش آموزان بايد تا اين جا بتوانند تعداد اشياء تا ۵ را بدون شمارش تشخيص دهند و برای عددهای بزرگتر از ۶ آن عدد را 

به صورت ۵ و يک عدد ديگر شناسايی کنند.
٢ــ در آموزش عدد ۶ تأکيد بر اين است که عدد ۶ را به صورت ۵ و ۱ ببينند.

٣ــ از دانش آموزان بخواهيد در منزل اشيايی که به صورت ۶ تايی هستند (مثل يک دست قاشق يا چنگال) پيدا کنند و در کالس 
نام ببرند.

٤ــ تا زمانی که دانش آموزان اين نماد عدد ۶ را به خوبی ياد نگرفته اند از نوشتن عدد ۶ با نماد ديگر آن اجتناب کنيد.
٥ ــ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکيب ۵ و ۱ مربع ها جلب کنيد.

همچنين اين روش (رنگ کردن مربع ها) را برای پيدا کردن حاصل جمع دو عدد آموزش دهيد. يعنی اگر بخواهند تعداد ۲ دسته 
اشياء را روی هم به دست بياورند می توانند با رنگ کردن مربع ها و سپس شمردن آنها حاصل را به دست آورند.
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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.
٥ ــ تکميل کردن مربع شگفت انگيز ۶ × ۶.

روش تدريس 
∗ از دانش آموزان بخواهيد يک کاغذ را از وسط تا بزنند 
(يعنی  گيرد  قرار  هم  روی  بر  کامالً  کاغذ  طرف  دو  که  به گونه ای 
را  کاغذ  طرف  دو  سپس  گيرند)  قرار  همديگر  روی  کاغذ  لبه های 
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.
** به صفحٔه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که آيا می توانند در اين تصوير شکلی پيدا کنند که دو نيمٔه آن 

دقيقاً مثل هم باشد.
*** در انجام فعاليت صفحٔه ۶۸ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از خط کش، خطی بکشند که شکل را به دو نيمٔه 
مثل هم تقسيم کند. سپس دو طرف را با رنگی که دوست دارند رنگ آميزی کنند. طوری که در شکل پروانه دو نيمٔه آن مثل هم باشد. 
سپس قرينٔه مربع های رنگی را نسبت به خط، مانند نمونه پيدا کنند و دو نيمٔه شکل بايد مثل هم شود طوری که اگر کاغذ را از روی 
خط تا کنيم مربع های رنگی روی هم بيفتند. در پايان مربع های شگفت انگيز ۶ × ۶ را توضيح داده و از دانش آموزان بخواهيد آن را 

حل کنند.

توصيه های آموزشی 
١ــ توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن که در محيط اطراف وجود دارد جلب کنيد هر بار تأييد کنيد که دو نيمٔه شکل 

مثل هم هستند. طوری که اگر شکل را تا کنيد، قسمت های مثل هم روی يکديگر قرار می گيرند.
که  است  فعاليتی  اولين  اين  که  کنيد  توجه  کنيد،  جلب  وسط  تقارن  خط  به  را  دانش آموزان  توجه  شطرنجی  تقارن  در  ٢ــ 

دانش آموزان تقارن شطرنجی را آموزش می بينند. 
٣ــ در مربع شگفت انگيز در هر مستطيل ۲ × ۳ که خطوط آن پررنگ شده است، بايد عددهای ۱ تا ۶ وجود 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
مختلف  نمادهای  با  آشنايی  و   ۷ عدد  کامل تر  درک  ۱ــ 

نمايش آن.
۲ــ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۷.

۳ــ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف و درک ترکيبی 
عدد ۷ به صورت ۵ و ۲.

روش تدريس 
∗ از دانش آموزان بخواهيد شکل های مختلف عدد ۷ را 
با انگشتان دو دست نشان دهند. يا با استفاده از اشيايی مثل عدس 
به عنوان  بسازند.  را   ۷ عدد  مختلف  ترکيب های  چينه  يا  دکمه  يا 
بخواهيد  آنها  از  سپس   ،  ۵ و  ۴ــ۲  و  ۲ــ۳  و   ۵ ــ   ۳ و   ۴ نمونه 
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 

۲ و ۵ تبديل کنند.
دانش آموزان  از  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗

بخواهيد، خطی رسم کنند که دايره بازی دانش آموزان را به يک دستٔه ۵ تايی و يک دستٔه ۷ تايی تقسيم کنند. سپس از آنها بخواهيد 
با قرار دادن دو رنگ روی صورت دانش آموزانی که دستٔه ۷ تايی را درست کرده اند، ترکيب های مختلف عدد ۷ مثل ۴و ۳ ، ۵ و ۲ 

را بسازند.
∗∗∗ در فعاليت اين صفحٔه کتاب، ابتدا نمايش های مختلف عدد ۷ را با انگشتان دست نمايش دهيد و سپس از آنها بخواهيد 
به همان صورت نمايش داده شده شکل ها را رنگ آميزی کنند، در هنگام رنگ آميزی توجه آنها را به تعداد ۵ و۲ مربوط به گردی، 

چهارگوش و سه گوش جلب کنيد. سپس نحؤه صحيح نوشتن عدد ۷ را با معرفی نماد آن توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی 
١ــ توجه داشته باشيد که در همٔه فعاليت ها دانش آموزان را به اين سمت سو دهيد که ۷ را به صورت ۵ و ۲ ببينند.

٢ــ به جهت حرکت قلم در نوشتن نماد عدد ۷ توجه و بررسی کنيد که همٔه دانش آموزان به درستی عدد ۷ را بنويسند.
نقاشی  را  آن  از  تصويری  و  بگيرند  نظر  در  خود  برای  را  جنگل  در  کوتوله   ۷ داستان  منزل  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  ٣ــ 

کنند.
٤ــ با استفاده از دو رنگ مهره يا چينه و يا با رنگ کردن ۷ مربع با استفاده از دو رنگ مختلف ترکيب های مختلف عدد ۷ را 

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.
نماد  استفاده از  بدون  کمتری  بيشتری و  مفهوم  درک  ۳ــ 

مربوط به آن.
مفهوم  درک  و  کمتر  يا  بيشتر  تعداد  با  دسته  تشخيص  ٤ــ 

مقايسه.
٥ ــ توانايی استفاده از خط کش در ادامه بدون يک الگوی 

هندسی.

روش تدريس 
∗ از دانش آموزان بخواهيد که يک دسته ۶ تايی از عدس 
در يک طرف و يک دسته ۵ تايی لوبيا در طرف ديگر قرار دهند، از 
آنها بپرسيد که تعداد عدس ها بيشتر است يا لوبياها ؟ توضيحات و 
داليل آنها را گوش کنيد به روش های مختلف فعاليت های مشابهی 

را مطرح کنيد.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که تعداد بچه هايی که صورتشان ديده می شود بيشتر است تا آنهايی 

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 
١ــ اين صفحه اولين جايی است که مفهوم مقايسٔه کمتر و بيشتر مطرح می شود. لذا سعی کنيد که با اشياء ملموس اين 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 ۴ حرفی هستند را بنويسند و آنها را از نظر تعداد با يکديگر مقايسه کنند.
۵ ــ توجه دانش آموزان را به ارتباط متقابل مفاهيم بيشتر ، کمتر جلب کنيد اگر ۴ تا بيشتر از ۳ تا است پس ۳ تا کمتر از ۴ تا 

است. شما اين جمالت را تکرار کنيد تا اين ارتباط به طور کامل درک شود.
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تعطيل شدن مدرسه
 / کنار   / وسط  هفتم،  تا  اول  راست،   / چپ  مفاهيم:  ــ 

بين، جلو / پشت.
ــ مهارت ها: جمع کردن کيف و کتاب و وسائل مدرسه، 
خارج شدن به نوبت از کالس، پايين آمدن از پله ها، خروج به نوبت 
شدن  سوار  آداب  والدين،  رسيدن  برای  شدن  منتظر  مدرسه،  از 

ماشين يا اتوبوس.
ــ نگرش ها:

۱ــ مردم به تنهايی يا در گروه همواره راه های جديدی را 
روش های  و  ابزار  می کنند.  ابداع  کار  انجام  يا  مسائل  حل  برای 
زندگی  جنبه های  تمام  روی  کرده اند  ابداع  مردم  که  را  کار  انجام 

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 کالس و در جمع آوری وسائل و خارج شدن از کالس 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.
يک  تناظر  با  مساوی  تعداد  با  دسته های  کردن  درست  ۲ــ 

به يک.
۳ــ تمرين کامل کردن نيمٔه ديگر شکل با استفاده از درک 

مفهوم تقارن.

روش تدريس 
∗ از دانش آموزان بخواهيد به تعداد دلخواه کمتر از ۸ تا 
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 
سمت  که  دانش آموزانی  دهند.  انجام  ديگر  عددهای  يا  و  ديگر 
و  می روند  راست  سمت  که  دانش آموزانی  تعداد  و  می روند  چپ 
تعداد دانش آموزانی که در حياط هستند را مقايسه کنند، يا تعداد 
پرنده هايی که بال مشکی دارند و در سمت چپ باالی 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 ۷۲ از آنها بخواهيد مانند نمونه در سمت راست آنقدر شکل بکشند که تعداد دو دسته برابر شوند.
سپس از آنها بخواهيد نيمٔه پايين شکل شطرنجی را طوری رنگ کنند که دو نيمٔه آن مثل هم شود. در صورت لزوم فعاليت های 

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 الزم نيست در رسم شکل های سمت راست در فعاليت باالی صفحه دقت زيادی شود. لذا بيشتر توجه دانش آموزان را به 

تعداد مساوی جلب کنيد نه رسم شکل های زيبا و دقيق!
بايد  خط  طرف  دو  در  رنگی  مربع های  تعداد  اينکه  به  را  دانش آموزان  توجه  شطرنجی  نمونه  هر  در  متقارن  شکل  رسم  در  ٣ــ 

مساوی باشند جلب کنيد.
٤ــ در فعاليت پايين تقارن نسبت به يک خط افقی برای اولين مرتبه مطرح شده است. لذا دو نيمٔه باال و پايين بايد مثل هم باشند 

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 
با  دوباره  سپس  دهند.  قرار  راست  طرف  در  را  شیء   ۴ بخواهيد 
نشان دادن عدد ۴ با انگشتان دست ديگر از آنها بخواهيد ۴ شیء 
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.
تعداد  مورد  در  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
راست  سمت  دانش آموزان  تعداد  و  چپ  سمت  دانش آموزان 
بپرسيد. سپس در مورد چيزهايی که در تصوير می بينند و با يکديگر 

مساوی هستند توضيح بخواهيد.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اينکه نماد تساوی را درست بکشند، از آنها بخواهيد فعاليت صفحٔه ۷۳ کتاب را انجام 

دهند. ابتدا عدد هر دسته را بنويسند در صورتی که دو عدد نوشته شده برابر بودند، نماد تساوی را بگذارند.

توصيه های آموزشی 
نامساوی  نماد  بيان  به  نيازی  حاضر  حال  در  ولی  می شود  مطرح  نبودن  مساوی  طرف،  دو  بودن  مساوی  مفهوم  برابر  در  ١ــ 

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
نمايش های  ارتباط  برقراری  و   ۸ عدد  مفهوم  درک  ۱ــ 

مختلف آن عدد 
۲ــ درک مفهوم ترکيبی عدد ۸ واينکه ۸ به صورت ۵ و۳ 

ديده شود.
۳ــ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۸.

روش تدريس 
∗ با انگشتان دست از عدد ۶ شروع کنيد واز آنها بخواهيد 
نمايش های مختلف عدد ۶ رانشان دهند، سپس نمايش های مختلف 
از  دهند.  نشان  را   ۸ عدد  مختلف  نمايش های  درنهايت  و   ۷ عدد 
آنها بخواهيد ۸ تا نخود و لوبيا روی ميز به گونه ای بچينند که ۵ تا 
لوبيا و۳ تا نخود باشد. به آنها بگوييد که اين ۸ تا را به چند روش 
ديگر می توانند بچينند. به اين ترتيب ترکيب های مختلف عدد ۸ را 
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.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد ۸ تا پنجرٔه مدرسه را درتصوير آغازين بخش با رنگ دلخواه رنگ آميزی کنند، همين عمل را 

می توانند با پنجره های ساختمان های مجاور نيز انجام دهند به گونه ای که ۵ تا يک رنگ و۳ تا رنگ ديگر باشد.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اينکه ۸ به صورت ۵ و۳ است، فعاليت صفحه ۷۴ را انجام دهيد. درهنگام تمرين نوشتن 
عدد ۸ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم و نحوه نوشتن نماد عدد ۸ توجه الزم داده شود و با حرکت بين دانش آموزان بررسی شود که 

همٔه 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 ۸ را درمنزل تمرين کنند.
۳ــ نمادهای عدد ۸ را به انگشتان دست، کيک ۵ قسمتی، چوب خط، مربع های رنگ شده و... مرورکنيد.
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اهداف
۱ــ استفاده از نمادهايی برای به دست آوردن حاصل جمع 

و درک ارتباط نمايش های مختلف اعداد.
۲ــ به کارگيری ابزار شابلون برای طراحی وادامه يک الگو.

روش تدريس 
∗ از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از چينه يا ابزارهايی 
۷،۶و۸  عددهای  مختلف  نمايش های  دارند.  دراختيار  که 
رابسازند. تساوی ۶=۶ را 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 ۶ تا دکمه با رنگ های آبی و مشکی را دوطرف 
ديوار مدرسه به صورت های مختلف قرار دهند، همين فعاليت ها را 

برای ۷ يا ۸ تا دکمه نيز انجام دهند. 
∗∗∗ فعاليت صفحه ۷۵ را 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 ۶، (۵ و۱) را 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.
۲ــ درساخت الگو با استفاده از شابلون اگر اندازٔه شکلی که با شابلون کشيده اند، با اندازه شکل کتاب هم خوانی نداشت ايرادی 

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 
چوب خط ها می توانند در دستٔه سمت چپ يک چوب خط را برداشته دستٔه ۵تايی را کامل کنند و به اين ترتيب دستٔه سمت چپ هم 

يک ۵  تايی و يک يکی می شود. بنابراين دو دسته با هم برابر هستند.
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اهداف
۱ــ سرشماری با کمک چوب ها.

۲ــ برقراری ارتباط نمايش چوب خطی و نماد عددها. 

روش تدريس 
يک  بياوريد.  تخته  جلوی  را  دانش آموزان  از  نفر   ۴  ∗
دانش آموزان  به  مربوطه  شماره  بايد  نفر  هر  کنيد.  انتخاب  مسئول 
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 

به ۵ رسيد دستٔه ۵ تايی درست کنيد. 
يک  با  تا  کنيد  مراجعه  بخش  اين  آغازين  ∗∗ به صفحه ی 
فعاليت دو نفره تعداد دانش آموزان يا اشکال يا اشياء را سرشماری 

کنند.
نظر را به صورت  مورد  اشکال  تعداد  دانش آموزان   ∗∗∗
و  بگويد  را  شکل ها  نام  نفر  يک  که  نفره  دو  گروهی  فعاليت  يک 

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 شکلنقاشی شکل

چوب خطنماد عددچوب خطنماد عدد

۳ــ می توانيد درمورد سرشماری های رسمی کشور و اهميت کارهای آماری برای دانش آموزان توضيح دهيد.
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اهداف
بزرگ نمايی  درک  برای  شطرنجی  صفحٔه  از  استفاده   ١ــ 

شکل ها 
صفحٔه  در  شکل های  کردن  بزرگ  با  تجانس   درک  ۲ــ 

شطرنجی
۳ــ تمرين کامل کردن مربع شگفت انگيز.

روش تدريس
و  نظيرخط کش  ابزاری  با  بتوانند  بايد  دانش آموزان   ∗
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 
دو  در  هم  مثل  شکل هايی  کنند.  تمرين  را  خط  کشيدن  تا  بدهيد 

اندازٔه متفاوت را به کالس بياوريد و به دانش آموزان نشان دهيد.
در  ولی  شکل  هم  دايره های  بخش،  آغازين  درتصوير   ∗∗

اندازه های مختلف ديده می شوند.
∗∗∗ به صفحه ۷۷ مراجعه کنيد.دستورالعمل اين صفحه را به دانش آموزان توضيح دهيد. سپس با راهنمايی شما و نقطه های 
گذاشته شده در صفحه شطرنجی قسمت مربوطه به کوه ها کامل شود. سپس از دانش آموزان بخواهيد به همين ترتيب بقئه شکل را کامل 

کنند. در پايان از آنها بخواهيد مربع شگفت انگيز ۶*۶ را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
۱ــ بهتر است دانش آموزان از رنگ های مختلف  با توجه به تصوير باالی 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 
۱×۳ است. 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
بازی،  توپ  پارک،  صندلی  روی  نشستن  مهارت  ها:  ــ 

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.

صحت  و  سهولت  به  مشورت  مسئله،  حل  هنگام  در  ۳ــ 
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.
۲ــ تعداد برگ  های روی دو شاخٔه همسايه را مقايسه کنيد.

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؟

۵  ــ چند سطل و بيلچه در تصوير ديده می شوند؟ سطل و بيلچه ها بيشترند يا توپ  ها؟
۶ــ برای تصوير يک داستان بسازيد.

۷ــ دو دوستی که روی نيمکت نشسته اند دربارٔه چه چيزی صحبت می کنند؟
۸  ــ 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

با  دستٔه  تشخيص  و  بيشتری  و  کمتری  مفهوم  درک  ۲ــ 
تعداد کمتر

روش تدريس
∗به دانش آموزان تعدادی شٔی مثل نخود و لوبيا در دو دسته 
بدهيد و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها را 
عددهای  با  مرتبه  چندين  را  فعاليت  اين  کنند.  مقايسه  يکديگر  با 

مختلف تمرين کنيد.
دانش آموزان  از  و  مراجعه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
تعداد  و  دختران  تعداد  مانند  هم  مثل  اشيا  تعدادی  که  بخواهيد 
مقايسه  يکديگر  با  را  هستند  بازی  مشغول  بوستان  در  که  پسران 
مطرح  آغازين  صفحٔه  تصاوير  کمک  با  سؤال را  اين  مشابه  کنند. 

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  ۲ طبقه يک کوچه يا يک خيابان را با يکديگر 
مقايسه کنند.

 برای دانش آموزان داستانی در مورد مقايسٔه اشيا تعريف کرده و از آنها بخواهيد  اين داستان را نقاشی کنند.
 از دانش آموزان بخواهيد اشياء داخل منزل را با يکديگر مقايسه کنند. 

۲ــ در صورتيکه دانش آموزان با ديدن عدد های هر دسته نمی توانند دستٔه کمتر را تشخيص دهند، بهتر است شکل های هر دو 
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.

٤ــ رابطه ی دو طرفٔه کمتر و بيشتر را تأکيد کنيد. اگر دستٔه سمت چپ کمتر باشد، پس دستٔه سمت راست بيشتر است.
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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 
از  بيشتر  يا  کمتر  نماد  از  استفاده  با  می توانيد   ∗
لوبيا را  يا  نخود  مانند  دلخواه  اشيا  تعداد  بخواهيد  دانش آموزان 
که  گونه ای  به  دهند  قرار  مقايسه  عالمت  آنها  بين  و  کنند  مقايسه 
دهنٔه باز به سمت تعداد بيشتر باشد، سپس با صدای بلند عبارت 
تا   ۷ از  کمتر  نخود  تا   ۵ نمونه  عنوان  به  بخوانند  طرف  دو  از  را 

لوبيا است يا ۷ تا لوبيا بيشتر از ۵ تا نخود است.
قابل  که  اشيايی  بخش،  آغازين  صفحٔه  به  مراجعه  با   ∗∗
از  را   عددی  نامساوی  سپس  و  کنيد  انتخاب  را  هستند  مقايسه 

دو طرف بخوانيد.
دانش آموزان  از  ۸۰؛  صفحه  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
نماد  از  سپس  بنويسند،  آن  زير  را  دسته  هر  عدد  ابتدا  بخواهيد 
عالمت  نوشتن  هنگام  در  کنند.  استفاده  مساوی  يا  کمتر  بيشتر، 

همچنين  است.  کمتر  عدد  به  رو  نماد  بسته  د هانٔه  و  بيشتر  عدد  به  رو  نماد  باز  د هانٔه  که  کنيد  جلب  نکته  به  اين  را  دانش آموزان  توجه 
نامساوی را از دو طرف بخوانيد؛ برای مثال، در نمونٔه داده شده بخوانيد: ۵ کمتر از ۷، ۷ بيشتر از ۵ است.

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 ۷ >۵ را هم ۵ کمتر از ۷ بيان 
کنيد و هم ۷ بيشتر 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 ۹ به صورت ترکيب ۵ و ۴.

۲ــ درک مفهوم عدد ۹ و نوشتن صحيح نماد عدد ۹.
۳ــ يادآوری اعداد کمتر از ۹ به صورت ترکيبی.

روش تدريس
بـدهيد  عدس  يا  نـخود  يـا  چينه  تـا   ۹ دانش آموزان  به   ∗
سپس  بگويند،  را  تعداد  به اين  مربوط  عدد  بخواهيد  آنـها  از  و 
بـه  کنند  مـرتب  دلـخواه  اعـداد  از  ترکيبی  صورت  بـه  را  آنـها 
و  ـ   ۸  ۸   ـ و  ۵  ــ۱  و  ۴ــ۴  و  ـ  ۵  ۳ـ و  ۲ــ۶  و   ۷ نـمـونـه  عنـوان 

۱، و....
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد از آنها بخواهيد بگويند 
چند تا از شاخه  های درخت ۹ تا 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 

۹ تا برسد.
را   ۹ عدد  نماد  نوشتن  نحؤه  و  انجام  را  کتاب  فعاليت  است،   ۴ و   ۵ صورت  به   ۹ به اينکه  دانش آموز  توجه  جلب  با   ∗∗∗
انجام  را  کتاب  فعاليت های  بخواهيد  آنها  از  قلم  حرکت  جهت  و   ۹ عدد  نوشتن  نحوه  و  شروع  نقطه  به  دقت  با  دهيد.  آموزش 

دهند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ دانش آموز بايد ترکيب های مختلف عدد ۹ را ياد بگيرد.

۲ــ دانش آموز به اين درک برسد که ۹ همان ۵ و ۴ است.
۳ــ از دانش آموزان بخواهيد داستانی در مورد عدد ۹ و ترکيبات مختلف عدد ۹ بسازند 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 ۵ و ۴ مفهوم عدد ۹ را 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 
که  گونه ای  به  برده  کار  به  را  يا <  نماد >  سپس  است  بيشتر  يک 
د هانٔه باز نماد به طرف عدد بيشتر باشد. سپس عبارت عددی را از 
دو طرف بخوانند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف 

تکرار کنيد.
مورد   ۲ بار  اين  بخش،   آغازين  صفحٔه  به  مراجعه  با   ∗∗
را شما نـام ببريـد و دانش آموزان پس از شمردن تعداد آنها يک 
نشان  درستی  بـه  را  بيشتر  کمتر،  نماد  و  بدهند  نامساوی  عبارت 

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 عالمت و عدد 
کوچکتر مقابل قسمت بسته عالمت 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 الزم 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.
۳ــ برای تمرين مقايسٔه عدد ها ابتدا از نماد های مختلف عدد مثل انگشتان دست، چينه، چوب خط و… استفاده کنيد. سپس 

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.

