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اهداف
۱ــ کسب آمادگی برای حل مسئله با استفاده از رسم شکل 

در پيدا کردن جواب جمع های اساسی 
کردن  رنگ  با  آنها  درک  و  اساسی  جمع های  تمرين  ۲ــ 

شکل ها 
روش تدريس: 

∗ از دانش آموزان بخواهيد به عنوان نمونه ۶ دگمه و ۷ دگمه 
را به صورت دسته های پنج تايی درآورده و حاصل جمع تعداد دو 
دسته را بيان کنند. سپس يک عبارت جمع متناظر با کاری که انجام 
پيدا  برای  مشابهی  فعاليت های  ترتيب  همين  به  بنويسند.  داده اند، 

کردن جواب جمع دوعدد با حاصل کمتر از ۲۰ انجام دهيد.
∗∗ به صفحٔه آغازين بخش برگشته و با توجه به تصوير آن 
برای  کنيد.  مطرح  کاالها  از  تعدادی  کردن  جمع  برای  مسئله هايی 
مثال: تعداد مرباهای توت فرنگی رديف اول (۵ ) با تعداد پاکت های 

شير رديف اول و دوم (۶ ) چند تا می شود؟
دانش آموزان  از  صفحه  اين  فعاليت های  انجام  در   ∗∗∗

بخواهيد ابتدا دو رنگ متفاوت از مدادهای رنگی انتخاب کنند، سپس با رنگ اول از شکل های داده شده به تعداد عدد اول و با رنگ 
بعدی به تعداد عدد دوم از شکل ها را رنگ کنند، سپس با شمردن دسته های ۵ تايی حاصل جمع را پيدا کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف فعاليت اين صفحه کسب آمادگی برای حل مسئله با استفاده از رسم شکل يا مدل سازی است. در واقع هدف، انجام 
محاسبات ذهنی و بيان جمع های اساسی اعداد نيست. لذا از پرسيدن سؤال هايی مثل ۸+۷ بدون شکل، رنگ کردن، محور و اشياء  

ملموس خودداری کنيد.
٢ــ در انجام اين فعاليت از دانش آموزان 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 شکل های رنگ شده عدد اول و دوم هم فاصله ای نباشد تا شمردن دسته های 

۵ تايی راحت تر باشد.
٣ــ دانش آموزان بايد ۲ دسته ۵ تايی را ببينند و جمع ۱۰ با 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،
برای  پرسيدن  نانوايی،  صف  در  ايستادن  مهارت ها:  ــ 
تشخيص صف يکدانه ای و صف چندتايی، سفارش دادن نان، آداب 

حمل نان  
ــ نگرش ها:

حل  توانايی  به  روزمره  زندگی  در  سيستم ها  تشخيص  ١ــ 
مسئله کمک می کند. 

برای  ای  مقدمه  مختلف  پديده های  بين  ارتباط  شناخت  ٢ــ 
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 مصداق های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان بياموزيد.
ــ ارتباط با صفحات اين بخش:

١ــ به اينکه محور می تواند هم از چپ به راست و هم از راست به چپ رسم شود، اشاره کنيد. 
٢ــ به سيستم صف که وقتی نفر اول نان می خرد صف را ترک می کند و نفر دوم جای نفر  اول را می گيرد و نفر سوم جای نفر 

دوم را ومانند آن، اشاره کنيد. 
٣ــ باالی سر هرکسی تعداد نان هايی را که می خواهد 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 سؤال ها پاسخ دهيد. 
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اهداف
١ــ خواندن و نوشتن عددهای مضرب 10

٢ــ نوشتن عددهای مضرب 10 در جدول ارزش مکانی 
مستقیم  یا  صورت  به   100 تا  تا،   10 تا   10 شمردن  ٣ــ 

معکوس 
٤ــ داشتن درک درست از عددهای مضرب 10 و شمارش 

معنادار آنها با استفاده از مفهوم دسته های 10 تایی 

روش تدریس
∗ ابتدا به دانش آموزان یک دسته 10 تایی 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 ده تایی شد و یعنی 
چند؟  به همین ترتیب با اضافه کردن دسته های ده تایی مضارب 10 
برای  از دانش آموزان  اگر  که  به طوری  بسازید  را  از 100  کمتر 

مثال بپرسید 7 دسته ده تایی بگویند 70.
مورد  در  بخش  آغازین  صفحه  تصویر  به  توجه  با   ∗∗

دسته های ده تایی که در شکل دیده می شود از دانش آموزان بپرسید، سپس سؤال های مشابه فعالیت باال مطرح کنید. به عنوان نمونه اگر 
فردی بخواهد در تنور نانوایی همزمان 30 تا نان بپزد چند تا دسته ده تایی شانه خمیر روی میز باید قرار بگیرد؟ 

∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان رابه شکل دسته های ده تایی جلب کنید به طوری که بتوانند تعداد 
دسته های ده تایی 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.
طوطی وار  شمارش  از  و  کنند  کامل  ده تایی  دسته های  تعداد  بیان  رابا  صفحه  پایین  الگوهای  بخواهید  دانش آموزان  از  حال 

بپرهیزند.

توصیه های آموزشی
آنها معنی دار  بنویسند و شمارش  آنها را  بتوانند  باید مفهوم عددهایی مثل 30، 20 و 10 را درک کنند و  ١ــ دانش آموزان 

باشد.
٢ــ شمارش معنادار )غیر طوطی وار( مضارب 10 یعنی اینکه عددها را به صورت دسته های 10تایی ببینند. برای مثال 5 دسته 

10تایی یعنی 50 و 80 یعنی 8 دسته ده تایی.
٣ــ در شمارش مستقیم، تعداد دسته های 10 تایی یکی یکی اضافه می شود و در شمارش معکوس تعداد دسته های 10 تایی 

یکی یکی کم می شوند.
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اهداف
١ــ درک مفهوم جمع اعداد مضارب ۱۰ با 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 ۱۰ تايی و در دست ديگر دو 
دسته ۱۰ تايی بگيريد و از دانش آموزان جمع متناظر با آن را بپرسيد 
سپس به دانش آموزان دسته های ۱۰ تايی بدهيد و تمرين عمليات با 
از  که  ترتيب  اين  به  دهيد.  انجام  را  تايی   ۱۰ بسته های  از  استفاده 
آنها بپرسيد ۲۰+۳۰ و آنها بايد ۳ دسته ده تايی را در يک دست و ۲ 
ده تايی را در دست ديگر بگيرند و بگويند جواب ۵ دسته ۵تايی يا ۵۰ 

است. مشابه اين فعاليت ها را با اعداد ديگر انجام دهيد. 
∗∗ سؤاالت مربوط به جمع اعداد مضارب ۱۰ را می توانيد 
برای افرادی که در صف نانوايی ديده می شوند، مطرح کنيد. برای 

مثال اگر نفر اول صف سمت راست ۱۰ تا و نفر دوم ۲۰ تا نان بخواهد، اين دو نفر روی هم چند تا نان می خواهند ؟ 
در تصوير صفحه آغازين صف های نانوايی و ترتيب افراد را توضيح دهيد و برای مثال می توانيد بگوييد صف سمت چپ صف 

آقايان و صف سمت راست خانم ها 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 ۲۰+۳۰ بايد سه دسته ده تايی را با ۲ دسته ده تايی 
جمع کرده و حاصل که ۵ دسته ۱۰ تايی می شود را بنويسند، از آنها بخواهيد فعاليت اين صفحه را انجام دهند. ضمن يادآوری صف 
نانوايی و ترتيب افرادی که در صف ايستاده اند از دانش آموزان بخواهيد با قراردادن عددهای ۱، ۲ و ۳ در دايره ها ترتيب انجام کارها 

را مشخص کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ برای پيدا کردن جواب جمع مثل ۲۰ + ۳۰ می توان به عدد ۳۰ دو بسته ده تايی 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 دسته های ده تايی ديده می شود، اما در تمرين بايد شرايطی فراهم کرد که دانش آموزان پاسخ اين تمرين  ها 
دست  به  را  پاسخ  و  کنند  رسم  خودشان  را  ده تايی  دسته های  بتوانند  ذهنی  تمرين  با  مواجهه  صورت  در  يا  دهند  انجام  ذهنی  را 

آورند.
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اهداف
١ــ حل مسائل کالمی با استفاده از راهبرد رسم شکل 
٢ــ حل مسائل کالمی تفريق با استفاده از محور اعداد 

روش تدريس
بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کرده  بيان  جمع  از  داستانی   ∗
و  دهند.  نشان  و...   چينه  يا  دگمه  از  استفاده  با  را  جمع  حاصل 
از  کنند.  آزمايش  دست  انگشتان  از  استفاده  با  را  آن  درستی 
دانش آموزان بخواهيد همزمان با بيان شما از وسايلی که در اختيار 
در  اردک   ۴ می گوييد  شما  وقتی  مثال  برای  کنند.  استفاده  دارند، 
آب بودند، آنها بايد ۴ تا از اشياء را روی ميز به جای اردک ها قرار 

دهند. 
∗∗ به صفحه آغازين برگشته با توجه به تصوير مسائل کالمی 
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. 
کنند  سعی  پايه  دانش آموزان  کتاب،  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗

متن مسئله را خودشان بخوانند و آنچه که درک کردند را برای شما بيان کنند، سپس به حل آن بپردازند.
آنها می توانند 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.

توصيه های آموزشی 
١ــ درک و فهم صورت مسئله بخش مهمی از فرايند حل مسئله است. اين فرايند وقتی تکميل می شود که دانش آموزان پس از 

خواندن مسئله آن را با عبارات و کالم خودشان بيان کنند.
٢ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد صورت مسئله ها را خودشان تغيير دهند و آن را حل کنند. 

