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باسمه تعالی
فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه 

فعاليت های نظام مند و طرح ريزی شده ای 
است، كه تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام 

برنامه درسی )طراحی، تدوين، اجرا و ارزشيابی( 
رادر يک بافت منسجم و هماهنگ با غايت 

و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمی سامان دهی 
نمايد. در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با 

نيازهای ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی 
است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربيتی حاكم 

برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر رشد و توان مندی دانش آموزان 
برای درک وفهم دانش پايه وعمومی، كسب مهارت های دانش افزايی، به 

كارگيری شيوه تفكر علمی و منطقی، توان تفكر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقيت و نوآوری 
و نيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه برای بهبود كيفيت زندگی است، مورد توجه قرارگيرد. 
اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاكيد بر انعطاف در عين 

ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص، زمينه ساز دست يابی 
دانش آموزان به كسب شايستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها ( می باشد. اميد است اين 
محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز و گرامی با بهره گيری از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی و اجتماعی ياری نمايند. اين كار بزرگ حاصل 
همكاری صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايی و گروه های تاليف 
كتاب های درسی می باشد، شايسته است ازتالش و مساعی تمامی اين عزيزان و همكاران 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازی ما 

ر اياری داده اند، تقدير و تشكر نماييم. در اينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست 
می نمايم، تا نظرات و پيشنهادهای خودرا در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی کشور
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با توجه به تحول در نظام آموزشى وتدوين سند 
برنامه درسى ملى واستقرار ساختار جديد آموزشى، 

ســازمان آموزش وپرورش استثنايى نيز همگام با ساير 
بخــش هاى وزارت آموزش وپرورش اقــدام به برنامه ريزى 

وتمهيد مقدمات از جمله تاليف كتب درســى جديد نموده است تا بتواند 
گامى ديگر در جهت برابر سازى فرصت هاى يادگيرى وبهبود بخشيدن به محتوا و روش هاى 

آموزشى اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
در اين راستا كتاب رياضى پايه اول براساس اهداف پيش بينى شده در برنامه درس ملـــى 
و با توجه به نيازهاى دانش آموزان كم توان ذهنى تاليف شــده اســت.تمامى پيش نيازها به 
صورت طبقه بندى شده براساس منطق فهم رياضى در محتوا سازمان دهى شده است.محتواى 
تاليف شده براساس شيوه هاى عملى وجديدترين رويكردهاى آموزشى است. كه در اين محتوا 
مفاهيمــى چون مفاهيم قبل از عدد( باتاكيدبرمجموعــه وطبقه بندى ، رديف بندى،تناظريك 
به يك، همان قدر و ...)،مفهوم تقارن،احتماالت و ... از موضوعات جديدى اســت كه تشــكيل 
دهنده فصول رياضى اســت.هم چنين براى ايجاد انگيزه وجلب توجه،برخى ازمطالب در قالب 
بازى وســرگرمى ارايه شده است كه اميدواريم با آموزش مناســب ، شاهد پرورش استعدادها 

وتوان مندى هاى دانش آموزان عزيز باشيم.
بــراى تدريس اثربخش رياضى پايــه اول ، مراجعه به كتاب راهنماى معلم مربوطه الزامى 
است و براى پيشبرد بهتر فرآينـــد  ياددهى – يادگيرى، آگاهى از ساختـار كتاب جزء الينفك 

آن محسوب مى شود . بـراين اساس به شرح مختصر ساختار كتاب مى پردازيم.

 ساختار



 تصوير عنوانى :
تصويــر عنوانى برگرفته از محتواى اصلى هر درس اســت.هدف از تصوير عنوانى،ارايه محتواى 
اصلى درس به صورت مستقيم يا غير مستقيم است وشامل مفاهيم كلى آن درس مى باشد وبه منظور 
ايجادانگيزه براى ورود دانش آموزان به درس جديد در نظر گرفته شده است كه آموزگار قبل از تدريس 

درس جديد ،توجه دانش آموزان را به آن جلب مى نمايد.

 متن درس :
متن درس شامل فعاليت هايى جهت آموزش مفاهيم واهداف اصلى درس وتكميل يادگيرى ورفع 
اشــكاالت احتمالى در فضاى كالس درس است.براى شــروع آموزش هر مفهوم بايد از ابزار واشياء 
ملموس اســتفاده شــود وپس از تسلط دانش آموزان برمفهوم درس ، به تمرين هايى كه جهت تسلط 

وتثبيت بيشتر يادگيرى است، پرداخته مى شود.

 توصيه به آموزگارو والدين :
با توجه به نقش آموزگار و والدين در هدايت دانش آموزان جهت دســتيابى به اهداف آموزشى،در 
پايين هر صفحه كتاب،توصيه هاى مختصر آورده شــده اســت.هدف از اين توصيه ها،تاكيد بركاربرد 

مفاهيم وموضوعات رياضى وتعميم در زندگى روزمره دانش آموزان است.

