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رفتن به بوستان
ــ مفاهيم: چپ /راست، اول تا پنجم، وسط /کنار/ بين، 

جلو / پشت، جلو / عقب
بازی،  توپ  پارک،  صندلی  روی  نشستن  مهارت  ها:  ــ 

بازی  های مناسب برای بوستان 
ــ نگرش  ها:

۱ــ بعضی از دانش ها قديمی است اما هنوز کاربرد دارد. 
۲ــ مشورت، پايه تصميم گيری است.

صحت  و  سهولت  به  مشورت  مسئله،  حل  هنگام  در  ۳ــ 
حل کمک می کند.

ــ تأثيرات شناختی:
۱ــ حافظه شمارشی سمعی 

۲ــ شناخت ساختار های عددی 
۳ــ حافظه شمارشی بصری

۴ــ شناخت ساختار های هندسی
ــ تم شناختی: 

تنوع دربوستان: در مورد آداب تفريح در بوستان نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان تذکر دهيد.
ارتباط با صفحات ديگر اين بخش 

۱ــ تعداد برگ  های روی هر يک از شاخه ها را بشماريد.
۲ــ تعداد برگ  های روی دو شاخٔه همسايه را مقايسه کنيد.

۳ــ چند نفر در تصوير ديده می شوند؟ خانم ها بيشترند يا آقايان؟
۴ــ چند پروانه در تصوير ديده می شوند؟ پروانه ها بيشترند يا آدم ها؟

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

۷ــ دو دوستی که روی نيمکت نشسته اند دربارٔه چه چيزی صحبت می کنند؟
۸  ــ فکر می کنيد دو نفری که توپ بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟

٩ــ فکر می کنيد دو نفری که بدمينتون بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟
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اهداف
۱ــ درک مفهوم مقايسه

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

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

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

کنيد.
∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتری 

تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری 
دارد را رنگ کنند.

توصيه های آموزشی
۱ــ انجام فعاليت  هايی مانند نمونه های زير توصيه می شود.

 از دانش آموزان بخواهيد تعداد خانه هايی که يک طبقه هستند و تعداد خانه های  ۲ طبقه يک کوچه يا يک خيابان را با يکديگر 
مقايسه کنند.

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

۲ــ در صورتيکه دانش آموزان با ديدن عدد های هر دسته نمی توانند دستٔه کمتر را تشخيص دهند، بهتر است شکل های هر دو 
دسته را يک به يک (تناظر يک  به  يک) مقايسه کرده تا دسته ای که کمتر است، معلوم شود. پس از آن توجه دانش آموزان را به عدد 

مربوطه جلب کنيد تا کم کم زمينه برای تشخيص و مقايسه عدد ها فراهم شود.
٣ــ اين صفحه زمينه ساز معرفی نماد کمتر ــ بيشتر است.

٤ــ رابطه ی دو طرفٔه کمتر و بيشتر را تأکيد کنيد. اگر دستٔه سمت چپ کمتر باشد، پس دستٔه سمت راست بيشتر است.
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اهداف
۱ــ آشنايی و به کار بردن نماد کمتر و بيشتر 

۲ــ خواندن عبارت  های نامساوی عددی به دو صورت 

روش تدريس 
از  بيشتر  يا  کمتر  نماد  از  استفاده  با  می توانيد   ∗
لوبيا را  يا  نخود  مانند  دلخواه  اشيا  تعداد  بخواهيد  دانش آموزان 
که  گونه ای  به  دهند  قرار  مقايسه  عالمت  آنها  بين  و  کنند  مقايسه 
دهنٔه باز به سمت تعداد بيشتر باشد، سپس با صدای بلند عبارت 
تا   ۷ از  کمتر  نخود  تا   ۵ نمونه  عنوان  به  بخوانند  طرف  دو  از  را 

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

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

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

توصيه  های آموزشی
۱ــ با توجه به اينکه اين صفحه شروع آموزش نماد می باشد؛

در اين صفحه تنها از نماد > استفاده شده است، اما خواندن هر دو طرف توصيه می شود يعنی ۷ >۵ را هم ۵ کمتر از ۷ بيان 
کنيد و هم ۷ بيشتر از ۵.

۲ــ هدف استفاده از نماد کمتر، بيشتر و يا مساوی است، لذا انتظار نداشته باشيد که دانش آموزان سريع کار با  اين نماد ها را ياد 
بگيرند. بلکه به مرور و طی فعاليت هايی که انجام می دهيد، يادگيری تثبيت می شود.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد از نماد >يا  برای مقايسه اشيا داخل منزل استفاده کنند. 
۴ــ در اين صفحه از نماد های مختلف نمايش عدد ها مثل انگشتان دست بی  چينه و چوب خط استفاده شده است.
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اهداف
۱ــ شناخت عدد ۹ به صورت ترکيب ۵ و ۴.

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

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

۱، و....
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد از آنها بخواهيد بگويند 
چند تا از شاخه  های درخت ۹ تا برگ دارند، چند تا از برگ ها در 
يک طرف شاخه قرار دارند و چند تای ديگر در طرف ديگر شاخه 
هستند يا آنقدر پروانه روی اين صفحه بکشيد تا تعداد پروانه  ها به 

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

دهند.

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

۲ــ دانش آموز به اين درک برسد که ۹ همان ۵ و ۴ است.
۳ــ از دانش آموزان بخواهيد داستانی در مورد عدد ۹ و ترکيبات مختلف عدد ۹ بسازند و در منزل برای والدينشان بيان کنند.

۴ــ به صفحات قبل کتاب مراجعه کنيد و با يادآوری ابزار های مختلف مثل چينه، انگشت، کيک، چوب خط و… ، و نمايش 
آن به صورت ۵ و ۴ مفهوم عدد ۹ را مرور کنند.
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اهداف
۱ــ تشخيص و به کار بردن صحيح نماد کمتر و بيشتر.

۲ــ تمرين تشخيص و ادامه دادن الگوی شطرنجی 

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی نخود در يک طرف 
و تعدادی عدس در طرف ديگر قرار دهند، ابتدا بگويند که کدام 
که  گونه ای  به  برده  کار  به  را  يا <  نماد >  سپس  است  بيشتر  يک 
د هانٔه باز نماد به طرف عدد بيشتر باشد. سپس عبارت عددی را از 
دو طرف بخوانند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف 

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

دهند.
∗∗∗ با توجه به اينکه هدف اين صفحه تشخيص قرار دادن 
نماد > يا <، با توجه به عدد های هر دسته می باشد، همزمان با انجام 

هر فعاليت عبارت نامساوی را از دو طرف بخوانند، تا با اين تمرين دانش آموز ياد بگيرد که عدد بزرگتر مقابل د هانه باز عالمت و عدد 
کوچکتر مقابل قسمت بسته عالمت قرار می گيرد. سپس الگو های پايين صفحه را ادامه دهند. در مورد شکلی که تکرار می شود با 

دانش آموزان گفتگو کنيد.