٣ــ به نوع راه حل ها مثل استفاده از انگشتان دست، استفاده از چينه يا اشياء ديگر و يا ساير مواردی که تا کنون با آنها آشنا 
شده اند، در کنار استفاده از رسم شکل و محور توجه کنيد.

بخوانند.  را  کتاب  متن  می توانند  و  کرده اند  پيدا  را  خواندن  توانايی  دانش آموزان  که  است  آن  بر  فرض  صفحه  اين  از  ٤ــ 
قسمت هايی که بايد توسط دانش آموزان خوانده شود از نوع قلمی استفاده شده است که در کتاب بخوانيم و بنويسيم (فارسی) می بينند. 

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.
کفايت  شده  مطرح  روش های  به  مسئله  پاسخ  کردن  پيدا  نيست،  ضروری  شکل ها  اين  برای  جمع  عبارت  يک  نوشتن  ٥ــ 

می کند.
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اهداف 
١ــ تمرين مقايسٔه اعداد پس از انجام عمليات 

٢ــ توانايی تصميم گيری برای انتخاب عالمت مناسب برای 
بيان مقايسه 

٣ــ تمرين انجام جمع مضارب ۱۰ 

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد عبارت جمع که شما می نويسيد 
يک  ديگر  طرف  در  و  نمايش دهنده  ملموس  اشياء  از  استفاده  با  را 
اين  حاصل  که  بخواهيد  آنها  از  و  کرده  بيان  جمع  از  ديگر  عبارت 
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 ۱۰ را با بسته های ۱۰ تايی مجددًا تمرين و 

يادآوری کنيد.
در  مسائلی  می توانيد  بخش  آغازين  تصوير  به  توجه  با   ∗∗
صف  دو  افراد  تعداد  درمورد  مثال  برای  کنيد  مطرح  مقايسه  مورد 

نانوايی و مقايسه آنها بپرسيد. هم چنين می توانيد مسائلی در مورد جمع مطرح کنيد. برای مثال اگرافراد سمت راست هر کدام ۲ نان و 
افراد سمت چپ ۳ نان تهيه کنند، کدام قسمت نان بيشتری گرفته است؟

∗∗∗ برای انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد ابتدا عبارت های جمع را کامل کنند و سپس با توجه به شکل ها جواب 
جمع را به دست آورند و در پايان عالمت مناسب رابرای مقايسه دوطرف انتخاب کنند. با مقايسه اشکال دو طرف و بدون نگاه کردن به عددها 

نيز می توانند عالمت مناسب را پيدا کنند. در اين خصوص راه حل های ابتکاری دانش آموزان را در کالس جستجو کنيد.

توصيه های 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 شکل ها و بدون نوشتن عبارت جمع و محاسبه حاصل نيز می توان مقايسه را انجام داد. برای 
مثال در رديف دوم چوب خط های سمت راست بيشتر است پس از حاصل عبارت سمت راست بيشتر است و می توان عالمت اول را 

انتخاب کرد. 
در صورتی که دانش آموزی از اين راه حل ها استفاده کرده، توانايی استدالل او را مورد تشويق قرار دهيد.

٣ــ محاسبه عبارات رديف اول با سه رديف بعدی از يک جهت شبيه هم هستند. همان طوری که می گوييم ۵ و ٣ می شود ٨ تا 
می توانيم بگوييم ۵ ده تايی و ۳ تايی می شود ۸ ده تايی به اين ترتيب محاسبه جمع های مضارب ۱۰ در واقع همان جمع های يک رقمی 

خواهد بود.
٤ــ در رديف دوم دانش آموزان بايد دو دسته پنج تايی چوب خط را يک دسته ۱۰ تايی 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

راهبرد  از  استفاده  با  انگيز  شگفت  مربع  تکميل  تمرين  ٣ــ 
حدس و آزمايش 

روش تدريس
از  استفاده  مهارت   ۲ صفحه  اين  در  اينکه  به  توجه  با   ∗
فعاليت های  به  مراجعه  با  است،  نظر  مورد  کردن  قرينه  و  خط کش 

قبلی اين دو مهارت را تمرين کنيد. 
∗∗ برای تمرين استفاده از خط کش می توانيد از دانش آموزان 
بخواهيد در تصويرنانوايی، با خط کش خطوطی را رسم کنند برای 

مثال می توانند کف نانوايی را به صورت شطرنجی درآورند.
∗∗∗ در انجام فعاليت های 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 خط کش 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 بااليی کامل کنند. پس از پايان کار و بررسی صحت آن می توانيد از دانش آموزان 

بخواهيد با شابلون شکل را کامل تر و زيباتر کنند.
در پايان از آنها بخواهيد مربع شگفت انگيز را حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که تقارن افقی و عمودی را همزمان انجام دهند. بنابراين طراحی فعاليت هايی که به 

توانايی دانش آموزان در اين راستا کمک کند، از اهميت زيادی برخوردار است.
دانش آموزان  است  ممکن  يعنی  است.  و   آزمايش  حدس  راهبرد  از  استفاده  به  نياز  انگيز  شگفت  مربع های  حل  در  ٢ــ 
عددی را در نظر بگيرند و در انتها متوجه شوند که عدد در نظر گرفته شده اشتباه بوده و بايد مجددًا عددهای نوشته شده را پاک 
می افتد  اتفاق  زمانی  حالت،  بهترين  کنيد.  توجه  کالمی آنها  استدالل های  به  همچنين  کنند.  دنبال  ديگر  عددی  با  را  کار  و  کنند 
می گذارد  که  عددهايی  برای  و  می کند  کامل  ديگری  از  پس  يکی  را  مربع  خانه های  منطقی  استدالل  روند  يک  با  دانش آموز  که 

می آورد. دليل 
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اهداف 
راهبرد  استفاده از  تفريق با  کالمی مربوط به  مسائل  ١ــ حل 

رسم شکل 
محور  از  استفاد  با  تفريق  به  کالمی مربوط  مسائل  حل  ٢ــ 

اعداد 

روش تدريس 
بيان  را  تمرين  به  کالمی مربوط  مسائل  دانش آموزان  برای   ∗
کرده و از آنها بخواهيد با استفاده از اشياء ملموس آن را مدل سازی 

کرده و تمرين را به دست آورند.
∗∗ با استفاد از تصوير آغازين بخش، مسائل کالمی تفريق 
اشياء  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  مطرح  را 
 ملموس آن را مدل سازی کنند و با نوشتن يک عبارت تفريق، کار 

خود را کامل کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد متن هر سؤال را بخوانند و 
با کالم خود آن را خالصه 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 می توانند 
عدد پاسخ را به دست آورند و با رسم شکل درستی کار خود را بررسی نمايند.

توصيه های آموزشی 
١ــ با توجه به نوع قلم استفاده شده برای صورت مسئله ها خواندن متن مسئله را برعهده دانش آموز بگذاريد. فراموش نکنيد 
خواندن و درک صورت مسئله بخش بسيار مهمی از فرايند حل مسئله در کالس اول ابتدايی است لذا آنها بايد با مهارت بتوانند صورت 

مسئله را بخوانند و درک کنند.
٢ــ به روش های ديگری که تا کنون در کتاب مطرح شده نيز توجه کنيد. در صورتی که دانش آموز 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 فعالً 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 سينه زنی؛ پذيرايی از عزاداران؛ 

آداب حمل پرچم؛ آداب تماشا کردن عزاداری.
ــ نگرش ها: 

١ــ تشويق به کار گروهی با ايجاد رقابت امکان پذير است.
را  گروه  کار  بيشتر  توانايی  که  فعاليت هايی  و  بازی ها  ٢ــ 
عالقه مند  گروهی  کار  به  را  دانش آموزان  می گذارند،  نمايش  به 

می کنند.
ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:

١ــ شهود ساختارهای هندسی
٢ــ شهود ساختارهای عددی

٣ــ درک مفاهيم معنوی
ــ تم شناختی:

آيين سوگواری: در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان 
دين نکاتی را که می دانيد 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 داده اند، بشماريد.
٣ــ تعداد انگشتان دست کسانی را که پرچم يا عالمت به دست دارند، بشماريد.

٤ــ با کمک شمارش ۵ تا ۵ تا تعداد برگ های روی درخت را بشماريد.
٥ــ با کمک جمع چندتايی تعداد شکل های هندسی روی عالمت را بشماريد.

٦ــ پرندگان لوحه چند بال دارند؟ دو تا دو تا بشماريد.
٧ــ چند چشم باز در لوحه می بينيد؟ دو تا دو تا بشماريد.