در  قرينه  شکل  های  کردن  کامل  و  افقی  تقارن  درک  ۲ــ 
صفحٔه شطرنجی.

روش تدريس
رسم  تخته  روی  را   ۹  ×  ۹ انگيز  شگفت  جدول  يک   ∗
کنيد و در مورد کنترل رديف و ستون و ۹ مربع ۹ تايی به طوريکه 
همٔه آنها تمام جدول های ١ تا ٩ را داشته باشند، توضيح دهيد.

روی  را  شکل  هايی  مداد  با  که  بخواهيد  دانش آموزان  از 
کاغذ طراحی کنند. سپس از آنها بخواهيد کاغذ را به صورت افقی 
ترتيب  اين  به  تا  ببينند  کاغذ  ديگر  طرف  در  را  مداد  اثر  تا  بزنند  تا 

مفهوم تقارن را درک کنند.
از  و  بـرگرديـد  بـخش  آغـازيـن  صفحـٔه  بــه   ∗∗
را  پروانه  هـا  مثـل  متقارن  شکل  هـای  بخواهيد  دانش آمـوزان 

تشخيص دهند.
∗∗∗ با توجه به اينکه در اين صفحه مربع شگفت انگيز ۹ × ۹ برای اولين مرتبه مطرح شده است، با توضيح کامل و حل مرحله 
به مرحله از دانش آموزان بخواهيد نقطٔه شروع مناسب را تشخيص دهند. سپس با يادآوری نحؤه کشيدن شکل  های قرينه فعاليت پايين 

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 مجالت که در سطح باالتری است، پرهيز کنند.
۲ــ اگر دانش آموزان در حل جدول شگفت انگيز ابتدا مربع  های کوچک ۳ × ۳ (٩ تايی) را کامل کردند، برای کنترل درستی 

می توانند اعداد رديف  ها و يا ستون  ها را بررسی کنند.
۳ــ در صورتی که دانش آموزان در کامل کردن شکل قرينه مشکل دارند، فعاليت  های صفحٔه ۴۲ و ۴۹ را يادآوری کنيد. در 

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.
تراش،  گيره يا  مثل  مختلف  اشيا  بخواهيد با  آنها  سپس از 

طول کتاب رياضی را اندازه بگيرند و عدد مربوطه را بيان کنند.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد و فاصلٔه دو دختری که 
در حال بازی واليبال، دو پسری که در حال صحبت هستند و دو 

نفر در حال بازی تنيس را با استفاده از طول بيلچه  ها حدس بزنند و سپس با نقاشی اندازٔه بيلچه  ها فاصلٔه هر دو نفر را برآورد کنند.
عدد  طول  مقايسٔه  و  مختلف  واحد های  يا  طول  يک  مقايسٔه  آن  در  که  را   ۸۴ صفحه  فعاليت  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

می باشد را حل کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ در قسمت باالی صفحه دانش آموزان به اندازٔه عدد داده شده بايد مربع ها را رنگ کنند اما در واقع با اين کار برای رسم 

نمودارهای ستونی و مقايسٔه طول ها با واحد مشخص آماده می شدند.
٢ــ واحد مقايسٔه طول عددها يک مربع است. در واقع طول ستون های رنگ شده با واحد مربع مقايسه می شود.

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
کنار /  وسط /  دهم،  الی  اول  راست،  چپ /  مفاهيم:  ــ 

بين، جلو / پشت، جلو / عقب.
دادن  سفارش  آداب  مناسب،  ميز  انتخاب  مهارت ها:  ــ 
و  رستوران  صاحب  از  تشکر  آداب  غذا،  خوردن  آداب  غذا، 

پرداخت صورتحساب. 
ــ نگرش ها:

۱ــ اعداد و اشکال می توانند برای صحبت کردن در مورد 
اشيا به کار روند.

بگوييم  اين است که  پديده  يک  توضيح  برای  يک راه  ۲ــ 
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: 
۱ــ دو دستٔه پنج نفری را در اين تصوير مشخص کنيد.

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.

۵  ــ در کل تصوير چند آقا می بينيد؟ چند خانم؟ کدام بيشترند؟
۶  ــ 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
فعاليت  چينه ها  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
و  طرف  يک  در  را  چينه  سه  ابتدا  دهند.  انجام  زير  صورت  به  را 
يک چينه را در طرف ديگر قرار دهند و با بيان اينکه ۳ چينه 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 ۱۰ انجام دهيد.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد. با طرح مسائل مختلف 
با توجه به تصوير از دانش آموزان بخواهيد عبارت جمع مربوط به 

مسئلٔه 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. 

در اين هنگام نماد جمع و نحؤه نوشتن عبارت جمع را به دانش آموزان آموزش دهيد.

توصيه  های آموزشی
۱ــ همانطور که مالحظه کرده ايد، تا  اين صفحه مفهوم جمع به صورت های مختلف مطرح شده است، اما از اين صفحه نماد 
جلب  جمع  عبارت  يک  نوشتن  نحؤه  و  نماد ها  به اين  را  دانش آموزان  توجه  بنابراين،  می شود.  معرفی  جمع  حاصل  مفهوم  و  جمع 

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.
۳ــ نحؤه خواندن يک عبارت جمع را آموزش دهيد. برای مثال اولين جمع اين صفحه به صورت « سه به اضافٔه يک مساوی 

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.

چوب  و  شکل  ها  به  توجه  با  جمع  عبارت  يک  نوشتن  ۲ــ 
خط.

۳ــ پيدا کردن ترکيب  های دو تايی عدد ۱ تا ۵.
۴ــ نوشتن نظام دار ترکيب  های هر عدد.

روش تدريس
چينه   ۳ و  سبز  چينه   ۳ نمونه  عنوان  به  دانش آموزان  به   ∗
از  چينه   ۳ مختلف  روش  های  به  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  زرد 
بگذارند. ۲ چينه سبز و  بين  اين ۶ چينه انتخاب کنند و کنار هم 
۱ چينه زرد، ۱ چينه سبز و ۲ چينه زرد، ۳ چينه سبز و يا ۳ چينه 
زرد تا ترکيب  های مختلف عدد ۳ به دست آيد. به اين ترتيب برای 

عدد های ديگر فعاليت فوق را انجام دهيد.
∗∗ از دانش آموزان بپرسيد روی هر ميز چند نفر هستند. 
ميز  هر  والدين  تعداد  و  فرزندان  تعداد  مورد  در  آنها  از  سپس 

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.

∗∗∗ در انجام فعاليت باالی صفحه به دانش آموزان آموزش دهيد که ابتدا برای دستٔه اول چوب خط رسم کنند. سپس به 
انجام  کنند. در  شروع  بعدی را  دسته  تايی  پنج  دستٔه  شدن  کامل  طوريکه با  بکشند، به  ادامٔه قبلی  دستٔه 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.

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

کنيد.

٢
٢٠
١١

٢
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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 
برای چوب خط  های دستٔه دوم از یک رنگ دیگر استفاده کنند تا تشخیص برای آنها راحت تر باشد.

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 
نفر دیگر با دکمه یا چینه به تجزیٔه آن عدد بپردازد.

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.

5  ــ می توانید با استفاده از چینه  های رنگی ترکیب  های بیشتر از 2 تا را نیز تمرین کنید. برای مثال با استفاده از 3 رنگ مختلف 
می توانید ترکیب  های مختلف ٣ تایی عدد 5 را بدست آورید.

6  ــ 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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اهداف
نماد  نوشتن  نحؤه  آموزش  و   ۱۰ عدد  مفهوم  درک  ۱ــ 

عدد ۱۰.
۲ــ معرفی عدد ۱۰ بدون استفاده از جدول ارزش مکانی.

۳ــ درک ترکيب  های ۲ تايی عدد ۱۰.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد ۴ تا چينه آبی در يک طرف و 
۲ چينه 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 
در  سبز  چينه  پنج تا  بخواهيد  آنها  سپس از  دهند  انجام  ۳و۶،   ،۵
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.
دانش آموزان  از  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
بپرسيد که مجموعٔه نفرات کدام دو ميز عدد ۱۰ می شود؟ يا ۱۰ تا 

از شيشه  های مربوط به پنجره  های رستوران را با مداد رنگی، رنگ آميزی کنند.
∗∗∗ فعاليت صفحه ۸۸ را انجام داده در تمرين آخر نحؤه نوشتن عدد ۱۰ را توضيح دهيد سپس از دانش آموزان بخواهيد در 

پايين صفحه نوشتن نماد ۱۰ را تمرين کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ در اين صفحه نماد عدد ۱۰ بدون 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 ۲، رديف مربع ۵ تايی و ۲ رنگ مختلف تمام حالت های مختلف جمع  های دوتايی 

عدد ۱۰ را 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 ۱۰ مانند ساير نمادهای ٠ تا ٩ آموزش داده می شود و دانش آموزان هنوز به درک رقم و عدد نرسيده اند 
و تشخيص نمی دهند که يک عدد ٢ رقمی نوشته اند.
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اهداف
يک  تکميل  در  آن  از  استفاده  و  تقارن  مفهوم  درک  ۱ــ 

طرح شطرنجی.
۲ــ تشخيص و ادامه دادن الگوی شطرنجی.

۳ــ تمرين حل جدول شگفت انگيز ۹ × ۹.

روش تدريس
را   ۴۹ و   ۴۲ صفحات  فعاليت  های  ديگر  بار  يک   ∗
يادآوری  دانش آموزان  برای  کردن  قرينه  مفهوم  تا  کنيد  مرور 
شطرنجی  کاغذ  روی  را  فعاليت  ها  می توانيد اين  بار  شود. اين 

دهيد. انجام 
به  را  دانش آموزان  توجه  برگرديد و  آغازين  صفحٔه  ∗∗ به 
روی  رنگی  خط های  به  نسبت  رستوران  پنجره  های  بودن  قرينه 

ديوار جلب کنيد.
مربع  فاصله  شمردن  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
رنگی تا خط تقارن، سمت ديگر خط تقارن را با همان رنگ سمت 

چپ پررنگ کنند.
مربع  های  بخواهيد  آنها  از  سپس  کنيد.  توجه  است،  شده  تکرار  که  گل  شکل  در  موجود  الگوی  به  شکل  پايين  قسمت  در 

شگفت انگيز را کامل کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ ــ 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؟
۳ــ در کامل کردن مربع  های ۹ × ۹ تصميم گيری در خصوص نقطٔه شروع را به دانش آموزان واگذار کنيد. همچنين دانش آموزان 

بايد تصميم بگيرند که مربع مورد نظر خود را با بررسی ستون يا رديف و يا مربع  های کوچک ۳ × ۳ بدست آورند.
٤ــ در رنگ کردن شکل باالی 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
 ،۸  ،۷ عدد های  تايی  دو  ترکيبی  جمع  های  کردن  پيدا  ۱ــ 

۹ و 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 ۷ چينه را 
روی ميز انجام دهند، همين فعاليت را با ۸، ۹ يا ۱۰ چينه انجام 

دهند.
يک فعاليت مناسب  اين است که در يک کيسه تعداد زيادی 
به  کردن  نگاه  بدون  دانش آموزان  و  شود  ريخته  رنگ  دو  از  مهره 
داخل کيسه به تعداد عدد مورد نظر (برای مثال ۷) مهره 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.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحٔه آغازين بخش برگردند. مجموع نفرات هر دو ميز را به صورت  های مختلف بيان کنند. به 
عنوان نمونه جمع کل تعداد نفرات خانواده  های دو ميز ۷ نفر است که در آن ۳ نفر والدين و ۴ نفر 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
به  طوريکه  به  کند  پيدا  دست  عدد  يک  ترکيبی  جمع  های  بيان  مهارت  به  دانش آموز  مختلف،  تمرين  های  و  بازی  انجام  با  ۱ــ 

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.

اندازه  های  با   يکسان  اشکال  بين  رابطٔه  تشخيص  ۲ــ 
مختلف.

روش تدريس
دهيد  قرار  دانش آموزان  اختيار  در  باطله  کاغذ های   ∗
دست  کافی  مهارت  تا  کنند  تمرين  را  خط کش  با  خط  کشيدن  تا 

يابند.
∗∗  به صفحٔه آغازين بخش برگرديد نقاطی را روی تصوير 
را  نقاط  کش  خط  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  مشخص 
دور  کردن  رنگ  پر  از  می توانيد  مثال  برای  کنند.  وصل  هم  به 

روميزی  های سفيد رنگ استفاده کنيد.
∗∗∗ شکل نمونٔه سمت چپ را به دانش آموزان نشان دهيد 
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 باال تطبيق دهند، سپس خط را به نقطه مربوطه وصل کنند.
۲ــ توانايی مقايسه و انطباق شکل با نمونٔه کوچکتر از جمله مهارت هايی است که دانش آموز در انجام اين فعاليت به آن می رسد، 

لذا می توانيد از اين نوع فعاليت  ها به دانش آموزان بدهيد و از آنها بخواهيد در منزل آن را انجام دهند.
به  را  واقعی  نمونٔه  چند  امکان  صورت  در  داده،  توضيح  اسالمی  ايران  و  سنتی  معماری  در  اشکال  کاربرد  اين  مورد  در  ۳ــ 

دانش آموزان نشان دهيد.
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همسايگان
ــ مفاهيم: وسط / کنار / بين، اول تا دهم، چپ / راست، 

جلو / پشت، جلو / عقب.
از  احوالپرسی  همسايگان،  به  کمک  مهارت ها:  ــ 

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: 
مواردی  و  همسايگان  با  ارتباط  آداب  مورد  در  همسايه: 
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 المپ 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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اهداف
عبارت  يک  نوشتن  در  توانايی  تفريق و  نماد  آشنايی با  ۱ــ 

تفريق.
۲ــ توانايی انجام تفريق با استفاده از انگشتان دست.

روش تدريس
که  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  چينه  تا   ۴ دانش آموزان  به   ∗
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.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
از  اگر  بپرسيد  نمونه  به عنوان  بپرسيد.  تفريق  درباره  را  سؤاالتی 
چهار جوجه يک جوجه برود چند جوجه می ماند؟ يا االن 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 ۴ را 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 
با دست ديگر فرمان کم کردن را صادر کنند، تا حاصل تفريق به دست آيد. از اين بين نماد تفريق و نحؤه نوشتن يک عبارت تفريق 

را توضيح دهيد.

توصيه  های آموزشی
۱ــ تا قبل از اين صفحه دانش آموزان مفهوم تفريق را به صورت های مختلف تمرين کرده اند، در اينجا نماد تفريق و نحؤه نوشتن 

عبارت تفريق آموزش داده می شود.
۲ــ در اين فعاليت يک دست عدد اّول تفريق و دست ديگر عدد دوم يا تعدادی که بايد کم شود را نشان می دهد. در صورتی که 
از  شما  دست  انگشتان  تعداد  به  دانش آموزان  دهيد  نشان  را  دوم  دست  می توانيد  شما  داشتند،  مشکل  عمل  انجام  در  دانش آموزان 

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 ۲ انگشت يک دست را بست و از دست ديگر ۲ انگشت را باز کرد.

٥ــ می توانيد به صفحٔه ۳۱ مراجعه کنيد و آن فعاليت را دوباره با انگشتان دست انجام دهيد تا موضوع استفاده از انگشتان 
برای تفريق کردن يادآوری شود.
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اهداف
1ــ توانایی نوشتن عبارت تفریق، با توجه به تصاویر.

2ــ درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس
∗ از دانش آموزان بخواهید 4 تا دکمه روی میز بگذارند، 
سپس 2 تا 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 
تداعی  دانش آموزان  برای  دیگر  بار  تفریق  مفهوم  تا  دهید  انجام 

شود.
به  مربوط  تصویر  به  توجه  با  فوق  پرسش های  مانند   ∗∗
صفحٔه 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 
6 فیل بودند، 2 تا از این 6 فیل 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.

٥ــ شکل های این صفحه دقیقاً مشابه شکل های صفحٔه 31 کتاب است و دانش آموزان بیش از این به شکل های مختلف تفریق 
را تمرین کرده اند.
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اهداف
پیدا کردن حاصل  برای  با راهبرد رسم شکل  آشنایی  1ــ 

جمع.
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 
را  عبارت جمع  دکمه حاصل این  یا  چینه  از  استفاده  با  بخواهید 
به دست آورند. سپس بجای استفاده از چینه  یا اشیاء معمولی دیگر 

از کشیدن شکل استفاده کنند و همان عمل را انجام دهند.
∗∗ حال به صفحٔه آغازین بخش برگردید با توجه به تصویر 
یک داستان جمع بسازید و از دانش آموزان بخواهید با استفاده از 
رسم گردی یا سه گوش مسئله را مدلسازی کنند. به عنوان نمونه 
4 نفر در خیابان در حال چراغانی کردن بودند که یک نفر صدای 
دیگران را شنید و به این 4 نفر اضافه شد، حال چند نفر مشغول 

کار هستند؟ دانش آموزان برای حل این مسئله می توانند ابتدا 4 تا 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 

آورند. در  این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها مسئلٔه آنها نیست و جنبٔه تمرین محاسباتی دارد.
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 6 را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد 6 با نماد دیگر آن اجتناب کنید.
5  ــ در هنگام رنگ کردن مربع  ها توجه دانش آموزان را به ترکیب 5 و ٥ مربع ها جلب کنید.
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اهداف 
۱ــ درک انجام عمل تفريق روی يک شکل.

رسم  راهبرد  از  استفاده  با  تفريق  حاصل  کردن  پيدا  ۲ــ 
شکل.

۳ــ درک مفهوم تقريبی اندازه يک شیء و استفاده از واژه 
کمی بلندتر.

روش تدريس
به  بنويسيد.  دانش آموزان  برای  را  تفريقی  عبارت  های   ∗
آنها آموزش دهيد به  اندازٔه عدد اول يک شکل بکشند و به تعدادی 
حاصل  تا  بزنند  شکل  ها خط  از  می دهد  نشان  تفريق  دوم  عدد  که 

تفريق به دست آيد.
دو دانش آموز با قد های مختلف را جلوی کالس بياوريد و 

به عنوان نمونه بيان کنيد:
عبارت «کمی  تا  است »  زينب  قد  از  بلندتر  کمی  زهرا  «قد 
چندين  را  کار  اين  شود.  معنی دار  دانش آموزان  برای  از»  بلندتر 

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.

برای  کنيد.  مقايسه  را  طول ها  هم  و  کنيد  طرح  تفريق  برای  مسئله  هايی  می توانيد  هم  بخش  آغازين  صفحٔه  به  برگشت  با   ∗∗
مثال اندازٔه درخت بلندتر از نردبان است.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت  های صفحٔه ۹۶ را انجام دهند. ابتدا نمونٔه انجام شده را توضيح دهيد. متناظر با عدد 
۶، ۶ دايرٔه آبی رسم شده و متناظر با عدد ۲، ۲ تا از آنها خط زده شده است. عدد ۴ نشان می دهد ۴ دايرٔه خط نزده باقی مانده است. 

سپس عبارت تفريق را بخوانيد. در ادامه، مقايسٔه طول  ها را با واحد های مشخص شده انجام دهيد.

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 بعدًا 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 ۳ عدد.

۲ــ تمرين جمع ۳ عدد با استفاده از راهبرد رسم شکل.
يا  و  کوچکتر  عدد های  به  عدد  يک  تجزيه  درک  ۳ــ 

ترکيب  های بيشتر از ۲ تايی يک عدد.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان ۶ چينه 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 ۷، ۸ يا۹ چينه 

هم انجام دهيد.
بخش  آغازين  صفحٔه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
برگردند و ۵ نفری که در کوچه هستند را به صورت  های مختلف 
تجزيه کنند. به عنوان نمونه ۲ پسر و ۱ پدر و ۱ دختر، ۴ مرد و يک 

زن، يک بزرگسال و ۴ نوجوان و.....
دلخواه  رنگ های  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

واقع  در  کنند.  ارائه  متفاوتی  جواب  های  می توانند  آخر  تمرين  در  کنند.  آميزی  رنگ  را  عدد   ۳ جمع  عبارت  هر   به  مربوط  چينه ای 
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 ۲، از يک رنگ متفاوت استفاده کنند.

۲ــ توجه دانش آموزان را به چينه  ها يا مربع  های ۵ تايی 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 ۲ تايی يا 

۳ تايی و يا بيشتر يک عدد است.
ديده  رنگ  دو  فقط  بنابراين  شود.  نمی  رنگ  چينه  ها  از  کدام  هيچ  صفر  عدد  برای  که  شويد  يادآور  سوم  تمرين  در  ۴ــ 

می شود.
۵  ــ بخش اول فعاليت ترکيب  های مختلف عدد ۶ با چينه و در بخش دوم ترکيب  های مختلف عدد ۷ با 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 ۳ تايی 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.
در  آن  از  استفاده  چگونگی  و  تقارن  مفهوم  درک  ۳ــ 

طراحی يک شکل متقارن.

روش تدريس
اشکال  کاغذ  طرف  دو  در  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
متقارن را با استفاده از شابلون بکشند و  اين کار را تمرين کنند. 
 ٤٧ و   ٤٢ صفحه های  کردن  قرينه  فعاليت های  لزوم  صورت  در 

را يادآوری کنيد.
∗∗ دانش آموزان می توانند روی ديوار خانه ها در تصوير 

صفحٔه آغازين با شابلون طراحی کنند.
در  را  شکل  ها  شابلون  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
نيمٔه راست شکل رسم و سپس رنگ آميزی کنند، به طوری که دو 

طرف شکل قرينٔه يکديگر باشند.