به منظور پيشبرد بهتر فرآيند ياد دهى – يادگيرى ورساندن دانش آموزان به شاخص هاى كتاب 
درسى،توجه همكاران محترم را به رعايت نكات زير جلب مى نمايد : 

1- توجه به نقش فعال دانش آموزدر يادگيرى مفاهيم رياضى
2- توجه به ارتباط كالمى وعينى وارتقاء توانايى مهارت هاى نوشتن وخواندن

3- توجه به تفاوت هاى فردى دانش آموزان وسبك هاى يادگيرى آن ها
4- باال بردن توانايى دانش آموزان در حل مسئله وآشنا كردن آن ها با راهبردهاى حل مسئله

5- ارايه مثال ها ونمونه هايى ازكاربرد رياضى در زندگى روزمره

از همكاران گرامى وصاحب نظران تقاضا داريم با نظرات ســازنده ى خود، ما را از كاســتى هاى 
كتاب آگاه نموده تا در چاپ هاى بعدى مورد لحاظ قرار گيرد و برغناى محتوايى كتاب افزوده شود.
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با توجه به تصوير در خانه هاى خالى عدد مناسب بنويس.

 هــدف از اين صفحه يادآورى اعداد 1 تا 5 اســت. با ارايه تمرين هــاى مختلف به دانش آموزان، آن ها را در يادآورى 
اعداد كمك نماييد. 

 از فرزند خود بخواهيد با وسايل گوناگون مثل مكعب هاى رنگى ـ مهره ها و ... مجموعه هاى0 تا 5 عضوى بسازد.

اعداد 1 تا 5

كودكان در عمل مى آموزند



9

عالمت مناسب بگذار و بخوان.
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ع يادآورى كمتر و بيشتر

ست
رى ا

يادگي
ربناى 

جربه زي
ت

 با استفاده از وسايل مختلف نمونه اين تمرين ها را به دانش آموز بدهيد و تاكيد كنيد عبارت از سمت چپ خوانده شود.
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از مقواى نازك، عالمت كمتر و بيشتر را ساخته و آن را بين اعداد متفاوت قرار دهد.

ياي
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تعداد زنبورهاى داخل هر كندو را بنويس وبين آن ها عالمت مناسب بگذار.
مانند نمونه بين دوعددعالمت مناسب بگذار.

ت يادآورى كمتر و بيشتر
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 مهم ترين هدف به كاربردن عالمت مناسب و بيان صحيح عبارت است كه بايد از سمت چپ به راست خوانده شود.
 از فرزند خود بخواهيد با اســتفاده از اشــيا طبيعى داخل خانه مجموعه كمتر و بيشــتر و يا مساوى بسازد و مفهوم را 

بيان نمايد.

تجربه زيربناى يادگيرى است

ي



1111
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كوتاهتر ـ بلندتر

كودكان در عمل مى آموزند

شمع كوتاهتر را رنگ كن .
درخت بلندتر را رنگ كن.

 با استفاده از اشيا ملموس در محيط اطراف دانش آموز از او بخواهيد مفهوم كوتاهتر و بلندتر را به كار ببرد.
 توجه فرزند خود را به اشيا كوتاهتر و بلندتر در محيط اطراف جلب نماييد.



13

كوتاهتر ـ بلندتر

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

خانه كوتاهتر را قهوه اى وخانه بلندتر را نارنجى كن.
دور مداد بلندتر را خط بكش و مداد كوتاهتر راعالمت بزن.

خ

 با قرار دادن اشيا مختلف در اختيار دانش آموز مفهوم كوتاهتر و بلندتر را با او تمرين كنيد.
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از خمير بازى شكل هايى را در اندازه هاى كوتاهتر و بلندتر درست كند.
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15  به منظور درك مفهوم افزايشى جمع، هنگام خواندن بر حرف « و » تأكيد نماييد.
 با استفاده از اشيا گوناگون تمرين باال را به صورت عملى با فرزند خود تمرين كنيد. 

جمع

سازد
ر مى 

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه  بنويس و بخوان.

2         و        3

 و    

  و   



 نمونه تمرين باال را با اشكال هندسى رنگى به دانش آموز، آموزش دهيد.16
 يك كارت با4 خانه درست كنيد تا فرزند شما با قرار دادن دكمه هاى رنگى( 2 رنگ مختلف) در خانه ها، عبارت هاى 

جمع را ساخته و بخواند.

جمع

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه  بنويس و بخوان.

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

2     و     1



17  پس از تسلط دانش آموز در انجام تمرين قسمت باال( در مرحلة مجسم)تمرين قسمت پايين را انجام دهيد.
 با استفاده از اشيا مختلف، نمونه فعاليت را با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع

سازد
ر مى 

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

در جاى خالى عدد مناسب بنويس و بخوان.
مانند نمونه با استفاده از دو رنگ و با توجه به عددهاى داده شده از شكل ها رنگ كن.

د

................     و     ................................     و     ................

................     و     ................................     و     ................

2     و     1

3     و     2

1     و     2

2     و     3



 هدف آشنايى با عالمت + است. اين تمرين ها را با وسايل مختلف به دفعات تكرار كنيد.18
 عبارت هاى مختلف جمع را با استفاده از وسايل موجود و كارت هاى عدد و عالمت+ بسازيد و با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

بنويس و بخوان.

1     و     2

2     و     3

1     و     1

2     +     1

................     +     ................

................     +     ................



19  جمع دو عدد مختلف را با انگشتان دست تمرين كنيد و از دانش آموزان بخواهيد هم زمان چهارخانه ها را در دفتر رنگ آميزى كنند. 
 انگشتان دست خود را به تعداد معينى باز كنيد از فرزند خود بخواهيد انگشتان دست خود را همان طور باز كند و بعد آن ها 

را بشمارد.

