اﻫﺪاف
١ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه.
٢ــ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ ۴ ،ﺷﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ و ۵
ٔ
ٔ
ﺷﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺳﻪ دﺳﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ٔ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا  ۳ﺷﯽ و  ۴ﺷﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻳﮏ
ٔ
ٔ
دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﻳﮑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ  ۵ﺷﺊ
دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  ۲دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۲ﻳﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﻴﺎء ﺳﻪ دﺳﺘﻪ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻳﮏ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵ﻧﻔﺮه ﺑﻪ دﻳﺪن ﻳﮏ ﭘﺪرﺑﺰرگ و دﺧﺘﺮش
رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎل در اﺗﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ  ۲ﻣﺮد ۲ ،زن و  ۳ﺑﭽﻪ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان از روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮح ﮐﺮد.
∗∗∗ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ
رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را رﻧﮓ و ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه را
ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  ۵و ۵و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  ۱۰ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻳﮏ رﻗﻤﯽ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻌﯽ و روزﻣﺮه ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﺟﻤﻊ زدن ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزش روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب
ﺧﻂ
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی داده ﺷﺪه

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﯽ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ
ﺟﻤﻊ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﺮ رﻧﮓ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
∗∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ .و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺑﺎ داﺳﺘﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ
ﭼﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ دو ﻧﻔﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء ﻳﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮد و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﭼﻮب ﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ زدن دو ﺗﺎﻳﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺷﻤﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ را  ۱۰و ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ  ۱۰ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮم دو دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ و  ۳ﺗﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن  ۱۳ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ،ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ،رﺳﻢ ﺷﮑﻞ،
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺰارﻫﺎ و روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
٢ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻋﺪدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
٣ــ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﻗﺮار دادن درﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ روی ﻣﻘﻮا ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪﻫﻴﺪ .از  ۱۰داﻧﺶ آﻣﻮز دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ را در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن داﺳﺘﺎﻧﯽ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺎﻻی ﻓﺮش ﺳﻪ ﺑﭽﻪ و ﻳﮏ ﭘﺪرﺑﺰرگ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮش دو ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﮐﺪام ﻃﺮف ﺗﻌﺪاد
ﻧﻔﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ
 ۴ >۲ﺑﺮای ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻪ ﮐﺎر را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ داده ﺷﺪه را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت را از دو ﻃﺮف ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻋﺒﺎرت
اول ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ٧ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۱ﻳﺎ  ۱۱ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۷اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ داده ﺷﺪه ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی دوﻃﺮف ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ذﻫﻨﯽ دو ﻋﺪد )ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ( ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن
اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ
٢ــ درک راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ در دو
ٔ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
اﺷﮑﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ روی ﻓﺮش ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎل دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮب
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺮ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ رﺳﻢ و درک اﺷﮑﺎل ﻗﺮﻳﻨﻪ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل دور ﻓﺮش
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .و در ﻣﻮرد ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺎﺑﻠﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻞ
ﻗﺮﻳﻨﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺷﺎﺑﻠﻮن اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ
ﺷﻮد.
٤ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻊ  ۳×۳ﻣﺮﮐﺰی را ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪس و
آزﻣﺎﻳﺶ دارﻧﺪ و ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﻫﺪاف
۱ــ آﺷﻨﺎﻳـﯽ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻣﻔـﻬﻮم ﺗـﻘﺮﻳـﺐ زدن
در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻮل
اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﮐﺜﺮ و
۲ــ ﺑﻴﺎن
ٔ
ﺣﺪاﻗﻞ
۳ــ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ و ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در
ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﺗﺮاش ،ﭘﺎک ﮐﻦ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﮐﺪام دو ﻋﺪد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮل ﻓﺮش از  ۲ﺗﺎ
ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از  ۳ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی
دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ،در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ واژه ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ واژه را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۳داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻴﺎورد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﺮ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻗﺪ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ  ١ﺗﺎ  ٤ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد.
٣ــ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪد ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻞ  ۴ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وارد ﮐﻼس ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻧﻔﺮ اول ﻋﺪد ﻳﮏ،
ﻧﻔﺮ دوم ﻋﺪد  ۲و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻋﺪد  ۳و ﺑﺮای ﻧﻔﺮ آﺧﺮ ﻋﺪد  ۴را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ۶ﮔﻴﺮه را ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﭼﻨﮕﺎل از  ۵ﺗﺎ ﮔﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ
٤ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ٔ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ  ۶ﺗﺎ ﮔﻴﺮه ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻼت را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻣﺤﻮر
٢ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر
اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد را در ﺣﻴﺎط ﻳﺎ ﮐﻼس ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﮏ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﻗﺪم ﺑﺮود ﺳﭙﺲ  ۵ﻗﺪم دﻳﮕﺮ ﺑﺮود .روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ
ﻗﺪم ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ
روی ﻣﺤﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻊ
و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﺪل ﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪرﺑﺰرگ و
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ٔ
دﺧﺘﺮش ﺑﺮوﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﺻﻔﺤﻪ  ١١٩ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر ﭘﺎﺳﺦ
∗∗∗ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ٔ
دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺑﺮای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ دو ﻋﺪد و ﺣﺬف اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ،روش ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
٢ــ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻢ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر رﺳﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ روی ﻣﺤﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ را از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ.
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ﺧﺮﻳﺪ از ﺑﻘﺎﻟﯽ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،ﺳﺘﻮن /ردﻳﻒ ،اول
ﺗﺎ دﻫﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ
ــ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ،ﺣﻤﻞ ،ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ
ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی اﺟﻨﺎس ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه
ــ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ:
١ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻋﺪاد
ﺳﺮوﮐﺎر دارﻳﻢ.
٢ــ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر آن را ﺣﺪس زد.
ٔ
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻴﺪن اﺟﻨﺎس
٢ــ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ
٣ــ ﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از دﻳﮕﺮان
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎ ﻫﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد رب ﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ و ﻇﺮف ﻫﺎی ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺷﻴﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٢ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ راﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ راﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺗﻌﺪاد اﺟﻨﺎس ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﺮای اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎ ﻫﺎ ،ﺷﺮﺑﺖ ﻫﺎ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ و ﻇﺮف ﻫﺎی رب را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اهداف