توصيه  های آموزشی
۱ــ دانش آموز در اين صفحه بايد به تشخيص بيشتر يا کمتری تعداد يک دسته و به کارگيری نماد مربوط به هر يک دست يابد و 

مهارت الزم و توانايی خواندن از هر دو طرف را کسب کند.
۲ــ در الگوی شطرنجی بايد قانون مربوط به الگو و شکل تکرار شونده را تشخيص دهد، سپس به ادامه دادن الگوی مربوط 

بپردازد.
۳ــ برای تمرين مقايسٔه عدد ها ابتدا از نماد های مختلف عدد مثل انگشتان دست، چينه، چوب خط و… استفاده کنيد. سپس 

مرحله به مرحله به حذف اشيا و شکل ها بپردازيد تا صرفاً با ديدن عددهای دو دسته دانش آموزان بتوانند مقايسه را انجام دهند.
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اهداف
۱ــ تکميل جدول شگفت انگيز ۹ × ۹.

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

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

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

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

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

صفحه را انجام دهند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ جدول های شگفت انگيز طراحی شده، متناسب با سطح يادگيری دانش آموزان است، از آنها بخواهيد که در منزل از حل 

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

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

انجام  اين فعاليت حوصله داشته باشيد تا موضوع برای دانش آموزان به مرور جا بيفتد.
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اهداف
۱ــ درک نمايش ستونی عدد و توانايی تبديل نمايش ستونی 

به عددی و برعکس.
۲ــ درک مقايسه عدد ها از طريق نمايش ستونی آنها.
۳ــ مقايسه يک طول مشخص با واحد های مختلف.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان عددی را با انگشتان دست خود نشان 
بدهيد و از آنها بخواهيد به اندازه عدد داده شده چينه قرار دهند، به 
همين ترتيب عدد ديگری را بدهيد و از آنها بخواهيد همين فعاليت 
را انجام دهند، سپس از آنها بخواهيد که اعداد را از نظر ارتفاع 

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

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

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

می باشد را حل کنند.

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

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

٣ــ در صورتيکه قصه داريد مشابه فعاليت پايين صفحه تمرين دست ورزی برای دانش آموزان تعريف کنيد، مراقب باشيد که 
طول هايی انتخاب شود که به تعداد دقيقی از واحد اندازه گيری باشد و پس از اندازه گيری مقداری از طول اضافه يا کم نيايد.
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رفتن به رستوران
کنار /  وسط /  دهم،  الی  اول  راست،  چپ /  مفاهيم:  ــ 

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

پرداخت صورتحساب. 
ــ نگرش ها:

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

بگوييم  اين است که  پديده  يک  توضيح  برای  يک راه  ۲ــ 
يک چيز چطور شبيه چيز ديگری است.

ــ تأثيرات شناختی:
۱ــ فرهنگ پرسيدن

۲ــ تبيين و روشن کردن حقيقت برای ديگران
۳ــ روابط خانوادگی خارج از خانه

ــ تم شناختی: 
غذا خوردن در رستوران: در مورد آداب غذا خوردن در رستوران نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد.

ارتباط با صفحات بخش: 
۱ــ دو دستٔه پنج نفری را در اين تصوير مشخص کنيد.

۲ــ تعداد ليوان ها، بشقاب ها و کاسه ها را با افرادی که پشت ميز نشسته اند، متناظر کنيد.
۳ــ در هر ميز چند خانم نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد آقايان در هر ميز چند نفر است.
۴ــ در هر ميز چند آقا نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد خانم ها در هر ميز چند نفر است.

۵  ــ در کل تصوير چند آقا می بينيد؟ چند خانم؟ کدام بيشترند؟
۶  ــ در کل تصوير چند بچه می بينيد؟ چند بزرگسال؟ کدام بيشترند؟

۷ــ اشيايی را که به تعداد مساوی در تصوير مشاهده می شوند، نام ببريد.
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اهداف
۱ــ انجام عمل جمع با انتقال انگشتان يک دست به دست 

ديگر.
۲ــ آموزش نماد جمع.

۳ــ درک مفهوم جمع و حاصل آن و نوشتن يک تساوی 
جمع.

روش تدريس
فعاليت  چينه ها  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
و  طرف  يک  در  را  چينه  سه  ابتدا  دهند.  انجام  زير  صورت  به  را 
يک چينه را در طرف ديگر قرار دهند و با بيان اينکه ۳ چينه را با ۱ 
چينه جمع کنيد، از آنها بخواهيد، ۴ چينه را در کنار يکديگر قرار 
دهند و حاصل را بيان کنند، اين فعاليت را می توانيد با اشيا ديگر و 

عدد های ديگر با حاصل کمتر از ۱۰ انجام دهيد.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگرديد. با طرح مسائل مختلف 
با توجه به تصوير از دانش آموزان بخواهيد عبارت جمع مربوط به 

مسئلٔه شما را بيان کنند. برای مثال تعداد دختر های ميز سمت چپ و دختر های ميز سمت راست روی هم چند تا می شود؟
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد با بستن هر انگشت از دست چپ يک انگشت از دست راست را باز کنند و به اين ترتيب حاصل 

جمع را با انگشتان دست نمايش دهند.
سپس برای هر تصوير يک عدد نوشته و عدد مربوط به حاصل جمع را که با انگشتان به دست آورده اند، بعد از تساوی بنويسند. 

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

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

کنيد.
۲ــ در عمل انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر، اگر دانش آموزان همزمان تعداد بيشتری از انگشتان دست چپ را بستند 

و معادل آن انگشتان دست راست را باز کردند، آنها را تشويق کنيد.
۳ــ نحؤه خواندن يک عبارت جمع را آموزش دهيد. برای مثال اولين جمع اين صفحه به صورت « سه به اضافٔه يک مساوی 

چهار» خوانده می شود.
۴ــ می توانيد به صفحات قبل کتاب که به صورت غير مستقيم مفهوم جمع را آموزش داده است، برگرديد و همان فعاليت  ها را 

با نوشتن و يا بيان عبارت جمع مرور و تمرين کنيد.
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اهداف
۱ــ پيدا کردن حاصل جمع با رسم چوب خط.

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

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

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

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

بپرسيد. به گونه ای که دانش آموزان بتواند تعداد افراد هر خانواده را با جمع کردن، بدست آورند. از آنها بخواهيد برای سرشماری 
(جمع کردن افراد) از چوب خط استفاده کنند.

