اﻫﺪاف
۱ــ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
۲ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و درک آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
روش ﺗﺪرﻳﺲ:
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۶دﮔﻤﻪ و  ۷دﮔﻤﻪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ درآورده و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد دو
دﺳﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ دوﻋﺪد ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن
∗∗ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل :ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﺎﻫﺎی ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ردﻳﻒ اول ) ( ۵ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی
ﺷﻴﺮ ردﻳﻒ اول و دوم ) ( ۶ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا دو رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺪادﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻧﮓ اول از ﺷﮑﻞﻫﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد اول و ﺑﺎ رﻧﮓ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد دوم از ﺷﮑﻞﻫﺎ را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺪف ،اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ و ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻊﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺪاد ﻧﻴﺴﺖ .ﻟﺬا از ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۷+۸ﺑﺪون ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓ ﮐﺮدن ،ﻣﺤﻮر و اﺷﻴﺎء
ﻣﻠﻤﻮس ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺷﮑﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ ﺑﺪون رﻧﮓ ﻧﮕﺬارﻧﺪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ ( ﺣﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻋﺪد اول و دوم ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی
 ۵ﺗﺎﻳﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ  ۲دﺳﺘﻪ  ۵ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ  ۱۰ﺑﺎ ﻳﮑﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
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ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ،
ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺪاد ﺳﺘﻮن /ردﻳﻒ،
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :اﻳﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ،ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻒ ﻳﮑﺪاﻧﻪای و ﺻﻒ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ،ﺳﻔﺎرش دادن ﻧﺎن ،آداب
ﺣﻤﻞ ﻧﺎن
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای
درک ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻟﻮﺣﻪ
١ــ ﻏﻠﺒﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺮﻳﺰی
٢ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان
٣ــ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دﻳﮕﺮان
٤ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ
ــ ﺗﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ  /ﻋﺪاﻟﺖ :در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﻫﻢ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ رﺳﻢ ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺎن ﻣﯽﺧﺮد ﺻﻒ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺮ دوم ﺟﺎی ﻧﻔﺮ اول را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺟﺎی ﻧﻔﺮ
دوم را وﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎنﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ،ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ و ﺑﻴﻦ ﺧﻤﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎن آوری دﻫﻴﺪ.
٥ــ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺻﻒ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوی ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
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اهداف

١ــ خواندن و نوشتن عددهای مضرب 10
٢ــ نوشتن عددهای مضرب  10در جدول ارزش مکانی
٣ــ شمردن  10تا  10تا ،تا  100به صورت مستقیم یا
معکوس
٤ــ داشتن درک درست از عددهای مضرب  10و شمارش
معنادار آنها با استفاده از مفهوم دستههای  10تایی

روش تدریس

∗ ابتدا به دانش آموزان یک دسته  10تایی را نشان دهید تا
دانش آموزان عدد مربوط به آن را بگویند .حاال یک دسته ده تایی
دیگر اضافه کنید و از آنها بپرسید که چند دسته دهتایی شد و یعنی
چند؟به همین ترتیب با اضافه کردن دستههای دهتایی مضارب 10
کمتر از  100را بسازید به طوری که اگر از دانش آموزان برای
مثال بپرسید  7دسته دهتایی بگویند .70
∗∗ با توجه به تصویر صفحه آغازین بخش در مورد
دسته های ده تایی که در شکل دیده میشود از دانش آموزان بپرسید ،سپس سؤال های مشابه فعالیت باال مطرح کنید .به عنوان نمونه اگر
فردی بخواهد در تنور نانوایی همزمان  30تا نان بپزد چند تا دسته دهتایی شانه خمیر روی میز باید قرار بگیرد؟
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان رابه شکل دستههای دهتایی جلب کنید به طوری که بتوانند تعداد
دستههای دهتایی را به سرعت در ذهن تصویر کنند .از آنها بخواهید ابتدا جدول را کامل کنند سپس عدد را از جدول بیرون آورند و
در جای خالی عدد مناسب بنویسند.
حال از دانش آموزان بخواهید الگوهای پایین صفحه رابا بیان تعداد دستههای دهتایی کامل کنند و از شمارش طوطیوار
بپرهیزند.

توصیههای آموزشی
باشد.

