رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ /راﺳﺖ ،اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ،وﺳﻂ /ﮐﻨﺎر /ﺑﻴﻦ،
ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺎرک ،ﺗﻮپ ﺑﺎزی،
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻮﺳﺘﺎن
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
۱ــ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶ ﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
۲ــ ﻣﺸﻮرت ،ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
۳ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺻﺤﺖ
ﺣﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺳﻤﻌﯽ
۲ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻋﺪدی
۳ــ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﺑﺼﺮی
۴ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﺗﻨﻮع درﺑﻮﺳﺘﺎن :در ﻣﻮرد آداب ﺗﻔﺮﻳﺢ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻴﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
۱ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﻫﺎی روی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ﻫﺎی روی دو
ٔ
۳ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ آﻗﺎﻳﺎن؟
۴ــ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ آدم ﻫﺎ؟
 ۵ــ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻞ و ﺑﻴﻠﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﻄﻞ و ﺑﻴﻠﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻮپ ﻫﺎ؟
۶ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
۷ــ دو دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ٔ
 ۸ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
٩ــ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
۱ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﺎ
۲ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﺘﺮی و ﺑﻴﺸﺘﺮی و ﺗﺸﺨﻴﺺ ٔ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۳ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و  ۳ﭼﻴﻨﻪ
زرد ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۳ﭼﻴﻨﻪ از
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ۶ﭼﻴﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ۲ .ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و
 ۱ﭼﻴﻨﻪ زرد ۱ ،ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و  ۲ﭼﻴﻨﻪ زرد ۳ ،ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ و ﻳﺎ  ۳ﭼﻴﻨﻪ
زرد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد  ۳ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮای
ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ روی ﻫﺮ ﻣﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻌﺪاد واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻴﺰ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ،ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری
)ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻓﺮاد( از ﭼﻮب ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ اول ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ٔ
دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم
اداﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ٔ
دﺳﺘﻪ دوم ﭼﻮب ﺧﻂ را در ٔ
ﺗﻌﺪاد ٔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ ﻫﺎ
در ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻈﺎم دار وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮده و در ﺟﺪول ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ .در
ﻣﻮرد ﻧﻈﻢ ﺟﺪول ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
٢
٢
١

١
٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ــ توانایی نوشتن عبارت تفریق ،با توجه به تصاویر.
2ــ درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس

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

توصیه  های آموزشی

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

1ــ آشنایی با راهبرد رسم شکل برای پیدا کردن حاصل

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

روش تدریس

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

توصیه  های آموزشی

1ــ یکی از راهبرد های حل مسئله ،رسم شکل است که دانش آموزان در این فعالیت با این راهبرد آشنا می شوند.
2ــ تا این بخش کتاب پیدا کردن حاصل یک جمع مانند نمونه های داده شده برای دانش آموزان به شکل یک مسئله است اما
کم کم با تمرین و تکرار جمع های مختلف ممکن است حاصل را به صورت ذهنی و بدون نیاز به رسم شکل یا استفاده از اشیاء به دست
جنبه تمرین محاسباتی دارد.
آورند .در این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها
مسئله آنها نیست و ٔ
ٔ
3ــ در رنگ کردن مربع ها و یا حتی کشیدن شکل می توانند از دو رنگ مختلف استفاده کنند.
4ــ تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد  6را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد  6با نماد دیگر آن اجتناب کنید.
  5ــ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب  5و  ٥مربع ها جلب کنید.
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اﻫﺪاف
۱ــ درک اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻳﮏ ﺷﮑﻞ.
۲ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ.
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺷﯽء و اﺳﺘﻔﺎده از واژه
ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ.

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

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

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

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

124
4

اﻫﺪاف
۱ــ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن.
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن.
۳ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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