جمع

سازد
ر مى 

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

با استفاده از دورنگ، مانند نمونه رنگ كن و در جاى خالى عدد مناسب بنويس.

2     +     1 ................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................
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 +                    =    

 قبل از انجام تمرين هاى اين صفحه، فعاليت هاى باال را با اشيا ملموس انجام دهيد(هر شكلى كه دانش آموز بتواند
      بكشد قابل قبول است).

 تمرين هايى مانند نمونه هاى باال را به صورت كالمى براى فرزند خود بيان كنيد تا او حاصل جمع را روى كاغذ بنويسد.

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

شكل هاى سمت چپ و راست روى هم چند تا است؟ مانند نمونه عدد آن را بنويس.
جمع

4

 +                    =    

 +                    =    

 +                    =    

 +                    =    



21  با استفاده از نى، چينه و ... مفهوم جمع را تمرين كنيد. از دانش آموز بخواهيد عبارت جمع را بخواند. 
 با استفاده از وسايل موجود مفهوم جمع را با فرزند خود تمرين كنيد.

جمع
بنويس و بخوان.

3     +     1     =     4

2     +     3     =     ................

1     +     4     =     ................

سازد
ر مى 

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت



 با ارايه تمرين هاى گوناگون، توجه دانش آموز را به مفهوم افزايشى جمع جلب كنيد.22
 با اســتفاده از  چينه مفهوم افزايشــى جمع را با فرزند خود تمرين كنيد و از وى بخواهيد عبارت جمع را به صورت 

كامل بيان نمايد.

جمع
بنويس و بخوان.

3     +     1     =     4

2   +   1  =  ..........

3   +   2  =  ...........

2   +   2  =  ..........

1   +   4  =  ..........

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد



23  با استفاده از انگشتان دست، مفهوم افزايشى جمع را با دانش آموز مرور كنيد.
 با استفاده از انگشتان دست، چوب خط و چوب كبريت، جمع هاى ساده را با فرزند خود تمرين كنيد.

جمع 
بنويس و بخوان.

1   +   1  =  ................

2   +   2  =  ................

1   +   4  =  ................

2   +   3  =  ................

......... + .........  =  ................ ......... + .........  =  ................

سازد
ر مى 

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت



 با انجام فعاليت هاى مشابه سعى شود تا دانش آموز به هدف تمرين هاى اين صفحه تسلط يابد.24
 جمع با انگشتان را با فرزند خود تمرين و تكرار كنيد.

جمع
مانند نمونه با توجه به عدد داده شده شكل بكش و در جاى خالى عدد مناسب بنويس.

مانند نمونه جمع كن و عبارت را بخوان.

2  + 2 = ......

1  + 2 = ......

2  + 1 = ......

1  + 4 = ......

3  + 2 = ......

2  + 3 = ......

4  + 1 = 5 

1  + 3 = ......

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

2    +   1   =   3 4    +   1   =   .............

3    +   2   =   .............

2    +   2   =   .............

3    +   1   =   .............

1    +   4   =   .............



2525
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 با استفاده از اشيا و وسايل گوناگون، مفهوم عدد 6 را با دانش آموز تمرين نماييد. 26
 با استفاده از اشيا و وسايل گوناگون شمارش عدد 6 را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 6
هر سنجاقك را به يك نى وصل كن.

هر مورچه را به يك دانه وصل كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



27  از دانش آموز بخواهيد با استفاده از اشيا گوناگون مجموعه هاى 6 عضوى بسازد.
 با استفاده از وسايل مختلف، شمارش مجموعه هاى 6 تايى را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 6
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد





29  از دانش آموز بخواهيد انگشت خود را درگواش زده و عدد 6 را تمرين كند. 
 با استفاده از كاغذ رنگى و با كمك فرزند خود عدد 6 را درست كرده و در دفتر او بچسبانيد.

عدد 6- تقارن

كامل كن و بخوان.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

ك

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 دسته هاى نى و وسايل گوناگون 6 تايى را به دانش آموز داده و از او بخواهيد آن ها را بشمارد و عدد آن را بنويسد. 30
 با فرزند خود ساخت مجموعه هاى 6 تايى را تمرين كنيد(عناصر را بشمارد و عدد را بگويد).

عدد 6
بشمار و عدد هر يك را بنويس.

تعداد حلزون ها را بشمار و عدد آن را بنويس.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



31  با استفاده از اشيا گوناگون تمرين باال را با دانش آموز تكرار نماييد.
 با وسايل موجود ساخت دسته هاى 6 تايى را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 6
به تعداد عدد داده شده،از شكل جداكن.

به تعداد عدد داده شده، شكل بكش.

3

5

6

6
2

4
1

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 با استفاده از چينه، خواندن و نوشتن اعداد را با دانش آموز تمرين كنيد.32
 با فرزند خود شمارش اعداد 0تا 6 را به صورت موزون تمرين كنيد.

عدد 6 - 0

هر عدد را به شكل مربوط به خود وصل كن.
عددها را از 0 تا 6 به ترتيب بنويس.

5 64

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

0
1



7



 با استفاده از وسايل گوناگون مفهوم عدد 7 را با دانش آموز تمرين كنيد.34
 با استفاده از چوب كبريت، دسته هاى 7  تايى درست كرده و از فرزند خود بخواهيد آن ها را بشمارد.