∗∗∗ در انجام فعاليت باالی صفحه به دانش آموزان آموزش دهيد که ابتدا برای دستٔه اول چوب خط رسم کنند. سپس به 
انجام  کنند. در  شروع  بعدی را  دسته  تايی  پنج  دستٔه  شدن  کامل  طوريکه با  بکشند، به  ادامٔه قبلی  دستٔه دوم چوب خط را در  تعداد 
فعاليت پايين صفحه پس از آنکه مطابق روش  های توضيح داده شده ترکيب  های دوتايی مختلف يک عدد به دست آمد، جواب جمع  ها 
در ستون ها نظام دار وارد می شود.به عنوان نمونه ابتدا ستون سمت چپ را با عدد صفر شروع می کنيم تا عدد مقابل آن مشخص شود 
سپس می گوييم ما يکی يکی به عدد های سمت چپ اضافه می کنيم و هر بار عدد مقابل آن را تعيين کرده و در جدول می نويسيم. در 

مورد نظم جدول با دانش آموزان گفتگو کنيد.

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

کنيد.

٢
٢
١١

٢
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2ــ در رسم چوب خط ها بعد از اینکه یک بسته پنج تایی را تشکیل دادند، دسته دیگر را شروع کنند. برای راحتی کار می توانند 
برای چوب خط  های دستٔه دوم از یک رنگ دیگر استفاده کنند تا تشخیص برای آنها راحت تر باشد.

3ــ بچه  ها می توانند فعالیت ترکیبی عدد را به صورت یک بازی دو نفره انجام دهند به این صورت که یک نفر عدد را بگوید و 
نفر دیگر با دکمه یا چینه به تجزیٔه آن عدد بپردازد.

4ــ در صفحات قبل کتاب به روش  های مختلف )چینه، رنگ کردن مربع( ترکیب  های یک عدد کار شده است. می توانید به آن 
صفحات رجوع کنید و ترکیب  های یک عدد را از طرق مختلف به دست آورده و تمرین کنید.

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

6  ــ در مورد نوشتن نظام دار عدد ها در جدول  های پایین صفحه می توانید از نظم  های مختلف استفاده کنید. برای مثال ستون 
سمت چپ می تواند از صفر و یا از خود عدد شروع شود.
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اهداف
نماد  نوشتن  نحؤه  آموزش  و   ۱۰ عدد  مفهوم  درک  ۱ــ 

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

۳ــ درک ترکيب  های ۲ تايی عدد ۱۰.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد ۴ تا چينه آبی در يک طرف و 
۲ چينه سبز را در طرف ديگر قرار دهند و سپس آنها را با يکديگر 
جمع و در کنار يکديگر قرار دهند و بشمارند. همين کار را با ۳و 
در  سبز  چينه  پنج تا  بخواهيد  آنها  سپس از  دهند  انجام  ۳و۶،   ،۵
يک طرف و پنج تا چينه آبی ديگر در طرف ديگر قرار دهند، سپس 
مجموع را بشمارند با توجه به راهنمايی شما، عدد مربوطه را بيان 

کنند.
دانش آموزان  از  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
بپرسيد که مجموعٔه نفرات کدام دو ميز عدد ۱۰ می شود؟ يا ۱۰ تا 

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

پايين صفحه نوشتن نماد ۱۰ را تمرين کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ در اين صفحه نماد عدد ۱۰ بدون جدول ارزش مکانی گفته شده است. بنابراين در فرآيند آموزش از بيان عبارت  های يکی 

و ده تايی پرهيز نماييد.
۲ــ مانند فعاليت کتاب با در اختيار قرار دادن ۲، رديف مربع ۵ تايی و ۲ رنگ مختلف تمام حالت های مختلف جمع  های دوتايی 

عدد ۱۰ را به دست آوريد.
۳ــ در رنگ کردن مربع از دانش آموزان بخواهيد از سمت چپ و بدون وقفه مربع  ها را رنگ کنند.

٤ــ در اين صفحه نماد ۱۰ مانند ساير نمادهای ٠ تا ٩ آموزش داده می شود و دانش آموزان هنوز به درک رقم و عدد نرسيده اند 
و تشخيص نمی دهند که يک عدد ٢ رقمی نوشته اند.
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اهداف
يک  تکميل  در  آن  از  استفاده  و  تقارن  مفهوم  درک  ۱ــ 

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

۳ــ تمرين حل جدول شگفت انگيز ۹ × ۹.

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

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

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

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

شگفت انگيز را کامل کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ ــ توجه داشته باشيد که در هنگام رنگ کردن هر يک از مربع ها آن را با مربع مشابه سمت چپ مقايسه کنند و در صورت لزوم 

از شمردن مربع ها استفاده کنند.
۲ــ بعد از رنگ کردن مربع ها، از آنها بپرسيد که چه طرحی را رسم کرده اند. سپس از آنها بخواهيد در دو طرف شکل ريشه 

بکشند و از آنها بپرسيد، که آيا تا به حال نظير چنين طرحی روی فرش يا جايی ديده اند يا خير؟
۳ــ در کامل کردن مربع  های ۹ × ۹ تصميم گيری در خصوص نقطٔه شروع را به دانش آموزان واگذار کنيد. همچنين دانش آموزان 

بايد تصميم بگيرند که مربع مورد نظر خود را با بررسی ستون يا رديف و يا مربع  های کوچک ۳ × ۳ بدست آورند.
٤ــ در رنگ کردن شکل باالی صفحه دانش آموزان می توانند بجای بررسی تک تک مربع ها و پيدا کردن مربع نظير در سمت 

راست، يک دسته يا يک رديف مربع را در سمت چپ در نظر گرفته و مشابه آن را در سمت راست پيدا و رنگ کنند.
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اهداف
 ،۸  ،۷ عدد های  تايی  دو  ترکيبی  جمع  های  کردن  پيدا  ۱ــ 

۹ و ۱۰.
۲ــ ياد گرفتن نوشتن پاسخ  ها به صورت منظم و آشنايی با 

تفکر نظام دار.
۳ــ تمرين ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد ترکيب های مختلف ۷ چينه را 
روی ميز انجام دهند، همين فعاليت را با ۸، ۹ يا ۱۰ چينه انجام 

دهند.
يک فعاليت مناسب  اين است که در يک کيسه تعداد زيادی 
به  کردن  نگاه  بدون  دانش آموزان  و  شود  ريخته  رنگ  دو  از  مهره 
داخل کيسه به تعداد عدد مورد نظر (برای مثال ۷) مهره را خارج 
کنند و با توجه به ترکيب رنگ های به دست آمده يک عبارت جمع 
بنويسند. با برگرداندن مهره  ها به داخل کيسه دوباره به همان تعداد 

مهره در آورند و يک جمع ديگر بنويسند تا تمام حالت های ممکن به دست آيد.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحٔه آغازين بخش برگردند. مجموع نفرات هر دو ميز را به صورت  های مختلف بيان کنند. به 
عنوان نمونه جمع کل تعداد نفرات خانواده  های دو ميز ۷ نفر است که در آن ۳ نفر والدين و ۴ نفر بچه  ها هستند. به اين ترتيب جمع  های 

مختلف را تمرين کنند.
∗∗∗ دانش آموزان بايد ابتدا با انجام فعاليت  های عملی نظير استفاده از چينه  ها يا رنگ کردن مربع ترکيب  های مختلف يک 
عدد را به دست آورند. سپس برای نوشتن اين ترکيب  ها در جدول از يک نظم مشخص استفاده کنند. در پايان الگو های شطرنجی 

پايين صفحه را انجام دهند.