٨ــ چند انگشت برای سينه زدن بر روی سينه ها قرار داده شده اند؟ ۵ تا ۵ تا بشماريد.
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اهداف
و  شکل  کمک  به   ۲۰ از  بيشتر  عددهای  مفهوم  درک  ١ــ 

جدول ارزش مکانی
و  شکل  از  استفاده  با  مکانی  ارزش  جدول  کردن  کامل  ٢ــ 

خارج کردن اعداد دو رقمی از جدول
٣ــ تمرين ادامه دادن الگوی عددی

٤ــ درک رابطه بين الگوی هندسی و عددی

روش تدريس
∗ يک دسته ده تايی و چند يکی (برای مثال ۳) به دانش آموزان 
يکی  و  ده تايی  صورت  به  را  اشياء  تعداد  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد 
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 ده تايی بعدی را اضافه کنيد تا ۹ دسته ده تايی و چند يکی کامل 

شود.
بپرسيد که در تصوير صفحه  ∗∗ می توانيد از دانش آموزان 

آغازين بخش چند نفر ديده می شوند؟ آنها را به دسته های ده تايی و يکی تقسيم کنند و در جدول ارزش مکانی قرار دهند.
∗∗∗ دانش آموزان با توجه به تصوير کتاب ابتدا يک دسته ده تايی و ۴ يکی را تشکيل دهند. سپس دسته های ده تايی را يکی 
يکی اضافه کنند و با توجه به کاری که انجام می دهند و شکل های کتاب جدول های ارزش مکانی را کامل کنند. در ادامه بدون شکل 
و فقط با دسته های ده تايی 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.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان به دسته های ده تايی و يکی توجه کرده و بر اساس الگويی که به دست آورده اند، الگوی عددی پايين شکل را 

تکميل کنند.
٢ــ در اين صفحه هدف، معرفی عددهای بيش از ۲۰ و کمتر از ۱۰ است. در واقع يکی ها ثابت فرض شده و ده تايی ها اضافه 

می شوند. به اين ترتيب در جدول اعداد ۲۰ تا ۱۰۰ به صورت ستونی جدول کامل می شود.
٣ــ در اين صفحه ۲ مثال برای يکی های ۴ و ۷ مطرح شده ولی در کالس می توانيد با ساير يکی ها نيز همين فعاليت را تکرار کرده 

تا به اين ترتيب تمام اعداد بين ۲۰ تا ۱۰۰ توسط دانش آموزان ساخته شود.
٤ــ در صفحات بعدی انواع ديگر ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ تمرين می شود تا در مجموع اين چند صفحه درک دانش آموزان 

کاملتر شود.
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اهداف
جدول  کردن  کامل  و  تايی   ۱۰ دسته های  ساخت  تمرين  ١ــ 

ارزش مکانی  و خارج کردن عدد از جدول
ارزش  جدول  از  استفاده  با   ۹۹ تا   ۲۰ از  اعداد  درک  ٢ــ 

مکانی
٣ــ ساختن عددهای ۲۰ تا ۹۹ با 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 دسته های 
مثال اگر ۳۵ شیء در  کنند. برای  بيان  تعداد آنها را  ده تايی و يکی 
اختيار آنها باشد، بايد بگويند ۳ دسته ده تايی و ۵ تا يکی درست شده 

پس مقدار آن سی و پنج است.
شمارش  قابل  که  چيزی  هر  آغازين  صفحه  تصوير  در   ∗∗
از  و  کنيد  تعيين  را  درخت  از  شده  مشخص  برگ های  مثل  است، 

دانش آموزان بخواهيد با دسته بندی، تعداد آنها را بيان کنند.
∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب ابتدا از دانش آموزان بخواهيد شکل ها را به دسته های ده تايی تقسيم کنند، سپس جدول را کامل 

و عدد را از جدول خارج کرده و سپس تعداد را بيان کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد در منزل خود اشياء مختلف را با روش دسته بندی شمارش کنند و تعداد آنها را به صورت 

دسته های يکی و ده تايی بيان کنند.
٢ــ در اين صفحه کتاب چند عدد تمرين شده است اما در کالس درس تعداد بيشتری عدد را می توان با استفاده از اشياء ملموس 

تمرين کرد.
٣ــ وقتی عددی به صورت ۲ دسته ده تايی و ۴ يکی بيان می شود دانش آموزان بايد برای پيدا کردن عدد (خارج کردن عدد از 

جدول) بگويند: ۲ دسته ده تايی يعنی بيست و ۴ تا بعد از آن می شود بيست و چهار.
٤ــ در اين صفحه نوع ديگری از ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ (به صورت دسته بندی) تمرين می شود.
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اهداف
نوشتن  هم  سر  پشت  صورت  به  اشياء  شمارش  توانايی  ١ــ 

عدد مربوط به تعداد اشياء
٢ــ توانايی بردن عدد داخل جدول ارزش مکانی

اعداد  ترتيب  به  عدد  الگوهای  دادن  ادامه  توانايی  ٣ــ 
(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 ده تايی و چند يکی است.
دانش آموزان  از  و  کنيد  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
بخواهيد هر چيزی که قابل شمارش است را بشمارند و عدد آن را 

به صورت دسته های ده تايی و يکی بيان کنند.
بايد  دانش آموزان  صفحه  اين  به  مربوط  فعاليت  در   ∗∗∗
هر  شکل های  تعداد  به  مربوط  عدد  شکل ها،  هم  سر  پشت  شمردن 

دسته را بيان و سپس آن را در جدول ارزش مکانی قرار دهند و يا به صورت ده تايی بيان کنند. در صورتی که شمارش پشت سر هم به 
اندازه کافی تمرين شود، می توانند الگوی عددی پايين صفحه يا الگوهای مشابه را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين صفحه نوع ديگری از ساختن عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ يعنی شمارش پشت سر هم تمرين می شود. با اين تمرين می توان 

بردن يک عدد در جدول ارزش مکانی و همچنين الگوهای عددی ترتيبی را نيز آموزش داد.
٢ــ در اين صفحه با توجه به محدوديت های کتاب درسی چند عدد خاص ارائه شده است، اما در کالس درس ساير عددها را 

نيز می توان تمرين کرد. هم چنين امکان شمارش با اشياء ملموس وجود دارد.
٣ــ اين صفحه مقدمه ای برای نوشتن بخشی از عددهای ۲۰ تا ۱۰۰ است که اين موضوع در الگوی عددی پايين صفحه شروع 

و در صفحات بعدی (۱۴۲ به بعد) ادامه می يابد.
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اهداف
١ــ شمارش ۵ تا ۵ تا رو به جلو و عقب به کمک شکل ها

کمک  بدون  ذهنی  صورت  به  تا   ۵ تا   ۵ شمارش  تمرين  ٢ــ 
شکل

٣ــ ترسيم اشکال متقارن نسبت به خط عمود

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی مهره بدهيد و از آنها بخواهيد آن 
را به دسته های ۵ تايی تقسيم کنند. سپس دسته های 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 ۵ تا، دومی ۱۰تا، سومی ۱۵تا و... بيان کنند.
سينه  اينکه  به  توجه  با  بخش  آغازين  صفحه  تصوير  در   ∗∗
تمرين  دست  انگشتان  شمردن  با  می شود  انجام  انگشت   ۵ با  زدن 

شمارش ۵ تا ۵تايی را انجام دهيد.
∗∗∗ در انجام فعاليت مربوط به اين صفحه ابتدا بخواهيد به 

کمک شکل ها و چوب خط ها نوشتن عددهای متناظر الگوی شمارشی ۵ تا ۵تا انجام شود. سپس همين کار را به صورت ذهنی انجام 
دهيد. بعد از کسب مهارت شمارش ۵ تا ۵ تايی 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 ۲ يا عددهای ديگر را به کمک چوب خط ها انجام و الگوی 

عددی آن را کامل کنيد. در پايان ضمن يادآوری قرينه کردن عمودی و افقی تمرين های پايين صفحه را انجام دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان می توانند به صورت آهنگين اعداد ۵ تا ۹۵ را 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 ۵ نسبت به خط عمودی ساعت ۷ می شود. اين فعاليت را می توانيد برای اعداد ديگر 

نيز انجام دهيد و متقارن هر ساعت نسبت به خط عمودی را پيدا کنيد.
٣ــ در کتاب درسی تنها شمردن ۵ تا ۵ تا و ۱۰تا ۱۰ تا 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 خط های ۵ تايی برای اين کار توصيه می شود.
٥ــ اين صفحه آغاز شمارش ۵ تايی است با توجه به اهميت موضوع در صفحات بعدی نيز اين تمرين ها را ادامه دهيد.
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اهداف
و  افقی  تقارن های  با  متقارن  شکل  کردن  کامل  تمرين  ١ــ 

عمودی
فعاليت های  به  آن  دادن  نسبت  و  ترتيبی  اعداد  درک  ٢ــ 

روزمره زندگی

روش تدريس
∗ به صفحات قبل به خصوص صفحه ۱۳۲ برگرديد تا ترتيب 
قرينه کردن شکل ها برای دانش آموزان يادآوری شود. در صورتی 
که نياز می بينيد تمرين کار با خط کش را قبل از ورود به اين صفحه 

مجددًا با دانش آموزان انجام دهيد.
∗∗  با توجه به تصوير آغازين بخش در مورد ترتيب و آداب 
عزاداری و کارهايی که انجام می شود 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 رنگ ها کامل کنند. سپس نيمه پايينی رابا توجه به نيمه بااليی 

کامل کرده تا شکل نهايی حاصل شود. در انتها ضمن آموزش و يادآوری ترتيب وضو گرفتن از دانش آموزان بخواهيد ترتيب تصاوير 
را با عددهای ا تا ۴ مشخص کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که در رسم شکل قرينه دانش آموزان با مشکل مواجه شدند، فعاليت های قبل را مرور کرده تا موضوع يادآوری 

شود.
٢ــ دانش آموزان بايد ترتيب وضو گرفتن و حتی ترتيب نماز ۲ رکعتی را بدانند و آن را با عددهای طبيعی نشان دهند.