١ــ دانش آموزان باید مفهوم عددهایی مثل  20 ،30و  10را درک کنند و بتوانند آنها را بنویسند و شمارش آنها معنیدار

٢ــ شمارش معنادار (غیر طوطی وار) مضارب  10یعنی اینکه عددها را به صورت دستههای 10تایی ببینند .برای مثال  5دسته
10تایی یعنی  50و  80یعنی  8دسته دهتایی.
٣ــ در شمارش مستقیم ،تعداد دستههای  10تایی یکی یکی اضافه میشود و در شمارش معکوس تعداد دستههای  10تایی
یکی یکی کم میشوند.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۱۰ﺑﺎ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد ۱۰۰
٣ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ اﻋﺪاد در ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯽ و ﺑﻴﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ دﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و در دﺳﺖ دﻳﮕﺮ دو
دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ  ۳۰+۲۰و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ۳دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را در ﻳﮏ دﺳﺖ و ۲
ده ﺗﺎﻳﯽ را در دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺟﻮاب  ۵دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ ۵۰
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ اﻋﺪاد دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻔﺮ اول ﺻﻒ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ۱۰ﺗﺎ و ﻧﻔﺮ دوم  ۲۰ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ روی ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ؟
در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻒﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮاد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺻﻒ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻒ
آﻗﺎﻳﺎن و ﺻﻒ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻔﺮ اول ،دوم و ﺳﻮم ﻫﺮ ﺻﻒ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۳۰+۲۰ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺎ  ۲دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻪ  ۵دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ﻳﺎدآوری ﺻﻒ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻋﺪدﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳در داﻳﺮهﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺟﻤﻊ ﻣﺜﻞ  ۳۰ + ۲۰ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳۰دو ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
٢ــ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻋﺒﺎرات اوﻟﻴﻦ ،دوﻣﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ
را ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ و ...ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .و
درﺳﺘﯽ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﻤﺎ از وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ  ۴اردک در
آب ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ۴ﺗﺎ از اﺷﻴﺎء را روی ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اردکﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درک ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ،درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ درک و ﻓﻬﻢ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽاز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻠﻪ آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات و ﮐﻼم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ ﻧﻮع راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻧﺪن را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد از ﻧﻮع ﻗﻠﻤﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ )ﻓﺎرﺳﯽ( ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و درک ﮐﻨﻨﺪ.
٥ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ٔ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ۱۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﺎﻳﺶدﻫﻨﺪه و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﮏ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
در ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دو ﻃﺮف از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺮﻳﻦ و
ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دو ﺻﻒ
ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮاﻓﺮاد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام  ۲ﻧﺎن و
اﻓﺮاد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ۳ﻧﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
∗∗∗ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺟﻮاب
ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ راﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﻃﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷﮑﺎل دو ﻃﺮف و ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺪدﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص راه ﺣﻞﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﮐﻼس ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮی و ﮐﻤﺘﺮی و ﻣﺴﺎوی را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
٢ــ در ﺳﻪ ردﻳﻒ آﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ دوم ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼﻣﺖ اول را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی از اﻳﻦ راه ﺣﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل او را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرات ردﻳﻒ اول ﺑﺎ ﺳﻪ ردﻳﻒ ﺑﻌﺪی از ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ  ۵و  ٣ﻣﯽﺷﻮد  ٨ﺗﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ  ۵دهﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد  ۸دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۱۰در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏ رﻗﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٤ــ در ردﻳﻒ دوم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻮب ﺧﻂ را ﻳﮏ دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺎرن اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
٢ــ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ و رﺳﻢ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻘﺎط راﻫﻨﻤﺎ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد
ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ اﻳﻦ دو ﻣﻬﺎرت را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺧﻄﻮﻃﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ درآورﻧﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط
راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂﮐﺶ اﺑﺘﺪا ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺪاد
رﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺷﮑﻞ را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻋﺪدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪد ًا ﻋﺪدﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺪدی دﻳﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻳﮏ روﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ را ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد
دﻟﻴﻞ ﻣﯽآورد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد
رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﺤﻮر
اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﻴﺎن
ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس آن را ﻣﺪلﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
∗∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽﺗﻔﺮﻳﻖ
را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء
ﻣﻠﻤﻮس آن را ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ،ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﺆال را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد آن را ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ وﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ،درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﺪد ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ
ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽاز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻼس اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و درک ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﻪ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آن روش ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،راه ﺣﻞ او را ﺑﻬﺎ دﻫﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻌﻼ ً ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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ﻋﺰاداری ﻋﺎﺷﻮرا
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺟﻠﻮ ،ﻋﻘﺐ؛ وﺳﻂ ،ﮐﻨﺎر ،ﺑﻴﻦ؛ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻒ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ آن؛ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ
ــ ﻣﻬﺎرت :رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﺻﻒ ﺳﻴﻨﻪزﻧﯽ؛ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﻋﺰاداران؛
آداب ﺣﻤﻞ ﭘﺮﭼﻢ؛ آداب ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن ﻋﺰاداری.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوه را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
٢ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺪدی
٣ــ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮی
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
آﻳﻴﻦ ﺳﻮﮔﻮاری :در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
دﻳﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٢ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن را روی ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٣ــ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎی روی درﺧﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٥ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ روی ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٦ــ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮﺣﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎل دارﻧﺪ؟ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٧ــ ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز در ﻟﻮﺣﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٨ــ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﺳﻴﻨﻪ زدن ﺑﺮ روی ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ؟  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۲۰ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ و
ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻋﺪاد دو رﻗﻤﯽاز ﺟﺪول
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی
٤ــ درک راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻋﺪدی

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  (۳ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﺻﻮرت دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ده
ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻌﺪی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ  ۹دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮد.