توصيه  های آموزشی
به  طوريکه  به  کند  پيدا  دست  عدد  يک  ترکيبی  جمع  های  بيان  مهارت  به  دانش آموز  مختلف،  تمرين  های  و  بازی  انجام  با  ۱ــ 

صورت ذهنی نيز قادر به پاسخگويی باشند.
۲ــ اگر دانش آموزان به ترتيب از سمت چپ عدد ها را از صفر بنويسند، سپس طرف سمت راست را نگاه کنند، شايد فقط يک 
الگو را ببينند و درک درستی نسبت به ترکيب عدد پيدا نکنند، بنابراين مناسب است که ابتدا ترکيب های مختلف را با روش  های عملی 

بدست آورند، سپس آنها را در يک جدول به صورت نظام دار قرار دهند.
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اهداف
۱ــ مهارت استفاده از خط کش.

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

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

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

روميزی  های سفيد رنگ استفاده کنيد.
∗∗∗ شکل نمونٔه سمت چپ را به دانش آموزان نشان دهيد 
و پس از خواندن دستورالعمل از آنها بخواهيد مانند آن شکل را با 

استفاده از همان رنگ  ها و به کمک خط کش رسم کنند.

توصيه های آموزشی
۱ــ در وصل کردن عدد های مثل هم، ممکن است دانش آموزان به گونه ای عدد ها را به هم وصل کنند که شکل مورد نظر حاصل 
نشود، برای پرهيز از چنين اشتباهی مناسب است که با توجه به رنگ های مختلف حرکت کنند. به عنوان نمونه رنگ آبی را ببيند و با 

نمونه داده شده در باال تطبيق دهند، سپس خط را به نقطه مربوطه وصل کنند.
۲ــ توانايی مقايسه و انطباق شکل با نمونٔه کوچکتر از جمله مهارت هايی است که دانش آموز در انجام اين فعاليت به آن می رسد، 

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

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

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

همسايگان، کمک خواستن از همسايگان. 
ــ نگرش ها:

۱ــ زمانی که گروهی از مردم می خواهند چيزی را بسازند 
يا چيز جديدی را امتحان کنند بايد از پيش تعيين کنند که  اين چيز 

ممکن است چه تأثيری بر مردم بگذارد.
ــ تأثيرات شناختی:

۱ــ تأثير شخصيت بر سرنوشت
۲ــ مهربانی به حيوانات
۳ــ همکاری در کار ها

ــ تم شناختی: 
مواردی  و  همسايگان  با  ارتباط  آداب  مورد  در  همسايه: 
را که برای راحتی آنان بايد در نظر گرفت، نکاتی را که می دانيد به 

دانش آموزان تذکر دهيد.
ارتباط با صفحات اين بخش:

۱ــ در اين تصوير چند کبوتر ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.
۲ــ در اين تصوير در هر جعبه چند المپ رنگی ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.

۳ــ روی هر شاخه چند برگ ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.

۴ــ چند جوجه و مرغ در تصوير ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.
۵ــ چند نفر در اين تصوير ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.
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اهداف
عبارت  يک  نوشتن  در  توانايی  تفريق و  نماد  آشنايی با  ۱ــ 

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

روش تدريس
که  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  چينه  تا   ۴ دانش آموزان  به   ∗
يک چينه را کم کنند. در انجام اين فعاليت از واژه منها يا تفريق 
استفاده کنيد تا دانش آموزان به اين درک برسند که کم کردن همان 
منها کردن است. سپس متناظر با  اين عمل يک عبارت تفريق بيان 

کنيد. همين کار را با عدد های ديگر نيز انجام دهيد.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
از  اگر  بپرسيد  نمونه  به عنوان  بپرسيد.  تفريق  درباره  را  سؤاالتی 
چهار جوجه يک جوجه برود چند جوجه می ماند؟ يا االن چند نفر 
در تصوير می بينی؟ اگر يکی از آنها برود چند نفر می ماند؟ هر بار 

يک عبارت تفريق بيان کنيد.
∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد عدد ۴ را با انگشتان نشان دهند، سپس به آنها عدد يک را با انگشتان نشان دهيد و از 
آنها بخواهيد به اين تعداد از انگشتان دست خود را ببندند، سپس بخواهيد همين فعاليت را دو نفری با يکديگر انجام دهند. پس از 
اطمينان از درستی انجام کار از آنها بخواهيد فعاليت کتاب را انجام دهند به اين صورت که با يک دست يک عدد را نشان دهند و 
با دست ديگر فرمان کم کردن را صادر کنند، تا حاصل تفريق به دست آيد. از اين بين نماد تفريق و نحؤه نوشتن يک عبارت تفريق 

را توضيح دهيد.

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

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

انگشتان دست خود ببندند.
۳ــ خواندن عبارت تفريق را با دانش آموزان تمرين کنيد.

۴ــ انتقال انگشتان به دست ديگر می تواند يکی يکی و يا در صورت کسب مهارت با بيشتر از يک انگشت انجام گيرد برای مثال 
می توان همزمان ۲ انگشت يک دست را بست و از دست ديگر ۲ انگشت را باز کرد.

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

2ــ درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس
∗ از دانش آموزان بخواهید 4 تا دکمه روی میز بگذارند، 
سپس 2 تا را از آن جدا کنند، حال چند تا دکمه مانده است؟ برای 
آن یک تفریق بیان کنند از این دست فعالیت  ها برای دانش آموزان 
تداعی  دانش آموزان  برای  دیگر  بار  تفریق  مفهوم  تا  دهید  انجام 

شود.
به  مربوط  تصویر  به  توجه  با  فوق  پرسش های  مانند   ∗∗
صفحٔه آغازین مسئله ای طرح کنید تا دانش آموزان برای آنها یک 

عبارت تفریق بیان کنند.
∗∗∗ فعالیت کتاب را انجام دهید. با توجه به تصویر ها و 
نوشتن عدد متناظر هر تصویر عبارت تفریق به دست می آید اما شما 
در مورد هر کدام مفهوم تفریق و کم شدن را تکرار و عبارت تفریق 

را بخوانید.

توصیه  های آموزشی
1ــ سعی کنید مفاهیم جمع و تفریق را در موقعیت های طبیعی و واقعی برای دانش آموزان تداعی کنید.

2ــ در فعالیت مربوط به این تمرین توجه دانش آموز را به مفهوم تفریق جلب کنید، به عنوان نمونه در تصویر دوم بگویید: ابتدا 
6 فیل بودند، 2 تا از این 6 فیل رفتند، حال چند تا فیل مانده اند؟ سپس از دانش آموزان بخواهید با توجه به توضیح شما یک عبارت 

تفریق بنویسید.
3ــ از دانش آموزان بخواهید در مورد یک عبارت تفریق یک داستان بسازند و سپس آن داستان را نقاشی کنند. با انجام چنین 

فعالیت  هایی مفهوم تفریق را تمرین کنید.
4ــ هر بار عبارت تفریق را بخوانید تا دانش آموزان با واژه  ها نیز آشنا شوند.