١ــ درک رابطه بین الگو های هندسی و الگو های عددی
٢ــ درک و تمرین شمردن سه تا ،سه تا ،با استفاده از شکل
و محور
٣ــ شروع آموزش خواندن ساعت های دقیق

روش تدریس

∗ از دانش آموزان بخواهید تعدادی مهره را به دسته های
سه تایی تقسیم کنند و به ترتیب بچینند .طوری که اولی یک دسته
سه تایی یا دومی دو دسته سه تایی یا سومی سه دسته سه تایی و…
داشته باشد .سپس از آنها بخواهید که با شمردن ،تعداد هر دسته
را بیان کنند .مشابه همین فعالیت را با چینه ها انجام دهید .به این
صورت که چینه ها را با رنگ های متفاوت به صورت طولی بچینند
به طوری که سه تا چینه به رنگ قرمز ،سه تا به رنگ سبز ،سه تا به
رنگ زرد و ...با شمردن پشت سر هم به صورت شعر بخوانند:
یک ،دو دست ها باال ،چهار و پنج دست ها باال ،هفت و
هشت دست ها باال....
صفحه آغازین بخش توجه دانش آموزان را به چیدمان اجناس در طبقه ها جلب کنید .و بپرسید در کدام قسمت اجناس
∗∗ در
ٔ
 3تا  3تا چیده شده اند؟ سپس آنها را به کمک دانش آموزان بشمارید.
∗∗∗ در انجام فعالیت های این صفحه ابتدا به کمک شکل  1و محور ،شمردن  3تا  3تا را تمرین و سپس از دانش آموزان
بخواهید الگوی عددی مرتبط با شکل ها را کامل کنند .سپس توجه آنها را به الگو های پایین صفحه جلب کرده و توضیح دهید که
شکل تکرار شونده از رنگ شدن سه مربع به دست آمده و در ردیف پایین ،دانش آموزان با انتخاب یک شکل سه تایی دیگر یک الگو
بسازند و ادامه دهند.

توصیه  های آموزشی

1ــ دانش آموزان با استفاده از محور اعداد یا اشکال هندسی ،شمارش چند تا چند را انجام دهند به این صورت که با دیدن محور
و شکل ها ،الگوی عددی را ادامه دهند و کامل کنند.
٢ــ در طراحی الگو ابتدا دانش آموزان شکلی که تکرار می شود را در ستون سمت راست رسم کرده سپس اقدام به رسم و ادامه
دادن الگوی مربوطه می کنند.
٣ــ در آموزش ساعت تدریج را رعایت کنید .الزم نیست در این صفحه آموزش را کامل کنید .بلکه به مرور در صفحات بعد
خواندن ساعت مطرح و تمرین می شود.
4ــ مجدد ًا تأکید میشود که در کالس اول دبستان شمردن های چند تا چند تا بهصورت ذهنی که نیاز به محاسبه جمع و یا تفریق (برای
شمردن معکوس) داشته باشد ،مورد نظر نیست .بلکه شمارش فقط به کمک اشیاء ملموس ،شکل ها ،محور یا جدول اعداد انجام میشود.
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اهداف
تا  2تا

١ــ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی در شمردن 2

٢ــ توانایی شمردن  2تا  2روی محور اعداد به کمک
شکل ها
٣ــ درک و مفهوم عدد های فرد و زوج (بدون بردن نام
عدد های فرد و زوج)
٤ــ درک مفهوم اندازه گیری بلندی اشیاء با استفاده از
واحد های غیر استاندارد و بیان تقریبی آن