∗∗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ
آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۴ﻳﮑﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ را ﻳﮑﯽ
ﻳﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺟﺪولﻫﺎی ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ
و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﮑﻞ را
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺪف ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺶ از  ۲۰و ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه و دهﺗﺎﻳﯽﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ  ۲ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻳﮑﯽﻫﺎی  ۴و  ۷ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وﻟﯽ در ﮐﻼس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
٤ــ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درک داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول
ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از ﺟﺪول
٢ــ درک اﻋﺪاد از  ۲۰ﺗﺎ  ۹۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ارزش
ﻣﮑﺎﻧﯽ
٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۹۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺗﻌﺪادی از اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮه ﻳﺎ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﻴﺎ
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی
دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  ۳۵ﺷﯽء در
اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  ۳دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۵ﺗﺎ ﻳﮑﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه
ﭘﺲ ﻣﻘﺪار آن ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از درﺧﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ
و ﻋﺪد را از ﺟﺪول ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ روش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻳﮑﯽ و دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻼس درس ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺪد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد.
٣ــ وﻗﺘﯽ ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۴ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪد )ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺪد از
ﺟﺪول( ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ۲ :دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺴﺖ و  ۴ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ ) ۱۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی( ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎرش اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺷﻴﺎء
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮدن ﻋﺪد داﺧﻞ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﺪاد
)ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ اداﻣﻪ دادن(

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺷﯽء ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ
ﻋﺪد ﭼﻨﺪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺪد آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻤﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ
دﺳﺘﻪ را ﺑﻴﺎن و ﺳﭙﺲ آن را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮدن ﻳﮏ ﻋﺪد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ را ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش داد.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﺎص اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﻼس درس ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺪدﻫﺎ را
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس وﺟﻮد دارد.
٣ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪدﻫﺎی  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺮوع
و در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ) ۱۴۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( اداﻣﻪ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞﻫﺎ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ
ﺷﮑﻞ
٣ــ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﺮه ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن
را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ردﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ ﺳﭙﺲ دو دﺳﺘﻪ
ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﯽ و ...و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ
اول  ۵ﺗﺎ ،دوﻣﯽ۱۰ﺗﺎ ،ﺳﻮﻣﯽ۱۵ﺗﺎ و ...ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻴﻨﻪ
زدن ﺑﺎ  ۵اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎﻳﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎﻳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻣﻌﮑﻮس را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع از  ۲ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎ اﻧﺠﺎم و اﻟﮕﻮی
ﻋﺪدی آن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﻳﺎدآوری ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻨﮕﻴﻦ اﻋﺪاد  ۵ﺗﺎ  ۹۵را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻘﺎرن ﻣﺤﻮری ﻋﻤﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎرن ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای اﻋﺪاد دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺮدن  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ و ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﻴﺎء و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی  ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٥ــ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎز ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﻘﺎرنﻫﺎی اﻓﻘﯽ و
ﻋﻤﻮدی
٢ــ درک اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳۲ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ را ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴﺐ و آداب
ﻋﺰاداری و ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ راﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش و ﻳﺎدآوری ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ا ﺗﺎ  ۴ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ را ﻣﺮور ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدآوری
ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎز  ۲رﮐﻌﺘﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﺪدﻫﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ذﻫﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﻋﺪدﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻳﺎ
۵ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﺎ رﺳﻢ ﭼﻮب ﺧﻂﻫﺎی
 ۵ﺗﺎﻳﯽ ،ﺷﻤﺮدن  ۱۰ﺗﺎ ۱۰ﺗﺎ و  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺮدن ﺑﺪون ﺷﮑﻞ و ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد  ۱۰و  ۵ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻓﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻳﻦ  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﻤﻊﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪدﻫﺎ و