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.
و  بودن  قرينه  به  تنها  است،  متفاوت  کتاب  شکل  های  با  اندازٔه  دانش آموزان  شابلون  روی  شکل  های  صورتی که اندازٔه  در  ۲ــ 
مشابه بودن شکل  ها اکتفا کنيد. برای مثال همين که در دو طرف خط دو دايرٔه بنفش رسم شود کافی است. و يا به قرينه بودن مثلث  ها 

توجه شود.
۳ــ خوبست نمونه ای از شکل  های متقارن و يا تصاويری از گليم و فرش و… که متقارن هستند به کالس آورده و به دانش آموزان 

نشان دهيد.
قرينه  شکل  محل  تشخيص  فقط  دايره  و  مستطيل  مربع،  مورد  در  است.  مثلث  شابلون  با  يابی  قرينه  در  شکل  مهم ترين  ٤ــ 
کافی است اما در مثلث عالوه بر آن بايد به جهت قرار گرفتن شکل نيز توجه کرد. مثلث   در شکل قرينه به صورت  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.
مسجد  به  رفتن  جماعت،  نماز  در  شرکت  مهارت ها:  ــ 
پر  در  نظم  رعايت  نوبت،  به  صف  ها  کردن  پر  مادر،  و  پدر  همراه 

کردن صف  ها.
ــ نگرش ها:

است.  متفاوت  پديده  آن  از  پديده  يک  برای  مدل  يک  ۱ــ 
چيزی  واقعی  پديده  های  دربارٔه  تا  کرد  استفاده  آن  از  می توان  اما 

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: 
آن  به  احترام  و  رفتن  مسجد  به  آداب  مورد  در  مسجد: 

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: 
تصوير  در  دانش آموز  چند  کنيد.  تقسيم  باقيمانده  و  تايی  ده  دسته  های  به  را  آنها  و  بشماريد  را  صف  هر  در  دانش آموزان  ۱ــ 

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 ۸ تايی 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
به  تا   ۲۰ از  کمتر  اشياء  کردن  دسته بندی  توانايی  ۱ــ 

دسته  های مساوی.
۲ــ کسب آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدريس
آنها  از  و  بدهيد  چينه  يا  مهره  تعدادی  دانش آموزان  به  ٭ 
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.
دانش آموزان  از  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗

بپرسيد رديف اول نماز يک دسته چندتايی تشکيل می دهد؟
تقسيم  ده تايی  دسته  های  به  را  دوم  رديف  و  اول  رديف 
را  دانش آموزان  می توان  حالت  چند  به  می ماند؟  يکی  چند  کنند، 
به دسته  های ۳ تايی 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.
آنها  آمادگی  صورت  در  البته  کنند.  تقسيم  مختلف  دسته  های  به  را  تا   ۲۰ از  کمتر  اشياء  بايد  دانش آموزان  فعاليت  در اين  ۲ــ 

می توانيد از اعداد بزرگتر هم استفاده کنيد.
۳ــ توصيه می شود در پايان، تعداد شکل  های هر قسمت شمارش شود و حاصل به صورت چند دستٔه چندتايی و چند يکی بيان 

شود. برای مثال نمونٔه انجام شده را می توان به صورت زير بيان کرد.
چهارده برابر است با ۳ دستٔه چهارتايی و ۲ تا يکی.
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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
بخواهيد  آنها  از  بدهيد و  دانش آموزان  به  شیء  تعدادی   ∗
آنها را به دسته  های مساوی ده تايی تقسيم کنند و تعداد آن اشيا را 

به صورت ده تايی و يکی بيان کنند.
بخش  آغازين  صفحٔه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
به  را  دانش آموزان  بخواهند  اگر  که  بپرسيد  آنها  از  و  برگردند 
يکی  چند  و  ده تايی  دسته  چند  کنند،  تقسيم  ده تايی  دسته  های 
انجام  می توانند  هم  صف  هر  برای  را  کار  همين  می شود. 

دهند.
را   ۱۰۱ صفحۀ  فعاليت  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

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.

بيست و سه تا شکل يعنی دو دستٔه ده تايی و ۳ تا يکی.

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 کالمی تعداد دسته  های ده تايی و يکی ها 

اهميت دارد، در صفحات بعد  اين بيان به صورت نمادين تدريس می شود.
۲ــ تمرين پايين صفحه با چوب خط زمينه را برای اينکه دو دستٔه ٥ تايی چوب خط يک دستٔه ده تايی را می سازد، فراهم می کند 

که در شمارش چوب خط  ها کمک زيادی خواهد کرد.
آموزش آن  ابتدا به  نگرفته اند،  ياد  شده را  نوشته  فارسی  عبارت  خواندن  هنوز  اين صفحه  تا   دانش آموزان  صورتی که  در  ۳ــ 

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
از  پس  ده  تايی  يکی،  جدول  در  عدد  نمايش  توانايی  ۱ــ 

دسته بندی
۲ــ آموزش عدد ده با استفاده از مفهوم ارزش مکانی.

۳ــ ارائه نمايش  های مختلف عدد ۱۰.

روش تدريس
بخواهيد  آنها  از  دانش آموزان  به  مهره  تعدادی  دادن  با   ∗
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 
است،  شده  رسم  تخته  روی  که  مکانی  ارزش  جدول  در  را  شده 

قرار دهيد.
دانش آموزان  از  و  برگشته  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗

تعداد نفرات هر صف نماز را سؤال کنيد.
صفحٔه  نوشته  های  با  ده تايی  يکی  جدول  مقايسه  با   ∗∗∗
قبل مفهوم جدول يکی ده تايی را توضيح دهيد و از دانش آموزان 

با آن آشنا شده بودند و تطبيق آن با عدد های داخل جدول  بخواهيد فعاليت را انجام دهند و در پايان در مورد نماد عدد ۱۰ که قبالً 
توضيح دهيد.

توصيه  های آموزشی
١ــ دانش آموزان قبالً با نماد ۱۰ آشنا شده اند. در اين قسمت عدد ۱۰ را به عنوان يک دسته ۱۰  تايی و صفر يکی می شناسند.
٢ــ پايين صفحه نماد ۱۰ که 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 

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.

۴ــ توجه دانش آموزان را به انواع دسته  های ده تايی در اين صفحه به خصوص دو دستٔه ٥ تايی 
چوب خط ها جلب کنيد.

الف

ب ج
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اهداف
آزمايش (آزمون و خطا)  راهبرد حدس و  کارگيری  ۱ــ به 

در حل مسئله.
۲ــ توانايی تبديل عدد به صورت ده تايی و يکی و نوشتن 

جدول. 

روش تدريس
می توانيد  همچنين  دهيد.  قرار  هم  کنار  را  چينه  تا   ۱۰  ∗
يا  و  دهيد  نشان  دانش آموزان  به  را  تايی   ۱۰ کوئيزنر  مکعب های 
۱۰ مربع کنار هم را بعنوان دستٔه ده تايی به آنها نشان دهيد تا کم  کم 
با  اين دو شکل به عنوان دستٔه ده  تايی آشنا شده به طوريکه اگر دو 

تا از آنها را کنار هم ديدند، سريع بگويند ۲ دستٔه ده تايی.
کدام  کنيد  سؤال  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗

صف ۱۰ نفری است؟
توجه  ضمن  صفحه  باالی  فعاليت  انجام  هنگام  در   ∗∗∗
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 ۲ تا 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 الزم 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 ۱۰ تايی (۱۰ چينه يا ۱۰ مربع) 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
طول  که اندازٔه  بزنند  حدس  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
درستی  اندازه گيری  با  سپس  است.  مداد  چند  به اندازٔه  ميزشان 
و  اشياء  با  را  فعاليت  اين  مشابه  کنند.  آزمايش  را  خود  حدس 

طول های مختلف تکرار کنيد.
و  دهيد  توضيح  فرش  به  مربوط  الگو های  مورد  در   ∗∗
را  آنها  می بينند  مسجد  فرش  حاشئه  در  الگو هايی  چه  که  بپرسيد 
يا  کناره  فرش  و  فرش ها  انواع  مورد  در  می توانيد  دهند.  توضيح 
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 الزم را مبذول داريد تا دانش آموزان دچار اشتباه نشوند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ در طراحی فرش، دانش آموزان بايد با استفاده از ابزار شابلون، قرينه اشکال هندسی را رسم کنند. در صورتی که اندازٔه   
مورد  در  خصوص  به  قرينه  کردن  رعايت  و  شکل ها  محل  بودن  درست  تنها  ندارند  تطبيق  شده  رسم  با  اندازه  های  شابلون  شکل  های 

مثلث  ها کفايت می کند.
۲ــ در شکل سمت راست دانش آموزان با نحؤه تخمين زدن طول  ها با در نظر گرفتن يک واحد غير استاندارد آشنا می شوند.   

مشابه اين کار را در محيط کالس انجام دهيد.
۳ــ توجه دانش آموزان را به الگوی شکل  های رسم شده در حاشئه فرش و ترتيب قرار گرفتن شکل  ها جلب کنيد.



132132

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 اضالع 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.
∗ به صفحٔه آغازين بخش مراجعه کنيد. می توانيد دو نقطه 
مثل دو گوشٔه فرش را تعيين کرده و از دانش آموزان بخواهيد نقاط 

را به هم وصل کنند.
بخواهيد  دانش آموزان  از  کتاب  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
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 
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 همٔه دانش آموزان 

نشان دهيد.
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حياط مدرسه 
ــ مفاهيم: جلو / پشت، جلو / عقب، اول تا دهم، ستون/ 

رديف، وسط / کنار / بين، چپ / راست 
سکوت،  با  صف  در  نظام، ايستادن  جلو  از  مهارت  ها:  ــ 

حرکت به سمت صف ها، رفتن صف ها به کالس به نوبت 
ــ نگرش  ها:

۱ــ يک راه حل برای شناخت پديده  ها طبقه بندی است. برای 
مثال می توان اشياء  را برحسب رنگ، شکل و  اندازه طبقه بندی کرد.

گذاری  نام  يا  اشياء   کردن  مرتب  برای  می توانند  اعداد  ۲ــ 
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.
٣ــ در هر صف چند دستٔه ده تايی و چند يکی وجود دارد؟

٤ــ در مجموع چند نفر در اين صف ها هستند؟
٥ــ تمام دانش آموزان را به دسته های دو تايی و يکی تقسيم کنيد.

٦ــ اندازٔه ميلٔه پرچم را با توجه به قد دانش آموزی که کنار آن ايستاده حدس بزنيد.



134134

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 شٔی کمتر از ۲۰ تا بدهيد و از آنها 
ديگر  بار  و  بشمارند  را  آنها  خط  چوب  کمک  به  بار  يک  بخواهيد 
شمرده اند به  عددی را که  کنند و  درست  يکی  تايی و  دسته  های ده 
صورت ده تايی و يکی بيان کنند. برای مثال می گويند ۱۲يعنی يک 

دسته ده تايی و ۲ تا يکی 
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  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 شٔی 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 ۲ نفر 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 ۲۰ تا را می شمارند و می نويسند.

٣ــ در اين دو صفحه عدد های ۱۱ تا ۱۹ فقط به صورت عددی بيان می شوند و نوشتن با حروف آن فعال ً 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.
۵  ــ 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 ۲۰ تا با چوب خط و نوشتن 

عدد متناظر با آن 
٢ــ توانايی نوشتن اعداد ۱۱ تا ۱۹ با رقم 

۳ــ درک محور اعداد و پيدا کردن عدد ها روی محور 

روش تدريس
∗ به دانش آموزان به تعداد کمتر از ۲۰ تا شٔی بدهيد و از آنها 
حاصل  و  کنند  سرشماری  خط  چوب  کمک  به  را  اشياء  بخواهيد 
تمام  کنيد که  برنامه ريزی  بنويسند. به گونه ای  عددی  را به صورت 

دانش آموزان عدد های ۱۰ تا ۲۰ را به اين ترتيب بشمارند.
همه  اگر  مثال  برای  که  بپرسيد  دانش آموزان  از   ∗∗
عالقه مند  واليبال  به  دوم  صف  از  نفر   ۲ و  اول  صف  دانش آموزان 
باشند، چند نفر به واليبال عالقه مند هستند. سپس از آنها بخواهيد اين 

تعداد را دسته بندی کنند و به صورت ده تايی و يکی بيان کنند.
تعداد  بخواهيد به صورت دو نفری  ∗∗∗ از دانش آموزان 

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 کالس 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. 
از نمايش محور اعداد  ٢ــ محور اعداد با صفر شروع و واحد ها يکی يکی و با فاصله  های مساوی اضافه می شوند، لذا فعالً 

به صورت  های ديگر پرهيز کنيد. 
از  فعالً  شود.  داده  آموزش  نيز  ترتيبی  عدد های  آن  کمک  تابه  بخوانيد  دانش آموزان  کمک  با  را  محور  روی  عدد های  ۳ــ 

دانش آموزان رسم محور اعداد خواسته نشود. 
۴ــ ساختن، خواندن و نوشتن عدد های ۱ تا ۲۰ را به شکل  های مختلف تمرين کنيد تا دانش آموزان به تسلط کامل برسند.
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اهداف
صفحه  در  قرينه  هندسی  اشکال  کردن  کامل  تمرين  ١ــ 

شطرنجی 
٢ــ درک قرينه بودن شکل هندسی و ويژگی اشکال قرينه 

٣ــ تمرين کامل کردن مربع شگفت انگيز ۹×۹

روش تدريس
و  کنند  درک  را  قرينه  هندسی  اشکال  بايد  دانش آموزان   ∗
فعاليت  های  ابتدا  می توانيد  نرسيده اند،  درک  به اين  که  صورتی  در 

مربوط به قرينه کردن اشکال را ياد آوری کنيد. 
∗∗ در صفحٔه آغازين بخش دانش آموزان می توانند اشکال 

قرينه مثل (پنجره ساختمان) را شناسايی کنند. 
خانٔه  يک  با  می توانيد  قرينه کردن  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
صفحه شطرنج شروع کنيد. پس از  اينکه دانش آموزان قرينه بودن 
را درک کردند می توانند چند خانه را همزمان تشخيص داده، رنگ 
می توانند  هم  شگفت انگيز،  مربع  به  مربوط  فعاليت  انجام  در  کنند. 

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
١ــ در کامل کردن شکل قرينه، شمردن خانه  ها و پيدا کردن فاصلٔه آن از خط تقارن می تواند کمک کند. 

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 عالوه بر صحت انجام فعاليت قرينه کردن، دقت در 
رنگ آميزی را نيز می توان از دانش آموزان خواست.
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اهداف
کردن  پيدا  و  دست  انگشتان  از  استفاده  با  جمع  توانايی  ١ــ 

حاصل آن 
٢ــ درک مفهوم جمع و نوشتن جمع متناظر با شکل 

کمتر  حاصل  با  عدد  دو  جمع  حاصل  کردن  پيدا  ٣ــ 
از ۱۵

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد برای مثال ۵ شٔی و ۶ شٔی 
را  حاصل جمع  ۵  تايی  دسته  های  تشکيل  با  ابتدا  بردارند.  ديگر 
بيان کنند.سپس از آنها بخواهيد حاصل جمع را با انگشتان دست 
دهيد.  انجام  نيز  ديگر  مثال  های  برای  را  فعاليت  همين  کنند.  پيدا 
برای پيدا کردن حاصل جمع به کمک انگشتان به اين صورت عمل 
آورده  در  ترکيبی  به صورت  را   ۵ از  بزرگتر  عدد های  که  می کنند 
نشان  انگشتان  با  را  مانده  باقی  و  می دارند  نگه  ذهن  رادر  تا   ۵ و 
می دهند. به اين ترتيب عدد ۷ را با بازکردن ۲ انگشتان يک دست 

نشان می دهند. سپس انگشتان دو دست را با هم جمع و با دو عدد ۵ که در ذهن دارند و روی هم ۱۰ می شود، جمع می کنند.
جمع  هم  با  را  ساختمان  دو  پنجره  های  مثل  مختلف  اشکال  می توانند  دانش آموزان  برگرديد.  بخش  آغازين  صفحٔه  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 باال می برد.

آنها  مثال  برای  دهيد.  قرار  توجه  مورد  می برند  کار  به  دانش آموزان  که  ديگری  روش  های  جمع  حاصل  کردن  پيدا  برای  ٣ــ 
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

نمايش  از  استفاده  با  دسته  يک  اشياء  تعداد  نمايش  ٢ــ 
عددی 

٣ــ تمرين ديدن عدد های معمولی ۱۰ تا ۲۰ به صورت يک 
دستٔه ده  تايی و تعدادی يکی 

روش تدريس
دانش آموزان  از  و  نوشته  تخته  روی  را  دلخواه  عدد   ∗
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.
روی   ۱۳ عدد  نوشتن  با  و  برگرديد  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
دارد؟  آموز  دانش  تعداد  به اين  صف  ها  از  يک  کدام  بپرسيد  تخته 

هم چنين می توانيد سؤال های مشابه ديگری را مطرح کنيد.
∗∗∗ دانش آموزان بايد اعداد ۱۰ تا ۱۹ را به صورت ۱۰ 

و يکان آن ببينند. يعنی برای مثال ۱۱ به صورت يک ده تايی و يک است. لذا با بيان اينکه به عنوان نمونه ۱۳ چند ده تايی و چند يکی 
است، از دانش آموزان بخواهيد به انجام فعاليت کتاب بپردازند.

توصيه  های آموزشی
١ــ در تمرين کار با خط کش به نحؤه در دست گرفتن خط کش توسط دانش آموزان توجه کنيد. 

٢ــ از دانش آموزان بخواهيد ۱۱ تا ۱۹ را به صورت ده و چند يکی بيان کنند. همين فعاليت را می توانيد به صورت ذهنی انجام 
دهيد، تا جمع آنها (برای مثال ۱۰ و۳ می شود ۱۳) برای دانش آموزان معنادار شود همچنين آنها بتوانند عددی مثل ۱۴ را به صورت 

۱۰ و۴ بيان کنند.
٣ــ با توجه به اينکه تمام قسمت ها يک بستٔه ده تايی را دارند، فقط شمردن يکی ها برای پيدا کردن عدد کافی است و الزم نيست 

هر بار تمام مربع ها را بشمارند.



139139

اهداف
١ــ مشاهدٔه عدد های روی صفحٔه ساعت و نوشتن عدد های 

روی صفحٔه آن 
٢ــ درک رابطه بين محور اعداد و صفحٔه ساعت 

٣ــ درک مفهوم اندازه گيری تقريبی طول با واحد های غير 
استاندارد 

روش تدريس
∗ ساعت  های مختلف را به کالس ببريد. صفحٔه نمايش آنها 
عددی  نمايش  های  انواع  با  آنها  تا  دهيد.  نشان  دانش آموزان  به  را 

روی صفحٔه ساعت آشنا شوند.
زمان  اهميت  مورد  در  برگشته  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
کار  شروع  زمان  مثل  هستند  مهم  مدرسه  در  که  اوقاتی  و  ساعت  و 
کار  پايان  ساعت  تفريح،  زنگ  و  کالس  ها  زمان  صبحگاه،  مدرسه، 

مدرسه، توضيح دهيد.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد با توجه به نمونه ساعتی 

که در کالس ديده اند، فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند سپس عدد های روی صفحٔه ساعت را با عدد های روی محور اعداد مقايسه 
کنيد. در اندازه گيری طول به کمک واحد های غير استاندارد عبارت «اندازه کمتر از ...» را توضيح دهيد.

توصيه  های آموزشی
١ــ در اين صفحه هدف آموزش ساعت نيست بلکه مشاهده عدد های روی صفحٔه ساعت می باشد.

٢ــ در فعاليت اندازه گيری ابتدا دانش آموزان سعی کنند مداِد 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 ۱۲ را انجام دهند.

٣ــ تمرين اندازه گيری با اشياء ملموس در کالس، قبل از انجام فعاليت کتاب فراموش نشود.
٤ــ ساعت  های بدون عقربه را نيز می توانيد به کالس 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 کالمی 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 اخالق فرزندان در برابر بزرگتر  ها 

٢ــ اخالق پدر و مادر در برابر پدربزرگ و مادربزرگ 
ــ تم شناختی: 

که  را  نکاتی  آن  آداب  و  رحم  صله  مورد  در  رحم:  صله 
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. 
۵  ــ جمع  های چند تايی باال را به کمک محور انجام دهيد. 

۶  ــ در مورد تفريق  هايی که در تصوير می بينيد، صحبت کنيد. 
۷  ــ 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
 ۵ و  ديگر  رنگ  يک  به  شٔی   ۴ رنگ،  يک  به  شٔی  سه  با   ∗
شٔی به رنگ متفاوت، سه دسته درست کنيد. سپس از دانش آموزان 
آنها  کنند.  پيدا  را  دسته  سه  اشياء اين  تعداد  جمع  حاصل  بخواهيد 
می توانند ابتدا ۳ شٔی و ۴ شٔی را با هم جمع کنند به گونه ای که يک 
شئ   ۵ با  را  حاصل  سپس  و  بگيرد  شکل  يکی   ۲ و  تايی  پنج  دسته 
ديگر جمع کنند. به طوری که ۲ دسته ۵ تايی و ۲ يکی به دست آيد 
و حاصل را بيان کنند. همچنين می توانند اشياء سه دسته را پشت 
جمع  يک  آن  برای  و  کنند  پيدا  را  حاصل  تعداد  و  بشمارند  هم  سر 

بنويسند. مشابه همين فعاليت را با عدد های ديگر تکرار کنيد. 
تعريف  را  داستانی  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
کنيد که در آن يک خانواده ۵ نفره به ديدن يک پدربزرگ و دخترش 

رفتند. حال در اتاق چند نفر قرار دارند؟ سپس بپرسيد ۲ مرد، ۲ زن و ۳ بچه روی هم چند نفر می شوند؟ به همين صورت ترکيب  های 
مختلف جمع را می توان از روی تصوير طرح کرد.

عبارت  شده  داده  مختلف  رنگ  سه  به  توجه  با  و  شکل  ها  برای  اول  قسمت  در  است.  بخش  دو  شامل  صفحه  ∗∗∗  اين 
۵ تايی حاصل را بنويسند. در قسمت دوم با توجه به جمع داده شده با استفاده از سه  جمع را کامل کنند و با توجه به دسته  های 
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 ۵ و۵ و هم چنين ۱۰ با 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
چوب  از  استفاده  با  عدد  چند  جمع  حاصل  کردن  پيدا  ١ــ 

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 
چينه های  تعداد  به ترتيب  می تواند  دانش آموز  يک  همچنين  کنند. 
را  حاصل جمع  خط  چوب  رسم  با  ديگر  نفر  و  بگويد  را  هر  رنگ 

پيدا کند 
∗∗ داستانی را برای دانش آموزان با توجه به صفحٔه نخست 
متناظر  جمع  عبارت  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد.  بيان  بخش 
با داستان را بنويسند. و حاصل جمع را با استفاده از اشيايی مثل 

چينه پيدا کنند.
بخواهيد با توجه به هر شکل عدد مربوط به دسته را در محل خود  انجام فعاليت اين صفحه ابتدا از دانش آموزان  ∗∗∗ در 
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 ۵ تايی و شمردن آنها 

حاصل جمع را پيدا می کنند.
٢ــ برای شمارش نهايی چوب خط  ها بايد دو دسته ۵ تايی را ۱۰ و چوب خط  های باقی مانده را با ۱۰ جمع کنند. يعنی برای 

مثال در تمرين سوم دو دسته  های ۵ تايی چوب خط و ۳ تا يکی می ماند که حاصل آن ۱۳ می شود.
شکل،  رسم  تايی،   ۵ مربع های  چينه،  مثل  شده اند  مواجه  آنها  با  دانش آموزان  تاکنون  که  ابزار هايی  انواع  صفحه  در  اين  ٣ــ 

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
به  و  کنيد  رسم  را  بيشتر  و  کمتر  عالمت  های  مقوا  روی   ∗
دست يک دانش آموز بدهيد. از ۱۰ دانش آموز ديگر بخواهيد به دو 
گروه تقسيم شوند و فردی که عالمت را در دست دارد بايد بين  اين 

دو دسته قرار گيرد طوری که يک عبارت درست ايجاد شود.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد و با توجه به آن داستانی 
را تعريف کنيد. برای مثال در باالی فرش سه بچه و يک پدربزرگ 
نشسته اند. در پايين فرش دو خانم نشسته اند. در کدام طرف تعداد 
مثل  مناسب  عبارت  يک  دانش آموزان  سپس  است؟  بيشتر  نفرات 

۲<  ۴ برای سؤال شما بنويسند.
را  شکل  ها  از  دسته  هر  به  مربوط  عدد  ابتدا  دهند.  انجام  بايد  را  کار  سه  دانش آموزان  صفحه  فعاليت اين  انجام  برای   ∗∗∗

بنويسند. سپس حاصل جمع يا تفريق داده شده را پيدا کنند و در پايان عالمت مناسب را انتخاب کنند.
 