به  توجه  با  است  ممکن  کنيد.  توجه  گرفتن  وضو  در  شده  ارائه  شکل های  مورد  در  دانش آموزان  مختلف  تفسيرهای  به  ٣ــ 
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
يا  ۱۰تايی  عددهای  چندتايی  جمع های  عمليات  انجام  ١ــ 

۵تايی به صورت ذهنی
٢ــ تمرين حل مسئله با استفاده از رسم شکل

٣ــ نوشتن جلونويسی برای پاسخ مسئله

روش تدريس
∗ با استفاده از دسته های ۱۰ تايی و يا رسم چوب خط های 
۵ تايی، شمردن ۱۰ تا ۱۰تا و ۵ تا ۵ تا 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 پرسش هايی که 
يک  مثال  برای  پرسيده،  می شود  مربوط   ۵ و   ۱۰ اعداد  جمع  به 
فرد با يک دست سينه می زند و فرد پشت سر او با دو دست سينه 

می زند. اين ۲ نفر با چند انگشت سينه می زنند؟
پاسخ  ذهنی  صورت  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
جمع ها را به دست آورند. تصميم گيری در مورد انتخاب عددها و 

اينکه کدام دو عدد را با هم در نظر بگيرند و سپس جواب را با عدد بعدی جمع کنند، به عهدٔه دانش آموزان است. سپس از آنها بخواهيد 
مسائل را خودشان بخوانند و با رسم شکل پاسخ را به دست آورند و قسمت جلونويسی را توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در جمع عباراتی نظير ۱۰+۵+۱۰+۵ ابتدا می توان ۱۰ را با ۱۰ جمع کرده و ۵ را با ۵ سپس پاسخ به دست آمده را با هم 
جمع کرده تا حاصل عبارت به دست آيد. روش های مختلف جمع کردن که توسط دانش آموزان ارائه می شود را گوش کنيد و بدون 

آنکه در مورد آنها قضاوت کنيد گوناگونی روش ها را توسعه دهيد.
رسم شکل يا به  آنها را با  پاسخ  بتوانند  بنويسند بلکه  عبارت جمع  يک  حتماً  نکنيد  دانش آموزان را وادار  مسئله  ٢ــ در حل 

صورت ذهنی پيدا کنند.
نياز به نوشتن عبارت مربوط به جمع يا تفريق نيست و رسم  ٣ــ نحوه نوشتن پاسخ مسئله و جلونويسی را آموزش دهيد. فعالً 

شکل کفايت می کند.
٤ــ در رسم دسته های ۱۰ تايی و يکی دانش آموزان را آزاد بگذاريد و به جزئيات شکل ها توجه نکنيد. برای مثال يک مستطيل 

با عرض کم و طول زياد مثل شکل زير می تواند گويای يک دسته ده تايی باشد.

ده تايیيکی
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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 

کتاب های ديگر
طور  به  مطالعه  يکديگر،  از  پرسيدن  درس  مهارت ها:  ــ 
در  بزرگترها  از  پرسيدن  درس،  مورد  در  مباحثه  دونفره،  يا  گروهی 

مورد نکات مشکل درس
ــ نگرش ها:

۱ــ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته شده است.
۲ــ نگاهی اجمالی به يک کتاب

۳ــ مقايسه کتاب های 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 تم شناختی: 

مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بين دانش آموزان نکاتی را که می دانيد به آنها بياموزيد.
ــ ارتباط با صفحات اين بخش:

۱ــ در هر قفسه با يک جمع چندتايی تعداد کتاب ها را محاسبه کنيد.
۲ــ برای تصوير يک داستان بسازيد.

۳ــ برای تصوير چند مسئله جمع و تفريق بسازيد.
۴ــ تعداد کتاب های هر قفسه را با کمک شمارش چند تا چند تا محاسبه کنيد.
۵ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک محور انجام دهيد.

۶ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک رسم شکل انجام دهيد.
۷ــ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک چوب خط 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 ۱ تا ۱۰۰

به  توجه  با  چندتا  چندتا  شمارش  عددی  الگوی  درک  ٣ــ 
جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰

روش تدريس
دانش آموزان  از  و  نوشته  تخته  روی  را  دلخواه  عددی   ∗
بخواهيد با استفاده از اشيائی که در اختيار دارند دسته های ده تايی و 
يکی بسازند و بگويند که چند دسته ده تايی و چند يکی است. سپس 

آن را در جدول ارزش مکانی نشان دهند.
∗∗ با استفاده از کتاب های داخل کتابخانه تعداد کتاب های 
يک رنگ برای مثال زرد را بپرسيد و از دانش آموزان بخواهيد آن 
را با دسته های ده تايی و يکی بيان کنند. هم چنين می توانيد تعداد کل 

کتاب ها را با شمردن پشت سرهم سؤال کنيد.
∗∗∗ با توجه به توانايی که دانش آموزان در نمايش اعداد در جدول ارزش مکانی پيدا کرده اند، از آنها بخواهيد فعاليت های 
باالی صفحه را انجام دهند. پس از اين که در مورد جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ برای آنها توضيح داديد، با توجه به اين که شمارش ۵ تا ۵تا 

به صورت ذهنی زياد تمرين شده است، الگويابی روی جدول را با شمارش ۵ تا ۵ تا ادامه دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين کتاب برای تعدادی از عددهای دورقمی شکل و جدول ارزش مکانی رسم شده است، برای ساير عددها مشابه اين 

فعاليت ها را تمرين کنيد.
٢ــ قسمت باالی صفحه در واقع تمرين آموزش هايی است که قبالً داده شده است.

٣ــ جدول اعداد درک دانش آموزان را نسبت به الگوهای عددی ارتقاء می دهد. همچنين کمک می کند تا شمارش چندتا چندتا 
را روی جدول انجام دهند. بعد از اينکه شمارش چندتا چندتا را روی جدول انجام داديد، توجه دانش آموزان را به الگوی خانه های 

رنگ شده جلب کنيد. برای مثال در شمارش ۵ تا ۵ تا دو ستون جدول رنگ می شود.
٤ــ برای شمارش چندتا چندتا روی جدول نيازی به شکل و محاسبات ذهنی نيست. برای مثال اگر بخواهيم ۵ تا ۵ تا بشماريم 
می توانيم بگوييم: ۱، ۲، ۳، ۴ و پنجمين خانه را رنگ کنيم و دوباره ادامه دهيم: ۱، ۲، ۳، ۴ و پنجمين خانه را رنگ کنيم. اگر کار 

را به همين ترتيب ادامه دهيم، خانه های رنگ شده همان عددهای الگوی شمارش ۵تا ۵تا هستند.
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اهداف
١ــ جمع مضارب عدد ۱۰ به صورت ذهنی

به  آنها  تبديل  و  ۵تايی  دسته  چند  يا  دو  جمع  توانايی  ٢ــ 
دسته های ۱۰تايی

٣ــ نوشتن مضارب ۱۰به حروف

روش تدريس
اختيار  در  مختلف  رنگ های  با  چينه  تعدادی  ابتدا   ∗
۷ چينه زرد، ۶ چينه قرمز و ۵ چينه  دانش آموزان قرار دهيد. مثالً 
سبز و از آنها بخواهيد که حاصل جمع را به دست آورند، برای اين 
کار بهتر است آنها را به صورت دسته های پنج تايی بسازند به گونه ای 
که اشياء همرنگ کنار يکديگر قرار گيرند. سپس بيان کنند که چند 
دسته ده تايی و چند يکی تشکيل می شود. در پايان جمع تناظر با آن 
را بنويسند و حاصل را به دست آورند. همين فعاليت را با عددهای 

ديگر تکرار کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير آغازين بخش جمع هايی مثل جمع باال 

را با شمردن کتاب های هم رنگ مطرح کنيد. برای مثال در رديف اول چند کتاب هم رنگ است؟ در مجموع چند کتاب است؟ برای پيدا 
کردن حاصل جمع می توانند از رنگ کردن يا کنارهم قرار دادن چندتا چوب خط استفاده کنند.

يا  شده  رنگ  مربع های  به  توجه  با  اول  قسمت  در  دهند.  انجام  را   ۱۴۳ صفحه  فعاليت  بخواهيد  دانش آموزان  از  حال   ∗∗∗
چوب خط های رنگی ابتدا جمع متناظر را بنويسند. سپس برای پيدا کردن حاصل جمع به دسته های پنج تايی مربع و چوب خط توجه 
کرده و دسته های ۱۰تايی بسازند، تا حاصل جمع ها پيدا شود. در بخش دوم جمع مضارب ۱۰ و جمع های چندتايی را به صورت ذهنی 

انجام دهند. در پايان نوشتن به حروف را به آنها آموزش دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که عددهای مضارب ۱۰ را به صورت ذهنی جمع کنند.

٢ــ از اين صفحه دانش آموزان آماده نوشتن عددهای يک رقمی به حروف می شوند. در صفحات بعدی نوشتن عددهای مضرب 
۱۰ به حروف آموزش داده می شود. پس از آن می توانيد نوشتن به حروف عددهای دورقمی را تمرين کنيد.

٣ــ در جمع های چندتايی به صورت ذهنی دانش آموزان ۳ کار را انجام می دهند.
الف) جمع های يک رقمی و ساختن عدد ۱۰ يا ۵، برای مثال   ۵ = ۳ + ۲

ب) جمع ۲ تا ۵تايی و ساختن عدد ۱۰
ج) جمع چند دستٔه ۱۰تايی که در اين حالت در واقع از جمع های يک رقمی استفاده می کنند، يعنی ۲۰+۳۰ را می گويند ۲ ده تايی 

و ۳ ده تايی مساوی ۵ ده تايی.
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اهداف
١ــ پيدا کردن حاصل جمع اعداد با استفاده از چوب خط 

٢ــ حل مسائل کالمی با استفاده از چوب خط

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد، به عنوان نمونه ۷ چينه با 
رنگ قرمز و ۸ چينه با رنگ سبز بردارند. سپس آن را به دسته های 
پنج تايی تقسيم کنند. حال از آنها بخواهيد حاصل جمع را با شمردن 
دسته های ده تايی بيان کنند، همين فرايند را برای جمع ۳ عدد نيز به 

کار ببريد. می توانيد با حذف چينه ها از چوب خط استفاده کنيد.
داخل  کتاب های  تعداد  مورد  در  را  سؤاالت  همين   ∗∗
چوب خط  رسم  از  استفاده  با  بخواهيد  آنها  از  و  بپرسيد  کتابخانه 

پاسخ مسئله ها را پيدا کنند.
مسئله   ۲ و  جمع   ۳) صفحه  اين  تمرين های  تمام   ∗∗∗
کالمی) در واقع مسئله هايی هستند که دانش آموز بايد آنها را با رسم 
چوب خط حل کنند. بنابراين هدف آموزش جمع ها اساسی يا جمع 

چند عدد به صورت ذهنی نيست. از دانش آموزان بخواهيد برای هر عدد، مسئله چوب خط رسم کنند و سپس با شمردن چوب خط ها 
حاصل جمع يا پاسخ مسئله را به دست آورند.