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺪام دو ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻮاب را ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ٔ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﻴﺮ  ۵+۱۰+۵+۱۰اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺗﻮان  ۱۰را ﺑﺎ  ۱۰ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و  ۵را ﺑﺎ  ۵ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻴﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روشﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را وادار ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ .ﻓﻌﻼ ً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ و رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٤ــ در رﺳﻢ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را آزاد ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ و ﻃﻮل زﻳﺎد ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎی ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﮑﯽ

ده ﺗﺎﻳﯽ
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ  /ﻋﻘﺐ ،ﺟﻠﻮ  /ﭘﺸﺖ ،اول
ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ ،وﺳﻂ  /ﮐﻨﺎر  /ﺑﻴﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :درس ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺮوﻫﯽ ﻳﺎ دوﻧﻔﺮه ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در ﻣﻮرد درس ،ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت ﻣﺸﮑﻞ درس
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﺑﺎورﻧﮑﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب
۳ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺪ
۲ــ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﻧﺠﺎت دادن آﻧﻬﺎ از ﮔﻤﺮاﻫﯽ
۳ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﯽ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ :در ﻣﻮرد آداب ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ درﺳﯽ ﺑﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ:
۱ــ در ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۳ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۴ــ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۷ــ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻮبﺧﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮدن اﻋﺪاد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻋﺪد ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰
٣ــ درک اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻋﺪدی دﻟﺨﻮاه را روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و
ﻳﮑﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
آن را در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻳﮏرﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زرد را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن
را ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد در ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ زﻳﺎد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ روی ﺟﺪول را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽﺷﮑﻞ و ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻣﻮزشﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٣ــ ﺟﺪول اﻋﺪاد درک داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ
را روی ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ را روی ﺟﺪول اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
رﻧﮓ ﺷﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﻤﺎرش  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ دو ﺳﺘﻮن ﺟﺪول رﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
٤ــ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ روی ﺟﺪول ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ۴ ،۳ ،۲ ،۱ :و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﻴﻢ و دوﺑﺎره اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ۴ ،۳ ،۲ ،۱ :و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ را رﻧﮓ ﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻤﻊ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻀﺎرب ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﻴﺎر
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً  ۷ﭼﻴﻨﻪ زرد ۶ ،ﭼﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ و  ۵ﭼﻴﻨﻪ
ﺳﺒﺰ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ اﺷﻴﺎء ﻫﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻳﮑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻤﻊ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻋﺪدﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻻ
را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻫﻢرﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ اول ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﻢرﻧﮓ اﺳﺖ؟ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻧﮓﮐﺮدن ﻳﺎ ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۳را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻳﺎ
ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﻣﺮﺑﻊ و ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده و دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻊ ﻣﻀﺎرب  ۱۰و ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﺎده ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺮب
 ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽرا ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽو ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪد  ۱۰ﻳﺎ  ،۵ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۲ + ۳ = ۵
ب( ﺟﻤﻊ  ۲ﺗﺎ ۵ﺗﺎﻳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺪد ۱۰
دﺳﺘﻪ ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در واﻗﻊ از ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻳﮏرﻗﻤﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ  ۳۰+۲۰را ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ  ۲دهﺗﺎﻳﯽ
ج( ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ٔ
و  ۳دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی  ۵دهﺗﺎﻳﯽ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ
٢ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮبﺧﻂ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۷ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و  ۸ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن
دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ  ۳ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ از ﭼﻮبﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺆاﻻت را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺧﻞ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ) ۳ﺟﻤﻊ و  ۲ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮐﻼﻣﯽ( در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺳﻢ
ﭼﻮبﺧﻂ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺟﻤﻊﻫﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻮبﺧﻂ رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲ﻳﺎ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﺑﺮای رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻳﮏ
رﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ زدن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺿﺮوری ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از اﺑﺰار ﭼﻮبﺧﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﯽ و رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ــ در رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﻣﺜﻞ  ۷و  ۸ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی ﻋﺪد
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
اداﻣﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ  ۸ﭼﻮبﺧﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد۳ .ﺗﺎی اوﻟﯽ ﺑﺎ  ۲ﭼﻮبﺧﻂ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از  ،۷ﻳﮏ ٔ
