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فرش
در  الگويابی  عمودی؛  و  افقی  تقارن های  مفاهيم:  ــ 

حاشيه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش
در  رفته  کار  به  هندسی  الگوهای  کشف  مهارت ها:  ــ 

طراحی فرش ها؛ طراحی کردن يک فرش توسط دانش آموز
ــ نگرش ها: 

١ــ گاهی کاری با زحمت زيادی انجام می گيرد ولی راحتی 
بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذيريم.

٢ــ در هر چيزی که ساخته دست بشر است بايد زيبايی و 
سادگی را در دستور کار قرار داد.

ــ تأثيرات شناختی:
١ــ حرکت از جزء به کل در الگوسازی تصوير

٢ــ طراحی الگوهای هندسی
٣ــ حرکت اشکال هندسی و تبديل آنها به يکديگر

ــ تم شناختی:
با  ايرانی  ــ  اسالمی   فرهنگ  ارتباط  مورد  در  فرهنگ: 

فرش و ساير صنايع دستی ايران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ تعداد گل های شبيه به هم در فرش را باکمک تقارن بشماريد. قسمتی که مشخص نيست را هم در محاسبه وارد کنيد.
٢ــ با کمک شابلون روی فرش الگويی رنگی و متقارن رسم کنيد.

٣ــ برای اين تصوير يک داستان بسازيد.
٤ــ با کمک تصوير چند مسئله جمع وتفريق بسازيد.

٥ــ اگر برای بافتن نصف فرش ۲۰ دسته پشم رنگی به کار رفته باشد، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم رنگی به کار خواهد 
رفت.

٦ــ اگر برای بافتن نصف فرش از ۲۰ دسته پشم رنگی ۱۲ دسته به رنگ قرمز باشند، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم قرمز 
الزم است؟
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اهداف
١ــ شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل 

يا محور اعداد
٢ــ راهبرد زير مسئله و حل مسئله های چندمرحله ای

روش تدريس
∗ به دانش آموزان ۳۶ تا چينه به صورت ۳ بسته ده تايی و 
۶ يکی بدهيد. سپس از آن ها بخواهيد ۶ تا ۶ تا بردارند و هر بار 
عدد حاصل را بيان کنند تا الگوی شمارش ۶ تا ۶ تا رو به عقب 

تمرين شود.
بيان  باشد  مرتبط  بخش  آغازين  تصوير  به  که  داستانی   ∗∗
عقب  به  رو  تا   ۶ تا   ۶ شمارش  داستان  آن  در  که  گونه ای  به  کرده 
يا معکوس مطرح شود و از دانش آموزان بخواهيد آن را با اشياء 

مدلسازی کرده و حل کنند.
دانش آموزان  از  صفحه  اين  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
را  تا  تا ۶  عقب ۶  به  شمارش رو  اعداد  محور  کمک  با  بخواهيد 

انجام دهند. سپس در مورد حل مسئله از آنها بخواهيد به ۳ مسئله کوچک  توجه کنند و برای پيدا کردن پاسخ هر قسمت شکل بکشند 
يا از روش های ديگری که می دانند استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ خواندن صورت مسئله توسط دانش آموزان مجددًا تأکيد می شود. می توانيد به دانش آموزان بگوييد اگر مسئله در انتها به 
اين صورت مطرح می شد که با برداشتن مدادهای آبی و زرد چند مداد برايش باقی ماند، تشخيص مسئله های کوچک دو مرحله ای به 
عهده دانش آموزان بود. اما در کالس اول دبستان مسئله های کوچک به دانش آموزان داده می شود تا با فرايند حل مسئله چند مرحله ای 

آشنا شوند.
٢ــ مجددًا  تأکيد می شود شمارش ۶ تا ۶ تا به صورت ذهنی موردنظر نيست و اين کار فقط با شکل يا اشياء يا محور انجام 

می شود.
٣ــ در کشيدن شکل برای حل مسئله الزم نيست شکل مداد رنگی رسم شود. يک دسته ده تايی به صورت يک مستطيل و ۲ 
تا مربع کوچک نشان دهنده عدد ۱۲ خواهد بود و در کنار آن ۶ مربع کوچک ديگر رسم شود پاسخ مسئله (۱) داده شده است. با خط 
زدن مربع ها به نمايندگی مدادهای زرد و آبی پاسخ مسئله (۲) مشخص و با شمارش مربع هايی، که خط نخورده اند، پاسخ مسئله (۳) پيدا 