روش تدریس

∗ اشیاء ملموس مثل مهره را در اختیار دانش آموزان قرار
دسته
دهید .از آنها بخواهید دسته های دوتایی درست کنند .سپس ٔ
اولی را بشمارند (می گویند  )2و بنویسند ،در ادامه  2دسته را با هم
بشمارند و بنویسند ،بعد  3دسته و ...به این ترتیب دنباله های عددی
 2تا  2تا را با شمردن بسازند ،همچنین به کمک چینه ها بلندی
اجسام مختلف را اندازه گیری و به صورت تقریبی بیان کنند.
∗∗ در تصویر آغازین بخش کدام جنس  2تا  2تا قرار گرفته است؟ آنها را یک ردیف یک ردیف بشمارند و با ردیف باالیی
جمع کنند.
∗∗∗ در انجام فعالیت های این صفحه با شمردن شکل های ردیف اول ،الگوی عددی متناظر با آن را کامل و با شمردن
شکل های ردیف دوم الگوی عددی دوم را تکمیل کنند .از دانش آموزان بخواهید در مورد تفاوت این الگو ها توضیح دهند تا مفهوم
زوج و فرد با بیان آنها ساخته شود .سپس بلندی لیوان و نمکدان را به صورت تقریبی با واحد چینه بیان کنند.

توصیه  های آموزشی

١ــ از بیان نام اعداد زوج و فرد پرهیز کنید.
مشاهده تفاوت های اعداد زوج و فرد از روی شکل است .توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که
٢ــ در اینجا
ٔ
عدد های فرد دو تا دوتا تقسیم نمی شوند و باقی می آورند ولی دسته دیگر عدد ها  2تا  2تا تقسیم می شوند و باقی نمی آورند.
٣ــ دانش آموزان اندازه گیری تقریبی اشیاء با استفاده از واحد های غیر استاندارد را در صفحه  118در حالت افقی آموزش
دیده اند ،همان فرایند آموزش را می توان در صفحه  122تکرار کرد .از جمله به کار بردن اشیاء ملموس مثل چینه برای اندازه گیری
بلندی اجسام مختلف.
٤ــ در صورتی که دانش آموزان از نظر ذهنی آمادگی الزم را داشتند می توانید شمارش  2تا  2تا از صفر را به شمارش از عدد
یک تبدیل کنید .دنباله های اول از صفر شروع شده ،عدد های زوج به دست آمده اند و در ردیف دوم شکل از یک شروع شده ،عدد های
فرد به دست آمده اند.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﺪد
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد و ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﻨﻪ ،دﮔﻤﻪ و ....اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﭼﻮب ﺧﻂ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ
دو ﮐﺎﻻ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ
در ﮐﺎدر ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ دو ﭼﻮب ﺧﻂ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ از  ۵ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻳﺎ روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت دﻳﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺮدن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .۸ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از  ۵و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ.
ب( دو ٔ
ج( ﻳﮏ ده ﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰و  ۲ﻣﯽ ﺷﻮد  ۱۲ﺗﺎ.
۴ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮع از دو رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺘﻪ اول را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و دﺳﺘﻪ دوم را در اداﻣﻪ آن ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ﺗﮑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی ٔ
ﺷﺪ ،دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش  ۴ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ،ﭼﻮب ﺧﻂ ،ﻣﺤﻮر
و ﺟﺪول اﻋﺪاد
٢ــ درک ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی و ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ درک ﻗﺎﻧﻮن ﻳﮏ اﻟﮕﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن آن

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ،
ﭼﻮب ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی را در اداﻣﻪ آن ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ  ،۳آﻧﻬﺎ  ۳ﺗﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﮔﺮﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ
 ۴ﺑﻮد ۴ ،ﭼﻮب ﺧﻂ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اداﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻴﻪ ،ﺑﺮای دوﻣﯽ ﻳﮏ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﻮرب رﺳﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ  ۲ﺗﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ
ﺗﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺎﻻﻳﯽ ﮐﻪ  ۴ﺗﺎ  ۴ﭼﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮی ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺮدن  ۴ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﭘﻴﮑﺎن ﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ٔ
ﺷﻮﻧﺪه آﻧﻬﺎ از  ۴ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺘﻬﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺮار
ٔ

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺪد  ۲۰را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد  ۲۰در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﻌﺪ از  ۸از ﺷﻤﺮدن ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻋﺪدی )ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و دﻳﮕﺮی از ﻳﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه( ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن
٢ــ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن
٣ــ ﻣﻬﺎرت در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ۹×۹

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺷﺎﺑـﻠﻮن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻬﺎرت ﻻزم را دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﻴﺪه ﺷﺪه در ردﻳﻒ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ دور ﻓﺮش را ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن را درک و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻘﺎرن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺳﻄﺮ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ،درﺳﺘﯽ ﮐﺎر را آزﻣﺎﻳﺶ
ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ دور ﻓﺮش را ﮐﺎﻣﻞ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درک آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﻮد.
٤ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن از ﻣﺪاد ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﺷﺎﺑﻠﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﺗﻘﺎرن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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