 ۷رﺳﻢ ﺷﺪ در ٔ
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ از دو رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای  ۵ﺗﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ٔ
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ
٤ــ ﭘﺲ از رﺳﻢ ﺗﻤﺎم ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ دو ٔ
را  ۱۰ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ۱۰ﺗﺎﻳﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻳﮑﯽﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن  ۱۰را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻊ زﻳﺮ اﻳﻦ  ۳ﮐﺎر
۵ + ۵ + ۵ + ۲ = ۱۰ + ۷ = ۱۷
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
 ۲ﺗﺎ  ۵اول ﻳﮏ  ۱۰ﻣﯽﺳﺎزد ۵ .و  ۲ﺑﻌﺪی ﻋﺪد  ۷را ﻣﯽﺳﺎزد و در ﭘﺎﻳﺎن  ۱۰و  ۷ﻣﯽﺷﻮد .۱۷
٥ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻮبﺧﻂ ﻋﺪدﻫﺎی  ٧و  ٨را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﻢ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮل ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻳﮏ ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎی
٢ــ درک
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٣ــ درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻮﺗﺎه ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ،ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻫﻢاﻧﺪازه و ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
∗ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺟﻠﻮی ﮐﻼس آورده و در ﻣﻮرد
ٔ
ﻗﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ  ۲ﺑﻪ  ۲ﻗﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ واژه ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻢاﻧﺪازه
ٔ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧـﺪازهﮔﻴﺮی ﻃﻮلﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮه و ﭼﻴﻨﻪ را ﻳﺎدآوری و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻳﮏ ﻗﻔﺴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮐﺮده و ﺑﻠﻨﺪی و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻧﺪازه
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺪاد ﺑﺎ  ۳واﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
∗∗∗ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﻳﮏ ﻣﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ واژهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ــ ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮــ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ــ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﻳﮏ ﻃﻮل ﺷﺨﺺ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻃﻮل ،ﭼﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﻼس دوم ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
٢ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ واژهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ،اﻣﺎ در رﻳﺎﺿﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻧﭽﻪ
اﻫﻤﻴﺖ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﻼس درس ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻟﻐﺎت را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺻﻒ ﮐﻼس ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻳﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢاﻧﺪازه را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادن آﻧﻬﺎ
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﻗﻴﻖ
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﮐﻪ در ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر وﺟﻮد
دارد.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا  ۲ﭼﻴﻨﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ  ۲ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻴﻨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و
ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ۴ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و  ۲ﭼﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ از ﺷﻤﺮدن
۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ روی ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻋﺖ  ۲اﺳﺖ ۲ ،ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﺪد ًا ﻳﺎدآوری
ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﻨﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ردﻳﻒ دوم ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ ﻫﻢرﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش
۲ﺗﺎﻳﯽ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺮد.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ آﻳﺎ در ﻫﺮ ردﻳﻒ اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻟﮕﻮ را در ﻫﺮﻳﮏ از اﺷﮑﺎل ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻼس اول ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
٣ــ در دو اﻟﮕﻮی اول ﮐﻪ ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺷﻤﺮدن اﺷﻴﺎء ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ردﻳﻒ را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک درﺳﺖ از ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﺑﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ آن
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﮐﻤﺘﺮ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ٔ
٤ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺐ زدن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ درﺳﺖ ﮐﺮده )ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ( و ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را از
آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ۲و  ۳ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ و در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ  ٢و  ٣اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻣﺠﺪد ًا در ﻣﻮرد
زﻣﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﺎﻋﺖ ۲
ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎن از  ۲ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ  ۳ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دﻗﻴﻘﻪﺷﻤﺎر ﺑﻪ  ۱۲رﺳﻴﺪ و ﺳﺎﻋﺖﺷﻤﺎر روی  ۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻋﺖ
 ۳ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد زﻣﺎن
ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ زﻣﺎن را ﺑﻴﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﺎن
∗∗∗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻮاک زدن،
ﻳﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮردن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪاﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺪد و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای درک ﻋﺪدﻫﺎی ﮐﺴﺮی و
ﻋﺪدﻫﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣ــ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی زﻣﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﮐﺎرﻫﺎی
روزﻣﺮه ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﮐﻼس ،زﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ...آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ٔ
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ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﭼﭗ  /راﺳﺖ ،ﺳﺘﻮن  /ردﻳﻒ ،ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ،اول ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺎﺟﺪ،
اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺎﺟﺪ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ.