می شود.
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 اهداف
١ــ تمرين خواندن ساعت دقيق

گذشته  مشخص  ساعت  يک  از  زمان  اينکه  تشخيص  ٢ــ 
است يا خير و بيان دقيق تر زمان

٣ــ درک صحيح از پيوستگی زمان و بيان تقريبی ساعت

روش تدريس
∗ ماکتی از ساعت طراحی کرده و ساعت های مختلف را 
به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بخواهيد عددهای مربوط به 
ساعت را بيان کنند. سپس با حرکت عقربه  دقيقه شمار عبارتهای 
ساعت از.... گذشته است يا کمی به..... مانده است را آموزش 

دهيد.
∗∗ با مراجعه به تصوير آغازين بخش در مورد مدت زمانی 
مثال  برای  دهيد.  توضيح  می انجامد،  طول  به  فرش  يک  بافتن  که 
می توانيد بگوييد يک کارگر فرش باف از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ کار 
 ۵ تا  ظهر  از  بعد   ۱ ساعت  از  دوباره  نماز  و  ناهار  از  بعد  می کند. 

بعداز ظهر کار می کند. يعنی اگر در روز ۸ ساعت کار کند بافتن يک فرش چند ماه زمان نياز داد.
∗∗∗ در انجام فعاليت اين صفحه ابتدا خواندن ساعت های دقيق را انجام دهيد، سپس با توضيح حرکت عقربه های ساعت 

شمار که از يک عدد عبور کرده و يا به عدد بعدی نرسيده از دانش آموزان بخواهيد تمرين های قسمت پايين را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف از اين صفحه آموزش خواندن ساعت با دقيقه نيست.

٢ــ اوقات مختلف شبانه روز فرصتی است که توجه دانش آموزان را به زمان و خواندن ساعت جلب کنيد. برای مثال کالس 
درس صبح ساعت ۸ شروع می شود. زنگ دوم قبل از ساعت ۱۰ تمام می شود. مدرسه وقتی تعطيل می شود که ساعت از ۱۲ گذشته 

است و مثال هايی به همين ترتيب می توانيد طرح کنيد.
٣ــ در حل فعاليت های اين صفحه در مواقع ديگر به داشتن درک و تصوير درست از زمان تأکيد کنيد. برای مثال به مرور 

دانش آموزان از يک يا دو ساعت درک درستی داشته باشند.
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اهداف
١ــ طراحی الگو توسط دانش آموزان

کامل  و  عمودی  و  افقی  محور  به  نسبت  تقارن  درک  ٢ــ 
کردن شکل

٣ــ نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹
٤ــ خالقيت در طراحی يک شکل متقارن

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با تا کردن تعدادی کاغذ 
اين  از  يکی  در  سپس  کنند.  تقسيم  مساوی  قسمت   ۴ به  را  آن 
قسمت ها يک شکل بکشند و با تا کردن و فشار دادن پشت کاغذ 
طرح خود را در طرف ديگر کپی کنند همين کار را با تا کردن بعدی 
انجام داده و دو شکل باال را در قسمت پايين کپی کنند تا موضوع 

تقارن نسبت به دو خط افقی و عمودی بهتر درک شود.
دانش آموزان  از  و  کنيد  نگاه  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
بخواهيد فرش را به ۴ مستطيل مساوی تقسيم کنند، سپس نقطه ای 

را در يکی از مستطيل ها مشخص کرده و نسبت محورهای افقی و عمودی قرينه های آن را پيدا کنند. در مورد شکل های قرينه ای که 
در اين فرش ديده می شود با دانش آموزان گفتگو کنيد.

∗∗∗ فعاليت اين صفحه را با توجه به دستور کار کتاب انجام دهيد، سپس نوشتن عدد به حروف را تمرين کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد در يک رديف بعضی از اعداد ۱ تا ۹۹ را  که شما اعالم می کنيد، بنويسند و در رديف ديگر همه 

اين اعداد را به حروف بنويسند.
٢ــ در هنگام رنگ کردن خانه شطرنجی از يک رنگ استفاده کنند تا قرينه کردن رنگ ها به يک مسئله تازه برای دانش آموزان 

تبديل نشود.
٣ــ در صورتی که دانش آموزان فعاليت مورد نظر کتاب را به درستی انجام دادند از آن ها بخواهيد بقيه شکل را با خالقيت خود 