توصيه های آموزشی
١ــ استفاده از ۲ يا چندرنگ برای رسم چوب خط جهت تشخيص جمع چند عدد است. در صورتی که دانش آموزان با يک 

رنگ هم می توانند جمع زدن را انجام دهند، استفاده از چند رنگ ضروری نيست.
٢ــ در حل مسئله دانش آموزان از ابزار چوب خط جهت پيداکردن حاصل جمع استفاده می کنند.نيازی به نوشتن عمليات مسئله 

نيست. نوشتن پاسخ و جمع  نهايی و رسم چوب خط کفايت می کند.
٣ــ در رسم چوب خط برای جمع دو عدد مثل ۷ و ۸ بايد چوب خط ها پشت سرهم رسم شوند. يعنی وقتی چوب خط های عدد 
۷ رسم شد در ادامٔه آن بايد ۸ چوب خط گذاشته شود. ۳تای اولی با ۲ چوب خط باقی مانده از ۷، يک دستٔه ۵تايی می سازند و سپس 

برای ۵ تای ديگر نيز بايد يک دستٔه ۵تايی رسم شود. برای تشخيص اين موضوع است که از دو رنگ استفاده شده است.
٤ــ پس از رسم تمام چوب خط ها برای پيداکردن حاصل جمع بايد چوب خط ها را بشمارند. به اين ترتيب که دو دستٔه ۵تايی 
را ۱۰ ببينند و وقتی ساختن ۱۰تايی ها تمام شد، يکی ها را بشمارند و در پايان ۱۰ را با يکی ها جمع کنند. در مثال جمع زير اين ۳ کار 

۵ + ۵ + ۵ + ۲ = ۱۰ + ۷ = ۱۷ انجام می شود:  
۲ تا ۵ اول يک ۱۰ می سازد. ۵ و ۲ بعدی عدد ۷ را می سازد و در پايان ۱۰ و ۷ می شود ۱۷.

٥ــ در صورتيکه رسم چوب خط ها پشت سر هم برای دانش آموزان دشوار است می توانند در ابتدا هر عدد را با چوب خط نشان دهند، 
سپس چوب خط ها را بشمارند. برای مثال چوب خط عددهای ٧ و ٨ را به صورت جداگانه رسم کرده و در نهايت تعداد آنها را بشمارند.



172172

اهداف 
١ــ تمرين اندازه گيری طول با واحدهای غيراستاندارد

٢ــ درک مقايسٔه اندازه گيری يک طول مشخص يا واحدهای 
مختلف

٣ــ درک مفاهيم کوتاه، کوتاه تر و کوتاه ترين، بلند، بلندتر و 
بلندترين و هم اندازه و به کار بردن آنها

روش تدريس
∗ چند دانش آموز را جلوی کالس آورده و در مورد مقايسٔه 
قد آنها سؤال کنيد، کوتاه ترين و بلندترين دانش آموز را تعيين کنيد. 
و  بلندتر  يا  کوتاه تر  واژه  با  و  کنيد  مقايسه  را  آنها  قد   ۲ به   ۲ سپس 

هم اندازه مقايسٔه خود را بيان کنيد.
از  استفاده  بـا  مختلف  طول هـای  انـدازه گيری  همچنين 
واحدهای غيراستاندارد مثل گيره و چينه را يادآوری و به صورت 

عملی تمرين کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين يک قفسه را انتخاب 

کرده و بلندی و کوتاهی کتاب ها را به کمک دانش آموزان مقايسه کنيد.
∗∗∗ قسمت اول فعاليت اين صفحٔه کتاب مقايسه طول يک مداد با ۳ واحد مختلف است. در مورد اينکه چرا پاسخ های اندازٔه 
يک مداد متفاوت شده است با دانش آموزان بحث کنيد. در قسمت دوم با تکميل جاهای خالی واژه های کوتاه ــ بلند، کوتاه ترــ بلندتر 

و کوتاه ترين ــ بلندترين تمرين می شود.

توصيه های آموزشی
١ــ فعاليت اول اين صفحه را به صورت واقعی در کالس انجام دهيد. در مورد اينکه چرا برای يک طول شخص پاسخ های 
متفاوت به دست آمد با دانش آموزان 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 کالس دوم فرا می گيرند.
٢ــ نوشتن واژه های مربوط به مقايسه و خواندن آن بخشی از آموزش دانش آموزان است، اما در رياضی عالوه بر اين، آنچه 
اهميت دارد به کار بردن واژه ها به درستی است. در موقعيت های مختلف مدرسه و کالس درس کاربرد اين لغات را تمرين کنيد. برای 

مثال در صف کالس بلندترين و کوتاه ترين دانش آموز و يا دانش آموزان هم اندازه را نشان دهيد.
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اهداف 
١ــ درک الگوی عددی توانايی ادامه دادن آنها

٢ــ تمرين خواندن ساعت های دقيق
وجود  ساعت شمار  عقربه  در  که  عددی  الگوی  کشف  ٣ــ 

دارد.

روش تدريس
قرار  ميز  روی  چينه   ۲ ابتدا  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
و  کرده  اضافه  قبلی  چينه های  تعداد  به  ديگر  چينه   ۲ سپس  دهند. 
کنار آن قرار دهند. سپس ۴تا چينه برداشته و ۲ چينه ديگر به آن 
شمردن  از  الگو  يک  تا  داده  ادامه  را  فرايند  همين  کنند،  اضافه 
۲تا ۲تا بسازند. همين فرايند را می توانيد روی ساعت پياده سازی 
کنيد. به اين صورت که ابتدا ساعت ۲ است، ۲ ساعت ديگر چند 
يادآوری  مجددًا  ترتيب  همين  به  نيز  را  ۵تا  ۵تا  شمارش  می شود؟ 

کنيد.
∗∗ از دانش آموزان بپرسيد که آيا در ترتيب چينش کتاب ها 

می توانند يک الگو پيدا کنند يا خير؟ برای مثال در رديف دوم سمت راست کتاب ها ۲تا ۲تا هم رنگ هستند و می توان الگوی شمارش 
۲تايی را تمرين کرد.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد الگوها را به صورت کالمی توضيح دهند، سپس الگوها را ادامه دهند. در قسمت مربوط 
به ساعت ها نيز ابتدا ساعت را بنويسند، سپس از آنها سؤال کنيد آيا در هر رديف الگوی خاصی مشاهده می کنند يا خير؟

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد الگو را در هريک از اشکال کتاب پيدا و به صورت کالمی بيان کنند.

٢ــ دانش آموزان بايد در کالس اول بتوانند ساعت های کامل را بخوانند؛ لذا فعاليت هايی طراحی شود که خواندن ساعت به 
صورت کامل تمرين شود.

٣ــ در دو الگوی اول که عددی هستند، در صورتی که دانش آموزان برای کامل کردن آنها به صورت ذهنی دچار مشکل هستند 
می توانيد 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

و  کمتر  بين  واژه های  بردن  کار  به  و  زمان  مفهوم  درک  ٢ــ 
بيشتر برای طول زمان

٣ــ توانايی مقايسٔه زمان انجام کارهای گوناگون
٤ــ توانايی تقريب زدن زمان انجام کارها

روش تدريس
∗ نوعی ساعت با استفاده از کاغذ درست کرده (می توانيد از 
تصوير انتهای کتاب درسی استفاده کنيد) و عقربه دقيقه شمار را از 
آن برداشته و عقربه ساعت شمار را به عنوان نمونه بين ۲ و ۳ قرار 
 دهيد و در مورد زمانی که ساعت نشان می دهد، از آنها بپرسيد. به 

عنوان نمونه ساعت بين ٢ و ٣ است.
مورد  در  مجددًا  و  کرده  اضافه  را  دقيقه شمار  عقربه  سپس 
 ۲ ساعت  از  مثال  برای  می توانيد  بپرسيد.  دانش آموزان  از  زمان 
که  دهيد  توضيح  و  دهيد  حرکت  را  دقيقه شمار  عقربه  کنيد.  شروع 

زمان از ۲ گذشته ولی هنوز به ۳ نرسيده است. وقتی دقيقه شمار به ۱۲ رسيد و ساعت شمار روی ۳ قرار گرفت، بگوييد: حاال ساعت 
۳ شد و به همين ترتيب کار را ادامه دهيد.

∗∗ با توجه به تصوير ابتدای کتاب در مورد زمان مطالعٔه يک کتاب توضيح دهيد. برای مثال آيا هميشه کتابی که تعداد صفحات 
بيشتری دارد زمان بيشتری برای خواندن می خواهد يا به عوامل ديگری بستگی دارد؟

∗∗∗ در قسمت باالی اين صفحٔه کتاب با توجه به فعاليت عملی از دانش آموزان بخواهيد زمان را بين دو ساعت دقيق بيان 
کنند. در قسمت پايين صفحه در هر رديف مشخص کنند که کدام کار بيشتر طول می کشد.

توصيه های آموزشی
١ــ ابتدا در مورد مدت انجام بعضی از کارهای روزانه بپرسيد. به عنوان نمونه حمام کردن بيشتر طول می کشد يا مسواک زدن، 
يا ناهار خوردن بيشتر طول می کشد يا بستن بند کفش. به اين ترتيب توجه دانش آموزان را به اندازه گيری و مقايسه زمان ها جلب کنيد.

