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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.



81

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.



93

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 
۶ را طوری بسازند که هرطرف تساوی يک  رابسازند. تساوی ۶

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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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.