کامل کنند و شکل زيبا و متقارنی خلق کنند.
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اهداف
١ــ تشخيص اشکال هندسی همراه با نام آنها

٢ــ توانايی نوشتن نام اشکال هندسی
از  استفاده  با  شکل  يک  طراحی  با  خالقيت  پرورش  ٣ــ 

ابزار شابلون و رسم شکل های هندسی

روش تدريس
با  را  مستطيل  و  دايره  مثلث،  مربع،  هندسی  شکل های   ∗
تخته  روی  را  آنها  نام  و  ببريد  کالس  به  و  بسازيد  رنگی  مقواهای 

بنويسيد و امالی اين واژه ها را آموزش دهيد.
تصوير  در  شکل هايی  چه  بپرسيد  دانش آموزان  از   ∗∗

صفحه آغازين اين بخش ديده می شود؟
در  شابلون  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
قسمت مشخص شده يک طراحی از يک خانه يا آدمک يا طرح 
مورد عالقه خود داشته باشند. بعد از طراحی بيان کنند که از چه 

اشکال هندسی استفاده کردند و چند مرتبه.

توصيه های آموزشی
١ــ در کالس درس و محيط مدرسه توجه دانش آموزان را به شکل های هندسی جلب کنيد و از آنها بخواهيد شکل هايی را که 

می بينند، نام ببرند.
٢ــ امالی اين واژه را با دانش آموزان تمرين کنيد.

٣ــ با رجوع به صفحات قبلی کتاب درسی از دانش آموزان بخواهيد اين ۴ شکل را در صفحات مختلف کتاب پيدا کرده  و نام 
ببرند.

مثال  (برای  کردند،  بيان  منزل)  يا  (کالس  خود  اطراف  در  را  شکل   ٤ اين  مختلف  مصاديق  دانش آموزان  اينکه  از  پس  ٤ــ 
مستطيل: تخته کالس. دايره: چرخ ماشين) از آنها بپرسيد کدام يک از اين ٤ شکل بيشتر ديده می شوند؟
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اهداف
١ــ حل مسئله با استفاده از چوب خط يا رسم شکل

حل  هنگام  در  تفريق  يا  جمع  عبارت  نوشتن  توانايی  ٢ــ 
مسئله

٣ــ تمرين پيدا کردن پاسخ جمع و تفريق عبارتها با کمک 
چوب خط يا شکل

روش تدريس
∗ ابتدا برای دانش آموزان مسئله هايی مطرح کنيد و از آنها 
کنند.  حل  را  آن  چينه  مثل  ملموس  اشياء  از  استفاده  با  بخواهيد 

عبارت جمع يا تفريقی را که انجام داده اند، بنويسند.
بافتن  برای  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  طراحی  را  مسئله هايی  فرش 
مثال  برای  کنند.  حل  را  مسئله  ملموس  اشياء  از  استفاده  با 
قرمز  نخ  بسته   ۷ فرش  نيمی از  بافتن  برای  بگوييد  می توانيد 
قرمز  نخ  بسته  چند  فرش  تمام  بافتن  برای  است،  شده  استفاده 

الزم است؟
∗∗∗ با تأکيد بر خواندن صورت مسئله توسط دانش آموزان از آنها بخواهيد مسئله ها را حل کنند و به نوشتن عبارت جمع يا 

تفريق تأکيد کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد بعد از حل مسئله عبارت جمع يا تفريق را بنويسند و پاسخ را با جلونويسی ارائه کنند.

٢ــ از اين صفحه نوشتن عبارت های جمع و يا تفريق مرتبط با مسئله خواسته می شود. البته در صورتی که دانش آموزان مسئله 
را با رسم شکل يا چوب خط حل کرده اند، آنها را تشويق کنيد، اما به مرور از خود آنها بخواهيد نوشتن عبارت جمع يا تفريق و نوشتن 

پاسخ با جلونويسی را نيز ياد بگيرند.
۳ــ وقتی عددها چند رقمی می شوند و امکان محاسبات سريع ذهنی وجود ندارد، کم کم دانش آموزان به اهميت نوشتن عبارت 

جمع يا تفريق پی می برند. تا آن زمان اصرار بی مورد در نوشتن عبارت جمع و تفريق بی حاصل خواهد بود.
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اهداف
١ــ تمرين راهبرد زير مسئله

٢ــ تشخيص زيرمسئله ها در يک مسئله دو مرحله ای
٣ــ تمرين نوشتن عبارت های جمع و تفريق و جلونويسی