توصيه  های آموزشی
١ــ پس از آن که عالمت مناسب انتخاب شد، از دانش آموزان بخواهيد عبارت را از دو طرف بخوانند. برای مثال در عبارت 

اول می گويند ٧ کمتر از ۱۱ يا ۱۱ بيشتر از ۷ است. 
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. 
مطرح  دانش آموزان  برای  را  تفريق  يا  جمع  عبارت  های  صرفاً  نيست.  مورد نظر  ترکيبی  تفريق  های  و  جمع  صفحه  در  اين  ٣ــ 

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.



144144

اهداف
١ــ تمرين و کسب مهارت در استفاده از ابزار شابلون 

٢ــ درک رابطه بين شکل  ها در دو  اندازٔه مختلف 
٣ــ تمرين حل مربع شگفت انگيز

روش تدريس
∗ قبل از انجام فعاليت اين صفحه روی کاغذ باطله، کار با 

شابلون را مجددًا تمرين کنيد. 
مورد  در  دانش آموزان  از  و  برگشته  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
در  اين  ديگری  اشکال  چه  کنيد.  سؤال  فرش  روی  قرينه  اشکال 

تصوير ديده می شود؟ 
∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد شکل کوچک را خوب 
باالی  قسمت  در  را  شکل  همين  خود  شابلون  با  سپس  کنند.  نگاه 
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.
قرينه بودن شکل ها  مورد  تشخيص دهند. و در  قرينه را  کنند. شکل  های  بخواهيد به اطراف خود نگاه  دانش آموزان  ٢ــ از 

توضيح دهند.
شکل  محل  و  درست  شکل  صرفاً  بخواهيد  آنها  از  است،  متفاوت  دانش آموزان  شابلون  شکل  های  که اندازه  صورتی  در  ٣ــ 
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 ۳×۳ مرکزی را کار کنند. برای اين کار نياز به حدس و 

آزمايش دارند و شنيدن استدالل  های آنها جالب خواهد بود.
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اهداف 
زدن  تـقريـب  مفـهوم  بـا  دانش آمـوزان  آشنايـی  ۱ــ   

در اندازه گيری طول 
و  حداکثر  تعداد  از  استفاده  با  تقريبی  بيان اندازٔه  ۲ــ   

حداقل 
۳ــ برقراری ارتباط بين عدد های ترتيبی و مفهوم زمان در   

فصل های مختلف 

روش تدريس
واحد های  با  را  مختلف  اشياء  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
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 ۲ تا 
پشتی بيشتر و از ۳ تا کمتر است. به همين ترتيب می توانيد مثال های 

ديگری برای مقايسه مطرح کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد پس از انجام قسمت باالی 

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 ۳ دانش آموز را به جلوی کالس 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 ١ تا ٤ می توان ترتيب فصل  ها را مشخص 

کرد.
٣ــ مثال  های ديگر از ترتيب عدد ها مطرح کنيد. مثل ۴ نفر به ترتيب وارد کالس شوند و دانش آموزان برای نفر اول عدد يک، 

نفر دوم عدد ۲ و نفر سوم عدد ۳ و برای نفر آخر عدد ۴ را بيان کنند.
٤ــ از دانش آموزان بخواهيد جملٔه بلندی چنگال بين ۵ تا ۶ گيره را، توضيح دهند. يعنی بگويند بلندی چنگال از ۵ تا گيره بيشتر 

است ولی به ۶ تا گيره نمی رسد. به همين ترتيب ساير جمالت را نيز توضيح دهد.
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اهداف 
١ــ توانايی نمايش يک عبارت جمع يا تفريق روی محور 

محور  از  استفاده  با  تفريق  يا  جمع  حاصل  کردن  پيدا  ٢ــ 
اعداد 

روش تدريس
∗ نمونه ای از محور اعداد را در حياط يا کالس ترسيم کنيد 
دانش آموز  يک  از  سپس  باشد.  قدم  يک  واحد  هر  که  به گونه ای 
بخواهيد ابتدا سه قدم برود سپس ۵ قدم 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 
کنند. به عنوان نمونه خانوادٔه علی می خواستند به منزل پدربزرگ و 
دخترش بروند ابتدا سه بچه خانواده رفتند، سپس پدر و مادر رفتند. 

در مجموع چند نفر به مهمانی رفته اند؟
پاسخ  محور  کمک  با  را  صفحه  اين  تمرين های  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  مراجعه  کتاب   ١١٩ صفحٔه  به  حاال   ∗∗∗

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 
با  خريد  حمل،  نوبت،  برای  شدن  منتظر  مهارت  ها:  ــ 

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 
نحؤه 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: 
که  را  نکاتی  آن  شرايط  و  معامله  آداب  مورد  در  معامله: 

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 باال رابه کمک چوب خط محاسبه کنيد. 
٣ــ تعداد اجناس باال رابه کمک محور محاسبه کنيد. 

٤ــ تعداد اجناس باال را به کمک رسم شکل محاسبه کنيد. 
٥ ــ برای اشيايی که ديده می شوند يک جمع چند تايی بنويسيد و حاصل را با چوب خط محاسبه کنيد. 

٦ ــ تعداد مربا ها، شربت  ها، پاکت  های شير و ظرف  های رب را با هم مقايسه کنيد.



148

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 
دسته  های  به  را  مهره  تعدادی  بخواهید  دانش آموزان  از   ∗
به ترتیب بچینند. طوری که اولی یک دسته  سه تایی تقسیم کنند و 
سه تایی و…  سه دسته  یا سومی  تایی  سه  دسته  دو  دومی  یا  سه تایی 
تعداد هر دسته  با شمردن،  آنها بخواهید که  از  باشد. سپس  داشته 
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:
و  هفت  باال،  دست ها  پنج  و  چهار  باال،  دست  ها  دو  یک، 

هشت دست  ها باال....
∗∗ در صفحٔه آغازین بخش توجه دانش آموزان را به چیدمان اجناس در طبقه  ها جلب کنید. و بپرسید در کدام قسمت اجناس 

3 تا 3 تا چیده شده اند؟ سپس آنها را به کمک دانش آموزان بشمارید.
∗∗∗ در انجام فعالیت  های  این صفحه ابتدا به کمک شکل 1 و محور، شمردن 3 تا 3 تا 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 مجددًا تأکید می شود که در کالس اول دبستان شمردن  های چند تا چند تا به صورت 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 می شود.
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اهداف
١ــ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی در شمردن 2 

تا 2 تا
کمک  به  اعداد  محور  روی   2 تا   2 شمردن  توانایی  ٢ــ 

شکل  ها 
نام  بردن  ) بدون  زوج  و  فرد  عدد های  مفهوم  و  درک  ٣ــ 

عدد های فرد و زوج( 
از  استفاده  با  اشیاء  بلندی  مفهوم اندازه گیری  درک  ٤ــ 

واحد های غیر استاندارد و بیان تقریبی آن 

روش تدریس
∗ اشیاء ملموس مثل مهره را در اختیار دانش آموزان قرار 
دهید. از آنها بخواهید دسته  های دوتایی درست کنند. سپس دستٔه 
اولی را بشمارند )می گویند 2( و بنویسند، در ادامه 2 دسته را با هم 
بشمارند و بنویسند، بعد 3 دسته و... به این ترتیب دنباله  های عددی 
بلندی  چینه  ها  کمک  به  همچنین  بسازند،  شمردن  با  را  تا   2 تا   2

اجسام مختلف را اندازه گیری و به صورت تقریبی بیان کنند.
∗∗ در تصویر آغازین بخش کدام جنس 2 تا 2 تا قرار گرفته است؟ آنها را یک ردیف یک ردیف بشمارند و با ردیف باالیی 

جمع کنند.
با شمردن  و  کامل  را  آن  با  متناظر  الگوی عددی  اول،  ردیف  با شمردن شکل  های  فعالیت  های  این صفحه  انجام  در   ∗∗∗
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. 

که  کنید  نکته جلب  به این  را  دانش آموزان  توجه  است.  روی شکل  از  فرد  و  زوج  اعداد  تفاوت  های  مشاهدٔه  در  اینجا  ٢ــ 
عدد های فرد دو تا دوتا تقسیم نمی شوند و باقی می آورند ولی دسته دیگر عدد  ها 2 تا 2 تا تقسیم می شوند و باقی نمی آورند. 

٣ــ دانش آموزان اندازه گیری تقریبی اشیاء با استفاده از واحد های غیر استاندارد را در صفحه 118 در حالت افقی آموزش 
دیده اند، همان فرایند آموزش را می توان در صفحه 122 تکرار 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 2 تا 2 تا 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 ۲۰ به کمک 

رسم چوب خط 
٢ــ توانايی تبديل نماد چوب خط به عدد 

٣ــ تمرين نوشتن نماد و عبارت جمع
 

روش تدريس
حاصل  با  عدد  دو  جمع  بخواهيد  دانش آموزان  از  ابتدا   ∗
کمتر از ۲۰ را 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، سؤاالتی در مورد جمع 
دو کاال بپرسيد تا دانش آموزان پاسخ دهند. از آنها بخواهيد جمع  ها 

را با کمک چوب خط انجام دهند.
بايد  ابتدا  دانش آموزان  صفحه  اين  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
دهند.  نشان  را  چوب خط  دو  جمع  شکل  مستطيل  کادر های  در 

برای اين کار بايد دقت داشته باشند که در صورتی که تعداد چوب   خط ها از ۵ تا بيشتر شد، يک دسته ۵ تايی بسازند. 

توصيه  های آموزشی
خود  پاسخ  های  درستی  از  اطمينان  برای  گرفته اند  ياد  که  ديگری  روش های  يا  دست  انگشتان  از  می توانند  دانش آموزان  ١ــ 

استفاده کنند. 
٢ــ در اين صفحه جمع  های با حاصل کمتر از ۲۰ مورد نظر است از طرح سؤاالت 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 ۵ تايی و ۳ يکی می شود ۸. يعنی عدد های بين ۵ تا ۱۰ را به صورت ترکيبی از ۵ و چند يکی ببينند.
ب) دو دستٔه ۵ تايی چوب خط می شود يک دسته ۱۰ تايی. 

ج) يک ده تايی و چند يکی را بتوانند سريع بيان کنند، برای مثال ۱۰ و ۲ می شود ۱۲ تا.
می توانند  مثال:  برای  کنند.  استفاده  مختلف  رنگ  دو  از  مجموع  چوب خط  های  رسم  در  می توانند  دانش آموزان  ۴ــ 
چوب خط  های دستٔه 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 

شد، دسته ۵  تايی رسم کنند.
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اهداف
١ــ شمارش ۴ تا ۴ تا 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 ۳، آنها ۳ تا چوب خط می گذارند و اگرعدد بعدی شما 
که  می گذارند  قبلی  ادامه  در  ترتيب  به اين  را  خط  چوب   ۴ بود،   ۴
يک چوب خط کنار بقيه، برای دومی يک چوب خط مورب رسم 
می کنند تا يک دسته ۵ تايی ساخته شده و در انتها ۲ تا چوب خط 

تک می کشند.
اين تمرين را با عدد های مختلف تکرار کنيد. 

∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگشته توجه دانش آموزان را به 
کااليی که ۴ تا ۴ چيده 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 
توضيح  با  را  عددی  الگو های  شدند،  تا   ۴ تا   ۴ شمردن  متوجه  آنها  از اينکه  بعد  کنيد.  سؤال  آنها  از  عدد  الگوی  مورد  در  بنويسند. 
پيکان  های سبز رنگ کامل کنيد. در قسمت پايين صفحٔه اولين مرتبه ای است که بخشی از جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ معرفی می شود. در 

انتها دانش آموزان بايد الگو هايی را که شکل تکرار شوندٔه آنها از ۴ خانه رنگی تشکيل شده است، کامل کنيد. 

توصيه  های آموزشی
١ــ معلمان عدد ۲۰ را به دانش آموزان آموزش دهند و حتی نوشتن عدد ۲۰ در اين صفحه تمرين شود.

دست  انگشتان  يا  خط ها  چوب  از  نکنند.  استفاده  يکی  يکی  شمردن  از   ۸ از  بعد  عدد  کردن  پيدا  برای  دانش آموزان  ٢ــ 
کنند.  استفاده 

٣ــ توجه دانش آموزان را به تفاوت الگو های عددی (يکی از صفر شروع شده و ديگری از يک شروع شده) جلب کنيد.



152152

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
صورتی کـه  در  کنيد.  تمرين  را  شابـلون  بـا  کـار  ابتدا   ∗
دانش آموزان مهارت الزم را دارند به انجام فعاليت  های  اين صفحه 

اقدام کنيد. 
به  را  دانش آموزان  توجه  بخش،  آغازين  تصوير  در   ∗∗

شکل  های متقارن جلب کنيد.
هم  مثل  رديف  ها  در  شده  چيده  کاالهای  که  دهيد  توضيح   

هستند، اما نسبت به هم قرينه نيستند. 
∗∗∗ در انجام فعاليت  های  اين صفحه ابتدا از دانش آموزان 
کنند  کامل  رنگی  مداد  با  را  فرش  دور  شطرنجی  الگوی  بخواهيد 

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 جمع های اساسی 
کردن  رنگ  با  آنها  درک  و  اساسی  جمع های  تمرين  ۲ــ 

شکل ها 
روش تدريس: 

∗ از دانش آموزان بخواهيد به عنوان نمونه ۶ دگمه و ۷ دگمه 
را به صورت دسته های پنج تايی درآورده و حاصل جمع تعداد دو 
دسته را بيان کنند. سپس يک عبارت جمع متناظر با کاری که انجام 
پيدا  برای  مشابهی  فعاليت های  ترتيب  همين  به  بنويسند.  داده اند، 

کردن جواب جمع دوعدد با حاصل کمتر از ۲۰ انجام دهيد.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگشته و با توجه به تصوير آن 
برای  کنيد.  مطرح  کاالها  از  تعدادی  کردن  جمع  برای  مسئله هايی 
مثال: تعداد مرباهای توت فرنگی رديف اول (۵ ) با تعداد پاکت های 

شير رديف اول و دوم (۶ ) چند تا می شود؟
دانش آموزان  از  صفحه  اين  فعاليت های  انجام  در   ∗∗∗

بخواهيد ابتدا دو رنگ متفاوت از مدادهای رنگی انتخاب کنند، سپس با رنگ اول از شکل های داده شده به تعداد عدد اول و با رنگ 
بعدی به تعداد عدد دوم از شکل ها را رنگ کنند، سپس با شمردن دسته های ۵ تايی حاصل جمع را پيدا کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف فعاليت اين صفحه کسب آمادگی برای حل مسئله با استفاده از رسم شکل يا مدل سازی است. در واقع هدف، انجام 
محاسبات ذهنی و بيان جمع های اساسی اعداد نيست. لذا از پرسيدن سؤال هايی مثل ۸+۷ بدون شکل، رنگ کردن، محور و اشياء  

ملموس خودداری کنيد.
٢ــ در انجام اين فعاليت از دانش آموزان 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 شکل های رنگ شده عدد اول و دوم هم فاصله ای نباشد تا شمردن دسته های 

۵ تايی راحت تر باشد.
٣ــ دانش آموزان بايد ۲ دسته ۵ تايی را ببينند و جمع ۱۰ با 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،
برای  پرسيدن  نانوايی،  صف  در  ايستادن  مهارت ها:  ــ 
تشخيص صف يکدانه ای و صف چندتايی، سفارش دادن نان، آداب 

حمل نان  
ــ نگرش ها:

حل  توانايی  به  روزمره  زندگی  در  سيستم ها  تشخيص  ١ــ 
مسئله کمک می کند. 

برای  ای  مقدمه  مختلف  پديده های  بين  ارتباط  شناخت  ٢ــ 
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 مصداق های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد.
ــ ارتباط با صفحات اين بخش:

١ــ به اينکه محور می تواند هم از چپ به راست و هم از راست به چپ رسم شود، اشاره کنيد. 
٢ــ به سيستم صف که وقتی نفر اول نان می خرد صف را ترک می کند و نفر دوم جای نفر  اول را می گيرد و نفر سوم جای نفر 

دوم را ومانند آن، اشاره کنيد. 
٣ــ باالی سر هرکسی تعداد نان هايی را که می خواهد 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 سؤال ها پاسخ دهيد. 
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اهداف
١ــ خواندن و نوشتن عددهای مضرب 10

٢ــ نوشتن عددهای مضرب 10 در جدول ارزش مکانی 
مستقیم  یا  صورت  به   100 تا  تا،   10 تا   10 شمردن  ٣ــ 

معکوس 
٤ــ داشتن درک درست از عددهای مضرب 10 و شمارش 

معنادار آنها با استفاده از مفهوم دسته های 10 تایی 

روش تدریس
∗ ابتدا به دانش آموزان یک دسته 10 تایی 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 ده تایی شد و یعنی 
چند؟  به همین ترتیب با اضافه کردن دسته های ده تایی مضارب 10 
برای  از دانش آموزان  اگر  که  به طوری  بسازید  را  از 100  کمتر 

مثال بپرسید 7 دسته ده تایی بگویند 70.
مورد  در  بخش  آغازین  صفحه  تصویر  به  توجه  با   ∗∗

دسته های ده تایی که در شکل دیده می شود از دانش آموزان بپرسید، سپس سؤال های مشابه فعالیت باال مطرح کنید. به عنوان نمونه اگر 
فردی بخواهد در تنور نانوایی همزمان 30 تا نان بپزد چند تا دسته ده تایی شانه خمیر روی میز باید قرار بگیرد؟ 

∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان رابه شکل دسته های ده تایی جلب کنید به طوری که بتوانند تعداد 
دسته های ده تایی 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.
طوطی وار  شمارش  از  و  کنند  کامل  ده تایی  دسته های  تعداد  بیان  رابا  صفحه  پایین  الگوهای  بخواهید  دانش آموزان  از  حال 

بپرهیزند.

توصیه های آموزشی
آنها معنی دار  بنویسند و شمارش  آنها را  بتوانند  باید مفهوم عددهایی مثل 30، 20 و 10 را درک کنند و  ١ــ دانش آموزان 

باشد.
٢ــ شمارش معنادار )غیر طوطی وار( مضارب 10 یعنی اینکه عددها را به صورت دسته های 10تایی ببینند. برای مثال 5 دسته 

10تایی یعنی 50 و 80 یعنی 8 دسته ده تایی.
٣ــ در شمارش مستقیم، تعداد دسته های 10 تایی یکی یکی اضافه می شود و در شمارش معکوس تعداد دسته های 10 تایی 

یکی یکی کم می شوند.
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اهداف
١ــ درک مفهوم جمع اعداد مضارب ۱۰ با 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 ۱۰ تايی و در دست ديگر دو 
دسته ۱۰ تايی بگيريد و از دانش آموزان جمع متناظر با آن را بپرسيد 
سپس به دانش آموزان دسته های ۱۰ تايی بدهيد و تمرين عمليات با 
از  که  ترتيب  اين  به  دهيد.  انجام  را  تايی   ۱۰ بسته های  از  استفاده 
آنها بپرسيد ۲۰+۳۰ و آنها بايد ۳ دسته ده تايی را در يک دست و ۲ 
ده تايی را در دست ديگر بگيرند و بگويند جواب ۵ دسته ۵تايی يا ۵۰ 

است. مشابه اين فعاليت ها را با اعداد ديگر انجام دهيد. 
∗∗ سؤاالت مربوط به جمع اعداد مضارب ۱۰ را می توانيد 
برای افرادی که در صف نانوايی ديده می شوند، مطرح کنيد. برای 

مثال اگر نفر اول صف سمت راست ۱۰ تا و نفر دوم ۲۰ تا نان بخواهد، اين دو نفر روی هم چند تا نان می خواهند ؟ 
در تصوير صفحه آغازين صف های نانوايی و ترتيب افراد را توضيح دهيد و برای مثال می توانيد بگوييد صف سمت چپ صف 

آقايان و صف سمت راست خانم ها 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 ۲۰+۳۰ بايد سه دسته ده تايی را با ۲ دسته ده تايی 
جمع کرده و حاصل که ۵ دسته ۱۰ تايی می شود را بنويسند، از آنها بخواهيد فعاليت اين صفحه را انجام دهند. ضمن يادآوری صف 
نانوايی و ترتيب افرادی که در صف ايستاده اند از دانش آموزان بخواهيد با قراردادن عددهای ۱، ۲ و ۳ در دايره ها ترتيب انجام کارها 

را مشخص کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ برای پيدا کردن جواب جمع مثل ۲۰ + ۳۰ می توان به عدد ۳۰ دو بسته ده تايی 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 دسته های ده تايی ديده می شود، اما در تمرين بايد شرايطی فراهم کرد که دانش آموزان پاسخ اين تمرين  ها 
دست  به  را  پاسخ  و  کنند  رسم  خودشان  را  ده تايی  دسته های  بتوانند  ذهنی  تمرين  با  مواجهه  صورت  در  يا  دهند  انجام  ذهنی  را 

آورند.
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اهداف
١ــ حل مسائل کالمی با استفاده از راهبرد رسم شکل 
٢ــ حل مسائل کالمی تفريق با استفاده از محور اعداد 

روش تدريس
بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کرده  بيان  جمع  از  داستانی   ∗
و  دهند.  نشان  و...   چينه  يا  دگمه  از  استفاده  با  را  جمع  حاصل 
از  کنند.  آزمايش  دست  انگشتان  از  استفاده  با  را  آن  درستی 
دانش آموزان بخواهيد همزمان با بيان شما از وسايلی که در اختيار 
در  اردک   ۴ می گوييد  شما  وقتی  مثال  برای  کنند.  استفاده  دارند، 
آب بودند، آنها بايد ۴ تا از اشياء را روی ميز به جای اردک ها قرار 

دهند. 
∗∗ به صفحه آغازين برگشته با توجه به تصوير مسائل کالمی 
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. 
کنند  سعی  پايه  دانش آموزان  کتاب،  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗

متن مسئله را خودشان بخوانند و آنچه که درک کردند را برای شما بيان کنند، سپس به حل آن بپردازند.
آنها می توانند 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.

توصيه های آموزشی 
١ــ درک و فهم صورت مسئله بخش مهمی از فرايند حل مسئله است. اين فرايند وقتی تکميل می شود که دانش آموزان پس از 

خواندن مسئله آن را با عبارات و کالم خودشان بيان کنند.
٢ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد صورت مسئله ها را خودشان تغيير دهند و آن را حل کنند. 

٣ــ به نوع راه حل ها مثل استفاده از انگشتان دست، استفاده از چينه يا اشياء ديگر و يا ساير مواردی که تا کنون با آنها آشنا 
شده اند، در کنار استفاده از رسم شکل و محور توجه کنيد.