عددهای کسری و  زمينه برای درک  ايجاد  پيوستگی عدد و  مفهوم  زمان به  پيوستگی  عقربه های ساعت و مفهوم  ٢ــ حرکت 
عددهای حقيقی کمک می کند.

کارهای  در  سپس  دهيد.  توضيح  بزنيد و  مثال  دانش آموزان  برای  مختلف  کارهای  در  زمان  اندازه گيری  اهميت  مورد  در  ٣ــ 
روزمرٔه مدرسه مثل زمان کالس، زنگ تفريح و... آن را به کار ببريد.
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کاشی کاری های مساجد
ــ مفاهيم: چپ / راست، ستون / رديف، شمارش چندتا 

چندتا، اول تا بيستم 
مساجد،  مناره  کاشی کاری های  الگويابی  مهارت ها:  ــ 
الگويابی کاشی کاری های محراب مساجد، الگويابی کاشی کاری های 

سقف مساجد
ــ نگرش ها:

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 جست وجوگری و تحقيق
۳ــ شهود ساختارهای هندسی

ــ تم شناختی: 
معماری: در مورد تأثيرات معماری بر زندگی روزمرٔه ما و 
دانش آموزان  به  می دانيد  که  را  اسالمی نکاتی  معماری  خصوصيات 

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 دسته های ۱۰تايی کاشی ها را روی سر در مسجد بشماريد.
۴ــ به تقارن عمودی تصوير توجه کنيد.

۵ــ تعداد پنجره های کوچک هر پنجره مسجد را با شمارش چندتا چندتا محاسبه کنيد.
۶ــ تعداد پنجره های کوچک در پنجره های بزرگ تر 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 ۱ تا ۱۰۰
٣ــ کشف الگوی شمارش ۶تا ۶تا يا جدول

روش تدريس
∗ دانش آموزان با استفاده از اشياء ملموس، دسته های ۶تايی 
ترتيب  بدين  بسازند.  الگو  يک  ۶تايی  دسته های  از  استفاده  با  و 
اضافه  و  ۶تايی  دسته   ۲ سپس  ۶تايی،  دسته  يک  دادن  قرار  با  که 
بسازند  ۶تايی  دسته های  از  الگو  يک  بعدی  ۶تايی  دسته های  کردن 
ساخته  عددی  الگوی  يک  تا  بشمارند  را  قسمت  هر  شکل های  و 

شود.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد مربع های کوچک کنار ايوان 
مسجد که در تصويرآغازين بخش ديده می شود 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 اين که هدف اين صفحه شمردن و ادامه دادن الگوهای ۶تايی به صورت ذهنی نيست، فعاليت مربوط به اين 
صفحه را با شمردن شکل های هر قسمت شروع کنيد. پس از آن از دانش آموزان بخواهيد رنگ کردن جدول اعداد را با شمارش ۶تايی 

ادامه دهند و به کمک آن الگوی عددی پايين صفحه را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد پس از رنگ کردن جدول اعداد، الگويی را که در اين عددهای رنگ شده می بينند، بيان کنند.

٢ــ در اين صفحه شمردن ۶تا ۶تا فقط رنگ شکل ها، چوب خط و محور و در نهايت رنگ کردن خانه های جدول اعداد مورد 
نظر است و الزم نيست دانش آموزان اين کار را به صورت ذهنی انجام دهند.

ببينند که چگونه دسته های  ٣ــ از دانش آموزان بخواهيد روش کار خود را در شمردن چوب خط های ۶تايی توضيح دهند و 
۱۰تايی می سازند و عددهای باقيمانده را با ۱۰تايی ها جمع می کنند.
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اهداف
١ــ انجام تفريق مضارب ۱۰ با کمک شکل

٢ــ تفريق مضارب ١٠ به صورت ذهنی

روش تدريس
بخواهيد  آنها  از  و  داده  دانش آموز  به  چينه هايی  ابتدا   ∗
بسازند. همچنين می توانيد  دسته های ۱۰تايی با استفاده از چينه ها 
از مکعب های کوئيزنر که دسته های دوتايی و يکی آماده دارد استفاده 
کنيد. سپس يک عمليات تفريق ساده مثل ۱۰ ــ ۴۰ را روی تخته 
نوشته و از آنها بخواهيد از ۴ دسته ده تايی چينه ها، ۱ دسته ده تايی را 

کم کنند. سپس از آنها بخواهيد حاصل تفريق را بيان کنند.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
بشمارند  را  ايوان  کاشی های  ۱۰تايی  دسته های  تعداد  که  بخواهيد 
و بپرسيد اگر يک يا دو دسته از دسته های ده تايی را برداريم، چند 
سؤال  اين  مشابه  سؤال هايی  می ماند؟  مربع ها  اين  از  ده تايی  دسته 

می توانيد طرح کنيد.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۱۵۰ را 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.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که تفريق های مضرب ۱۰ را به صورت ذهنی انجام دهند.

انجام  اعداد  محور  يا  و  اشکال  از  استفاده  با  يا  را  بقيه   ،۱۰ و   ۵ مضارب  جز  به  عقب  به  رو  يا  جلو  به  رو  شمارش  در  ٢ــ 
دهند.

٣ــ در تفريق مضارب ۱۰ در واقع تفريق يکی ها انجام می شود. برای مثال ۱۰ ــ ۴۰؛ از ۴ بستٔه ۱۰تايی يک بسته را برمی داريم، 
پس ۳ دستٔه ده تايی می ماند، يعنی ۳۰تا.

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.



178178

اهداف: 
١ــ حل مسائل ۲ مرحله ای 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 دانش آموزان تمرين کنيد. می توانيد در حياط مدرسه 
يک محور روی زمين رسم کنيد و دانش آموزان با پرش های ۲تا ۲تا 

رو به جلو عددهای مربوط را بيان کنند.
کف  کاشی های  از  استفاده  با  بخش  آغازين  صفحٔه  در   ∗∗
حياط مسجد می توانيد شمارش ۲تا ۲تا را تمرين کنيد. دانش آموزان 
می توانند روی کاشی های کم رنگ عددها را بنويسند و شمارش های 

رو به جلو ۲تا ۲تا را تمرين کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های باالی صفحه را 
انجام دهند، سپس مسئله ها را بخوانند و در يک فعاليت گروهی هر 

کدام صورت مسئله را برای ديگری بيان کنند. برای حل مسائل می توانند از ابزارهايی مثل چينه يا اشياء ديگر استفاده و يا مسئله را 
با کمک محور اعداد حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ الزم نيست برای حل اين مسئله ها 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.
دهند و  تغيير  مسئله را  عددهای  بتوانند  شوند به گونه ای که خود  متمرکز  مسئله  دانش آموزان تا می توانند بر روی صورت  ٢ــ 

مسائل جديدی طرح و حل کنند.
٣ــ کامل کردن الگوهای عددی فقط به کمک محور اعداد انجام شود. در صورتی که دانش آموزان می توانند به صورت ذهنی 

الگوها را ادامه دهند آنها را تشويق کنيد.
مسائل ۲ مرحله ای مطرح شده است. رسم فلش های پشت سرهم روی محور را آموزش  ٤ــ در اين صفحه برای اولين بار 

دهيد.
٥ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد در منزل مسئله هايی مانند مسئله فوق بسازند و حل کنند.

٦ــ خواندن صورت مسئله ها را فقط به دانش آموزان واگذار کنيد. تنها در صورتی که کلمه يا حرفی را هنوز در فارسی آموزش 
نديده اند، می توانيد دانش آموزان 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 خط کش

٢ــ درک شمردن چندتا چندتا در يک نمايش دايره ای
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 خط کش را با دانش آموزان تمرين کنيد.
دهيد  انجام  کالس  در  عملی  فعاليت  يک  می توانيد  همچنين 
يا  دستورالعمل  يا  الگوريتم  کردن  دنبال  مفهوم  دانش آموزان  تا 
دستورات داده شده را درک کنند. برای مثال شما می توانيد نقش 
يک آدم آهنی را بازی کنيد. دانش آموزان 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.
حياط  کف  کاشی های  بخش  آغازين  صفحٔه  تصوير  در   ∗∗
مسجد را ۵تا ۵تا بشماريد. برای اين کار به دانش آموزان بگوييد، ٥ 

تا خانه رنگ کن، ٥ تا رها کن، ٥ تا رنگ کن و....
∗∗∗ در صورت لزوم شما مرحله به مرحله دستورالعمل را بخوانيد و دانش آموزان انجام دهند. در پايان با يادآوری شمارش 

۵تا ۵تا عددهای دور ساعت را کامل کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ انجام الگوی عددی در نمايش دايره ای از اهداف اين فعاليت است، لذا توجه دانش آموزان 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 دانش آموزان را به ۳ شکل هندسی شش ضلعی منتظم، مربع و مثلث متساوی االضالع که در اين فعاليت به دست می آيد 

جلب کنيد.
دبستان  دوم  سال  که  است  ساعت  يک  دقيقه های  خواندن  برای  مقدمه چينی  واقع  در  ساعت  دور  عددهای  کردن  کامل  ٤ــ 

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 دانش آموزان 
بخواهيد دسته های ۷تايی درست کنند و سپس دسته های ۷تايی را 

پشت سرهم بشمارند تا الگوی شمارش ۷تا ۷تا شکل بگيرد.
يک تقويم به کالس برده و روزهای هفته را روی آن نمايش 
دهيد و برای دانش آموزان توضيح دهيد که هفته ۷ روز است و هر 

ماه ۴ هفته دارد.
∗∗ به تصوير صفحٔه آغازين بخش مراجعه کرده و کاشی های 
کف حوض را ۷تا ۷تا بشماريد و روی مضارب ۷ را عالمت بزنيد يا 

عدد مربوطه را بنويسيد.
∗∗∗ در انجام فعاليت های اين صفحه ابتدا با کمک شکل ها 

و چوب خط های رسم شده عددهای الگو را مشخص کرده، سپس در جدول اعداد مضارب ۷ را با شمارش ۷تا ۷تا پيدا کرده و رنگ 
کنند. در پايان از دانش آموزان بخواهيد با کمک جدول الگوی عددی را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از جمله مصاديق مربوط به الگوی ۷تا ۷تا می توان به تقويم ماهانه اشاره کرد که روزهای هفته را ۷تا ۷تا مشخص می کند تا 

پايان سال تحصيلی يک تقويم در کالس داشته باشيد و روزهای هفته و شمارش ۷تا ۷تا را تمرين کنيد.
٢ــ شمردن ۷تا ۷تا با کمک اشياء و مهره ها و يا رسم شکل توصيه می شود.