مقايسه  و  اجسام  سنگينی  يا  سبکی  تشخيص  تمرين  ٤ــ 
آنها

روش تدريس
از  می توانيد  همچنين  ببريد.  کالس  به  مختلفی  اجسام   ∗
اشيايی که در کالس موجود است، استفاده کنيد. دو شیء را به 
دانش آموزان بدهيد تا در دست بگيرند و بگوييد کدام يک سبک تر 
يا سنگين تر است. به اين ترتيب کاربرد اين واژه ها را تمرين کنيد. 
يا  سبک ترين  واژه های  می توانيد  شٔی  چند  مقايسه  در  همچنين 

سنگين ترين را نيز به کار ببريد.
∗∗ با نمايش مجدد تصوير فرش در مورد سبک يا سنگين 
مثال  برای  کنيد.  گفتگو  دانش آموزان  با  فرش ها  انواع  بودن 
فرش های پشمی دستباف سنگين تر از فرش های ماشينی هستند.

∗∗∗ در انجام فعاليت های اين صفحه از دانش آموزان بخواهيد پس از خواندن صورت مسئله مراحل حل آن (يا همان زير 
مسئله ها) را تشخيص دهند. در اين مسئله ها بخشی از عمليات مورد نظر جهت راهنمايی و همچنين آموزش نحوه نوشتن پاسخ ها آمده 

است. در پايين صفحه نيز تشخيص اجسام سبک و سنگين مورد نظر است.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد ابتدا در هر مرحله  حل مسئله را به صورت کالمی توضيح دهند.

٢ــ برای تشخيص سبکی و يا سنگينی اشياء ابتدا به دانش آموزان دو شیء بدهيد که با يکديگر مقايسه کنند سپس ۳ شیء و در 
انتها ۴ شیء را با يکديگر مقايسه کنند تا مقايسه جرم اجسام برای آنها به صورت تقريبی مفهوم شود.

و  مسئله ها  زير  تشخيص  به خصوص  و  مسئله  حل  در  را  آنها  توانايی  و  کنيد  طرح  دانش آموزان  برای  مشابهی  مسئله های  ٣ــ 
مراحل حل بسنجيد. در صورتی که مسئله را با رسم شکل به درستی حل می کنند در خصوص نحوه نوشتن عمليات و عبارات جمع و 

تفريق سخت گيری نکنيد اما به مرور نوشتن عبارات را از دانش آموزان خواستار شويد.
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آينه
و  باال  آينه؛  در  راست  و  چپ  آينه ای؛  تقارن  مفاهيم:  ــ 

پايين در آينه.
و  صورت ها  حوله  با  شستن؛  رو  و  دست  مهارت ها:  ــ 

دست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن.
ــ نگرش ها: 

کمک  روزمره  زندگی  مسائل  حل  در  تقارن  از  ١ــ 
می گيريم.

٢ــ چپ و راست ما در آينه جابه جا می شود اما باال و پايين 
جابه جا نمی شود.

ــ تأثيرات شناختی:
١ــ مؤمن آينه مؤمن است.

نشان  را  حقيقت  آينه ای  مانند  می شود،  تزکيه  که  قلبی  ٢ــ 
می دهد.

٣ــ دل، مانند آينه ای است که بايد آن را تميز نگه داريم.
ــ تم شناختی

دل: در مورد تشابه باورهای دينی ما به موقعيت های زندگی روزمره مثال هايی که می شناسيد به دانش آموزان گوشزد کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ از ۱ تا ۱۰۰ را به ترتيب روی جدول بنويسيد. برای پاسخ به ساير سؤاالت، جدول را در دفتر خود رسم کنيد.
٢ــ با شمارش ۲ تا ۲تايی الی ۹ تا ۹ تايی هر کدام را با رنگ های مختلف روی خانه های جدول عالمت بزنيد و الگوهای به 

دست آمده را بررسی کنيد.
٣ــ الگوهای مربوط به شمارش ۲ تا ۲ تا، ۴ تا ۴ تا، ۶ تا ۶ تا و ۸ تا ۸ تا چه ارتباطی دارند؟

٤ــ الگوهای شمارشی ۳ تا ۳ تا و ۶ تا ۶ تا و ۹ تا ۹ تا چه ارتباطی دارند؟
٥ــ الگوهای شمارشی ۵ تا ۵ تا و ۷ تا ۷ تا در چه نقاطی مشترک هستند؟
٦ــ الگوهای شمارشی ۷ تا ۷ تا و ۸ تا ۸ تا در چند مربع مشترک هستند؟
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اهداف
١ــ شمارش ۸ تا ۸ تا با استفاده از شکل.