عدد 7
هر ميمون را به يك نارگيل وصل كن.

هر پيچ گوشتى را به يك پيچ وصل كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



35  ابتدا به صورت عملى اين تمرين را براى عدد 7  انجام داده و بعد اين صفحه را انجام دهيد.
 يك مجموعه 7 تايى در مقابل خود گذاشته از فرزند خود بخواهيد به تعداد مجموعه اول، از اشيا گوناگون جدا كند.

عدد 7
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد





37  شكل عدد 7 را بدون رنگ و توخالى كشيده و از دانش آموز بخواهيد آن را رنگ نمايد. 
 اشكال هندسى بكشيد و از فرزند خود بخواهيد به تعداد عدد مورد نظر، آن را رنگ نمايد.

عدد 7
كامل كن وبخوان.

سگ را از راه نزديك به خانه اش برسان.
ك

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 دانش آموز را يارى كنيد تا شكل هاى يك مجموعه را به طور صحيح بشمارد.38
 با استفاده از چوب كبريت شكل درست كنيد و تعداد آن ها را از فرزند خود بپرسيد.

عدد 7
بشمار و بنويس.

در هر رديف به تعداد عدد داده شده، از شكل ها رنگ كن.

5

7
لذت يادگيرى در بازى و تعامل



39  دانش آموز را تشويق كنيد اعداد را به ترتيب و با صداى بلند بخواند. 
 از فرزند خود بخواهيد خواندن و نوشتن اعداد را تكرار و تمرين كند.

عدد 7
مانند نمونه به تعداد عدد داده شده داخل انار چوب خط بكش.

راهى كه اعداد آن به ترتيب است را رنگ كن تا الك پشت به خانه اش برسد.

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

7

6 4

3

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 با ارايه تمرين هاى مختلف دانش آموز را در درك بين نماد و مفهوم عدد يارى كنيد.40
 اعداد 0 تا 7 را روى مقواهايى به شكل مربع نوشته و از فرزند خود بخواهيد هر عددى كه شما مى گوييد را به شما بدهد.

اعداد 0-7

هر عدد را به شكل مربوط به خودش وصل كن. 
عددها را از 0 تا 7 به ترتيب به هم وصل كن.

647

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

0

1

2

34

56

7



41  با استفاده از اشكال متفاوت نمونه ى تمرين باال را تكرار نماييد.
 با ارايه شكل هاى ساده اى كه نيمه ى باالى آن رنگ شده است از فرزند خود بخواهيد نيمه ى پايين آن را رنگ كند.

تقارن
نيمه ى ديگر هر شكل را رنگ كن.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



8



43  از دانش آموز بخواهيد با شمارش اشيا، بين اشكال دو مجموعه 8 عضوى رابطه برقراركند.
 با فرزند خود ساخت مجموعه هاى 8 تايى را تمرين كنيد(عناصر را بشمارد و عدد را بگويد).

عدد 8

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

هر سطل را به رنگ خودش وصل كن.
هر مرغ را به جوجه اش وصل كن.



 مجموعه هاى 8 تايى درست كنيد تا دانش آموز آن را بشمارد.44
 بسته هاى متفاوت قاشق، چنگال و ... در اختيار فرزند خود بگذاريد و از اوبخواهيد 8تا از آن ها را جدا كند.

عدد 8

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.





 با ارايه تمرين، برشمارش و نوشتن عدد 8 تاكيد نماييد.46
 نماد عدد 8 را با مقوا و كاغذ رنگى درست كرده و خواندن و نوشتن آن را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 8 -  تقارن

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

كامل كن و بخوان.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ گن.

ك



47  هنگام استفاده از انگشتان دست براى نشان دادن عدد از دانش آموز بخواهيد انگشتان دست خود را به صورت هاى مختلف 
باز كند كه جمع تعداد انگشتان دست نشان دهنده عدد مورد نظر باشد.

 با استفاده از مهره ها و اشيا شمارش عدد  8 را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 8

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

بشمار و بنويس.



 اشيا و وسايل گوناگون را به دانش آموز ارايه نماييد تا با توجه به عدد خواسته شده از وسايل و اشيا جدا نمايد.48
 كارت هاى اعداد 1 تا 8 را در مقابل فرزند خود روى زمين قرار دهيد و از او بخواهيدكارت ها را به ترتيب رديف كند.

عدد 8

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

به تعداد عدد داده شده، از شكل ها جدا كن.
به تعداد عدد داده شده، شكل بكش.

8
6
7

8 7

85



49  اعداد مغناطيسى 8 ـ0 را به صورت درهم در اختيار دانش آموز قرار دهيد تا آن ها را مرتب كند و بخواند.
 نمونه ى تمرين دوم را با فرزند خود تكرار نماييد.

عدد 8

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

بشمار و بنويس .
بشمار و وصل كن.

7

5

8



 با استفاده از كارت اعداد، ترتيب اعداد را با دانش آموز تمرين نماييد.50
 از فرزند خود بخواهيد تعداد اشيا و اسباب بازى هايش را شمرده و عدد آن را بنويسد.

اعداد 0-8

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

دور عدد مناسب خط بكش.
بشمار و در جاى خالى عدد مناسب بنويس.