٣ــ در جدول اعداد بعضی از اعداد با رنگ زرد مشخص شده اند که تشکيل يک الگوی عددی می دهند. دانش آموزان الگوی 
مربوط به اين خانه ها 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 ٧ در 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 ۱۰ به حروف

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی اشياء که مضربی از ۵ باشد بدهيد 
و از آنها بخواهيد، آنها را ٥ تا ٥ تا 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 
هنگام  که  صورت  اين  به  دهيد  انجام  ايوان  کنار  کوچک  مربع های 

برگشت ۵تا ۵تا، مربع ها را خط بزنند.
اعداد  محور  کمک  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
خواندن  با  و  دهند  انجام  را   ۱۵۴ صفحه  فعاليت  چوب خط  يا 
را  کدام  هر  به  مربوط  عدد  شده،  نوشته  حروف  با  که  عددهايی 

بنويسند.

توصيه های آموزشی
١ــ به دانش آموزان عددهای بزرگ ندهيد و از آنها نخواهيد که برای پيدا کردن عددهای الگو، تفريق ها را انجام دهند، بلکه تمام 

اين فعاليت ها به کمک شکل يا چوب خط يا محور انجام  شود.
٢ــ دانش آموزان با استفاده از محور اعداد و در حدود اعداد مشخص شده در اين صفحه به فعاليت می پردازند.

٣ــ نوشتن مضارب عدد ۱۰ به حروف، می تواند آغازگر نوشتن تمام عددهای ۱۰ تا ۱۰۰ به حروف باشد. لذا از اين صفحه 
نوشتن به حروف را برای عددها تمرين کنيد.

توجه  و  کرده  شروع  کتاب  ابتدای  از  يک بار  کنيد.  استفاده  پاصفحه ها  از  می توانيد  حروف  به  عددها  نوشتن  تمرين  برای  ٤ــ 
دانش آموزان را به پايين صفحه و نحؤه نوشتن عددهای هر صفحه به حروف جلب کنيد. بهتر است اين کار را به مرور انجام داده و تا 

عدد ۱۰۰ پيش رويد.
٥ــ غير از چوب خط می توانيد از بسته های ده تايی ديگر برای معرفی و نمايش مضرب های عدد ۱۰ استفاده کنيد.
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شب هنگام خواب 
در  که  کارهايی  بازنگری  کارها،  زمانی  ترتيب  مفاهيم:  ــ 

طول روز انجام داده ايم. 
ــ مهارت ها: پوشيدن لباس خواب، بوسيدن پدر و مادر، 

مسواک زدن، محاسبه اعمال، دعا کردن قبل از خواب
ــ نگرش ها:

مرور  را  خود  پاسخ  صحت  مسئله  هر  حل  از  بعد  ۱ــ 
می کنيم.

۲ــ به نکاتی که از هر مسئله ياد گرفته ايم، توجه می کنيم.
ترجمه  رياضی  زبان  به  را  خود  اطراف  روزمره  مسائل  ۳ــ 

می کنيم.
ــ تأثيرات شناختی:

۱ــ فرهنگ نوشتن برای فراموش نکردن
۲ــ شهود حق در برابر باطل

۳ــ حسابرسی نفس
ــ تم شناختی: 

محاسبۀ اعمال: در مورد اينکه هر شب قبل از خواب اعمال خود را محاسبه کنيم، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر 
دهيد. از آنها بخواهيد کارهای خوبی را که در يک روز انجام داده اند بنويسند و به معلم تحويل دهند.

ــ ارتباط با صفحات بخش:
۱ــ برای تعداد افرادی که در تصوير ديده می شوند يک جمع چندتايی بنويسيد.

۲ــ برای تعداد مربع هايی که روی پتوی دانش آموز در حال خوابيدن ديده می شود، يک جمع چندتايی بنويسيد.
۳ــ کارهای خوبی را که در روز گذشته انجام داده ايد، مرور کنيد.

۴ــ کارهای خوبی که ديگران در کالس شما انجام داده اند، مرور کنيد.
۵ــ برای هر يک از عکس های ديگر تصوير يک داستان بگوييد.

۶ــ به جز هنگام خواب چه وقت هايی برای مرور کردن اعمال خوبی که انجام داده ايد، مناسب هستند؟  
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اهداف
١ــ شمارش ۸تا ۸تا به کمک شکل

با  ۸تا  ۸تا  شمارش  عددی  الگوی  کردن  کامل  ٢ــ 
استفاده از جدول اعداد

٣ــ کشف الگو روی جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ که ۸تا 
۸تا رنگ شده است.

روش تدريس
∗ با استفاده از اشياء ملموس و دسته بندی کردن به 
دسته های ۸تايی شمارش ۸تا ۸تا را با دانش آموزان تمرين 

کنيد.
∗∗ تعداد افرادی که در تصوير صفحٔه آغازين ديده 

می شوند را ۸تا ۸تا بشماريد. آيا باقی مانده می آورد؟
∗∗∗ دانش آموزان برای انجام فعاليت اين صفحه 
ابتدا به کمک شکل ۸تا ۸تا شمردن را شروع کنند. سپس 
رنگ  سه  به  که  چوب خط ها  رسم  نحؤه  به  را  آنها  توجه 
است و پشت سرهم انجام شده، جلب کنيد. پس از اينکه 
دانش آموزان چوب خط ها را شمردند و عددها را به دست 

آوردند در صورتی که کالس آمادگی داشت، رسم چوب خط مرحلٔه چهارم را از دانش آموزان بخواهيد.
در ادامه  رنگ کردن جدول اعداد را به صورت ۸تا ۸تا انجام دهند و به کمک آن الگوی زير جدول را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ رسم چوب خط ها به صورت پشت سرهم که در اين صفحه مطرح شده است آموزش بسيار خوبی برای پيداکردن عددهای 
بعدی است. شمردن همزمان ۸ چوب خط و درست کردن دستٔه ۵تايی کار ساده ای برای دانش آموزان در اين سن نيست اما اگر قادر به 

انجام آن باشند نشان از سطح باالی توانايی رياضی آنها دارد.
٢ــ پيدا کردن الگوی رنگ کردن اعداد در جدول جالب و مفيد خواهد بود، لذا توجه دانش آموزان را به ترتيب رنگ شدن 

خانه های 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 شروع های متفاوت

٣ــ تمرين ذهنی شمارش ۵تا ۵تا

روش تدريس
جدا  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
را  ۵تا  ۵تا  شمارش  پنج تايی،  دسته های  به  مهره ها  کردن 
تمرين کنند تا همه بتوانند به صورت ذهنی و بدون بهره هم 

کار را انجام دهند.
بخش  آغازين  تصوير  در  که  افرادی  تعداد    ∗∗
ديده می شوند را به صورت ۵تا ۵تا بشماريد. آيا باقی مانده 

دارد؟
کردن  دنبال  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

دستورالعمل فعاليت را انجام دهند.
کامل  و  محور  روی  تمرين  بازی  انجام  از  پيش 
۵تا  ۵تا  شمارش  يادآوری  برای  عددی  الگوی  کردن 

است. در هنگام انجام بازی می توان فعاليت را به صورت ۲نفره انجام داد. يک دانش آموز دستورالعمل را بخواند و دانش آموزان 
ديگر آن را انجام دهند. سپس جای دونفر عوض شود.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد اين بازی را در منزل با اولياء خود انجام دهند و از عددهای باالتر از ۵ نيز استفاده کنند.

٢ــ برای تعميق مطلب می توانيد نوع دستورالعمل ها را تغيير داده و از دانش آموزان بخواهيد با شروع های متفاوت دستورالعمل 
جديد را پياده سازی کنند. دانش آموزان نيز می توانند دستورالعمل هايی را پيشنهاد بدهند.

٣ــ در اين صفحه دانش آموزان شمارش ذهنی ٥ تا ٥ تا 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 ١٠ با يک عدد يک 

رقمی
انتخاب  و  تصميم گيری  و  تشخيص  توانايی  ٢ــ 

ترتيب جمع کردن اعداد برای ساختن دسته های ده تايی
٣ــ نوشتن عددهای دورقمی به حروف

روش تدريس
∗ دسته های ده تايی و يکی را به کالس ببريد و جمع 
کنيد.  تمرين  دانش آموزان  با  را  يکی  و  ده تايی  دسته های 
برای مثال يک دستٔه ده تايی و ۳ يکی می شود ۱۳، ۲ دستٔه 

ده تايی و ۵ يکی می شود ۲۵.
ديده  تصوير  قسمت  هر  در  که  افرادی  تعداد   ∗∗
کل  تعداد  ۴تايی  جمع  يک  انجام  و  بنويسيد  را  می شوند 
همچنين  آوريد.  دست  به  را  بخش  آغازين  تصوير  افراد 
طرح  ساده)  داستان (مسئله های  تصاوير  کمک  با  می توانيد 
پاسخ  چندتايی  جمع های  نوشتن  با  دانش آموزان  و  کنيد 

مسائل را بدهند.
∗∗∗ با توجه به اينکه دانش آموزان بايد مضارب ۱۰ را با يکی ها جمع کنند از دانش آموزان بخواهيد تا حد امکان دستٔه ده تايی 
درست کنند ( ۵ + ۵ = ۱۰) و همچنين توضيح دهيد که می توانند در يک رديف جمع عددها را جابه جا کنند و انتخاب های مختلفی 

داشته باشند. در پايان نوشتن عدد به حروف را به کمک نوشته های پايين صفحه تمرين کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ برای جمع و تفريق يکی های باقی مانده می توانند از انگشتان دست استفاده کنند.