۲ــ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
۲ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮی و ﺗﺤﻘﻴﻖ
۳ــ ﺷﻬﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
روزﻣﺮه ﻣﺎ و
ﻣﻌﻤﺎری :در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺣﻮض ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ اﻟﯽ ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۲ــ درازا و ﭘﻬﻨﺎی ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ اﻟﯽ ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۳ــ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را روی ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
۴ــ ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﻋﻤﻮدی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۶ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ دو ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
٢ــ اداﻣﻪ دادن ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻳﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ ۱۰۰
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻳﺎ ﺟﺪول

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ۶ﺗﺎﻳﯽ ،ﺳﭙﺲ  ۲دﺳﺘﻪ ۶ﺗﺎﻳﯽ و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻌﺪی ﻳﮏ اﻟﮕﻮ از دﺳﺘﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر اﻳﻮان
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮآﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﺮ ۶ﺗﺎ
را ﺑﺎ ﻳﮏ رﻧﮓ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪد ﺑﻌﺪ از
ﻫﺮ ۶ﺗﺎﻳﯽ را ﮐﻨﺎر آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺮدن و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از آن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۶ﺗﺎﻳﯽ
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد ،اﻟﮕﻮﻳﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻋﺪدﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺮدن ۶ﺗﺎ ۶ﺗﺎ ﻓﻘﻂ رﻧﮓ ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﭼﻮبﺧﻂ و ﻣﺤﻮر و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول اﻋﺪاد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٣ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ روش ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺷﻤﺮدن ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎی ۶ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی
۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎ ۱۰ﺗﺎﻳﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ۱۰ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ١٠ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﭼﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز داده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎی ﮐﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دوﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ آﻣﺎده دارد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎده ﻣﺜﻞ  ۱۰ــ  ۴۰را روی ﺗﺨﺘﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از  ۴دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ۱ ،دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ را
ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﻳﻮان را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ
و ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ دو دﺳﺘﻪ از دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﺮدارﻳﻢ ،ﭼﻨﺪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺳﺆالﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۰را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ رﺳﻴﺪﻧﺪ و
ﻋﺒﺎرت ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺑﺪون ﺷﮑﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎی ﻣﻀﺮب  ۱۰را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٢ــ در ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻀﺎرب  ۵و  ،۱۰ﺑﻘﻴﻪ را ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل و ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽدارﻳﻢ،
٣ــ در ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب  ۱۰در واﻗﻊ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﮑﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰ــ ۴۰؛ از ٔ ۴
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ۳۰ﺗﺎ.
ﭘﺲ ٔ ۳
٤ــ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی در اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ ورزی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف:
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
٢ــ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ
ﻳﮏ ﻣﺤﻮر روی زﻣﻴﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﺮشﻫﺎی ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻒ
∗∗ در
ٔ
ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻢرﻧﮓ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺷﻤﺎرشﻫﺎی
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرات ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪد ﭘﺎﺳﺦ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪی ﻃﺮح و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ  ۲ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﻢ ﻓﻠﺶﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ روی ﻣﺤﻮر را آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ.
٥ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
٦ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﯽ را ﻫﻨﻮز در ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﻮزش
ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻳﺎری دﻫﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ و درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺧﻂﮐﺶ
٢ــ درک ﺷﻤﺮدن ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ در ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهای
٣ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ
۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻔﻬﻮم دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ
دﺳﺘﻮرات داده ﺷﺪه را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘﺶ
ﻳﮏ آدم آﻫﻨﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻴﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ۲
ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،ﺑﭽﺮخ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ۳ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ...را ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﻮر و اﺟﺮای آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻒ ﺣﻴﺎط
∗∗ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻣﺴﺠﺪ را ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ٥ ،
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ رﻧﮓ ﮐﻦ ٥ ،ﺗﺎ رﻫﺎ ﮐﻦ ٥ ،ﺗﺎ رﻧﮓ ﮐﻦ و....
