اﻫﺪاف
١ــ ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ.
٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ.
٣ــ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ.
٤ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ
.۴*۴

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﭼﻮب ﺧﻂ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﺎد ﻋﺪد

ﭼﻮب ﺧﻂ

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

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

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان از رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
۲ــ درﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﻳﺎ ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﻤﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ( و ﻳﺎ ﺿﻠﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درب ﺧﺎﻧﻪ
 ۳×۱اﺳﺖ .ﻳﺎ درب ﻳﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
۳ــ درﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﮐﺸﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.
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