بخوانند.  را  کتاب  متن  می توانند  و  کرده اند  پيدا  را  خواندن  توانايی  دانش آموزان  که  است  آن  بر  فرض  صفحه  اين  از  ٤ــ 
قسمت هايی که بايد توسط دانش آموزان خوانده شود از نوع قلمی استفاده شده است که در کتاب بخوانيم و بنويسيم (فارسی) می بينند. 

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.
کفايت  شده  مطرح  روش های  به  مسئله  پاسخ  کردن  پيدا  نيست،  ضروری  شکل ها  اين  برای  جمع  عبارت  يک  نوشتن  ٥ــ 

می کند.
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اهداف 
١ــ تمرين مقايسٔه اعداد پس از انجام عمليات 

٢ــ توانايی تصميم گيری برای انتخاب عالمت مناسب برای 
بيان مقايسه 

٣ــ تمرين انجام جمع مضارب ۱۰ 

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد عبارت جمع که شما می نويسيد 
يک  ديگر  طرف  در  و  نمايش دهنده  ملموس  اشياء  از  استفاده  با  را 
اين  حاصل  که  بخواهيد  آنها  از  و  کرده  بيان  جمع  از  ديگر  عبارت 
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 ۱۰ را با بسته های ۱۰ تايی مجددًا تمرين و 

يادآوری کنيد.
در  مسائلی  می توانيد  بخش  آغازين  تصوير  به  توجه  با   ∗∗
صف  دو  افراد  تعداد  درمورد  مثال  برای  کنيد  مطرح  مقايسه  مورد 

نانوايی و مقايسه آنها بپرسيد. هم چنين می توانيد مسائلی در مورد جمع مطرح کنيد. برای مثال اگرافراد سمت راست هر کدام ۲ نان و 
افراد سمت چپ ۳ نان تهيه کنند، کدام قسمت نان بيشتری گرفته است؟

∗∗∗ برای انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد ابتدا عبارت های جمع را کامل کنند و سپس با توجه به شکل ها جواب 
جمع را به دست آورند و در پايان عالمت مناسب رابرای مقايسه دوطرف انتخاب کنند. با مقايسه اشکال دو طرف و بدون نگاه کردن به عددها 

نيز می توانند عالمت مناسب را پيدا کنند. در اين خصوص راه حل های ابتکاری دانش آموزان را در کالس جستجو کنيد.

توصيه های 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 شکل ها و بدون نوشتن عبارت جمع و محاسبه حاصل نيز می توان مقايسه را انجام داد. برای 
مثال در رديف دوم چوب خط های سمت راست بيشتر است پس از حاصل عبارت سمت راست بيشتر است و می توان عالمت اول را 

انتخاب کرد. 
در صورتی که دانش آموزی از اين راه حل ها استفاده کرده، توانايی استدالل او را مورد تشويق قرار دهيد.

٣ــ محاسبه عبارات رديف اول با سه رديف بعدی از يک جهت شبيه هم هستند. همان طوری که می گوييم ۵ و ٣ می شود ٨ تا 
می توانيم بگوييم ۵ ده تايی و ۳ تايی می شود ۸ ده تايی به اين ترتيب محاسبه جمع های مضارب ۱۰ در واقع همان جمع های يک رقمی 

خواهد بود.
٤ــ در رديف دوم دانش آموزان بايد دو دسته پنج تايی چوب خط را يک دسته ۱۰ تايی 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

راهبرد  از  استفاده  با  انگيز  شگفت  مربع  تکميل  تمرين  ٣ــ 
حدس و آزمايش 

روش تدريس
از  استفاده  مهارت   ۲ صفحه  اين  در  اينکه  به  توجه  با   ∗
فعاليت های  به  مراجعه  با  است،  نظر  مورد  کردن  قرينه  و  خط کش 

قبلی اين دو مهارت را تمرين کنيد. 
∗∗ برای تمرين استفاده از خط کش می توانيد از دانش آموزان 
بخواهيد در تصويرنانوايی، با خط کش خطوطی را رسم کنند برای 

مثال می توانند کف نانوايی را به صورت شطرنجی درآورند.
∗∗∗ در انجام فعاليت های 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 خط کش 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 بااليی کامل کنند. پس از پايان کار و بررسی صحت آن می توانيد از دانش آموزان 

بخواهيد با شابلون شکل را کامل تر و زيباتر کنند.
در پايان از آنها بخواهيد مربع شگفت انگيز را حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که تقارن افقی و عمودی را همزمان انجام دهند. بنابراين طراحی فعاليت هايی که به 

توانايی دانش آموزان در اين راستا کمک کند، از اهميت زيادی برخوردار است.
دانش آموزان  است  ممکن  يعنی  است.  و   آزمايش  حدس  راهبرد  از  استفاده  به  نياز  انگيز  شگفت  مربع های  حل  در  ٢ــ 
عددی را در نظر بگيرند و در انتها متوجه شوند که عدد در نظر گرفته شده اشتباه بوده و بايد مجددًا عددهای نوشته شده را پاک 
می افتد  اتفاق  زمانی  حالت،  بهترين  کنيد.  توجه  کالمی آنها  استدالل های  به  همچنين  کنند.  دنبال  ديگر  عددی  با  را  کار  و  کنند 
می گذارد  که  عددهايی  برای  و  می کند  کامل  ديگری  از  پس  يکی  را  مربع  خانه های  منطقی  استدالل  روند  يک  با  دانش آموز  که 

می آورد. دليل 
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اهداف 
راهبرد  استفاده از  تفريق با  کالمی مربوط به  مسائل  ١ــ حل 

رسم شکل 
محور  از  استفاد  با  تفريق  به  کالمی مربوط  مسائل  حل  ٢ــ 

اعداد 

روش تدريس 
بيان  را  تمرين  به  کالمی مربوط  مسائل  دانش آموزان  برای   ∗
کرده و از آنها بخواهيد با استفاده از اشياء ملموس آن را مدل سازی 

کرده و تمرين را به دست آورند.
∗∗ با استفاد از تصوير آغازين بخش، مسائل کالمی تفريق 
اشياء  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  مطرح  را 
 ملموس آن را مدل سازی کنند و با نوشتن يک عبارت تفريق، کار 

خود را کامل کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد متن هر سؤال را بخوانند و 
با کالم خود آن را خالصه 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 می توانند 
عدد پاسخ را به دست آورند و با رسم شکل درستی کار خود را بررسی نمايند.

توصيه های آموزشی 
١ــ با توجه به نوع قلم استفاده شده برای صورت مسئله ها خواندن متن مسئله را برعهده دانش آموز بگذاريد. فراموش نکنيد 
خواندن و درک صورت مسئله بخش بسيار مهمی از فرايند حل مسئله در کالس اول ابتدايی است لذا آنها بايد با مهارت بتوانند صورت 

مسئله را بخوانند و درک کنند.
٢ــ به روش های ديگری که تا کنون در کتاب مطرح شده نيز توجه کنيد. در صورتی که دانش آموز 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 فعالً 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 سينه زنی؛ پذيرايی از عزاداران؛ 

آداب حمل پرچم؛ آداب تماشا کردن عزاداری.
ــ نگرش ها: 

١ــ تشويق به کار گروهی با ايجاد رقابت امکان پذير است.
را  گروه  کار  بيشتر  توانايی  که  فعاليت هايی  و  بازی ها  ٢ــ 
عالقه مند  گروهی  کار  به  را  دانش آموزان  می گذارند،  نمايش  به 

می کنند.
ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:

١ــ شهود ساختارهای هندسی
٢ــ شهود ساختارهای عددی

٣ــ درک مفاهيم معنوی
ــ تم شناختی:

آيين سوگواری: در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان 
دين نکاتی را که می دانيد 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 داده اند، بشماريد.
٣ــ تعداد انگشتان دست کسانی را که پرچم يا عالمت به دست دارند، بشماريد.

٤ــ با کمک شمارش ۵ تا ۵ تا تعداد برگ های روی درخت را بشماريد.
٥ــ با کمک جمع چندتايی تعداد شکل های هندسی روی عالمت را بشماريد.

٦ــ پرندگان لوحه چند بال دارند؟ دو تا دو تا بشماريد.
٧ــ چند چشم باز در لوحه می بينيد؟ دو تا دو تا بشماريد.

٨ــ چند انگشت برای سينه زدن بر روی سينه ها قرار داده شده اند؟ ۵ تا ۵ تا بشماريد.
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اهداف
و  شکل  کمک  به   ۲۰ از  بيشتر  عددهای  مفهوم  درک  ١ــ 

جدول ارزش مکانی
و  شکل  از  استفاده  با  مکانی  ارزش  جدول  کردن  کامل  ٢ــ 

خارج کردن اعداد دو رقمی از جدول
٣ــ تمرين ادامه دادن الگوی عددی

٤ــ درک رابطه بين الگوی هندسی و عددی

روش تدريس
∗ يک دسته ده تايی و چند يکی (برای مثال ۳) به دانش آموزان 
يکی  و  ده تايی  صورت  به  را  اشياء  تعداد  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد 
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 ده تايی بعدی را اضافه کنيد تا ۹ دسته ده تايی و چند يکی کامل 

شود.
بپرسيد که در تصوير صفحه  ∗∗ می توانيد از دانش آموزان 

آغازين بخش چند نفر ديده می شوند؟ آنها را به دسته های ده تايی و يکی تقسيم کنند و در جدول ارزش مکانی قرار دهند.
∗∗∗ دانش آموزان با توجه به تصوير کتاب ابتدا يک دسته ده تايی و ۴ يکی را تشکيل دهند. سپس دسته های ده تايی را يکی 
يکی اضافه کنند و با توجه به کاری که انجام می دهند و شکل های کتاب جدول های ارزش مکانی را کامل کنند. در ادامه بدون شکل 
و فقط با دسته های ده تايی 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.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان به دسته های ده تايی و يکی توجه کرده و بر اساس الگويی که به دست آورده اند، الگوی عددی پايين شکل را 

تکميل کنند.
٢ــ در اين صفحه هدف، معرفی عددهای بيش از ۲۰ و کمتر از ۱۰ است. در واقع يکی ها ثابت فرض شده و ده تايی ها اضافه 

می شوند. به اين ترتيب در جدول اعداد ۲۰ تا ۱۰۰ به صورت ستونی جدول کامل می شود.
٣ــ در اين صفحه ۲ مثال برای يکی های ۴ و ۷ مطرح شده ولی در کالس می توانيد با ساير يکی ها نيز همين فعاليت را تکرار کرده 

تا به اين ترتيب تمام اعداد بين ۲۰ تا ۱۰۰ توسط دانش آموزان ساخته شود.
٤ــ در صفحات بعدی انواع ديگر ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ تمرين می شود تا در مجموع اين چند صفحه درک دانش آموزان 

کاملتر شود.
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اهداف
جدول  کردن  کامل  و  تايی   ۱۰ دسته های  ساخت  تمرين  ١ــ 

ارزش مکانی  و خارج کردن عدد از جدول
ارزش  جدول  از  استفاده  با   ۹۹ تا   ۲۰ از  اعداد  درک  ٢ــ 

مکانی
٣ــ ساختن عددهای ۲۰ تا ۹۹ با 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 دسته های 
مثال اگر ۳۵ شیء در  کنند. برای  بيان  تعداد آنها را  ده تايی و يکی 
اختيار آنها باشد، بايد بگويند ۳ دسته ده تايی و ۵ تا يکی درست شده 

پس مقدار آن سی و پنج است.
شمارش  قابل  که  چيزی  هر  آغازين  صفحه  تصوير  در   ∗∗
از  و  کنيد  تعيين  را  درخت  از  شده  مشخص  برگ های  مثل  است، 

دانش آموزان بخواهيد با دسته بندی، تعداد آنها را بيان کنند.
∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب ابتدا از دانش آموزان بخواهيد شکل ها را به دسته های ده تايی تقسيم کنند، سپس جدول را کامل 

و عدد را از جدول خارج کرده و سپس تعداد را بيان کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد در منزل خود اشياء مختلف را با روش دسته بندی شمارش کنند و تعداد آنها را به صورت 

دسته های يکی و ده تايی بيان کنند.
٢ــ در اين صفحه کتاب چند عدد تمرين شده است اما در کالس درس تعداد بيشتری عدد را می توان با استفاده از اشياء ملموس 

تمرين کرد.
٣ــ وقتی عددی به صورت ۲ دسته ده تايی و ۴ يکی بيان می شود دانش آموزان بايد برای پيدا کردن عدد (خارج کردن عدد از 

جدول) بگويند: ۲ دسته ده تايی يعنی بيست و ۴ تا بعد از آن می شود بيست و چهار.
٤ــ در اين صفحه نوع ديگری از ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ (به صورت دسته بندی) تمرين می شود.
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اهداف
نوشتن  هم  سر  پشت  صورت  به  اشياء  شمارش  توانايی  ١ــ 

عدد مربوط به تعداد اشياء
٢ــ توانايی بردن عدد داخل جدول ارزش مکانی

اعداد  ترتيب  به  عدد  الگوهای  دادن  ادامه  توانايی  ٣ــ 
(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 ده تايی و چند يکی است.
دانش آموزان  از  و  کنيد  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
بخواهيد هر چيزی که قابل شمارش است را بشمارند و عدد آن را 

به صورت دسته های ده تايی و يکی بيان کنند.
بايد  دانش آموزان  صفحه  اين  به  مربوط  فعاليت  در   ∗∗∗
هر  شکل های  تعداد  به  مربوط  عدد  شکل ها،  هم  سر  پشت  شمردن 

دسته را بيان و سپس آن را در جدول ارزش مکانی قرار دهند و يا به صورت ده تايی بيان کنند. در صورتی که شمارش پشت سر هم به 
اندازه کافی تمرين شود، می توانند الگوی عددی پايين صفحه يا الگوهای مشابه را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين صفحه نوع ديگری از ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ يعنی شمارش پشت سر هم تمرين می شود. با اين تمرين می توان 

بردن يک عدد در جدول ارزش مکانی و همچنين الگوهای عددی ترتيبی را نيز آموزش داد.
٢ــ در اين صفحه با توجه به محدوديت های کتاب درسی چند عدد خاص ارائه شده است، اما در کالس درس ساير عددها را 

نيز می توان تمرين کرد. هم چنين امکان شمارش با اشياء ملموس وجود دارد.
٣ــ اين صفحه مقدمه ای برای نوشتن بخشی از عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ است که اين موضوع در الگوی عددی پايين صفحه شروع 

و در صفحات بعدی (۱۴۲ به بعد) ادامه می يابد.
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اهداف
١ــ شمارش ۵ تا ۵ تا رو به جلو و عقب به کمک شکل ها

کمک  بدون  ذهنی  صورت  به  تا   ۵ تا   ۵ شمارش  تمرين  ٢ــ 
شکل

٣ــ ترسيم اشکال متقارن نسبت به خط عمود

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی مهره بدهيد و از آنها بخواهيد آن 
را به دسته های ۵ تايی تقسيم کنند. سپس دسته های 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 ۵ تا، دومی ۱۰تا، سومی ۱۵تا و... بيان کنند.
سينه  اينکه  به  توجه  با  بخش  آغازين  صفحه  تصوير  در   ∗∗
تمرين  دست  انگشتان  شمردن  با  می شود  انجام  انگشت   ۵ با  زدن 

شمارش ۵ تا ۵تايی را انجام دهيد.
∗∗∗ در انجام فعاليت مربوط به اين صفحه ابتدا بخواهيد به 

کمک شکل ها و چوب خط ها نوشتن عددهای متناظر الگوی شمارشی ۵ تا ۵تا انجام شود. سپس همين کار را به صورت ذهنی انجام 
دهيد. بعد از کسب مهارت شمارش ۵ تا ۵ تايی 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 ۲ يا عددهای ديگر را به کمک چوب خط ها انجام و الگوی 

عددی آن را کامل کنيد. در پايان ضمن يادآوری قرينه کردن عمودی و افقی تمرين های پايين صفحه را انجام دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان می توانند به صورت آهنگين اعداد ۵ تا ۹۵ را 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 ۵ نسبت به خط عمودی ساعت ۷ می شود. اين فعاليت را می توانيد برای اعداد ديگر 

نيز انجام دهيد و متقارن هر ساعت نسبت به خط عمودی را پيدا کنيد.
٣ــ در کتاب درسی تنها شمردن ۵ تا ۵ تا و ۱۰تا ۱۰ تا 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 خط های ۵ تايی برای اين کار توصيه می شود.
٥ــ اين صفحه آغاز شمارش ۵ تايی است با توجه به اهميت موضوع در صفحات بعدی نيز اين تمرين ها را ادامه دهيد.
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اهداف
و  افقی  تقارن های  با  متقارن  شکل  کردن  کامل  تمرين  ١ــ 

عمودی
فعاليت های  به  آن  دادن  نسبت  و  ترتيبی  اعداد  درک  ٢ــ 

روزمره زندگی

روش تدريس
∗ به صفحات قبل به خصوص صفحه ۱۳۲ برگرديد تا ترتيب 
قرينه کردن شکل ها برای دانش آموزان يادآوری شود. در صورتی 
که نياز می بينيد تمرين کار با خط کش را قبل از ورود به اين صفحه 

مجددًا با دانش آموزان انجام دهيد.
∗∗  با توجه به تصوير آغازين بخش در مورد ترتيب و آداب 
عزاداری و کارهايی که انجام می شود 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 رنگ ها کامل کنند. سپس نيمه پايينی رابا توجه به نيمه بااليی 

کامل کرده تا شکل نهايی حاصل شود. در انتها ضمن آموزش و يادآوری ترتيب وضو گرفتن از دانش آموزان بخواهيد ترتيب تصاوير 
را با عددهای ا تا ۴ مشخص کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که در رسم شکل قرينه دانش آموزان با مشکل مواجه شدند، فعاليت های قبل را مرور کرده تا موضوع يادآوری 

شود.
٢ــ دانش آموزان بايد ترتيب وضو گرفتن و حتی ترتيب نماز ۲ رکعتی را بدانند و آن را با عددهای طبيعی نشان دهند.

به  توجه  با  است  ممکن  کنيد.  توجه  گرفتن  وضو  در  شده  ارائه  شکل های  مورد  در  دانش آموزان  مختلف  تفسيرهای  به  ٣ــ 
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
يا  ۱۰تايی  عددهای  چندتايی  جمع های  عمليات  انجام  ١ــ 

۵تايی به صورت ذهنی
٢ــ تمرين حل مسئله با استفاده از رسم شکل

٣ــ نوشتن جلونويسی برای پاسخ مسئله

روش تدريس
∗ با استفاده از دسته های ۱۰ تايی و يا رسم چوب خط های 
۵ تايی، شمردن ۱۰ تا ۱۰تا و ۵ تا ۵ تا 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 پرسش هايی که 
يک  مثال  برای  پرسيده،  می شود  مربوط   ۵ و   ۱۰ اعداد  جمع  به 
فرد با يک دست سينه می زند و فرد پشت سر او با دو دست سينه 

می زند. اين ۲ نفر با چند انگشت سينه می زنند؟
پاسخ  ذهنی  صورت  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
جمع ها را به دست آورند. تصميم گيری در مورد انتخاب عددها و 

اينکه کدام دو عدد را با هم در نظر بگيرند و سپس جواب را با عدد بعدی جمع کنند، به عهدٔه دانش آموزان است. سپس از آنها بخواهيد 
مسائل را خودشان بخوانند و با رسم شکل پاسخ را به دست آورند و قسمت جلونويسی را توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در جمع عباراتی نظير ۱۰+۵+۱۰+۵ ابتدا می توان ۱۰ را با ۱۰ جمع کرده و ۵ را با ۵ سپس پاسخ به دست آمده را با هم 
جمع کرده تا حاصل عبارت به دست آيد. روش های مختلف جمع کردن که توسط دانش آموزان ارائه می شود را گوش کنيد و بدون 

آنکه در مورد آنها قضاوت کنيد گوناگونی روش ها را توسعه دهيد.
رسم شکل يا به  آنها را با  پاسخ  بتوانند  بنويسند بلکه  عبارت جمع  يک  حتماً  نکنيد  دانش آموزان را وادار  مسئله  ٢ــ در حل 

صورت ذهنی پيدا کنند.
نياز به نوشتن عبارت مربوط به جمع يا تفريق نيست و رسم  ٣ــ نحوه نوشتن پاسخ مسئله و جلونويسی را آموزش دهيد. فعالً 

شکل کفايت می کند.
٤ــ در رسم دسته های ۱۰ تايی و يکی دانش آموزان را آزاد بگذاريد و به جزئيات شکل ها توجه نکنيد. برای مثال يک مستطيل 

با عرض کم و طول زياد مثل شکل زير می تواند گويای يک دسته ده تايی باشد.

ده تايیيکی
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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 

کتاب های ديگر
طور  به  مطالعه  يکديگر،  از  پرسيدن  درس  مهارت ها:  ــ 
در  بزرگترها  از  پرسيدن  درس،  مورد  در  مباحثه  دونفره،  يا  گروهی 

مورد نکات مشکل درس
ــ نگرش ها:

۱ــ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته شده است.
۲ــ نگاهی اجمالی به يک کتاب

۳ــ مقايسه کتاب های 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 تم شناختی: 

مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بين دانش آموزان نکاتی را که می دانيد به آنها بياموزيد.
ــ ارتباط با صفحات اين بخش:

۱ــ در هر قفسه با يک جمع چندتايی تعداد کتاب ها را محاسبه کنيد.
۲ــ برای تصوير يک داستان بسازيد.

۳ــ برای تصوير چند مسئله جمع و تفريق بسازيد.
۴ــ تعداد کتاب های هر قفسه را با کمک شمارش چند تا چند تا محاسبه کنيد.
۵ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک محور انجام دهيد.

۶ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک رسم شکل انجام دهيد.
۷ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک چوب خط 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 ۱ تا ۱۰۰

به  توجه  با  چندتا  چندتا  شمارش  عددی  الگوی  درک  ٣ــ 
جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰

روش تدريس
دانش آموزان  از  و  نوشته  تخته  روی  را  دلخواه  عددی   ∗
بخواهيد با استفاده از اشيائی که در اختيار دارند دسته های ده تايی و 
يکی بسازند و بگويند که چند دسته ده تايی و چند يکی است. سپس 

آن را در جدول ارزش مکانی نشان دهند.
∗∗ با استفاده از کتاب های داخل کتابخانه تعداد کتاب های 
يک رنگ برای مثال زرد را بپرسيد و از دانش آموزان بخواهيد آن 
را با دسته های ده تايی و يکی بيان کنند. هم چنين می توانيد تعداد کل 

کتاب ها را با شمردن پشت سرهم سؤال کنيد.
∗∗∗ با توجه به توانايی که دانش آموزان در نمايش اعداد در جدول ارزش مکانی پيدا کرده اند، از آنها بخواهيد فعاليت های 
باالی صفحه را انجام دهند. پس از اين که در مورد جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ برای آنها توضيح داديد، با توجه به اين که شمارش ۵ تا ۵تا 

به صورت ذهنی زياد تمرين شده است، الگويابی روی جدول را با شمارش ۵ تا ۵ تا ادامه دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين کتاب برای تعدادی از عددهای دورقمی شکل و جدول ارزش مکانی رسم شده است، برای ساير عددها مشابه اين 

فعاليت ها را تمرين کنيد.
٢ــ قسمت باالی صفحه در واقع تمرين آموزش هايی است که قبالً داده شده است.