۲ــ دانش آموزان ابتدا مضارب ۱۰ را جمع و سپس حاصل را با يکی های باقی مانده جمع کنند. يکی های باقی مانده يا زير ۵ 
هستند يا بيشتر از ۵. عددهای بيشتر از ۵ را پيش از اين به صورت ۵ و يک عدد ديده و يادگرفته اند. برای مثال می دانند ۸ همان ۵ و 

۳ است يا برعکس ۵ و ۳ همان ۸ است.
۳ــ نوشتن به حروف اعداد داده شده از اهداف اين صفحه است. لذا معلم فعاليت هايی را طراحی کند که دانش آموزان به نوشتن 

اعداد به حروف اقدام کنند.
۴ــ عددهای پايين صفحه به صورت حروفی نيز نوشته شده است. از دانش آموزان بخواهيد که به حروف نوشته شده توجه کنند. 
از ابتدای کتاب تا صفحٔه ۱۰۰ را به همين ترتيب مرور کنيد. در کالس فارسی نيز در مورد نحؤه نوشتن عددها يا واژه های ديگری که 

در کالس رياضی مطرح می شود مثل جمع و تفريق تمرين کنيد تا دانش آموزان امالی اين کلمات را ياد بگيرند.
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اهداف
١ــ توانايی کار با ابزار خط کش با مهارت کامل

٢ــ درک و دنبال کردن يک دستورالعمل
٣ــ تمرين مقايسه عبارت های عددی داده شده پس 

از پيدا کردن حاصل عبارت

روش تدريس
∗ به دانش آموزان دو عبارت جمع بدهيد و از آنها 
۱۰تايی  کردن  دسته بندی  با  را  عبارت  دو  اين  که  بخواهيد 
عددهای  همچنين  کنند.  مقايسه  سپس  و  محاسبه  چينه ها 
ترتيبی را با شروع از عددی که اعالم می کنيد، تمرين کنند. 

برای مثال از ۸۰ بشمارند و يکی يکی بگويند. 
تصاوير  به  توجه  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
صفحٔه آغازين بخش کارهای خوبی که در روز قبل انجام 
داده اند را نام ببرند و بشمارند. سپس هر دانش آموز با نفر 
و  کنند  جمع  را  خود  خوب  کارهای  مجموع  خود  کنار 

حاصل را با يک گروه ديگر مقايسه کنند.
يک  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  حال    ∗∗∗

فعاليت دونفره قسمت باالی صفحه را انجام دهند. يک دانش آموز دستورالعمل را بخواند و نفر ديگر انجام دهد. سپس جای اين 
دونفر عوض شود.

در پايان از دانش آموزان بخواهيد به کمک همٔه روش هايی که تاکنون ياد گرفته اند، ابتدا حاصل عبارت ها را به دست آورند و 
سپس عالمت مناسب مقايسه را انتخاب کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که  دانش آموزان 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 نمی کند که آيا دستورالعمل را درک و دنبال کرده اند يا نه، 

لذا توصيه می شود ۳ مرحلٔه دستورالعمل با دانش آموزان بررسی و تنظيم شود.
٢ــ در قسمت پايين صفحه به استدالل های دانش آموزان در خصوص مقايسٔه دو عدد توجه کنيد. آنها برای مثال بايد توضيح 
دهند که چرا ۱۸ از ۱۷ بيشتر است و يا ۳۰ از ۲۵ بيشتر است. با توجه به اين که مقايسٔه دو عدد دورقمی در کالس دوم آموزش داده 
می شود، در کالس اول دانش آموزان می توانند با رسم شکل يا توضيح با دسته های ده تايی و يا استفاده از جدول ۱ تا ۱۰۰ مقايسه را 

انجام داده و توجيه کنند.
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اهداف 
کمک  با  برابر  دهگان  دورقمی  با  اعداد  کردن  مقايسه  ۱ــ 

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 دسته های ده تايی و يکی عددهای دورقمی  با دسته های 
هم  با  را  آنها  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  بسازيد  مساوی  ۱۰تايی 
متوجه  کسی  آيا  کنيد.  توجه  آنها  استدالل  نحؤه  به  کنند.  مقايسه 
و  گذاشت  کنار  را  مساوی  ده تايی  دسته های  می توان  که  می شود 

فقط يکی ها را مقايسه کرد؟
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين، کالس را به دو دستٔه 
مساوی تقسيم کنيد. هر دسته کارهای خوبی را که در روز گذشته 
را  آنها  تعداد  چوب خط  رسم  با  شما  و  ببرند  نام  داده اند،  انجام 

سرشماری کنيد. سپس در پايان دو عدد به دست آمده از هر دو گروه را با هم مقايسه کنيد.
∗∗∗ ابتدا در يک رديف از ۱ تا ۱۰ عدد را به صورت فارسی بنويسيد. سپس در رديف ديگر عددهای انگليسی را به همان 
قرار  نمايش  صفحه  در  که  انگليسی  عدد  صورت  به  را  عددها  سپس  گيرند.  قرار  رديف  يک  در  يکسان  عددهای  که  بنويسيد  ترتيب 
بخواهيد فعاليت صفحه ۱۶۰ را انجام دهند. در  بخوانند، سپس از آنها  همزمان با شما عددها را  بنويسيد تا دانش آموزان  می گيرد، 
قسمت باالی صفحه مقايسٔه عددها را به کمک شکل انجام دهند و پس از وصل کردن عددهای مساوی با خط کش در صورتی که 

ماشين حساب در اختيار دارند، مسئله را با ماشين حساب حل کنند در غير اين صورت از شکل استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
تعميق  مقايسه اعداد در اين صفحه می تواند در  مختلف آشنا شده اند، فعاليت   مقايسه اعداد به شکل های  ۱ــ دانش آموزان با 
يادگيری اين مفهوم کمک کند. در اين مقايسه با توجه به مساوی بودن دسته های مساوی، کنار گذاشتن آنها از هر دو طرف و مقايسٔه 

يکی ها کفايت می کند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد در منزل با کمک خانواده عددهای مختلف يک رقمی را روی ماشين حساب بزنند و نمايش آن را 

روی صفحٔه نمايش ماشين حساب مالحظه کنند.
۳ــ دانش آموزان می توانند مسئله داده شده را به هر روشی که تاکنون آموخته اند، حل کنند. بنابراين آنها را محدود نکنيد. در 

صورتی که ماشين حساب در اختيار دارند استفاده از ماشين حساب را هم می توانيد توصيه کنيد.
۴ــ سعی کنيد دانش آموزان را به گونه ای هدايت کنيد که روی صورت مسئله متمرکز شوند. در صورتی که بتوانند مسئله را به 

زبان خود بازگو کنند، می توان متوجه شد که به درک صورت مسئله دست يافته اند و بعد از آن می توان حل مسئله را مطالبه کرد.
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اهداف
۱ــ شمارش رو به جلو ۹تا ۹تا با استفاده از شکل

شمارش  الگوی  به  توجه  با  مسئله  حل  توانايی  ۲ــ 
۹تايی

روش تدريس
بسازيد  ۹تايی  دسته های  ملموس،  اشياء  از  استفاده  با   ∗
تمرين  دسته ها  و  اشياء  اين  از  استفاده  با  را  ۹تا  ۹تا  شمارش  و 

کنيد.
∗∗ با توجه به تصوير صفحٔه آغازين تعداد مثلث های روی 
نقش پتو را بشماريد و به دسته های ۹تايی تقسيم کنيد. آيا چيزی 

باقی می ماند؟
∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد 
شمارش  با  سپس  و  کنند  رسم  را  بعدی  شکل  مورد  سه  هر  در 
کردن  رنگ  کار  اين  در  کنند.  کامل  را  عددی  الگوی  شکل ها، 
اهميت  ۱۰تايی  دسته های  آمدن  وجود  به  و  شطرنجی  خانه های 

زيادی دارد. سپس از آنها بخواهيد با توجه به الگوهای عددی که به دست آورده اند، مسئله ها را حل کنند.

توصيه های آموزشی
۱ــ از اينجا از دانش آموزان بخواهيد اگر ماشين حساب دارند بعد از حل با ماشين حساب درستی يا نادرستی جواب مسئله ها 

را آزمايش کنند. همچنين شمارش ۹تا ۹تا را می توانند با ماشين حساب محاسبه کنند.
هدف  ۲ــ دانش آموزان می توانند عدد بعدی الگوی شمارش ۹تا ۹تا را با اشياء ملموس يا ماشين حساب پيدا کنند. اما فعالً 

شمارش ذهنی يا محاسبٔه عدد بعدی در شمارش با استفاده از جمع، مورد نظر نيست.
۳ــ می توانيد از دانش آموزان بخواهيد مسئله های مربوط به الگوی ۹تايی را طراحی و حل کنند.

۴ــ در نوع سوم شمارش به کمک رنگ کردن خانه های شطرنجی توجه دانش آموزان را به نحؤه درست شدن دسته های ده تايی 
و خواندن عدد در پايان رنگ کردن جلب کنيد.