8 57 6

0 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0   -   1   - ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......- - - - - -



51  توجه دانش آموز را به ارتباط بين تعداد اعضاى مجموعه ها و نماد آن جلب نماييد. 
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از شابلون، اعداد را در دفتر كشيده و آن ها را رنگ كند.

اعداد 0-8

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

بشمار و بنويس.
اعداد را به ترتيب از 0 تا 8 به هم وصل كن و شكل را رنگ كن.

61

78
0

3
4

5

2



5252

درسه بهار
م

9



53  مفهوم عدد 9 را با استفاده از تناظر با دانش آموز تمرين نماييد.
 از فرزند خود بخواهيد با اســتفاده از مقوا و كاغذ رنگى مجموعه هاى 9تايى ســاخته و آن ها را مانند دنباله بادبادك به هم 

وصل كند(عدد را بيان كند).

عدد 9

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

هر حيوان را به غذاى خود وصل كن.
هر آب پاش را به يك گل وصل كن و آن را بشمار.



 با استفاده از چينه، شمارش عدد 9 را با دانش آموز تمرين نماييد.54
 مجموعه هاى متنوعى از اشيا در مقابل فرزند خود قرار دهيد و از او بخواهيد مجموعه 9 تايى بسازد.

عدد 9 -  تقارن

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

تعداد شکل های سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.





 با ارايه تمرين هاى متفاوت، نوشتن نماد عدد 9 را با دانش آموز تمرين نماييد.56
 از فرزند خود بخواهيد نماد عدد 9 را با انگشت روى نمك، آرد و هر وسيله ديگر تمرين نمايد.

عدد 9

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

بشمار ونقطه چين ها را كامل كن.
بشمار وبنويس.

9
9

9



57  نمونه تمرين باال را با دانش آموز تمرين و تكرار كنيد.
 فرزند خود را تشويق نماييد تا با وسايل موجود مجموعه هاى 9 تايى درست كند.

عدد 9

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

بشمار و بنويس.



 به دانش آموز در انجام تمرين  هاى باال كمك كنيد تا مفهوم اعداد را به خوبى فرا بگيرد.58
 با استفاده از وسايل موجود ساخت مجموعه هاى 9 عضوى را همراه با خواندن و نوشتن آن با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 9

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

به تعداد عدد داده شده، از شكل ها جدا كن. 
به تعداد عدد داده شده، چوب خط بكش.

7

9

9

95

8



59  شناخت مفهوم مجموعه ها و نماد عدد مربوط به آن مهم است بر آن تاكيد نماييد.
 از فرزند خود بخواهيد اشيا محيط پيرامون را شمارش كند.

عدد 9

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

با توجه به تعداد هر شكل، از خانه هاى جدول رنگ كن.



 توجه دانش آموز را به شمارش تعداد عناصر مجموعه ها و نماد اعداد تا 9 جلب نماييد.60
 نمايش اعداد را با استفاده از انگشتان دست، با فرزند خود تمرين نماييد.

اعداد 0-9

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

بشمار و بنويس.
مسيرى كه تعداد خانه هاى آن، عدد روى تابلو را نشان مى دهد، رنگ كن.



61  تمرين با اشيا ملموس تكرار شود تا مفهوم صفر براى دانش آموز شكل بگيرد.
 تمرين باال را به صورت بازى و با كمك عدس و نخود با فرزند خود انجام دهيد.

اعداد 0-9

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

به تعداد عدد داده شده از بادكنك ها، رنگ كن.
با توجه به عدد نوشته شده، در هر قسمت، چوب خط بكش.

0           1         2          3          4          5          6          7           8         9
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 خواندن و نوشتن اعداد را با دانش آموز تمرين كنيد.62
 بازى با كارت اعداد از 0 تا 9 را با فرزند خود تمرين نماييد.

اعداد 0-9 

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

در جاى خالى اعداد را به ترتيب بنويس.

0



63  با قرار دادن اشيا مختلف در اختيار دانش آموز، از او بخواهيد آن ها را شمارش كند.
 قبل از صرف غذا و يا انجام كارهاى روزانه فرزند خود را تشويق كنيد تا اشيا موردنظر را شمارش كند.

اعداد 0-9

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

بشمار و بنويس.





65  تأكيد روى مفهوم «قبل» و «بعد» است. بر آموزش آن تأكيد نماييد.
 مفهوم قبل و بعد را با وسايل گوناگون مانند چينه و مهره هاى رنگى با فرزند خود تمرين نماييد.

قبل و بعد

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

پروانه اى را كه بعد از پروانه قرمز روى گل مى نشيند را عالمت بزن.
بعد از پرتقال كدام ميوه را بگذاريم آن را عالمت بزن.

پ



 مفهوم قبل را با وسايل كمك آموزشى به صورت مجسم با دانش آموز كار كنيد.66
 اسباب بازى ها را در جهتى مشخص و در يك رديف بچينيد و بعد از مشخص كردن اسباب بازى وسط، از فرزند خود 

بخواهيد اسباب بازى قبل از آن را نشان دهد.

قبل و بعد

كودكان در عمل مى آموزند

كدام دختر قبل از دخترى كه روسرى زرد دارد، سوار تاب مى شود؟ عالمت بزن.
پرنده اى را كه بعد از پرنده قرمز روى شاخه مى نشيند را عالمت بزن.