∗∗∗ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﺷﻤﺎرش
۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﻋﺪدﻫﺎی دور ﺳﺎﻋﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﻧﺠﺎم اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی در ﻧﻤﺎﻳﺶ داﻳﺮهای از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﻮد و ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮﻧﺪ.
٣ــ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ  ۳ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی دور ﺳﺎﻋﺖ در واﻗﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن دﻗﻴﻘﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل دوم دﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺮدن و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮی ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
و ﻳﺎ اﺷﮑﺎل
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۷ﺗﺎﻳﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۷ﺗﺎﻳﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد.
ﻳﮏ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮده و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ را روی آن ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻴﺪ و ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ  ۷روز اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻣﺎه  ۴ﻫﻔﺘﻪ دارد.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮐﻒ ﺣﻮض را ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و روی ﻣﻀﺎرب  ۷را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻳﺎ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ
و ﭼﻮب ﺧﻂ ﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ در ﺟﺪول اﻋﺪاد ﻣﻀﺎرب  ۷را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و رﻧﮓ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ را ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻳﮏ ﺗﻘﻮﻳﻢ در ﮐﻼس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﻤﺎرش ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺷﻤﺮدن ۷ﺗﺎ ۷ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻴﺎء و ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﻳﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﮕﻮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
٤ــ ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻢ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد .روز اول ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻀﺎرب  ٧در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻳﮏ ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺎه ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر
٢ــ آﻣﻮزش ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺮب  ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی اﺷﻴﺎء ﮐﻪ ﻣﻀﺮﺑﯽ از  ۵ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﻴﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،آﻧﻬﺎ را  ٥ﺗﺎ  ٥ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻋﺪد
را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺮای
ﻣﺮﺑﻊﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر اﻳﻮان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﮔﺸﺖ ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ،ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ را ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
ﻳﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۴را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی اﻟﮕﻮ ،ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﭼﻮبﺧﻂ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٢ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد و در ﺣﺪود اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ۱۰ﺑﻪ ﺣﺮوف ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﺪدﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﺮای ﻋﺪدﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺎﺻﻔﺤﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏﺑﺎر از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ٔ
ﻋﺪد  ۱۰۰ﭘﻴﺶ روﻳﺪ.
٥ــ ﻏﻴﺮ از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ﻋﺪد  ۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم دادهاﻳﻢ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ،ﺑﻮﺳﻴﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﻣﺴﻮاک زدن ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﻤﺎل ،دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
۱ــ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۲ــ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
۳ــ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن رﻳﺎﺿﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
۱ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن
۲ــ ﺷﻬﻮد ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ
۳ــ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻔﺲ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل :در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺬﮐﺮ
دﻫﻴﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻳﮏ روز اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
۱ــ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺘﻮی داﻧﺶآﻣﻮز در ﺣﺎل ﺧﻮاﺑﻴﺪن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۳ــ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان در ﮐﻼس ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﮑﺲﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
۶ــ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﭼﻪ وﻗﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮور ﮐﺮدن اﻋﻤﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد
٣ــ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮ روی ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﮐﻪ ۸ﺗﺎ
۸ﺗﺎ رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﺑﻪ
دﺳﺘﻪﻫﺎی ۸ﺗﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎرش ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ دﻳﺪه
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .آﻳﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽآورد؟
∗∗∗ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ ﺷﻤﺮدن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻧﺤﻮه رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ٔ
اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ را ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم را از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
آوردﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ،رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ
ٔ
در اداﻣﻪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺪول اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۸ﺗﺎ ۸ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی زﻳﺮ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی
دﺳﺘﻪ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در اﻳﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .ﺷﻤﺮدن ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۸ﭼﻮبﺧﻂ و درﺳﺖ ﮐﺮدن ٔ
اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ رﻳﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ دارد.
٢ــ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی رﻧﮓ ﮐﺮدن اﻋﺪاد در ﺟﺪول ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻧﮓ ﺷﺪن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻤﺮدن رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ۵ﺗﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺗﺎﻳﯽ ،ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ را
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ و ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﻫﻢ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .آﻳﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
دارد؟
∗∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﻤﺮﻳﻦ روی ﻣﺤﻮر و ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی ﺑﺮای ﻳﺎدآوری ﺷﻤﺎرش ۵ﺗﺎ ۵ﺗﺎ
اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم داد .ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان
دﻳﮕﺮ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎی دوﻧﻔﺮ ﻋﻮض ﺷﻮد.