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

جمع.
2ــ به کار بردن روش  های مختلف استفاده از شکل.

3ــ تمرین تکمیل مربع شگفت انگیز.

روش تدریس
∗ برای دانش آموزان یک عبارت جمع بنویسید و از آنها 
را  عبارت جمع  دکمه حاصل این  یا  چینه  از  استفاده  با  بخواهید 
به دست آورند. سپس بجای استفاده از چینه  یا اشیاء معمولی دیگر 

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

کار هستند؟ دانش آموزان برای حل این مسئله می توانند ابتدا 4 تا سه گوش بکشند و یک سه گوش دیگر نیز بکشند و تعداد آنها را 
بشمارند و حاصل را بیان کنند.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید برای پیدا کردن حاصل هر جمع ابتدا کشیدن شکل را کامل کنند. با شمردن تعداد شکل  ها 
حاصل جمع را بنویسند. همچنین می توانند از رسم چوب خط و یا رنگ کردن مربع  ها نیز کمک بگیرند در پایان از آنها بخواهید 

مربع  های شگفت انگیز را کامل کنند.

توصیه  های آموزشی
1ــ یکی از راهبرد های حل مسئله، رسم شکل است که دانش آموزان در این فعالیت با  این راهبرد آشنا می شوند.

2ــ تا  این بخش کتاب پیدا کردن حاصل یک جمع مانند نمونه  های داده شده برای دانش آموزان به شکل یک مسئله است اما 
کم کم با تمرین و تکرار جمع  های مختلف ممکن است حاصل را به صورت ذهنی و بدون نیاز به رسم شکل یا استفاده از اشیاء به دست 

آورند. در  این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها مسئلٔه آنها نیست و جنبٔه تمرین محاسباتی دارد.
3ــ در رنگ کردن مربع  ها و یا حتی کشیدن شکل می توانند از دو رنگ مختلف استفاده کنند.

4ــ تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد 6 را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد 6 با نماد دیگر آن اجتناب کنید.
5  ــ در هنگام رنگ کردن مربع  ها توجه دانش آموزان را به ترکیب 5 و ٥ مربع ها جلب کنید.
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اهداف 
۱ــ درک انجام عمل تفريق روی يک شکل.

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

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

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

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

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

مرتبه انجام دهيد، همچنين می توانيد از دانش آموزان بخواهيد طول اشياء را با پاک کن خود اندازه بگيرند. برای مثال بگويند عرض 
کتاب رياضی چند پاک کن است؟ از اشياء ديگر مثل چينه يا کليپس هم استفاده کنيد.

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

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

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

توصيه  های آموزشی
۱ــ در انجام عمليات تفريق با استفاده از راهبرد رسم شکل، دانش آموزان سعی کنند خط زدن روی شکل  ها را از سمت راست 

و به ترتيب انجام دهند تا شبيه کاری شود که بعدًا روی محور صورت می گيرد.
۲ــ  اندازه گيری يک طول با يک واحد مشخص مثل پاک کن، حتماً به صورت عملی تمرين شود.

۳ــ می توانيد تمرين  هايی به دانش آموزان بدهيد که برای پيدا کردن حاصل تفريق، شکل را خودشان رسم کنند و سپس خط بزنند 
در تمرين کتاب تمام شکل ها رسم شده است.
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اهداف 
۱ــ آشنايی با جمع ۳ عدد.

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

ترکيب  های بيشتر از ۲ تايی يک عدد.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان ۶ چينه بدهيد و از آنها بخواهيد آن را 
به روش  های مختلف تقسيم کنند و بعد از انجام هر تقسيم عبارت 
جمع متناظر آن را بيان کنند. چنين فعاليت را برای ۷، ۸ يا۹ چينه 

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

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

واقع  در  کنند.  ارائه  متفاوتی  جواب  های  می توانند  آخر  تمرين  در  کنند.  آميزی  رنگ  را  عدد   ۳ جمع  عبارت  هر   به  مربوط  چينه ای 
فعاليت آخر يک مسئله باز است و دانش آموز می تواند به روش های متفاوت کار رنگ آميزی را انجام دهد و پاسخ  های جمع گوناگونی 

بنويسد.

توصيه  های آموزشی
۱ــ برای تمرين دوم بهتر است برای هر عدد ۲، از يک رنگ متفاوت استفاده کنند.

۲ــ توجه دانش آموزان را به چينه  ها يا مربع  های ۵ تايی جلب کنيد تا کار شمردن و پيدا کردن حاصل جمع ساده تر شود.
۳ــ فعاليت اول کتاب که چينه  های رنگی را نشان می دهد کاربرد بسيار خوبی از چينه  ها برای پيدا کردن ترکيب  های ۲ تايی يا 

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

می شود.
۵  ــ بخش اول فعاليت ترکيب  های مختلف عدد ۶ با چينه و در بخش دوم ترکيب  های مختلف عدد ۷ با رنگ کردن مربع  ها کار 

شده است. مشابه اين فعاليت  ها را می توانيد برای عدد های ديگر و يا تعداد جمع  های بيشتر از ۳ تايی نيز انجام دهيد.
۶ــ مربع های رنگ شده در واقع شکل دو بعدی همان چينه ها است. لذا در صورتيکه چينه در اختيار نداريد می توانيد فقط از 

رنگ کردن مربع ها استفاده کنيد.
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۱ــ کسب مهارت در کار با ابزار شابلون.

۲ــ توانايی رسم شکل  های قرينه با شابلون.
در  آن  از  استفاده  چگونگی  و  تقارن  مفهوم  درک  ۳ــ 

طراحی يک شکل متقارن.

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

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

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

طرف شکل قرينٔه يکديگر باشند.

توصيه  های آموزشی 
۱ــ ممکن است تمام دانش آموزان نتوانند کليه شکل ها را با شابلون و به صورت قرينه و دقيق رسم کنند، لذا بايد صبور بود و 

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

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

نشان دهيد.
قرينه  شکل  محل  تشخيص  فقط  دايره  و  مستطيل  مربع،  مورد  در  است.  مثلث  شابلون  با  يابی  قرينه  در  شکل  مهم ترين  ٤ــ 
کافی است اما در مثلث عالوه بر آن بايد به جهت قرار گرفتن شکل نيز توجه کرد. مثلث   در شکل قرينه به صورت  تبديل 

می شود.
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مسجد
ــ مفاهيم: رديف / ستون ــ اول تا دهم ــ وسط / کنار / 

بين چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب.
مسجد  به  رفتن  جماعت،  نماز  در  شرکت  مهارت ها:  ــ 
پر  در  نظم  رعايت  نوبت،  به  صف  ها  کردن  پر  مادر،  و  پدر  همراه 

کردن صف  ها.
ــ نگرش ها:

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

ياد گرفت.
ــ تأثيرات شناختی:

۱ــ علم از نزد خدا به ما می رسد.
۲ــ خدا به هر که بخواهد علم می دهد.
۳ــ علم را بايد در راه خدا به کار برد.