ك



67  دانش آموز بايد به طور كامل به مفهوم قبل و بعد تسلط پيدا كند.
 فرزند خود را براى گفتن كلمه ى قبل و بعد يارى نماييد.

قبل و بعد

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

در هر رديف به جهتى كه عالمت نشان مى دهد توجه كن و المپ بعد از المپ قرمز را عالمت (×) بزن.
در هر رديف به جهتى كه عالمت نشان مى دهد توجه كن و المپ قبل از المپ سبز را عالمت (×) بزن.

د
د



 بر آموزش مفهوم «بين» تأكيد كنيد.68
 با وسايل مختلف يك شكل، مفهوم «بين» را در خانه با فرزند خود تمرين كنيد.

بين

كودكان در عمل مى آموزند

ستاره ى بين دو ستاره ى ديگر را رنگ كن.
سيب بين سيب هاى ديگر چه رنگى است؟ بگو.



69  مفهوم «بين» مفهوم مهمى است بر آموزش آن تاكيد كنيد.
 تمرين هاى مشابه ديگرى به فرزند خود بدهيد.

بين

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

در هر رديف المپ بين المپ هاى زرد را عالمت بزن.
در هر رديف المپ بين المپ هاى قرمز را عالمت بزن

د



70

.............    .............

 با استفاده از چينه هاى رنگى، مفهوم بعد را با دانش آموز تمرين نماييد.
 با مهره هاى گوناگون رنگى، اين مفهوم را تكرار و تمرين كنيد.

عدد قبل  - عدد  بعد

كودكان در عمل مى آموزند

مانند نمونه عدد بعد از عدد نوشته شده را بنويس.
در جاهاى خالى، عدد مناسب را بنويس.

.............  3  .............

         1    2

.............  4  .............

.............  2  .............

دند ز

0 2 4

ع



71

.............    .............    

 تكرار و تمرين با چرتكه، آموزش اين صفحه را آسان تر مى كند.
 با استفاده از وسايل گوناگون، اين مفهوم را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد قبل - عدد  بعد

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

مانند نمونه عدد قبل از عدد نوشته شده را بنويس.
در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس.

.............  7  .............

4     5     

.............  8  .............

.............  6  .............

3

5

4

9

1

7



 مفهوم «بين دو عدد» خيلى مهم است. بر آموزش آن تأكيد نماييد.72
 با استفاده از انگشتان دست فرزند خود، اين مفهوم را با او تمرين كنيد.

بين

كودكان در عمل مى آموزند

مانند نمونه عدد بين اعداد داده شده را بنويس.
در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس.

1     2     3 2  .............  4

0  .............  23  .............  5

0

2
4



73  اين فعاليت را همراه با چرتكه در دفتر دانش آموز تمرين دهيد تا براى مرحله ى مجرد آماده شود.
 با فوم شكل اعداد را قيچى كرده و به فرزند خود بدهيد تا با كمك آن ها، عدد بين را تمرين كند.

بين

وزند
مى آم

عمل 
ودكان در 

ك

عدد بين اعداد داده شده را بنويس.
در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس.

ع

5     6     7 4  .............  6

6  .............  87  .............  9

5

7
9



3  +  2  =  5

3  +  1  =  4

3  +  0  =  3



75  بر جمع عدد با صفر تاكيد نماييد.
 با استفاده از اشيا مختلف، نمونه تمرين هاى باال را با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع عدد با صفر

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس.

2  +  2  =  4

1  +  2  =  .............

3  +  2  =  .............

2  +  1  =  3

1  +  1  =  .............

3  +  1  =  .............

2  +  0  =  2

1  +  0  =  .............

3  +  0  =  .............



 توجه دانش آموز را به مفهوم جمع عدد با صفر جلب كنيد.76
 با استفاده از چينه هاى رنگى مفهوم جمع عدد با صفر را با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع اعداد با صفر

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه جمع كن.
مانند نمونه از خانه ها رنگ كن و جواب جمع را بنويس.

4

5

4

2 1

3

0

0

0 0

0

=

=

= =

=........

........ ........

........

+

+

+ +

+

3  +  1  =  4

2  +  3  =  ........

4  +  0  =  ........

1  +  2  =  ........

ج





 از دانش آموز بخواهيد با اشيا مختلف عمليات جمع را به نمايش بگذارد.78
 از اشيا و اشكال محيط زندگى، براى آموزش جمع استفاده نماييد.

جمع صفر با عدد

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه جمع كن.

2  +  2   =  4

2  +  1   =  .............

2  +  3   =  .............

1  +  2   =  3

1  +  1   =  .............

1  +  3   =  .............

0  +  2   =  2

0  +  1   =  .............

0  +  3   =  .............



79  هدف يادگيرى مفهوم جمع عدد با صفر است. روى اين مفهوم تاكيد نماييد.
 نمونه تمرين دوم را با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع صفر با عدد

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه جمع كن.
جمع هاى زير را انجام بده.

0  +  3   =  3

0  +  5   =  .............

0  +  4   =  4

0  +  2   =  .............

0  +  5   =  ............

0  +  0   =  ............

0  +  1   =  ............

0  +  2   =  ............

0  +  4   =  4

0  +  3   =  ............



 از اعداد مغناطيسى جهت تمرين جمع استفاده نماييد.80
 عبارت هاى جمع را با استفاده از اعداد مقوايى يا پالستيكى با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه جمع كن.