رسم  از  استفاده  با  مرحله ای  دو  مسائل  حل  تمرين  ٢ــ 
شکل.

روش تدريس
آنها  از  و  بدهيد   دانش آموزان  به  چينه  تعدادی  ابتدا   ∗
بخواهيد آنها را به دسته های ۸ تايی تقسيم کنند، سپس ۸ تا از آن 
را بردارند و بگويند چند تا می شود. به همين ترتيب با شمارش ۸ تا 

۸ تا رو به جلو، الگوهای شمارشی را کامل کنند.
کاشی های  و  برگرديد  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
دستشويی ها را با شمارش ۸ تا ۸ تا مشخص کنيد و هشتمين کاشی 
را با نوشتن عدد مربوطه مشخص کنيد، سپس عددها را از زياد 

به کم بخوانيد.
و  شروع  مربع ها  شمردن  با  را   ۱۷۰ صفحه  فعاليت   ∗∗∗
سپس به کمک آن الگوی شمارش ٨ تا ٨ تا را کامل کنند در پايان 

مسئله های پايين صفحه را بخوانند و با استفاده از شکل های رسم شده پاسخ دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان شمردن ۸تايی را به کمک شکل انجام می دهند. بنابراين از تفريق کردن يا ادامه دادن الگوها پرهيز شود.

٢ــ در حل مسئله ها به هيچ وجه محاسبه هايی مثل ۸+۲۴ يا ۴ــ۳۲ مورد نظر نيست، بلکه دانش آموزان پاسخ عبارت هايی مثل 
همراه  تفريق را به  عبارت ، جمع يا  پاسخ  کردن  پيدا  البته می توانند پس از  پيدا می کنند.  شکل  کمک  با  صرفاً  تفريق ها را  اين جمع و 

جلونويسی نوشته و پاسخ خود را کامل تر نشان دهند.
الگوهای  و  شکل ها  از  می توانند  دانش آموزان  می شود،  ارائه  آموزگار  توسط  که  مشابهی  تمرين های  يا  مسئله ها  حل  در  ٣ــ 
شمارش چند تا چند تا که در صفحات مختلف کتاب مطرح شده است استفاده کرده و در صورت لزوم پاسخ جمع و تفريق ها را به دست 

آورند.
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اهداف
١ــ درک عدد ۱۰۰ با جدول ارزش مکانی.

٢ــ آشنايی با عدد ۱۰۰ و جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰.
٣ــ درک مدت زمان انجام چند فعاليت و مقايسه آن ها.

روش تدريس
يک  از  بدهيد.  ده تايی  بسته  تعدادی  دانش آموزان  به   ∗
کنيد  سؤال  را  آن  به  مربوط   عدد  و  کنيد  شروع  تايی   ۱۰ دسته 
بپرسيد  را  مربوطه  عدد  بار  هر  و  کنيد  اضافه  تا   ۱۰ تا   ۱۰ سپس 
تا به ۱۰ بسته ۱۰ تايی برسيد. سپس عدد ۱۰۰ را به آنها معرفی 
کنيد و جدول ارزش مکانی را رسم کرده و يک بسته صدتايی را 

در جدول بنويسيد.
از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
کمک  به  را  جدول  آخر  رديف  بخواهيد  دانش آموزان 
عدد  از  يکی  يکی  کردن  اضافه  با  تا  کنند  کامل  دانش آموزان 

برسند.  ۱۰۰ مجددًا به   ۹۰
از  پايان  در  کنيد.  معرفی  را   ۱۰۰ عدد  ديگر  بار  يک  سؤال ها  به  دادن  پاسخ  و  کتاب  به  مربوط  فعاليت  انجام  با  حال   ∗∗∗

دانش آموزان بخواهيد تمرين پايين صفحه را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف، آموزش عددهای سه رقمی نيست، بلکه عدد ۱۰۰ صرفاً برای تکميل جدول مطرح شده است.