ــ تم شناختی: 
آن  به  احترام  و  رفتن  مسجد  به  آداب  مورد  در  مسجد: 

نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد. در مورد آداب زيارت اماکن مقدسه نيز نکاتی را که می دانيد با دانش آموزان در ميان 
بگذاريد.

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

می بينيد؟
۲ــ با کمک رديف و ستون در کتابخانه مسجد به کتاب خاصی آدرس دهيد.

۳ــ به الگو های روی فرش توجه کنيد و اشکال ساده هندسی که روی آن قرار دارند را بگوييد.
۴ــ با خط کشيدن داخل شيشه  های مربعی در ها، شيشه  های يک در را به دسته  های پنج تايی، يک در را به دسته  های شش  تايی 

و يک در را به دسته  های ۸ تايی تقسيم کنيد.
۵ــ به الگوی گلدان های واقع در پايين تصوير اشاره کنيد.

۶ــ اگر دانش آموزان را به دسته  های پنج تايی تقسيم کنيم، در چند صف يک نفر باقی مانده خواهيم داشت؟
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به  تا   ۲۰ از  کمتر  اشياء  کردن  دسته بندی  توانايی  ۱ــ 

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

روش تدريس
آنها  از  و  بدهيد  چينه  يا  مهره  تعدادی  دانش آموزان  به  ٭ 
بخواهيد آنها را به دسته  های مساوی، ۳ تايی، ۴ تايی و... تقسيم 

و بيان کنند که چند دسته چندتايی و چند تا يکی مانده است.
دانش آموزان  از  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗

بپرسيد رديف اول نماز يک دسته چندتايی تشکيل می دهد؟
تقسيم  ده تايی  دسته  های  به  را  دوم  رديف  و  اول  رديف 
را  دانش آموزان  می توان  حالت  چند  به  می ماند؟  يکی  چند  کنند، 
به دسته  های ۳ تايی تقسيم کرد و چند دسته سه تايی و چند يکی 

تشکيل می دهند؟
∗∗∗ با توجه به اينکه دانش آموزان بايد توانايی دسته بندی 

کردن اشياء را ياد بگيرند اين فعاليت می تواند به توانايی بچه در دسته  بندی کردن اشياء و آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی کمک 
کند.

کافی است با حرکت آزاد مداد دسته  های مساوی را روی شکل ها  ايجاد و جا های خالی را کامل کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ عدد کنار هر قسمت، تعداد شکل های هر دسته را نشان می دهد و يا به عبارت ديگر مشخص می کند دسته  های چندتايی 

ساخته شود. ابتدا توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد.
آنها  آمادگی  صورت  در  البته  کنند.  تقسيم  مختلف  دسته  های  به  را  تا   ۲۰ از  کمتر  اشياء  بايد  دانش آموزان  فعاليت  در اين  ۲ــ 

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

شود. برای مثال نمونٔه انجام شده را می توان به صورت زير بيان کرد.
چهارده برابر است با ۳ دستٔه چهارتايی و ۲ تا يکی.
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۱ــ ساختن دسته  های ده تايی با توجه به اشياء داده شده.

۲ــ آشنايی با مفهوم دسته  های ده  تايی و بيان تعداد اشياء به 
صورت ده تايی و يکی.

۳ــ آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدريس
بخواهيد  آنها  از  بدهيد و  دانش آموزان  به  شیء  تعدادی   ∗
آنها را به دسته  های مساوی ده تايی تقسيم کنند و تعداد آن اشيا را 

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

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

انجام دهند. ابتدا با مداد خود دور دسته  های ده تايی خط بکشند و سپس جا های خالی را کامل کنند. سپس تعداد اشکال دسته را به 
صورت ده تايی و يکی بيان کنند. برای مثال اولين شکل را می توانند به صورت زير بيان کنند.

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

توصيه  های آموزشی
١ــ توانايی ساخت دسته  های ده تايی برای درک مفهوم ارزش مکانی از اهميت زيادی برخوردار است. لذا دانش آموزان در اين 
مرحله فقط به دسته بندی اشياء و بخصوص به صورت دسته های ده تايی می پردازند، لذا بيان کالمی تعداد دسته  های ده تايی و يکی ها 

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

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

بپردازيد، سپس از دانش آموزان بخواهيد فعاليت را انجام دهند.
٤ــ دانش آموزان می توانند به صورت های مختلف دسته های ده تايی را درست کنند. توجه آنها را به اين موضوع جلب کنيد و 

از آنها بخواهيد شکل دسته  بندی خود را با نفرات کناری خود مقايسه کنند.
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از  پس  ده  تايی  يکی،  جدول  در  عدد  نمايش  توانايی  ۱ــ 

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

۳ــ ارائه نمايش  های مختلف عدد ۱۰.

روش تدريس
بخواهيد  آنها  از  دانش آموزان  به  مهره  تعدادی  دادن  با   ∗
آن را به دسته  های ده تايی و چند يکی تقسيم نموده و تعداد آن را 
به صورت چند دوتايی و چند يکی بيان کنند سپس عدد های بيان 
است،  شده  رسم  تخته  روی  که  مکانی  ارزش  جدول  در  را  شده 

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

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

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

توصيه  های آموزشی
١ــ دانش آموزان قبالً با نماد ۱۰ آشنا شده اند. در اين قسمت عدد ۱۰ را به عنوان يک دسته ۱۰  تايی و صفر يکی می شناسند.
٢ــ پايين صفحه نماد ۱۰ که بيرون جدول نوشته شده است برای آموزش خارج کردن عدد از جدول است. در اين خصوص 

برای دانش آموزان توضيح دهيد تا در صفحات بعد عدد را از جدول خارج کنند.
٣ــ توجه داشته باشيد که دانش آموزان ؛ الف) دسته بندی کردن را ياد بگيرند.  ب) توانايی نمايش مجموعه دسته بندی شده را 

به صورت جدول يکی و ده تايی، آموزش ببينند.  ج) توانايی خارج کردن عدد از جدول يکی ده تايی را 
ياد بگيرند.

دانش آموزان بايد بتوانند از «الف» به «ب» و برعکس، از «ب» به «ج» و برعکس، از «ج» به «الف» 
و برعکس را درک کنند و به کار گيرند.

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

الف

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

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

جدول. 

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

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

صف ۱۰ نفری است؟
توجه  ضمن  صفحه  باالی  فعاليت  انجام  هنگام  در   ∗∗∗
دادن دانش آموزان به دسته  های ده تايی شمردن سريع ده تايی ها را 

آموزش دهيد.
همچنين در حل مربع  های شگفت انگيز پيدا کردن بهترين نقطه  های شروع مهم است و  اينکه وقتی در يک رديف يا ستون يا 

مستطيل ۶تايی ۲ تا جای خالی داشته باشيم، چگونه می توان عدد های درست را پيدا کرده، اهميت زيادی دارد.