4    +     1     =   5  

1    +     1     =  ........  

1    +     0     =  ........  

2    +     3     =  ........  

3    +     2     =  ........  

2    +     1     =  ........  

0    +     2     =  ........  

2    +     0     =  ........  



81
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 توجه دانش آموز را به مفاهيم كمتر و بيشتر جلب نماييد.
 با استفاده از وسايل مختلف مفهوم كمتر و بيشتر و بيان واژه ى آن ها را با فرزند خود تمرين نماييد.

بيشتر

هويج هاى بيشتر را رنگ كن.
تخم مرغ هاى كمتر را رنگ كن



82
 با يادآورى مفهوم بيشتر دانش آموز را تشويق كنيد تا عدد دسته بيشتر را بگويد.

 اين فعاليت را در محيط اطراف و منزل با فرزند خود تمرين نماييد.

بيشتر
مانند نمونه دسته بيشتر را عالمت بزن.

× 5

4

5 8

6

4

7

7 4

8

تجربه زيربناى يادگيرى است



83
 با ساخت مجموعه هاى مختلف، مفهوم بيشتر را با دانش آموز تمرين نماييد.

 براى يادگيرى بهتر فرزند خود، مفهوم بيشتر را به صورت ملموس در خانه تمرين نماييد.

بيشتر
مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس و دسته ى بيشتر را عالمت بزن.

5×7

ست
رى ا

يادگي
ربناى 

جربه زي
ت



84

 در اين قسمت دانش آموز بايد به مفهوم بيشتر دست يافته باشد و عالمت آن را شناخته باشد.تجربه زيربناى يادگيرى است
 با استفاده از وسايل مختلف، مفهوم و عالمت بيشتر را با فرزند خود تمرين نماييد.

بيشتر
مامانند نمونه دور دسته ى بيشتر خط بكش و بين دو عدد عالمت مناسب بگذار و از سمت چپ بخوان.

7       >      5

7              5

6              4

8               6

6               5

9               7



85
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 از دانش آموز بخواهيد با ساخت مجموعه هاى كمتر و بيشتر و به كارگيرى نماد عدد و عالمت كمتر و بيشتر،
       عبارت را از چپ بخواند

 از فرزند خود بخواهيد عالمت > = < را روى ماسه، آرد يا نمك بكشد.

بيشتر
مانند نمونه بشمار و بنويس. سپس عالمت مناسب بگذار و عبارت را از سمت چپ بخوان.

مانند نمونه بين دو عدد، عالمت مناسب بگذار و بخوان.

6                       3<

>8 6 7 5 9 7

مى خوانيم:6 بيشتر است از 3



 در رسم شكل ها دقت كنيد كه دانش آموز تعداد آن ها را درست رنگ كند تا شكل ها با هم مساوى باشند. 86
 هنگام صرف غذا نمونه هاى فراوانى از برابر بودن چند دســته، مثل قاشــق و چنگال، بشــقاب و ليوان وجود دارد. نوجه فرزند خود را 

به اين موضوع جلب  نماييد.

مساوى -  تقارن

در سمت راست، همان قدر شكل بكش كه تعداد آن با دسته ى سمت چپ برابر شود.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

د

تجربه زيربناى يادگيرى است



87
 با وسايل موجود در كالس، مفهوم مجموعه هاى برابر را تمرين نماييد.

 نمونه اين فعاليت ها را با استفاده از اشيا گوناگون با فرزند خود تمرين نماييد.

مساوى
بشمار و بنويس.

7      =     7  

........   =     ........

........              ........

........   =     ........

........   =     ........

........   =     ........

ست
رى ا

يادگي
ربناى 

جربه زي
ت



88

 هدف از اين تمرين مطابقت عدد با عالمت مساوى است. نمونه ى اين تمرين را انجام دهيد.تجربه زيربناى يادگيرى است
 نمونه ى اين تمرين را با استفاده از شكل و تصوير با فرزند خود انجام دهيد.

مساوى
بنويس و بخوان.

6          =         6

=

=

=

=



89
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 براى اين تمرين ابتدا با چينه به صورت مجسم ساخت مجموعه هاى مساوى را با دانش آموز تمرين نماييد.
 با استفاده از چينه، مهره و كارت مفهوم مساوى را با فرزند خود تمرين نماييد.

مانند نمونه شكل بكش و عدد مناسب بنويس.

7       =      7 6     =       

=

=

=

=

مساوى



90

 در اين مرحله دانش آموز كامال بايد با مفهوم تساوى و عالمت آن آشنا شده باشد.تجربه زيربناى يادگيرى است
 براى اطمينان از يادگيرى فرزند خود نمونه اين تمرين ها را با او كار كنيد.

مساوى 

مانند نمونه بين دو عدد عالمت مناسب بگذار و بخوان.
با توجه به عالمت داده شده، شكل رو به رو را كامل كن.

6       =      6

       =      

       =      

3              3

2              2

7              7

9              9

8              8

5              5

4              4

1              1



91
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 با يادآورى مفهوم كمتر به دانش آموز، با اشيا ملموس اين تمرين را تكرار نماييد.
 اشــيا گوناگون را به صورت دو مجموعه ى نا مســاوى كنار هم قرار داده و از فرزند خود بخواهيد هركدام را شــمرده و 

مجموعه ى كمتر را به شما نشان دهد.