٣ــ جدول اعداد درک دانش آموزان را نسبت به الگوهای عددی ارتقاء می دهد. همچنين کمک می کند تا شمارش چندتا چندتا 
را روی جدول انجام دهند. بعد از اينکه شمارش چندتا چندتا را روی جدول انجام داديد، توجه دانش آموزان را به الگوی خانه های 

رنگ شده جلب کنيد. برای مثال در شمارش ۵ تا ۵ تا دو ستون جدول رنگ می شود.
٤ــ برای شمارش چندتا چندتا روی جدول نيازی به شکل و محاسبات ذهنی نيست. برای مثال اگر بخواهيم ۵ تا ۵ تا بشماريم 
می توانيم بگوييم: ۱، ۲، ۳، ۴ و پنجمين خانه را رنگ کنيم و دوباره ادامه دهيم: ۱، ۲، ۳، ۴ و پنجمين خانه را رنگ کنيم. اگر کار 

را به همين ترتيب ادامه دهيم، خانه های رنگ شده همان عددهای الگوی شمارش ۵تا ۵تا هستند.
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اهداف
١ــ جمع مضارب عدد ۱۰ به صورت ذهنی

به  آنها  تبديل  و  ۵تايی  دسته  چند  يا  دو  جمع  توانايی  ٢ــ 
دسته های ۱۰تايی

٣ــ نوشتن مضارب ۱۰به حروف

روش تدريس
اختيار  در  مختلف  رنگ های  با  چينه  تعدادی  ابتدا   ∗
۷ چينه زرد، ۶ چينه قرمز و ۵ چينه  دانش آموزان قرار دهيد. مثالً 
سبز و از آنها بخواهيد که حاصل جمع را به دست آورند، برای اين 
کار بهتر است آنها را به صورت دسته های پنج تايی بسازند به گونه ای 
که اشياء همرنگ کنار يکديگر قرار گيرند. سپس بيان کنند که چند 
دسته ده تايی و چند يکی تشکيل می شود. در پايان جمع تناظر با آن 
را بنويسند و حاصل را به دست آورند. همين فعاليت را با عددهای 

ديگر تکرار کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير آغازين بخش جمع هايی مثل جمع باال 

را با شمردن کتاب های هم رنگ مطرح کنيد. برای مثال در رديف اول چند کتاب هم رنگ است؟ در مجموع چند کتاب است؟ برای پيدا 
کردن حاصل جمع می توانند از رنگ کردن يا کنارهم قرار دادن چندتا چوب خط استفاده کنند.

يا  شده  رنگ  مربع های  به  توجه  با  اول  قسمت  در  دهند.  انجام  را   ۱۴۳ صفحه  فعاليت  بخواهيد  دانش آموزان  از  حال   ∗∗∗
چوب خط های رنگی ابتدا جمع متناظر را بنويسند. سپس برای پيدا کردن حاصل جمع به دسته های پنج تايی مربع و چوب خط توجه 
کرده و دسته های ۱۰تايی بسازند، تا حاصل جمع ها پيدا شود. در بخش دوم جمع مضارب ۱۰ و جمع های چندتايی را به صورت ذهنی 

انجام دهند. در پايان نوشتن به حروف را به آنها آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که عددهای مضارب ۱۰ را به صورت ذهنی جمع کنند.

٢ــ از اين صفحه دانش آموزان آماده نوشتن عددهای يک رقمی به حروف می شوند. در صفحات بعدی نوشتن عددهای مضرب 
۱۰ به حروف آموزش داده می شود. پس از آن می توانيد نوشتن به حروف عددهای دورقمی را تمرين کنيد.

٣ــ در جمع های چندتايی به صورت ذهنی دانش آموزان ۳ کار را انجام می دهند.
الف) جمع های يک رقمی و ساختن عدد ۱۰ يا ۵، برای مثال   ۵ = ۳ + ۲

ب) جمع ۲ تا ۵تايی و ساختن عدد ۱۰
ج) جمع چند دستٔه ۱۰تايی که در اين حالت در واقع از جمع های يک رقمی استفاده می کنند، يعنی ۲۰+۳۰ را می گويند ۲ ده تايی 

و ۳ ده تايی مساوی ۵ ده تايی.
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اهداف
١ــ پيدا کردن حاصل جمع اعداد با استفاده از چوب خط 

٢ــ حل مسائل کالمی با استفاده از چوب خط

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد، به عنوان نمونه ۷ چينه با 
رنگ قرمز و ۸ چينه با رنگ سبز بردارند. سپس آن را به دسته های 
پنج تايی تقسيم کنند. حال از آنها بخواهيد حاصل جمع را با شمردن 
دسته های ده تايی بيان کنند، همين فرايند را برای جمع ۳ عدد نيز به 

کار ببريد. می توانيد با حذف چينه ها از چوب خط استفاده کنيد.
داخل  کتاب های  تعداد  مورد  در  را  سؤاالت  همين   ∗∗
چوب خط  رسم  از  استفاده  با  بخواهيد  آنها  از  و  بپرسيد  کتابخانه 

پاسخ مسئله ها را پيدا کنند.
مسئله   ۲ و  جمع   ۳) صفحه  اين  تمرين های  تمام   ∗∗∗
کالمی) در واقع مسئله هايی هستند که دانش آموز بايد آنها را با رسم 
چوب خط حل کنند. بنابراين هدف آموزش جمع ها اساسی يا جمع 

چند عدد به صورت ذهنی نيست. از دانش آموزان بخواهيد برای هر عدد، مسئله چوب خط رسم کنند و سپس با شمردن چوب خط ها 
حاصل جمع يا پاسخ مسئله را به دست آورند.

توصيه های آموزشی
١ــ استفاده از ۲ يا چندرنگ برای رسم چوب خط جهت تشخيص جمع چند عدد است. در صورتی که دانش آموزان با يک 

رنگ هم می توانند جمع زدن را انجام دهند، استفاده از چند رنگ ضروری نيست.
٢ــ در حل مسئله دانش آموزان از ابزار چوب خط جهت پيداکردن حاصل جمع استفاده می کنند.نيازی به نوشتن عمليات مسئله 

نيست. نوشتن پاسخ و جمع  نهايی و رسم چوب خط کفايت می کند.
٣ــ در رسم چوب خط برای جمع دو عدد مثل ۷ و ۸ بايد چوب خط ها پشت سرهم رسم شوند. يعنی وقتی چوب خط های عدد 
۷ رسم شد در ادامٔه آن بايد ۸ چوب خط گذاشته شود. ۳تای اولی با ۲ چوب خط باقی مانده از ۷، يک دستٔه ۵تايی می سازند و سپس 

برای ۵ تای ديگر نيز بايد يک دستٔه ۵تايی رسم شود. برای تشخيص اين موضوع است که از دو رنگ استفاده شده است.
٤ــ پس از رسم تمام چوب خط ها برای پيداکردن حاصل جمع بايد چوب خط ها را بشمارند. به اين ترتيب که دو دستٔه ۵تايی 
را ۱۰ ببينند و وقتی ساختن ۱۰تايی ها تمام شد، يکی ها را بشمارند و در پايان ۱۰ را با يکی ها جمع کنند. در مثال جمع زير اين ۳ کار 

۵ + ۵ + ۵ + ۲ = ۱۰ + ۷ = ۱۷ انجام می شود:  
۲ تا ۵ اول يک ۱۰ می سازد. ۵ و ۲ بعدی عدد ۷ را می سازد و در پايان ۱۰ و ۷ می شود ۱۷.

٥ــ در صورتيکه رسم چوب خط ها پشت سر هم برای دانش آموزان دشوار است می توانند در ابتدا هر عدد را با چوب خط نشان دهند، 
سپس چوب خط ها را بشمارند. برای مثال چوب خط عددهای ٧ و ٨ را به صورت جداگانه رسم کرده و در نهايت تعداد آنها را بشمارند.
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اهداف 
١ــ تمرين اندازه گيری طول با واحدهای غيراستاندارد

٢ــ درک مقايسٔه اندازه گيری يک طول مشخص يا واحدهای 
مختلف

٣ــ درک مفاهيم کوتاه، کوتاه تر و کوتاه ترين، بلند، بلندتر و 
بلندترين و هم اندازه و به کار بردن آنها

روش تدريس
∗ چند دانش آموز را جلوی کالس آورده و در مورد مقايسٔه 
قد آنها سؤال کنيد، کوتاه ترين و بلندترين دانش آموز را تعيين کنيد. 
و  بلندتر  يا  کوتاه تر  واژه  با  و  کنيد  مقايسه  را  آنها  قد   ۲ به   ۲ سپس 

هم اندازه مقايسٔه خود را بيان کنيد.
از  استفاده  بـا  مختلف  طول هـای  انـدازه گيری  همچنين 
واحدهای غيراستاندارد مثل گيره و چينه را يادآوری و به صورت 

عملی تمرين کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين يک قفسه را انتخاب 

کرده و بلندی و کوتاهی کتاب ها را به کمک دانش آموزان مقايسه کنيد.
∗∗∗ قسمت اول فعاليت اين صفحٔه کتاب مقايسه طول يک مداد با ۳ واحد مختلف است. در مورد اينکه چرا پاسخ های اندازٔه 
يک مداد متفاوت شده است با دانش آموزان بحث کنيد. در قسمت دوم با تکميل جاهای خالی واژه های کوتاه ــ بلند، کوتاه ترــ بلندتر 

و کوتاه ترين ــ بلندترين تمرين می شود.

توصيه های آموزشی
١ــ فعاليت اول اين صفحه را به صورت واقعی در کالس انجام دهيد. در مورد اينکه چرا برای يک طول شخص پاسخ های 
متفاوت به دست آمد با دانش آموزان 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 کالس دوم فرا می گيرند.
٢ــ نوشتن واژه های مربوط به مقايسه و خواندن آن بخشی از آموزش دانش آموزان است، اما در رياضی عالوه بر اين، آنچه 
اهميت دارد به کار بردن واژه ها به درستی است. در موقعيت های مختلف مدرسه و کالس درس کاربرد اين لغات را تمرين کنيد. برای 

مثال در صف کالس بلندترين و کوتاه ترين دانش آموز و يا دانش آموزان هم اندازه را نشان دهيد.
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اهداف 
١ــ درک الگوی عددی توانايی ادامه دادن آنها

٢ــ تمرين خواندن ساعت های دقيق
وجود  ساعت شمار  عقربه  در  که  عددی  الگوی  کشف  ٣ــ 

دارد.

روش تدريس
قرار  ميز  روی  چينه   ۲ ابتدا  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
و  کرده  اضافه  قبلی  چينه های  تعداد  به  ديگر  چينه   ۲ سپس  دهند. 
کنار آن قرار دهند. سپس ۴تا چينه برداشته و ۲ چينه ديگر به آن 
شمردن  از  الگو  يک  تا  داده  ادامه  را  فرايند  همين  کنند،  اضافه 
۲تا ۲تا بسازند. همين فرايند را می توانيد روی ساعت پياده سازی 
کنيد. به اين صورت که ابتدا ساعت ۲ است، ۲ ساعت ديگر چند 
يادآوری  مجددًا  ترتيب  همين  به  نيز  را  ۵تا  ۵تا  شمارش  می شود؟ 

کنيد.
∗∗ از دانش آموزان بپرسيد که آيا در ترتيب چينش کتاب ها 

می توانند يک الگو پيدا کنند يا خير؟ برای مثال در رديف دوم سمت راست کتاب ها ۲تا ۲تا هم رنگ هستند و می توان الگوی شمارش 
۲تايی را تمرين کرد.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد الگوها را به صورت کالمی توضيح دهند، سپس الگوها را ادامه دهند. در قسمت مربوط 
به ساعت ها نيز ابتدا ساعت را بنويسند، سپس از آنها سؤال کنيد آيا در هر رديف الگوی خاصی مشاهده می کنند يا خير؟

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد الگو را در هريک از اشکال کتاب پيدا و به صورت کالمی بيان کنند.

٢ــ دانش آموزان بايد در کالس اول بتوانند ساعت های کامل را بخوانند؛ لذا فعاليت هايی طراحی شود که خواندن ساعت به 
صورت کامل تمرين شود.

٣ــ در دو الگوی اول که عددی هستند، در صورتی که دانش آموزان برای کامل کردن آنها به صورت ذهنی دچار مشکل هستند 
می توانيد 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

و  کمتر  بين  واژه های  بردن  کار  به  و  زمان  مفهوم  درک  ٢ــ 
بيشتر برای طول زمان

٣ــ توانايی مقايسٔه زمان انجام کارهای گوناگون
٤ــ توانايی تقريب زدن زمان انجام کارها

روش تدريس
∗ نوعی ساعت با استفاده از کاغذ درست کرده (می توانيد از 
تصوير انتهای کتاب درسی استفاده کنيد) و عقربه دقيقه شمار را از 
آن برداشته و عقربه ساعت شمار را به عنوان نمونه بين ۲ و ۳ قرار 
 دهيد و در مورد زمانی که ساعت نشان می دهد، از آنها بپرسيد. به 

عنوان نمونه ساعت بين ٢ و ٣ است.
مورد  در  مجددًا  و  کرده  اضافه  را  دقيقه شمار  عقربه  سپس 
 ۲ ساعت  از  مثال  برای  می توانيد  بپرسيد.  دانش آموزان  از  زمان 
که  دهيد  توضيح  و  دهيد  حرکت  را  دقيقه شمار  عقربه  کنيد.  شروع 

زمان از ۲ گذشته ولی هنوز به ۳ نرسيده است. وقتی دقيقه شمار به ۱۲ رسيد و ساعت شمار روی ۳ قرار گرفت، بگوييد: حاال ساعت 
۳ شد و به همين ترتيب کار را ادامه دهيد.

∗∗ با توجه به تصوير ابتدای کتاب در مورد زمان مطالعٔه يک کتاب توضيح دهيد. برای مثال آيا هميشه کتابی که تعداد صفحات 
بيشتری دارد زمان بيشتری برای خواندن می خواهد يا به عوامل ديگری بستگی دارد؟

∗∗∗ در قسمت باالی اين صفحٔه کتاب با توجه به فعاليت عملی از دانش آموزان بخواهيد زمان را بين دو ساعت دقيق بيان 
کنند. در قسمت پايين صفحه در هر رديف مشخص کنند که کدام کار بيشتر طول می کشد.

توصيه های آموزشی
١ــ ابتدا در مورد مدت انجام بعضی از کارهای روزانه بپرسيد. به عنوان نمونه حمام کردن بيشتر طول می کشد يا مسواک زدن، 
يا ناهار خوردن بيشتر طول می کشد يا بستن بند کفش. به اين ترتيب توجه دانش آموزان را به اندازه گيری و مقايسه زمان ها جلب کنيد.

عددهای کسری و  زمينه برای درک  ايجاد  پيوستگی عدد و  مفهوم  زمان به  پيوستگی  عقربه های ساعت و مفهوم  ٢ــ حرکت 
عددهای حقيقی کمک می کند.

کارهای  در  سپس  دهيد.  توضيح  بزنيد و  مثال  دانش آموزان  برای  مختلف  کارهای  در  زمان  اندازه گيری  اهميت  مورد  در  ٣ــ 
روزمرٔه مدرسه مثل زمان کالس، زنگ تفريح و... آن را به کار ببريد.
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کاشی کاری های مساجد
ــ مفاهيم: چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتا 

چندتا، اول تا بيستم 
مساجد،  مناره  کاشی کاری های  الگويابی  مهارت ها:  ــ 
الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های 

سقف مساجد
ــ نگرش ها:

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 جست وجوگری و تحقيق
۳ــ شهود ساختارهای هندسی

ــ تم شناختی: 
معماری: در مورد تأثيرات معماری بر زندگی روزمرٔه ما و 
دانش آموزان  به  می دانيد  که  را  اسالمی نکاتی  معماری  خصوصيات 

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 دسته های ۱۰تايی کاشی ها را روی سر در مسجد بشماريد.
۴ــ به تقارن عمودی تصوير توجه کنيد.

۵ــ تعداد پنجره های کوچک هر پنجره مسجد را با شمارش چندتا چندتا محاسبه کنيد.
۶ــ تعداد پنجره های کوچک در پنجره های بزرگ تر 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 ۱ تا ۱۰۰
٣ــ کشف الگوی شمارش ۶تا ۶تا يا جدول

روش تدريس
∗ دانش آموزان با استفاده از اشياء ملموس، دسته های ۶تايی 
ترتيب  بدين  بسازند.  الگو  يک  ۶تايی  دسته های  از  استفاده  با  و 
اضافه  و  ۶تايی  دسته   ۲ سپس  ۶تايی،  دسته  يک  دادن  قرار  با  که 
بسازند  ۶تايی  دسته های  از  الگو  يک  بعدی  ۶تايی  دسته های  کردن 
ساخته  عددی  الگوی  يک  تا  بشمارند  را  قسمت  هر  شکل های  و 

شود.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد مربع های کوچک کنار ايوان 
مسجد که در تصويرآغازين بخش ديده می شود 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 اين که هدف اين صفحه شمردن و ادامه دادن الگوهای ۶تايی به صورت ذهنی نيست، فعاليت مربوط به اين 
صفحه را با شمردن شکل های هر قسمت شروع کنيد. پس از آن از دانش آموزان بخواهيد رنگ کردن جدول اعداد را با شمارش ۶تايی 

ادامه دهند و به کمک آن الگوی عددی پايين صفحه را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد پس از رنگ کردن جدول اعداد، الگويی را که در اين عددهای رنگ شده می بينند، بيان کنند.

٢ــ در اين صفحه شمردن ۶تا ۶تا فقط رنگ شکل ها، چوب خط و محور و در نهايت رنگ کردن خانه های جدول اعداد مورد 
نظر است و الزم نيست دانش آموزان اين کار را به صورت ذهنی انجام دهند.

ببينند که چگونه دسته های  ٣ــ از دانش آموزان بخواهيد روش کار خود را در شمردن چوب خط های ۶تايی توضيح دهند و 
۱۰تايی می سازند و عددهای باقيمانده را با ۱۰تايی ها جمع می کنند.
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اهداف
١ــ انجام تفريق مضارب ۱۰ با کمک شکل

٢ــ تفريق مضارب ١٠ به صورت ذهنی

روش تدريس
بخواهيد  آنها  از  و  داده  دانش آموز  به  چينه هايی  ابتدا   ∗
بسازند. همچنين می توانيد  دسته های ۱۰تايی با استفاده از چينه ها 
از مکعب های کوئيزنر که دسته های دوتايی و يکی آماده دارد استفاده 
کنيد. سپس يک عمليات تفريق ساده مثل ۱۰ ــ ۴۰ را روی تخته 
نوشته و از آنها بخواهيد از ۴ دسته ده تايی چينه ها، ۱ دسته ده تايی را 

کم کنند. سپس از آنها بخواهيد حاصل تفريق را بيان کنند.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
بشمارند  را  ايوان  کاشی های  ۱۰تايی  دسته های  تعداد  که  بخواهيد 
و بپرسيد اگر يک يا دو دسته از دسته های ده تايی را برداريم، چند 
سؤال  اين  مشابه  سؤال هايی  می ماند؟  مربع ها  اين  از  ده تايی  دسته 

می توانيد طرح کنيد.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۱۵۰ را 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.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که تفريق های مضرب ۱۰ را به صورت ذهنی انجام دهند.

انجام  اعداد  محور  يا  و  اشکال  از  استفاده  با  يا  را  بقيه   ،۱۰ و   ۵ مضارب  جز  به  عقب  به  رو  يا  جلو  به  رو  شمارش  در  ٢ــ 
دهند.

٣ــ در تفريق مضارب ۱۰ در واقع تفريق يکی ها انجام می شود. برای مثال ۱۰ ــ ۴۰؛ از ۴ بستٔه ۱۰تايی يک بسته را برمی داريم، 
پس ۳ دستٔه ده تايی می ماند، يعنی ۳۰تا.

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 ۲ مرحله ای 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 دانش آموزان تمرين کنيد. می توانيد در حياط مدرسه 
يک محور روی زمين رسم کنيد و دانش آموزان با پرش های ۲تا ۲تا 

رو به جلو عددهای مربوط را بيان کنند.
کف  کاشی های  از  استفاده  با  بخش  آغازين  صفحٔه  در   ∗∗
حياط مسجد می توانيد شمارش ۲تا ۲تا را تمرين کنيد. دانش آموزان 
می توانند روی کاشی های کم رنگ عددها را بنويسند و شمارش های 

رو به جلو ۲تا ۲تا را تمرين کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های باالی صفحه را 
انجام دهند، سپس مسئله ها را بخوانند و در يک فعاليت گروهی هر 

کدام صورت مسئله را برای ديگری بيان کنند. برای حل مسائل می توانند از ابزارهايی مثل چينه يا اشياء ديگر استفاده و يا مسئله را 
با کمک محور اعداد حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ الزم نيست برای حل اين مسئله ها 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.
دهند و  تغيير  مسئله را  عددهای  بتوانند  شوند به گونه ای که خود  متمرکز  مسئله  دانش آموزان تا می توانند بر روی صورت  ٢ــ 

مسائل جديدی طرح و حل کنند.
٣ــ کامل کردن الگوهای عددی فقط به کمک محور اعداد انجام شود. در صورتی که دانش آموزان می توانند به صورت ذهنی 

الگوها را ادامه دهند آنها را تشويق کنيد.
مسائل ۲ مرحله ای مطرح شده است. رسم فلش های پشت سرهم روی محور را آموزش  ٤ــ در اين صفحه برای اولين بار 

دهيد.
٥ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد در منزل مسئله هايی مانند مسئله فوق بسازند و حل کنند.

٦ــ خواندن صورت مسئله ها را فقط به دانش آموزان واگذار کنيد. تنها در صورتی که کلمه يا حرفی را هنوز در فارسی آموزش 
نديده اند، می توانيد دانش آموزان 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 خط کش

٢ــ درک شمردن چندتا چندتا در يک نمايش دايره ای
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 خط کش را با دانش آموزان تمرين کنيد.
دهيد  انجام  کالس  در  عملی  فعاليت  يک  می توانيد  همچنين 
يا  دستورالعمل  يا  الگوريتم  کردن  دنبال  مفهوم  دانش آموزان  تا 
دستورات داده شده را درک کنند. برای مثال شما می توانيد نقش 
يک آدم آهنی را بازی کنيد. دانش آموزان 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.
حياط  کف  کاشی های  بخش  آغازين  صفحٔه  تصوير  در   ∗∗
مسجد را ۵تا ۵تا بشماريد. برای اين کار به دانش آموزان بگوييد، ٥ 

تا خانه رنگ کن، ٥ تا رها کن، ٥ تا رنگ کن و....
∗∗∗ در صورت لزوم شما مرحله به مرحله دستورالعمل را بخوانيد و دانش آموزان انجام دهند. در پايان با يادآوری شمارش 

۵تا ۵تا عددهای دور ساعت را کامل کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ انجام الگوی عددی در نمايش دايره ای از اهداف اين فعاليت است، لذا توجه دانش آموزان 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 دانش آموزان را به ۳ شکل هندسی شش ضلعی منتظم، مربع و مثلث متساوی االضالع که در اين فعاليت به دست می آيد 

جلب کنيد.
دبستان  دوم  سال  که  است  ساعت  يک  دقيقه های  خواندن  برای  مقدمه چينی  واقع  در  ساعت  دور  عددهای  کردن  کامل  ٤ــ 

فرا    می گيرند.