توصيه  های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد توانايی استفاده از راهبرد حدس و آزمايش (آزمون و خطا) را داشته باشند. در بعضی از مربع  های 
شگفت انگيز الزم است ابتدا يک جای خالی را حدس بزنند و پس از آزمون کردن در صورت نادرست بودن مقدار عدد را تغيير 

دهند.
٢ــ دانش آموزان بايد در کامل کردن جدول از مداد و پاک کن استفاده کنند، چون ممکن است حدس اول آنها اشتباه باشد و 

مجبور به پاک کردن و نوشتن مجدد باشند.
٣ــ در اين صفحه دانش آموزان با شکل دسته  های ۱۰ تايی (۱۰ چينه يا ۱۰ مربع) آشنا می شوند و در صفحات بعد از آن استفاده 

می کنند.
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اهداف
۱ــ استفاده از ابزار شابلون برای رسم شکل متقارن.

٢ــ تشخيص الگو ها در محيط پيرامونی.
۳ــ توانايی تخمين طول با يک واحد غير استاندارد.

روش تدريس
طول  که اندازٔه  بزنند  حدس  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
درستی  اندازه گيری  با  سپس  است.  مداد  چند  به اندازٔه  ميزشان 
و  اشياء  با  را  فعاليت  اين  مشابه  کنند.  آزمايش  را  خود  حدس 

طول های مختلف تکرار کنيد.
و  دهيد  توضيح  فرش  به  مربوط  الگو های  مورد  در   ∗∗
را  آنها  می بينند  مسجد  فرش  حاشئه  در  الگو هايی  چه  که  بپرسيد 
يا  کناره  فرش  و  فرش ها  انواع  مورد  در  می توانيد  دهند.  توضيح 
راهرو و تقارن های موجود در هر کدام برای دانش آموزان توضيح 

دهيد.
∗∗∗ دانش آموزان فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند. 

در هنگام استفاده از شابلون در رسم شکل  های مثلث دقت الزم را مبذول داريد تا دانش آموزان دچار اشتباه نشوند.

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

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

مشابه اين کار را در محيط کالس انجام دهيد.
۳ــ توجه دانش آموزان را به الگوی شکل  های رسم شده در حاشئه فرش و ترتيب قرار گرفتن شکل  ها جلب کنيد.
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اهداف
١ــ کسب مهارت توانايی و کار با ابزار خط کش.

۲ــ ساخت اشکال هندسی نظير مستطيل، مربع و مثلث و 
تشخيص آنها در شکل.

۳ــ درک بعضی از خصوصيات اشکال هندسی نظير تعداد 
گوشه ها و تعداد اضالع و مساوی بودن ضلع  ها.

روش تدريس
∗ دانش آموزان بايد با دقت بتوانند دو نقطه را به هم وصل 
کنند. لذا ابتدا روی کاغذ دو نقطه قرار دهيد و از آنها بخواهيد 

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

را به هم وصل کنند.
بخواهيد  دانش آموزان  از  کتاب  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
برای هر عدد از يک رنگ استفاده کنند و نقطه  هايی که عدد مثل 

هم دارند را به هم وصل کنند. همچنين در مورد شکل  های به دست آمده، گفتگو کنند.

توصيه  های آموزشی
۱ــ دانش آموزان بايد در اين مرحله بتوانند به راحتی از خط کش استفاده کنند. لذا اگر دانش آموزی توانايی کار با خط کش را 

ندارد، فعاليت های تکميلی به آنها بدهيد تا بتوانند با مهارت از خط کش استفاده کنند.
۲ــ در مورد خصوصيت های شکل های به دست آمده مثل تعداد گوشه  ها ، تعداد ضلع ها ، مساوی بودن ضلع ها در مربع و يا 

مساوی بودن ضلع  های روبرو در مستطيل و... با دانش آموزان گفتگو کنيد.
٣ــ در صورتيکه يک دانش آموز کارش را به طور کامل انجام دهد، قطرهای هر شکل را نيز بايد رسم کند. چرا که عددهای 
رأس های شکل ها مثل هم هستند. بنابراين اگر دانش آموزی قطرها را نيز رسم کرد او را تشويق و شکل رسم شده را به همٔه دانش آموزان 

نشان دهيد.



1 3133

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

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

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

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

گذاری  نام  يا  اشياء   کردن  مرتب  برای  می توانند  اعداد  ۲ــ 
آنها به کار روند.

ــ تأثيرات شناختی:
١ــ ساختن ساختارهای عددی

۲ــ شناخت ساختار های ترتيبی 
۳ــ حرکت عدد 

ــ تم شناختی: 
گوش کردن به قرآن: در مورد آداب گوش کردن به قرآن 

نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ هر صف چند دانش آموز دارد؟
٢ــ دانش آموزان هر صف را به دسته های ده تايی تقسيم کنيد.
٣ــ در هر صف چند دستٔه ده تايی و چند يکی وجود دارد؟

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

٦ــ اندازٔه ميلٔه پرچم را با توجه به قد دانش آموزی که کنار آن ايستاده حدس بزنيد.
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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 شٔی کمتر از ۲۰ تا بدهيد و از آنها 
ديگر  بار  و  بشمارند  را  آنها  خط  چوب  کمک  به  بار  يک  بخواهيد 
شمرده اند به  عددی را که  کنند و  درست  يکی  تايی و  دسته  های ده 
صورت ده تايی و يکی بيان کنند. برای مثال می گويند ۱۲يعنی يک 

دسته ده تايی و ۲ تا يکی 
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
بخواهيد تعداد افراد هر صف را بشمارند و سپس آن را به صورت 

دسته  های ده تايی و يکی بيان کنند.
∗∗∗ دانش آموزان ابتدا با شمردن شٔی يک چوب خط متناظر با آن قرار می دهند. سپس اشياء و چوب خط  ها را به دسته  های 
ده  تايی تقسيم می کنند، سپس عدد مربوط به آن را نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار می دهند. می توان  اين فعاليت را دو نفره انجام 

داد، چون برای سرشماری با چوب خط ۲ نفر با مشارکت هم می توانند فعاليت را بهتر انجام دهند.

توصيه  های آموزشی
١ــ استفاده از چوب خط به دانش آموز کمک می کند تا بتواند اشياء را تبديل به يک نمايش نمادين قابل درک نموده و سپس 

آن را به صورت نماد عددی بنويسند، بنابراين چوب خط می تواند به عنوان واسط مناسب شمردن و پيدا کردن عدد باشد. 
٢ــ تا  اينجا دانش آموزان فقط دسته  های با تعداد کمتر از ۲۰ تا را می شمارند و می نويسند.