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎزی را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
٣ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ  ٥ﺗﺎ  ٥ﺗﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ از ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻳﺎدآوری ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻀﺎرب ﻋﺪد  ١٠ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻳﮏ
رﻗﻤﯽ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی و اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽﺑﻪ ﺣﺮوف

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺟﻤﻊ
دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ را ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
دﺳﺘﻪ
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و  ۳ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ٔ ۲ ،۱۳
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ٔ
دهﺗﺎﻳﯽ و  ۵ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .۲۵
∗∗ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﺟﻤﻊ ۴ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﻓﺮاد ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﻳﺮ داﺳﺘﺎن )ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﺳﺎده( ﻃﺮح
ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ٔ
درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ )  (۱۰ = ۵ + ۵و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﺟﻤﻊ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪا ﻣﻀﺎرب  ۱۰را ﺟﻤﻊ و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ زﻳﺮ ۵
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .۵ﻋﺪدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۵را ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۵و ﻳﮏ ﻋﺪد دﻳﺪه و ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ  ۸ﻫﻤﺎن  ۵و
 ۳اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ۵و  ۳ﻫﻤﺎن  ۸اﺳﺖ.
۳ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻋﺪاد داده ﺷﺪه از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺣﺮوف اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮوﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺎ واژهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
از اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺗﺎ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .در ﮐﻼس ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ٔ
در ﮐﻼس رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﻼی اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
185

اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﺧﻂﮐﺶ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ
٢ــ درک و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻋﺪدی داده ﺷﺪه ﭘﺲ
از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دو ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ۱۰ﺗﺎﻳﯽ
ﭼﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪدﻫﺎی
ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻋﺪدی ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از  ۸۰ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
∗∗ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در روز ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم
ٔ
دادهاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﻧﻔﺮ
ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻧﻔﺮه ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺎی اﻳﻦ
دوﻧﻔﺮ ﻋﻮض ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و
در ﭘﺎﻳﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ٔ
ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ را در ﻋﺪم درک دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ آن
ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را درک و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ۳
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻋﺪد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
٢ــ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﺼﻮص
ٔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻋﺪد دورﻗﻤﯽدر ﮐﻼس دوم آﻣﻮزش داده
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا  ۱۸از  ۱۷ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ  ۳۰از  ۲۵ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻼس اول داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را
اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدن اﻋﺪاد دورﻗﻤﯽ ﺑﺎ دﻫﮕﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺷﮑﻞ
۲ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی روی ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻠﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
۳ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ و ﻳﮑﯽ ﻋﺪدﻫﺎی دورﻗﻤﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی
۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺴﺎزﻳﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺪﻻل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﺗﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎوی را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد؟
دﺳﺘﻪ
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ،ﮐﻼس را ﺑﻪ دو ٔ
ٔ
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﭼﻮبﺧﻂ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻳﺎن دو ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ ردﻳﻒ از  ۱ﺗﺎ  ۱۰ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻋﺪدﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶۰را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ
ٔ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻤﻴﻖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف و
ٔ
ﻳﮑﯽﻫﺎ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ رﻗﻤﯽرا روی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن را
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
روی
ٔ
۳ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﻴﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد.
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اﻫﺪاف
۱ــ ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ
۲ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش
۹ﺗﺎﻳﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ۹ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ
و ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺷﻴﺎء و دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی روی
∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻧﻘﺶ ﭘﺘﻮ را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ۹ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .آﻳﺎ ﭼﻴﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﺑﻌﺪی را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش
ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮی ﻋﺪدی را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺎر رﻧﮓ ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن دﺳﺘﻪﻫﺎی ۱۰ﺗﺎﻳﯽ اﻫﻤﻴﺖ
زﻳﺎدی دارد .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
۱ــ از اﻳﻨﺠﺎ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب درﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ
را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش ۹ﺗﺎ ۹ﺗﺎ را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ً ﻫﺪف
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی در ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺷﻤﺎرش ذﻫﻨﯽ ﻳﺎ
ٔ
۳ــ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ۹ﺗﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ﺷﺪن دﺳﺘﻪﻫﺎی ده ﺗﺎﻳﯽ
۴ــ در ﻧﻮع ﺳﻮم ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ٔ
و ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺪد در ﭘﺎﻳﺎن رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
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