180180

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 دانش آموزان 
بخواهيد دسته های ۷تايی درست کنند و سپس دسته های ۷تايی را 

پشت سرهم بشمارند تا الگوی شمارش ۷تا ۷تا شکل بگيرد.
يک تقويم به کالس برده و روزهای هفته را روی آن نمايش 
دهيد و برای دانش آموزان توضيح دهيد که هفته ۷ روز است و هر 

ماه ۴ هفته دارد.
∗∗ به تصوير صفحٔه آغازين بخش مراجعه کرده و کاشی های 
کف حوض را ۷تا ۷تا بشماريد و روی مضارب ۷ را عالمت بزنيد يا 

عدد مربوطه را بنويسيد.
∗∗∗ در انجام فعاليت های اين صفحه ابتدا با کمک شکل ها 

و چوب خط های رسم شده عددهای الگو را مشخص کرده، سپس در جدول اعداد مضارب ۷ را با شمارش ۷تا ۷تا پيدا کرده و رنگ 
کنند. در پايان از دانش آموزان بخواهيد با کمک جدول الگوی عددی را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از جمله مصاديق مربوط به الگوی ۷تا ۷تا می توان به تقويم ماهانه اشاره کرد که روزهای هفته را ۷تا ۷تا مشخص می کند تا 

پايان سال تحصيلی يک تقويم در کالس داشته باشيد و روزهای هفته و شمارش ۷تا ۷تا را تمرين کنيد.
٢ــ شمردن ۷تا ۷تا با کمک اشياء و مهره ها و يا رسم شکل توصيه می شود.

٣ــ در جدول اعداد بعضی از اعداد با رنگ زرد مشخص شده اند که تشکيل يک الگوی عددی می دهند. دانش آموزان الگوی 
مربوط به اين خانه ها 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 ٧ در 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 ۱۰ به حروف

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی اشياء که مضربی از ۵ باشد بدهيد 
و از آنها بخواهيد، آنها را ٥ تا ٥ تا 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 
هنگام  که  صورت  اين  به  دهيد  انجام  ايوان  کنار  کوچک  مربع های 

برگشت ۵تا ۵تا، مربع ها را خط بزنند.
اعداد  محور  کمک  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
خواندن  با  و  دهند  انجام  را   ۱۵۴ صفحه  فعاليت  چوب خط  يا 
را  کدام  هر  به  مربوط  عدد  شده،  نوشته  حروف  با  که  عددهايی 

بنويسند.

توصيه های آموزشی
١ــ به دانش آموزان عددهای بزرگ ندهيد و از آنها نخواهيد که برای پيدا کردن عددهای الگو، تفريق ها را انجام دهند، بلکه تمام 

اين فعاليت ها به کمک شکل يا چوب خط يا محور انجام  شود.
٢ــ دانش آموزان با استفاده از محور اعداد و در حدود اعداد مشخص شده در اين صفحه به فعاليت می پردازند.

٣ــ نوشتن مضارب عدد ۱۰ به حروف، می تواند آغازگر نوشتن تمام عددهای ۱۰ تا ۱۰۰ به حروف باشد. لذا از اين صفحه 
نوشتن به حروف را برای عددها تمرين کنيد.

توجه  و  کرده  شروع  کتاب  ابتدای  از  يک بار  کنيد.  استفاده  پاصفحه ها  از  می توانيد  حروف  به  عددها  نوشتن  تمرين  برای  ٤ــ 
دانش آموزان را به پايين صفحه و نحؤه نوشتن عددهای هر صفحه به حروف جلب کنيد. بهتر است اين کار را به مرور انجام داده و تا 

عدد ۱۰۰ پيش رويد.
٥ــ غير از چوب خط می توانيد از بسته های ده تايی ديگر برای معرفی و نمايش مضرب های عدد ۱۰ استفاده کنيد.
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شب هنگام خواب 
در  که  کارهايی  بازنگری  کارها،  زمانی  ترتيب  مفاهيم:  ــ 

طول روز انجام داده ايم. 
ــ مهارت ها: پوشيدن لباس خواب، بوسيدن پدر و مادر، 

مسواک زدن، محاسبه اعمال، دعا کردن قبل از خواب
ــ نگرش ها:

مرور  را  خود  پاسخ  صحت  مسئله  هر  حل  از  بعد  ۱ــ 
می کنيم.

۲ــ به نکاتی که از هر مسئله ياد گرفته ايم، توجه می کنيم.
ترجمه  رياضی  زبان  به  را  خود  اطراف  روزمره  مسائل  ۳ــ 

می کنيم.
ــ تأثيرات شناختی:

۱ــ فرهنگ نوشتن برای فراموش نکردن
۲ــ شهود حق در برابر باطل

۳ــ حسابرسی نفس
ــ تم شناختی: 

محاسبۀ اعمال: در مورد اينکه هر شب قبل از خواب اعمال خود را محاسبه کنيم، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر 
دهيد. از آنها بخواهيد کارهای خوبی را که در يک روز انجام داده اند بنويسند و به معلم تحويل دهند.

ــ ارتباط با صفحات بخش:
۱ــ برای تعداد افرادی که در تصوير ديده می شوند يک جمع چندتايی بنويسيد.

۲ــ برای تعداد مربع هايی که روی پتوی دانش آموز در حال خوابيدن ديده می شود، يک جمع چندتايی بنويسيد.
۳ــ کارهای خوبی را که در روز گذشته انجام داده ايد، مرور کنيد.

۴ــ کارهای خوبی که ديگران در کالس شما انجام داده اند، مرور کنيد.
۵ــ برای هر يک از عکس های ديگر تصوير يک داستان بگوييد.

۶ــ به جز هنگام خواب چه وقت هايی برای مرور کردن اعمال خوبی که انجام داده ايد، مناسب هستند؟  
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اهداف
١ــ شمارش ۸تا ۸تا به کمک شکل

با  ۸تا  ۸تا  شمارش  عددی  الگوی  کردن  کامل  ٢ــ 
استفاده از جدول اعداد

٣ــ کشف الگو روی جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ که ۸تا 
۸تا رنگ شده است.

روش تدريس
∗ با استفاده از اشياء ملموس و دسته بندی کردن به 
دسته های ۸تايی شمارش ۸تا ۸تا را با دانش آموزان تمرين 

کنيد.
∗∗ تعداد افرادی که در تصوير صفحٔه آغازين ديده 

می شوند را ۸تا ۸تا بشماريد. آيا باقی مانده می آورد؟
∗∗∗ دانش آموزان برای انجام فعاليت اين صفحه 
ابتدا به کمک شکل ۸تا ۸تا شمردن را شروع کنند. سپس 
رنگ  سه  به  که  چوب خط ها  رسم  نحؤه  به  را  آنها  توجه 
است و پشت سرهم انجام شده، جلب کنيد. پس از اينکه 
دانش آموزان چوب خط ها را شمردند و عددها را به دست 

آوردند در صورتی که کالس آمادگی داشت، رسم چوب خط مرحلٔه چهارم را از دانش آموزان بخواهيد.
در ادامه  رنگ کردن جدول اعداد را به صورت ۸تا ۸تا انجام دهند و به کمک آن الگوی زير جدول را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ رسم چوب خط ها به صورت پشت سرهم که در اين صفحه مطرح شده است آموزش بسيار خوبی برای پيداکردن عددهای 
بعدی است. شمردن همزمان ۸ چوب خط و درست کردن دستٔه ۵تايی کار ساده ای برای دانش آموزان در اين سن نيست اما اگر قادر به 

انجام آن باشند نشان از سطح باالی توانايی رياضی آنها دارد.
٢ــ پيدا کردن الگوی رنگ کردن اعداد در جدول جالب و مفيد خواهد بود، لذا توجه دانش آموزان را به ترتيب رنگ شدن 

خانه های 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 شروع های متفاوت

٣ــ تمرين ذهنی شمارش ۵تا ۵تا

روش تدريس
جدا  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
را  ۵تا  ۵تا  شمارش  پنج تايی،  دسته های  به  مهره ها  کردن 
تمرين کنند تا همه بتوانند به صورت ذهنی و بدون بهره هم 

کار را انجام دهند.
بخش  آغازين  تصوير  در  که  افرادی  تعداد    ∗∗
ديده می شوند را به صورت ۵تا ۵تا بشماريد. آيا باقی مانده 

دارد؟
کردن  دنبال  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

دستورالعمل فعاليت را انجام دهند.
کامل  و  محور  روی  تمرين  بازی  انجام  از  پيش 
۵تا  ۵تا  شمارش  يادآوری  برای  عددی  الگوی  کردن 

است. در هنگام انجام بازی می توان فعاليت را به صورت ۲نفره انجام داد. يک دانش آموز دستورالعمل را بخواند و دانش آموزان 
ديگر آن را انجام دهند. سپس جای دونفر عوض شود.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد اين بازی را در منزل با اولياء خود انجام دهند و از عددهای باالتر از ۵ نيز استفاده کنند.

٢ــ برای تعميق مطلب می توانيد نوع دستورالعمل ها را تغيير داده و از دانش آموزان بخواهيد با شروع های متفاوت دستورالعمل 
جديد را پياده سازی کنند. دانش آموزان نيز می توانند دستورالعمل هايی را پيشنهاد بدهند.

٣ــ در اين صفحه دانش آموزان شمارش ذهنی ٥ تا ٥ تا 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 ١٠ با يک عدد يک 

رقمی
انتخاب  و  تصميم گيری  و  تشخيص  توانايی  ٢ــ 

ترتيب جمع کردن اعداد برای ساختن دسته های ده تايی
٣ــ نوشتن عددهای دورقمی به حروف

روش تدريس
∗ دسته های ده تايی و يکی را به کالس ببريد و جمع 
کنيد.  تمرين  دانش آموزان  با  را  يکی  و  ده تايی  دسته های 
برای مثال يک دستٔه ده تايی و ۳ يکی می شود ۱۳، ۲ دستٔه 

ده تايی و ۵ يکی می شود ۲۵.
ديده  تصوير  قسمت  هر  در  که  افرادی  تعداد   ∗∗
کل  تعداد  ۴تايی  جمع  يک  انجام  و  بنويسيد  را  می شوند 
همچنين  آوريد.  دست  به  را  بخش  آغازين  تصوير  افراد 
طرح  ساده)  داستان (مسئله های  تصاوير  کمک  با  می توانيد 
پاسخ  چندتايی  جمع های  نوشتن  با  دانش آموزان  و  کنيد 

مسائل را بدهند.
∗∗∗ با توجه به اينکه دانش آموزان بايد مضارب ۱۰ را با يکی ها جمع کنند از دانش آموزان بخواهيد تا حد امکان دستٔه ده تايی 
درست کنند ( ۵ + ۵ = ۱۰) و همچنين توضيح دهيد که می توانند در يک رديف جمع عددها را جابه جا کنند و انتخاب های مختلفی 

داشته باشند. در پايان نوشتن عدد به حروف را به کمک نوشته های پايين صفحه تمرين کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ برای جمع و تفريق يکی های باقی مانده می توانند از انگشتان دست استفاده کنند.

۲ــ دانش آموزان ابتدا مضارب ۱۰ را جمع و سپس حاصل را با يکی های باقی مانده جمع کنند. يکی های باقی مانده يا زير ۵ 
هستند يا بيشتر از ۵. عددهای بيشتر از ۵ را پيش از اين به صورت ۵ و يک عدد ديده و يادگرفته اند. برای مثال می دانند ۸ همان ۵ و 

۳ است يا برعکس ۵ و ۳ همان ۸ است.
۳ــ نوشتن به حروف اعداد داده شده از اهداف اين صفحه است. لذا معلم فعاليت هايی را طراحی کند که دانش آموزان به نوشتن 

اعداد به حروف اقدام کنند.
۴ــ عددهای پايين صفحه به صورت حروفی نيز نوشته شده است. از دانش آموزان بخواهيد که به حروف نوشته شده توجه کنند. 
از ابتدای کتاب تا صفحٔه ۱۰۰ را به همين ترتيب مرور کنيد. در کالس فارسی نيز در مورد نحؤه نوشتن عددها يا واژه های ديگری که 

در کالس رياضی مطرح می شود مثل جمع و تفريق تمرين کنيد تا دانش آموزان امالی اين کلمات را ياد بگيرند.
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اهداف
١ــ توانايی کار با ابزار خط کش با مهارت کامل

٢ــ درک و دنبال کردن يک دستورالعمل
٣ــ تمرين مقايسه عبارت های عددی داده شده پس 

از پيدا کردن حاصل عبارت

روش تدريس
∗ به دانش آموزان دو عبارت جمع بدهيد و از آنها 
۱۰تايی  کردن  دسته بندی  با  را  عبارت  دو  اين  که  بخواهيد 
عددهای  همچنين  کنند.  مقايسه  سپس  و  محاسبه  چينه ها 
ترتيبی را با شروع از عددی که اعالم می کنيد، تمرين کنند. 

برای مثال از ۸۰ بشمارند و يکی يکی بگويند. 
تصاوير  به  توجه  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
صفحٔه آغازين بخش کارهای خوبی که در روز قبل انجام 
داده اند را نام ببرند و بشمارند. سپس هر دانش آموز با نفر 
و  کنند  جمع  را  خود  خوب  کارهای  مجموع  خود  کنار 

حاصل را با يک گروه ديگر مقايسه کنند.
يک  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  حال    ∗∗∗

فعاليت دونفره قسمت باالی صفحه را انجام دهند. يک دانش آموز دستورالعمل را بخواند و نفر ديگر انجام دهد. سپس جای اين 
دونفر عوض شود.

در پايان از دانش آموزان بخواهيد به کمک همٔه روش هايی که تاکنون ياد گرفته اند، ابتدا حاصل عبارت ها را به دست آورند و 
سپس عالمت مناسب مقايسه را انتخاب کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که  دانش آموزان 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 نمی کند که آيا دستورالعمل را درک و دنبال کرده اند يا نه، 

لذا توصيه می شود ۳ مرحلٔه دستورالعمل با دانش آموزان بررسی و تنظيم شود.
٢ــ در قسمت پايين صفحه به استدالل های دانش آموزان در خصوص مقايسٔه دو عدد توجه کنيد. آنها برای مثال بايد توضيح 
دهند که چرا ۱۸ از ۱۷ بيشتر است و يا ۳۰ از ۲۵ بيشتر است. با توجه به اين که مقايسٔه دو عدد دورقمی در کالس دوم آموزش داده 
می شود، در کالس اول دانش آموزان می توانند با رسم شکل يا توضيح با دسته های ده تايی و يا استفاده از جدول ۱ تا ۱۰۰ مقايسه را 

انجام داده و توجيه کنند.
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اهداف 
کمک  با  برابر  دهگان  دورقمی  با  اعداد  کردن  مقايسه  ۱ــ 

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 دسته های ده تايی و يکی عددهای دورقمی  با دسته های 
هم  با  را  آنها  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  بسازيد  مساوی  ۱۰تايی 
متوجه  کسی  آيا  کنيد.  توجه  آنها  استدالل  نحؤه  به  کنند.  مقايسه 
و  گذاشت  کنار  را  مساوی  ده تايی  دسته های  می توان  که  می شود 

فقط يکی ها را مقايسه کرد؟
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين، کالس را به دو دستٔه 
مساوی تقسيم کنيد. هر دسته کارهای خوبی را که در روز گذشته 
را  آنها  تعداد  چوب خط  رسم  با  شما  و  ببرند  نام  داده اند،  انجام 

سرشماری کنيد. سپس در پايان دو عدد به دست آمده از هر دو گروه را با هم مقايسه کنيد.
∗∗∗ ابتدا در يک رديف از ۱ تا ۱۰ عدد را به صورت فارسی بنويسيد. سپس در رديف ديگر عددهای انگليسی را به همان 
قرار  نمايش  صفحه  در  که  انگليسی  عدد  صورت  به  را  عددها  سپس  گيرند.  قرار  رديف  يک  در  يکسان  عددهای  که  بنويسيد  ترتيب 
بخواهيد فعاليت صفحه ۱۶۰ را انجام دهند. در  بخوانند، سپس از آنها  همزمان با شما عددها را  بنويسيد تا دانش آموزان  می گيرد، 
قسمت باالی صفحه مقايسٔه عددها را به کمک شکل انجام دهند و پس از وصل کردن عددهای مساوی با خط کش در صورتی که 

ماشين حساب در اختيار دارند، مسئله را با ماشين حساب حل کنند در غير اين صورت از شکل استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
تعميق  مقايسه اعداد در اين صفحه می تواند در  مختلف آشنا شده اند، فعاليت   مقايسه اعداد به شکل های  ۱ــ دانش آموزان با 
يادگيری اين مفهوم کمک کند. در اين مقايسه با توجه به مساوی بودن دسته های مساوی، کنار گذاشتن آنها از هر دو طرف و مقايسٔه 

يکی ها کفايت می کند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد در منزل با کمک خانواده عددهای مختلف يک رقمی را روی ماشين حساب بزنند و نمايش آن را 

روی صفحٔه نمايش ماشين حساب مالحظه کنند.
۳ــ دانش آموزان می توانند مسئله داده شده را به هر روشی که تاکنون آموخته اند، حل کنند. بنابراين آنها را محدود نکنيد. در 

صورتی که ماشين حساب در اختيار دارند استفاده از ماشين حساب را هم می توانيد توصيه کنيد.
۴ــ سعی کنيد دانش آموزان را به گونه ای هدايت کنيد که روی صورت مسئله متمرکز شوند. در صورتی که بتوانند مسئله را به 

زبان خود بازگو کنند، می توان متوجه شد که به درک صورت مسئله دست يافته اند و بعد از آن می توان حل مسئله را مطالبه کرد.
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اهداف
۱ــ شمارش رو به جلو ۹تا ۹تا با استفاده از شکل

شمارش  الگوی  به  توجه  با  مسئله  حل  توانايی  ۲ــ 
۹تايی

روش تدريس
بسازيد  ۹تايی  دسته های  ملموس،  اشياء  از  استفاده  با   ∗
تمرين  دسته ها  و  اشياء  اين  از  استفاده  با  را  ۹تا  ۹تا  شمارش  و 

کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين تعداد مثلث های روی 
نقش پتو را بشماريد و به دسته های ۹تايی تقسيم کنيد. آيا چيزی 

باقی می ماند؟
∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد 
شمارش  با  سپس  و  کنند  رسم  را  بعدی  شکل  مورد  سه  هر  در 
کردن  رنگ  کار  اين  در  کنند.  کامل  را  عددی  الگوی  شکل ها، 
اهميت  ۱۰تايی  دسته های  آمدن  وجود  به  و  شطرنجی  خانه های 

زيادی دارد. سپس از آنها بخواهيد با توجه به الگوهای عددی که به دست آورده اند، مسئله ها را حل کنند.

توصيه های آموزشی
۱ــ از اينجا از دانش آموزان بخواهيد اگر ماشين حساب دارند بعد از حل با ماشين حساب درستی يا نادرستی جواب مسئله ها 

را آزمايش کنند. همچنين شمارش ۹تا ۹تا را می توانند با ماشين حساب محاسبه کنند.
هدف  ۲ــ دانش آموزان می توانند عدد بعدی الگوی شمارش ۹تا ۹تا را با اشياء ملموس يا ماشين حساب پيدا کنند. اما فعالً 

شمارش ذهنی يا محاسبٔه عدد بعدی در شمارش با استفاده از جمع، مورد نظر نيست.
۳ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد مسئله های مربوط به الگوی ۹تايی را طراحی و حل کنند.

۴ــ در نوع سوم شمارش به کمک رنگ کردن خانه های شطرنجی توجه دانش آموزان را به نحؤه درست شدن دسته های ده تايی 
و خواندن عدد در پايان رنگ کردن جلب کنيد.
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فرش
در  الگويابی  عمودی؛  و  افقی  تقارن های  مفاهيم:  ــ 

حاشيه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش
در  رفته  کار  به  هندسی  الگوهای  کشف  مهارت ها:  ــ 

طراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش توسط دانش آموز
ــ نگرش ها: 

١ــ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی 
بعد از انجام آن کار باعث می شود 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 تم شناختی:
با  ايرانی  ــ  اسالمی   فرهنگ  ارتباط  مورد  در  فرهنگ: 

فرش و ساير صنايع دستی ايران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ تعداد گل های 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 ۲۰ دسته 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 ۲۰ دسته پشم رنگی ۱۲ دسته به رنگ قرمز باشند، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم قرمز 
الزم است؟
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اهداف
١ــ شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل 

يا محور اعداد
٢ــ راهبرد زير مسئله و حل مسئله های چندمرحله ای

روش تدريس
∗ به دانش آموزان ۳۶ تا چينه به صورت ۳ بسته ده تايی و 
۶ يکی بدهيد. سپس از آن ها بخواهيد ۶ تا ۶ تا بردارند و هر بار 
عدد حاصل را بيان کنند تا الگوی شمارش ۶ تا ۶ تا رو به عقب 

تمرين شود.
بيان  باشد  مرتبط  بخش  آغازين  تصوير  به  که  داستانی   ∗∗
عقب  به  رو  تا   ۶ تا   ۶ شمارش  داستان  آن  در  که  گونه ای  به  کرده 
يا معکوس مطرح شود و از دانش آموزان بخواهيد آن را با اشياء 

مدلسازی کرده و حل کنند.
دانش آموزان  از  صفحه  اين  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
را  تا  تا ۶  عقب ۶  به  شمارش رو  اعداد  محور  کمک  با  بخواهيد 

انجام دهند. سپس در مورد حل مسئله از آنها بخواهيد به ۳ مسئله کوچک  توجه کنند و برای پيدا کردن پاسخ هر قسمت شکل بکشند 
يا از روش های ديگری که می دانند استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ خواندن صورت مسئله توسط دانش آموزان مجددًا تأکيد می شود. می توانيد به دانش آموزان بگوييد اگر مسئله در انتها به 
اين صورت مطرح می شد که با برداشتن مدادهای آبی و زرد چند مداد برايش باقی ماند، تشخيص مسئله های کوچک دو مرحله ای به 
عهده دانش آموزان بود. اما در کالس اول دبستان مسئله های کوچک به دانش آموزان داده می شود تا با فرايند حل مسئله چند مرحله ای 

آشنا شوند.
٢ــ مجددًا  تأکيد می شود شمارش ۶ تا ۶ تا به صورت ذهنی موردنظر نيست و اين کار فقط با شکل يا اشياء يا محور انجام 

می شود.
٣ــ در کشيدن شکل برای حل مسئله الزم نيست شکل مداد رنگی رسم شود. يک دسته ده تايی به صورت يک مستطيل و ۲ 
تا مربع کوچک نشان دهنده عدد ۱۲ خواهد بود و در کنار آن ۶ مربع کوچک ديگر رسم شود پاسخ مسئله (۱) داده شده است. با خط 
زدن مربع ها به نمايندگی مدادهای زرد و آبی پاسخ مسئله (۲) مشخص و با شمارش مربع هايی، که خط نخورده اند، پاسخ مسئله (۳) پيدا 

می شود.
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 اهداف
١ــ تمرين خواندن ساعت دقيق

گذشته  مشخص  ساعت  يک  از  زمان  اينکه  تشخيص  ٢ــ 
است يا خير و بيان دقيق تر زمان

٣ــ درک صحيح از پيوستگی زمان و بيان تقريبی ساعت

روش تدريس
∗ ماکتی از ساعت طراحی کرده و ساعت های 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 کمی به..... مانده است را آموزش 

دهيد.
∗∗ با مراجعه به تصوير آغازين بخش در مورد مدت زمانی 
مثال  برای  دهيد.  توضيح  می انجامد،  طول  به  فرش  يک  بافتن  که 
می توانيد بگوييد يک کارگر فرش باف از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ کار 
 ۵ تا  ظهر  از  بعد   ۱ ساعت  از  دوباره  نماز  و  ناهار  از  بعد  می کند. 