٣ــ در اين دو صفحه عدد های ۱۱ تا ۱۹ فقط به صورت عددی بيان می شوند و نوشتن با حروف آن فعال ً توصيه نمی شود.
٤ــ برای تمرين بيشتر می توانيد عدد را در جدول ارزش مکانی ارائه کنيد و از دانش آموزان بخواهيد آن را از جدول خارج 

کنند و يا به همان تعداد دسته  های ده تايی و يکی رسم کنند.
۵  ــ فعاليت  های عملی قبل از ورود به کتاب توصيه می شود تا با دسته بندی زمينه تثبيت يادگيری فراهم شود.
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اهداف
١ــ شمردن دسته  های کمتر از ۲۰ تا با چوب خط و نوشتن 

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

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

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

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

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

اشياء هر دسته را با چوب خط سرشماری کرده و عدد متناظر با آن چوب خط را بنويسند برای آموزش محور اعداد می توانيد از رسم 
يک محور در حياط مدرسه و يا کالس و برش گام به گام استفاده کنيد تا با پرش های مساوی از عدد صفر، عدد های ديگر محور به 

دست آيد و با نوشتن آنها يک محور ساخته شود.

توصيه  های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد بتوانند با چوب خط سرشماری کنند و دسته  های پنج تايی تشکيل دهند و توانايی تبديل نماد چوب خط 

را به عدد داشته باشند. 
از نمايش محور اعداد  ٢ــ محور اعداد با صفر شروع و واحد ها يکی يکی و با فاصله  های مساوی اضافه می شوند، لذا فعالً 

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

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

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

٣ــ تمرين کامل کردن مربع شگفت انگيز ۹×۹

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

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

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

مربع  های کوچک را کامل کنند و هم رديف و ستون  ها را در نظر بگيرند. در هر حال تشخيص و پيدا کردن نقطه شروع اهميت دارد 
همچنين با هر روشی که جای خالی پيدا شد، با روش  های ديگر می توان درستی آن را بررسی کرد.

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

۲ــ کامل کردن شکل را هم می توان از وسط شروع کرد ويکی يکی خانه  ها را کامل کرد و هم می توان از دور تا دور شکل (رنگ 
آبی) شروع کرد در اين مورد به استراتژی  های مختلف دانش آموزان توجه کنيد.

٣ــ در اين صفحه از کتاب، با توجه به گذشت زمان زياد از ابتدای سال عالوه بر صحت انجام فعاليت قرينه کردن، دقت در 
رنگ آميزی را نيز می توان از دانش آموزان خواست.
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اهداف
کردن  پيدا  و  دست  انگشتان  از  استفاده  با  جمع  توانايی  ١ــ 

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

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

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

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

کنند.
∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه دانش آموزان ابتدا عدد متناظر با هر دسته را می نويسند. سپس برای پيدا کردن جواب جمع 

از انگشتان استفاده می کنند تا جواب حاصل جمع را بنويسند.

توصيه  های آموزشی
١ــ نگهداری عدد در ذهن از جمله مهارت  هايی است که دانش آموزان بايد کسب کنند اين فعاليت نگهداری عدد در ذهن را   

در دانش آموزان تقويت می کند.
٢ــ اين فعاليت توانايی برقراری ارتباط نمايش  های متفاوت را در دانش آموزان باال می برد.

آنها  مثال  برای  دهيد.  قرار  توجه  مورد  می برند  کار  به  دانش آموزان  که  ديگری  روش  های  جمع  حاصل  کردن  پيدا  برای  ٣ــ 
می توانند شکل  های دو دسته را پشت سرهم بشمارند تا حاصل جمع به دست آيد.
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اهداف
١ــ تمرين کار با ابزار خط کش

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

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

روش تدريس
دانش آموزان  از  و  نوشته  تخته  روی  را  دلخواه  عدد   ∗
بخواهيد با استفاده از اشياء به صورت يک دسته ده تايی و چند يکی 
آن عدد را نمايش دهند و به همين صورت عدد های مختلف تا ٢٠ 

را تمرين کنيد.
روی   ۱۳ عدد  نوشتن  با  و  برگرديد  آغازين  صفحٔه  به   ∗∗
دارد؟  آموز  دانش  تعداد  به اين  صف  ها  از  يک  کدام  بپرسيد  تخته 

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

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

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

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

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

هر بار تمام مربع ها را بشمارند.
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اهداف
١ــ مشاهدٔه عدد های روی صفحٔه ساعت و نوشتن عدد های 

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

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

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

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

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

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

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

٢ــ در فعاليت اندازه گيری ابتدا دانش آموزان سعی کنند مداِد خود را با استفاده از چينه يا اشياء ديگر اندازه بگيرند و بيان کنند 
که بلندی مداد از چند چينه کوتاه تر است، سپس فعاليت مربوط به صفحه ۱۲ را انجام دهند.

٣ــ تمرين اندازه گيری با اشياء ملموس در کالس، قبل از انجام فعاليت کتاب فراموش نشود.
٤ــ ساعت  های بدون عقربه را نيز می توانيد به کالس بياوريد. عدد های روی صفحه ساعت به زبان انگليسی يا عددهای رومی 

برای دانش آموزان جالب خواهد بود.
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خانه پدربزرگ و مادربزرگ 
ــ مفاهيم: چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب، وسط 

/ کنار / بين 
ــ مهارت  ها: گوش کردن به قصه، بوسيدن دست پدربزرگ 
و مادر بزرگ، با احترام ايستادن در برابر بزرگ تر ها، کمک کردن 

در کار های خانه 
ــ نگرش  ها:

١ــ تفکر کالمی استنتاجی با سيستم شنوايی و تأثيرات آن در 
سيستم ادراک بشر مرتبط است.

٢ــ تفکر تصويری با سيستم بينايی و تأثيرات آن در سيستم 
ادراک بشر مرتبط است.

ــ تأثيرات شناختی:
١ــ اخالق فرزندان در برابر بزرگتر  ها 

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

که  را  نکاتی  آن  آداب  و  رحم  صله  مورد  در  رحم:  صله 
می دانيد با دانش آموزان در ميان بگذاريد 

ــ ارتباط با صفحات ديگر بخش:
١ــ در مورد جمع  های چند  تايی که در تصوير می بينيد، صحبت کنيد.

٢ــ آيا می توانيد تعداد مستطيل  های هر پشتی را با يک جمع چند تايی محاسبه کنيد؟
٣ــ تعداد دکمه  هايی را که در تصوير می بينيد با چوب خط نمايش دهيد. و يک جمع چند تايی برای آن بنويسيد.

٤ــ برای تعداد گل  های گلدان يک جمع چند تايی بنويسيد. 
۵  ــ جمع  های چند تايی باال را به کمک محور انجام دهيد. 

۶  ــ در مورد تفريق  هايی که در تصوير می بينيد، صحبت کنيد. 
۷  ــ تفريق  های تصوير را به کمک شکل و به کمک محور انجام دهيد.