کنيد.  بيان  دانش آموزان  برای  کالمی  صورت  به  را  مصاديق  است  بهتر  کار  انجام  زمان  مدت  به  مربوط  فعاليت  انجام  در  ٢ــ 
به  برود؟  مدرسه  حياط  به  درس  کالس  از  بخواهد  يا  می کشد  طول  بيشتر  بيايد  مدرسه  به  منزل  از  بخواهد  فردی  اگر  نمونه  به عنوان 

اين ترتيب زمينه را برای انجام فعاليت آماده کنيد.
٣ــ با توجه به اينکه آموزش عددهای ۳ رقمی در کالس دوم مطرح می شود، بيش از موارد ذکر شده در خصوص عدد ۱۰۰ 

اقدامی انجام ندهيد.
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اهداف
١ــ تمرين نوشتن عددهای پشت سر هم با شروع يا 

پايان های متفاوت.
با   ۱۰ و   ۵ مضارب  عددهای  نوشتن  تمرين  ٢ــ 

شروع های مختلف بدون شکل.
٣ــ تمرين عددنويسی با توجه به دستورالعمل.

روش تدريس
را  عددهايی  شفاهی  صورت  به  درس  کالس  در   ∗
شما  نظر  مورد  عدد  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  کنيد  بيان 
را بنويسند. سپس از آنها بخواهيد از عددی که شما اعالم 
تا  و  کنند  هم  سر  پشت  عددهای  نوشتن  به  شروع  می کنيد 

عددی که شما می گوييد کار را خاتمه دهند.
بيان های  با  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
مختلف جدول را کامل کنيد برای مثال بگوييد ستون آخر 
(شمارش ۱۰ تا ۱۰ تا) را کامل کنند و يا از عدد ۳ شروع 
کرده و عددها را به ترتيب بنويسند تا به ۴۰ برسند. به اين 
کامل  را   ۱۰۰ تا   ۱ اعداد  جدول  شما  دستورات  با  ترتيب 

کنند.
∗∗∗ پس از انجام فعاليت اين صفحه خواندن دستورالعمل ها را نيز به دانش آموزان واگذار کنيد تا آنها تمرين خواندن و درک 

کردن و دنبال کردن دستورات را بياموزند.

توصيه های آموزشی
نمايش  جدول  در  را  صفحه  اين  عددی  الگوهای  و  برگرديد   ۱۰۰ تا   ۱ اعداد  جدول  به  کرديد  نياز  احساس  زمان  هر  ١ــ 

دهيد.
تمرين  را  ديگر  بخش های  مناسب  فرصت های  در  است.  شده  تمرين   ۱۰۰ تا   ۱ عددهای  از  بخشی  صفحه  اين  در  ٢ــ 

کنيد.
نشود. تبديل  دانش آموزان  برای  کننده  خسته  کاری  به  عددنويسی  شيؤه  اين  که  کنيد  مراقبت  ٣ــ 
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اهداف
١ــ شمارش 9 تا 9 تا به کمک شکل.

چوب  یا  شکل  رسم  از  استفاده  با  مسئله  حل  ٢ــ 
خط.

روش تدریس
به  تا را  تا 9  به کمک اشیاء مختلف شمارش 9   ∗
اینکه الگوی عددی  از  صورت ملموس تمرین کنید، پس 

شمارش پیدا شد عددها را از آخر بخوانید و تمرین کنید.
∗∗ با کمک اعداد 1 تا 100 که در صفحه آغازین 
صورت های  به  را  تا   9 تا   9 شمارش  دارد  قرار  بخش 

مختلف تمرین کنید.
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا رنگ های 
دانش آموزان  برای  را  شکل  تایی   9 بسته های  و  مختلف 
توضیح دهید و سپس از آنها بخواهید الگوهای عددی را 
کامل کنند. در آخر مسئله ها را با استفاده از رسم شکل یا 

چوب خط حل کنند.

توصیه های آموزشی
١ــ شمارش 9 تا 9 تا رو به جلو یا عقب فقط با استفاده از شکل انجام شود و تمرین ذهنی نکنید.

٢ــ در حل مسئله ها دانش آموزان را تشویق کنید که پس از رسم شکل عبارت های جمع و تفریق و جلونویسی جواب آخر را 
انجام دهند.

٣ــ در کشیدن شکل برای عددی مثل 27، رسم 2 مستطیل 10 خانه ای برای بسته های 10 تایی 7 مربع کوچک برای 7 تا یکی 
کفایت می کند و با خط زدن 9 تا 9 تا از مربع ها می توانند پاسخ مسئله را پیدا کنند.