بعداز ظهر کار می کند. يعنی اگر در روز ۸ ساعت کار کند بافتن يک فرش چند ماه زمان نياز داد.
∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه ابتدا خواندن ساعت های دقيق را انجام دهيد، سپس با توضيح حرکت عقربه های ساعت 

شمار که از يک عدد عبور کرده و يا به عدد بعدی نرسيده از دانش آموزان بخواهيد تمرين های قسمت پايين را انجام دهند.

توصيه های 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 کالس 
درس صبح ساعت ۸ شروع می شود. زنگ دوم قبل از ساعت ۱۰ تمام می شود. مدرسه وقتی تعطيل می شود که ساعت از ۱۲ گذشته 

است و مثال هايی به همين ترتيب می توانيد طرح کنيد.
٣ــ در حل فعاليت های 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

کامل  و  عمودی  و  افقی  محور  به  نسبت  تقارن  درک  ٢ــ 
کردن شکل

٣ــ نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹
٤ــ خالقيت در طراحی يک شکل متقارن

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با تا کردن تعدادی کاغذ 
اين  از  يکی  در  سپس  کنند.  تقسيم  مساوی  قسمت   ۴ به  را  آن 
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 باال را در قسمت پايين کپی کنند تا موضوع 

تقارن نسبت به دو خط افقی و عمودی بهتر درک شود.
دانش آموزان  از  و  کنيد  نگاه  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
بخواهيد فرش را به ۴ مستطيل مساوی تقسيم کنند، سپس نقطه ای 

را در يکی از مستطيل ها مشخص کرده و نسبت محورهای افقی و عمودی قرينه های آن را پيدا کنند. در مورد شکل های قرينه ای که 
در اين فرش ديده می شود 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.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد در يک رديف بعضی از اعداد ۱ تا ۹۹ را  که شما اعالم می کنيد، 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 رنگ ها 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 آن ها بخواهيد بقيه شکل را با خالقيت 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
از  استفاده  با  شکل  يک  طراحی  با  خالقيت  پرورش  ٣ــ 

ابزار شابلون و رسم شکل های هندسی

روش تدريس
با  را  مستطيل  و  دايره  مثلث،  مربع،  هندسی  شکل های   ∗
تخته  روی  را  آنها  نام  و  ببريد  کالس  به  و  بسازيد  رنگی  مقواهای 

بنويسيد و امالی اين واژه ها را آموزش دهيد.
تصوير  در  شکل هايی  چه  بپرسيد  دانش آموزان  از   ∗∗

صفحه آغازين اين بخش ديده می شود؟
در  شابلون  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
قسمت مشخص شده يک طراحی از يک خانه يا آدمک يا طرح 
مورد عالقه خود داشته باشند. بعد از طراحی بيان کنند که از چه 

اشکال هندسی استفاده کردند و چند مرتبه.

توصيه های آموزشی
١ــ در کالس درس و محيط مدرسه توجه دانش آموزان را به شکل های هندسی جلب کنيد و از آنها بخواهيد شکل هايی را که 

می بينند، نام ببرند.
٢ــ امالی اين واژه را با دانش آموزان تمرين کنيد.

٣ــ با رجوع به صفحات قبلی کتاب درسی از دانش آموزان بخواهيد اين ۴ شکل را در صفحات مختلف کتاب پيدا کرده  و نام 
ببرند.

مثال  (برای  کردند،  بيان  منزل)  يا  (کالس  خود  اطراف  در  را  شکل   ٤ اين  مختلف  مصاديق  دانش آموزان  اينکه  از  پس  ٤ــ 
مستطيل: تخته کالس. دايره: چرخ ماشين) از آنها بپرسيد کدام يک از اين ٤ شکل بيشتر ديده می شوند؟
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اهداف
١ــ حل مسئله با استفاده از چوب خط يا رسم شکل

حل  هنگام  در  تفريق  يا  جمع  عبارت  نوشتن  توانايی  ٢ــ 
مسئله

٣ــ تمرين پيدا کردن پاسخ جمع و تفريق عبارتها با کمک 
چوب خط يا شکل

روش تدريس
∗ ابتدا برای دانش آموزان مسئله هايی مطرح کنيد و از آنها 
کنند.  حل  را  آن  چينه  مثل  ملموس  اشياء  از  استفاده  با  بخواهيد 

عبارت جمع يا تفريقی را که انجام داده اند، بنويسند.
بافتن  برای  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  طراحی  را  مسئله هايی  فرش 
مثال  برای  کنند.  حل  را  مسئله  ملموس  اشياء  از  استفاده  با 
قرمز  نخ  بسته   ۷ فرش  نيمی از  بافتن  برای  بگوييد  می توانيد 
قرمز  نخ  بسته  چند  فرش  تمام  بافتن  برای  است،  شده  استفاده 

الزم است؟
∗∗∗ با تأکيد بر خواندن صورت مسئله توسط دانش آموزان از آنها بخواهيد مسئله ها را حل کنند و به نوشتن عبارت جمع يا 

تفريق تأکيد کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد بعد از حل مسئله عبارت جمع يا تفريق را بنويسند و پاسخ را با جلونويسی ارائه کنند.

٢ــ از اين صفحه نوشتن عبارت های جمع و يا تفريق مرتبط با مسئله خواسته می شود. 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 زيرمسئله ها در يک مسئله دو مرحله ای
٣ــ تمرين نوشتن عبارت های جمع و تفريق و جلونويسی

مقايسه  و  اجسام  سنگينی  يا  سبکی  تشخيص  تمرين  ٤ــ 
آنها

روش تدريس
از  می توانيد  همچنين  ببريد.  کالس  به  مختلفی  اجسام   ∗
اشيايی که در کالس موجود است، استفاده کنيد. دو شیء را به 
دانش آموزان بدهيد تا در دست بگيرند و بگوييد کدام يک سبک تر 
يا سنگين تر است. به اين ترتيب کاربرد اين واژه ها را تمرين کنيد. 
يا  سبک ترين  واژه های  می توانيد  شٔی  چند  مقايسه  در  همچنين 

سنگين ترين را نيز به کار ببريد.
∗∗ با نمايش مجدد تصوير فرش در مورد سبک يا سنگين 
مثال  برای  کنيد.  گفتگو  دانش آموزان  با  فرش ها  انواع  بودن 
فرش های پشمی دستباف سنگين تر از فرش های ماشينی هستند.

∗∗∗ در انجام فعاليت های اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد پس از خواندن صورت مسئله مراحل حل آن (يا همان زير 
مسئله ها) را تشخيص دهند. در اين مسئله ها بخشی از عمليات مورد نظر جهت راهنمايی و همچنين آموزش نحوه نوشتن پاسخ ها آمده 

است. در پايين صفحه نيز تشخيص اجسام سبک و سنگين مورد نظر است.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد ابتدا در هر مرحله  حل مسئله را به صورت کالمی توضيح دهند.

٢ــ برای تشخيص سبکی و يا سنگينی اشياء ابتدا به دانش آموزان دو شیء بدهيد که با يکديگر مقايسه کنند سپس ۳ شیء و در 
انتها ۴ شیء را با يکديگر مقايسه کنند تا مقايسه جرم اجسام برای آنها به صورت تقريبی مفهوم شود.

و  مسئله ها  زير  تشخيص  به خصوص  و  مسئله  حل  در  را  آنها  توانايی  و  کنيد  طرح  دانش آموزان  برای  مشابهی  مسئله های  ٣ــ 
مراحل حل بسنجيد. در صورتی که مسئله را با رسم شکل به درستی حل می کنند در خصوص نحوه نوشتن عمليات و عبارات جمع و 

تفريق سخت گيری نکنيد اما به مرور نوشتن عبارات را از دانش آموزان خواستار شويد.
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آينه
و  باال  آينه؛  در  راست  و  چپ  آينه ای؛  تقارن  مفاهيم:  ــ 

پايين در آينه.
و  صورت ها  حوله  با  شستن؛  رو  و  دست  مهارت ها:  ــ 

دست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن.
ــ نگرش ها: 

کمک  روزمره  زندگی  مسائل  حل  در  تقارن  از  ١ــ 
می گيريم.

٢ــ چپ و راست ما در آينه جابه جا می شود اما باال و پايين 
جابه جا نمی شود.

ــ تأثيرات شناختی:
١ــ مؤمن آينه مؤمن است.

نشان  را  حقيقت  آينه ای  مانند  می شود،  تزکيه  که  قلبی  ٢ــ 
می دهد.

٣ــ دل، مانند آينه ای است که بايد آن را تميز نگه داريم.
ــ تم شناختی

دل: در مورد تشابه باورهای دينی ما به موقعيت های زندگی روزمره مثال هايی که می شناسيد به دانش آموزان گوشزد کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ از ۱ تا ۱۰۰ را به ترتيب روی جدول بنويسيد. برای پاسخ به ساير سؤاالت، جدول را در دفتر خود رسم کنيد.
٢ــ با شمارش ۲ تا ۲تايی الی ۹ تا ۹ تايی هر کدام را با رنگ های مختلف روی خانه های جدول عالمت بزنيد و الگوهای به 

دست آمده را بررسی کنيد.
٣ــ الگوهای مربوط به شمارش ۲ تا ۲ تا، ۴ تا ۴ تا، ۶ تا ۶ تا و ۸ تا ۸ تا چه ارتباطی دارند؟

٤ــ الگوهای شمارشی ۳ تا ۳ تا و ۶ تا ۶ تا و ۹ تا ۹ تا چه ارتباطی دارند؟
٥ــ الگوهای شمارشی ۵ تا ۵ تا و ۷ تا ۷ تا در چه نقاطی مشترک هستند؟
٦ــ الگوهای شمارشی ۷ تا ۷ تا و ۸ تا ۸ تا در چند مربع مشترک هستند؟
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اهداف
١ــ شمارش ۸ تا ۸ تا با استفاده از شکل.

رسم  از  استفاده  با  مرحله ای  دو  مسائل  حل  تمرين  ٢ــ 
شکل.

روش تدريس
آنها  از  و  بدهيد   دانش آموزان  به  چينه  تعدادی  ابتدا   ∗
بخواهيد آنها را به دسته های ۸ تايی تقسيم کنند، سپس ۸ تا از آن 
را بردارند و بگويند چند تا می شود. به همين ترتيب با شمارش ۸ تا 

۸ تا رو به جلو، الگوهای شمارشی را کامل کنند.
کاشی های  و  برگرديد  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
دستشويی ها را با شمارش ۸ تا ۸ تا مشخص کنيد و هشتمين کاشی 
را با نوشتن عدد مربوطه مشخص کنيد، سپس عددها را از زياد 

به کم بخوانيد.
و  شروع  مربع ها  شمردن  با  را   ۱۷۰ صفحه  فعاليت   ∗∗∗
سپس به کمک آن الگوی شمارش ٨ تا ٨ تا را کامل کنند در پايان 

مسئله های پايين صفحه را بخوانند و با استفاده از شکل های رسم شده پاسخ دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان شمردن ۸تايی را به کمک شکل انجام می دهند. بنابراين از تفريق کردن يا ادامه دادن الگوها پرهيز شود.

٢ــ در حل مسئله ها به هيچ وجه محاسبه هايی مثل ۸+۲۴ يا ۴ــ۳۲ مورد نظر نيست، بلکه دانش آموزان پاسخ عبارت هايی مثل 
همراه  تفريق را به  عبارت ، جمع يا  پاسخ  کردن  پيدا  البته می توانند پس از  پيدا می کنند.  شکل  کمک  با  صرفاً  تفريق ها را  اين جمع و 

جلونويسی نوشته و پاسخ خود را کامل تر نشان دهند.
الگوهای  و  شکل ها  از  می توانند  دانش آموزان  می شود،  ارائه  آموزگار  توسط  که  مشابهی  تمرين های  يا  مسئله ها  حل  در  ٣ــ 
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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اهداف
١ــ درک عدد ۱۰۰ با جدول ارزش مکانی.

٢ــ آشنايی با عدد ۱۰۰ و جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰.
٣ــ درک مدت زمان انجام چند فعاليت و مقايسه آن ها.

روش تدريس
يک  از  بدهيد.  ده تايی  بسته  تعدادی  دانش آموزان  به   ∗
کنيد  سؤال  را  آن  به  مربوط   عدد  و  کنيد  شروع  تايی   ۱۰ دسته 
بپرسيد  را  مربوطه  عدد  بار  هر  و  کنيد  اضافه  تا   ۱۰ تا   ۱۰ سپس 
تا به ۱۰ بسته ۱۰ تايی برسيد. سپس عدد ۱۰۰ را به آنها معرفی 
کنيد و جدول ارزش مکانی را رسم کرده و يک بسته صدتايی را 

در جدول بنويسيد.
از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
کمک  به  را  جدول  آخر  رديف  بخواهيد  دانش آموزان 
عدد  از  يکی  يکی  کردن  اضافه  با  تا  کنند  کامل  دانش آموزان 

برسند.  ۱۰۰ مجددًا به   ۹۰
از  پايان  در  کنيد.  معرفی  را   ۱۰۰ عدد  ديگر  بار  يک  سؤال ها  به  دادن  پاسخ  و  کتاب  به  مربوط  فعاليت  انجام  با  حال   ∗∗∗

دانش آموزان بخواهيد تمرين پايين صفحه را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف، آموزش عددهای سه رقمی نيست، بلکه عدد ۱۰۰ صرفاً برای تکميل جدول مطرح شده است.

کنيد.  بيان  دانش آموزان  برای  کالمی  صورت  به  را  مصاديق  است  بهتر  کار  انجام  زمان  مدت  به  مربوط  فعاليت  انجام  در  ٢ــ 
به  برود؟  مدرسه  حياط  به  درس  کالس  از  بخواهد  يا  می کشد  طول  بيشتر  بيايد  مدرسه  به  منزل  از  بخواهد  فردی  اگر  نمونه  به عنوان 

اين ترتيب زمينه را برای انجام فعاليت آماده کنيد.
٣ــ با توجه به اينکه آموزش عددهای ۳ رقمی در کالس دوم مطرح می شود، بيش از موارد ذکر شده در خصوص عدد ۱۰۰ 

اقدامی انجام ندهيد.



199199

اهداف
١ــ تمرين نوشتن عددهای پشت سر هم با شروع يا 

پايان های متفاوت.
با   ۱۰ و   ۵ مضارب  عددهای  نوشتن  تمرين  ٢ــ 

شروع های مختلف بدون شکل.
٣ــ تمرين عددنويسی با توجه به دستورالعمل.

روش تدريس
را  عددهايی  شفاهی  صورت  به  درس  کالس  در   ∗
شما  نظر  مورد  عدد  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  بيان 
را بنويسند. سپس از آنها بخواهيد از عددی که شما اعالم 
تا  و  کنند  هم  سر  پشت  عددهای  نوشتن  به  شروع  می کنيد 

عددی که شما می گوييد کار را خاتمه دهند.
بيان های  با  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
مختلف جدول را کامل کنيد برای مثال بگوييد ستون آخر 
(شمارش ۱۰ تا ۱۰ تا) را کامل کنند و يا از عدد ۳ شروع 
کرده و عددها را به ترتيب بنويسند تا به ۴۰ برسند. به اين 
کامل  را   ۱۰۰ تا   ۱ اعداد  جدول  شما  دستورات  با  ترتيب 

کنند.
∗∗∗ پس از انجام فعاليت اين صفحه خواندن دستورالعمل ها را نيز به دانش آموزان واگذار کنيد تا آنها تمرين خواندن و درک 

کردن و دنبال کردن دستورات را بياموزند.

توصيه های آموزشی
نمايش  جدول  در  را  صفحه  اين  عددی  الگوهای  و  برگرديد   ۱۰۰ تا   ۱ اعداد  جدول  به  کرديد  نياز  احساس  زمان  هر  ١ــ 

دهيد.
تمرين  را  ديگر  بخش های  مناسب  فرصت های  در  است.  شده  تمرين   ۱۰۰ تا   ۱ عددهای  از  بخشی  صفحه  اين  در  ٢ــ 

کنيد.
نشود. تبديل  دانش آموزان  برای  کننده  خسته  کاری  به  عددنويسی  شيؤه  اين  که  کنيد  مراقبت  ٣ــ 
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اهداف
١ــ شمارش 9 تا 9 تا به کمک شکل.

چوب  یا  شکل  رسم  از  استفاده  با  مسئله  حل  ٢ــ 
خط.

روش تدریس
به  تا را  تا 9  به کمک اشیاء مختلف شمارش 9   ∗
اینکه الگوی عددی  از  صورت ملموس تمرین کنید، پس 

شمارش پیدا شد عددها را از آخر بخوانید و تمرین کنید.
∗∗ با کمک اعداد 1 تا 100 که در صفحه آغازین 
صورت های  به  را  تا   9 تا   9 شمارش  دارد  قرار  بخش 

مختلف تمرین کنید.
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا رنگ های 
دانش آموزان  برای  را  شکل  تایی   9 بسته های  و  مختلف 
توضیح دهید و سپس از آنها بخواهید الگوهای عددی را 
کامل کنند. در آخر مسئله ها را با استفاده از رسم شکل یا 

چوب خط حل کنند.

توصیه های آموزشی
١ــ شمارش 9 تا 9 تا رو به جلو یا عقب فقط با استفاده از شکل انجام شود و تمرین ذهنی نکنید.

٢ــ در حل مسئله ها دانش آموزان را تشویق کنید که پس از رسم شکل عبارت های جمع و تفریق و جلونویسی جواب آخر را 
انجام دهند.

٣ــ در کشیدن شکل برای عددی مثل 27، رسم 2 مستطیل 10 خانه ای برای بسته های 10 تایی 7 مربع کوچک برای 7 تا یکی 
کفایت می کند و با خط زدن 9 تا 9 تا از مربع ها می توانند 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
ناکافی  اطالعات  يا  اضافی  اطالعات  تشخيص  ١ــ 

يک مسئله.
در  آن  نمايش  ديدن  و  الگويابی  مفهوم  درک  ٢ــ 

ساعت و ادامه دادن الگو.

روش تدريس
∗ برای دانش آموزان مسئله های مختلفی طرح کنيد 
و از آنها در مورد داده ها و خواسته های اين مسئله ها سؤال 
چه  برسد  نتيجه  به  مسئله  اينکه  برای  بپرسيد  سپس  کنيد. 

چيزی کم يا چه چيزی اضافه است.
داستانی  و  برگشته  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
کم  فرضياتی  که  گونه ای  به  کرده  بيان  تصوير  اين  با  مرتبط 
يا اضافه داشته باشد. و از دانش آموزان بخواهيد در مورد 

مسئله و کمبودها و اضافاتی که دارد، توضيح دهند.
∗∗∗ با توجه به توانايی هايی که دانش آموزان کسب 
کرده اند فعاليت صفحه ۱۷۴ کتاب را انجام دهند. ابتدا آنها 
مسئله  خواسته های  و  داده ها  مورد  در  که  کنيد  تشويق  را 

توضيح دهند و اشاره کنند چه اطالعاتی کم يا اضافه است. اگر مسئله ای اطالعات ناکافی داشت آن را حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ توانايی تحليل اطالعات در ارتقای قدرت فهم دانش آموز کمک زيادی می کند. از کليشه سازی يا مهم جلوه دادن بعضی 

از واژه ها در مسئله ها و يا عددهای مطرح شده در صورت مسئله جلوگيری می کند.
٢ــ دانش آموزان بايد عالوه بر نوشتن ساعت ها الگوی مربوط به آن را تشخيص داده و عقربه های ساعت آخر را بکشند.

٣ــ در کالس شرايطی را فراهم سازيد تا دانش آموزان در مورد صورت مسئله ها گفتگو کنند و داده ها، خواسته ها و اطالعات 
اضافه يا کم مسئله را به بحث بگذارند.

٤ــ در مسئلٔه اول اين صفحه، هدف اين است که دانش آموزان خواستٔه مسئله يعنی تعداد صندلی های اتوبوس را تشخيص و به 
ساير اطالعات داده شدٔه مسئله توجه نکنند.
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اهداف
ابزارها و  استفاده از  توانايی طراحی فرش با  ١ــ 

کليه آموخته ها.
٢ــ پرورش خالقيت و ابتکار دانش آموزان.

روش تدريس
به  را  شابلون  و  کش  خط  ابزارهای  با  کار   ∗
دانش آموزان يادآوری کنيد. صفحاتی از کتاب درسی که 
اختصاص  ابزار  از  استفاده  ترسيمی و  کارهای  تکميل  به 
داشت را مرور کنيد. عالوه بر آن قرينه کردن و تقارن های 
همچنين  کنيد.  يادآوری  را  قسمتی  چهار  يا  نيمه ای  دو 
می توانيد تعدادی تصوير فرش يا گليم را به دانش آموزان 

نشان دهيد.
در  و  کرده  مراجعه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
مورد آينه و تقارن موجود در آن توضيح دهيد و به کاربرد 

آن در طراحی فرش اشاره کنيد.
از  و  کنيد  باز  را  کتاب  آخر  صفحه   ∗∗∗
در  را  خود  هفته های  آخر  تمام  بخواهيد  دانش آموزان 

کامل کردن طرح فرش به کار برند.

توصيه های آموزشی
کمک  دانش آموزان  به  عمودی  و  افقی  خطهای  ترسيم  با  می توانيد  دارند،  مشکل  تقارن  تشخيص  در  دانش آموزان  اگر  ١ــ 

کنيد.
٢ــ ايده های جالب را در کالس پررنگ مطرح کنيد و دانش آموزان را تشويق کنيد که طرح های ابتکاری و خالقانه ارائه کنند.
٣ــ در صورت لزوم به صفحات قبلی کتاب برگشته و طرح های مختلف و تمرين های گوناگون را مرور کنيد تا زمينه برای بروز 

خالقيت دانش آموزان ايجاد شود.
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