٤ــ در پاسخ گویی به مسئله های این صفحه تا تمرین های مشابه از شکل های باالی صفحه می توانند استفاده کنند.
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اهداف
ناکافی  اطالعات  يا  اضافی  اطالعات  تشخيص  ١ــ 

يک مسئله.
در  آن  نمايش  ديدن  و  الگويابی  مفهوم  درک  ٢ــ 

ساعت و ادامه دادن الگو.

روش تدريس
∗ برای دانش آموزان مسئله های مختلفی طرح کنيد 
و از آنها در مورد داده ها و خواسته های اين مسئله ها سؤال 
چه  برسد  نتيجه  به  مسئله  اينکه  برای  بپرسيد  سپس  کنيد. 

چيزی کم يا چه چيزی اضافه است.
داستانی  و  برگشته  بخش  آغازين  تصوير  به   ∗∗
کم  فرضياتی  که  گونه ای  به  کرده  بيان  تصوير  اين  با  مرتبط 
يا اضافه داشته باشد. و از دانش آموزان بخواهيد در مورد 

مسئله و کمبودها و اضافاتی که دارد، توضيح دهند.
∗∗∗ با توجه به توانايی هايی که دانش آموزان کسب 
کرده اند فعاليت صفحه ۱۷۴ کتاب را انجام دهند. ابتدا آنها 
مسئله  خواسته های  و  داده ها  مورد  در  که  کنيد  تشويق  را 

توضيح دهند و اشاره کنند چه اطالعاتی کم يا اضافه است. اگر مسئله ای اطالعات ناکافی داشت آن را حل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ توانايی تحليل اطالعات در ارتقای قدرت فهم دانش آموز کمک زيادی می کند. از کليشه سازی يا مهم جلوه دادن بعضی 

از واژه ها در مسئله ها و يا عددهای مطرح شده در صورت مسئله جلوگيری می کند.
٢ــ دانش آموزان بايد عالوه بر نوشتن ساعت ها الگوی مربوط به آن را تشخيص داده و عقربه های ساعت آخر را بکشند.

٣ــ در کالس شرايطی را فراهم سازيد تا دانش آموزان در مورد صورت مسئله ها گفتگو کنند و داده ها، خواسته ها و اطالعات 
اضافه يا کم مسئله را به بحث بگذارند.

٤ــ در مسئلٔه اول اين صفحه، هدف اين است که دانش آموزان خواستٔه مسئله يعنی تعداد صندلی های اتوبوس را تشخيص و به 
ساير اطالعات داده شدٔه مسئله توجه نکنند.
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اهداف
ابزارها و  استفاده از  توانايی طراحی فرش با  ١ــ 

کليه آموخته ها.
٢ــ پرورش خالقيت و ابتکار دانش آموزان.

روش تدريس
به  را  شابلون  و  کش  خط  ابزارهای  با  کار   ∗
دانش آموزان يادآوری کنيد. صفحاتی از کتاب درسی که 
اختصاص  ابزار  از  استفاده  ترسيمی و  کارهای  تکميل  به 
داشت را مرور کنيد. عالوه بر آن قرينه کردن و تقارن های 
همچنين  کنيد.  يادآوری  را  قسمتی  چهار  يا  نيمه ای  دو 
می توانيد تعدادی تصوير فرش يا گليم را به دانش آموزان 

نشان دهيد.
در  و  کرده  مراجعه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
مورد آينه و تقارن موجود در آن توضيح دهيد و به کاربرد 

آن در طراحی فرش اشاره کنيد.
از  و  کنيد  باز  را  کتاب  آخر  صفحه   ∗∗∗
در  را  خود  هفته های  آخر  تمام  بخواهيد  دانش آموزان 

کامل کردن طرح فرش به کار برند.

توصيه های آموزشی
کمک  دانش آموزان  به  عمودی  و  افقی  خطهای  ترسيم  با  می توانيد  دارند،  مشکل  تقارن  تشخيص  در  دانش آموزان  اگر  ١ــ 

کنيد.
٢ــ ايده های جالب را در کالس پررنگ مطرح کنيد و دانش آموزان را تشويق کنيد که طرح های ابتکاری و خالقانه ارائه کنند.
٣ــ در صورت لزوم به صفحات قبلی کتاب برگشته و طرح های مختلف و تمرين های گوناگون را مرور کنيد تا زمينه برای بروز 

خالقيت دانش آموزان ايجاد شود.
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