كمتر
مانند نمونه به هم وصل كن و دسته ى كمتر را عالمت بزن.

7

5 9

56

4

8 7

94

×



92

 از دانش آموز بخواهيد از بين دو دسته اى كه در اختيار او قرار داده ايد، دسته ى كمتر را نشان دهد.تجربه زيربناى يادگيرى است
 فرزند خود را تشويق نماييد تا با شمارش مهره هاى دو دسته، مهره هاى دسته كمتر را در سبد بريزد.

كمتر
مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس و دسته ى كمتر را عالمت بزن.

8×6



93
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 با استفاده از وسايل مختلف مفهوم كمتر رابا دانش آموزان تمرين نماييد. در بيان عبارت از سمت چپ تاكيد شود.
 با ارايه دو عدد و عالمت كمتر، از فرزند خود بخواهيد با وسايل موجود مجموعه بسازد و عبارت را از سمت چپ بخواند.

كمتر

مانند نمونه دور دسته ى كمتر خط بكش و بين دو عدد عالمت مناسب بگذار و از سمت چپ بخوان.

5       <      7

7              9

8              9

6               8

5               6

7               8



94

تجربه زيربناى يادگيرى است

كمتر 

مانند نمونه بشمار و بنويس.سپس عالمت مناسب بگذار و عبارت را از سمت چپ بخوان.
مانند نمونه بين دو عدد، عالمت مناسب بگذار و بخوان.

>

 از دانش آموز بخواهيد با ساخت مجموعه هاى كمتر و به كار گيرى نماد عدد و عالمت كمتر، عبارت را ازسمت 
      چپ بخواند.

<=< از فرزند خود بخواهيد عالمت                را با انگشت خود در فضا نمايش دهد.

4 7 6 9 7 8

6                       8< مى خوانيم:6 كمتر است از 8



95
ست

رى ا
يادگي

ربناى 
جربه زي

ت

 با در اختيار قراردادن دو عدد و يك عالمت، از دانش آموز بخواهيد با وسايل موجود، مجموعه بسازد و عبارت را از سمت 
چپ بخواند.

 با كمك خميربازى عالمت هاى (< = >) را درست كنيد و مفهوم كمتر و بيشتر و مساوى را با فرزند خود تمرين نماييد.

مقايسه اعداد - تقارن

مانند نمونه بين دو عدد، عالمت ( > = < ) مناسب بگذار و از سمت چپ بخوان.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

8  > 5 4     0

7     85     5

0     7 8     6

6     9 6     4

4     6 9     9

4     4 0     6





97  در اين فعاليت مفهوم كاهشى تفريق مدنظر است. با وسايل گوناگون اين مفهوم را تمرين كرده و دقت نماييد كه دانش آموز 
عبارت را بگويد.

 با استفاده از وسايل موجود، مفهوم كاهشى را با فرزند خود تمرين نماييد.

تفريق

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس و عبارت را بخوان.

ت

1 از 5

........... از 4

........... از 4



 در اين فعاليت عالمت تفريق معرفى مى شود، بر خواندن عبارت تفريق تأكيد نماييد.98
 با استفاده از خميربازى عالمت تفريق را ساخته و با وسايل موجود مفهوم كاهشى را با فرزند خود تمرين نماييد.

تفريق

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس و عبارت را بخوان.

..........  از  ..........

..........  -  ..........

3     از     4
4     -     3

..........  از  5

..........  -  ..........



99  توجه دانش آموز را ابتدا به كل اشــيا جلب نماييد ســپس اعداد مربوط به آن را بنويســد. و عبارت را از سمت چپ  بخواند 
(4 منهاى2).

 با فرزند خود تمرين هاى باال را به صورت عملى انجام دهيد.

تفريق

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس و عبارت را بخوان.

4  -  2

..........  -  ..........

..........  -  ..........

..........  -  ..........



 با دانش آموز در اين فعاليت ها، عمليات تقريق را به طور نيمه مجسم تمرين نماييد.100
 با استفاده از مهره ها و چينه فعاليت هاى مربوط به تفريق و خواندن عبارت آن را تمرين نماييد.

تفريق

تكرار يادگيرى را استوارتر مى سازد

مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس و عبارت را بخوان.

5  -  2    =    3     4  -  1    =

    3  -  2    =    5  -  3    =



101  از دانش آموز بخواهيد عبارت تفريق را بخواند و جواب را بنويسد.
 با وسايل مختلف عمليات تفريق را با فرزند خود تمرين نماييد.

تفريق

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

مانند نمونه و با توجه به عبارت، شكل ها را خط بزن و جواب را بنويس.
تفريق كن.

4  -  3  = ..........

5  -  4  = ..........

2  -  1  = ..........

..........  -  ..........  = ..........

5  -  2  =  3

3  -  1  = ..........

4  -  2  = ..........

..........  -  ..........  = ..........



102



103  از دانش آموز بخواهيد در يكى از نقاشى هايش خط هاى راست و خميده را نشان دهد. 
 خط هاى راست و خميده را در اتاق ها، آشپزخانه، و ..... به فرزند خود نشان دهيد.

خط راست و خميده

سازد
ر مى

ستوارت
رى را ا

كرار يادگي
ت

نقطه چين ها را كامل كن.
خط هاى راست را سبز و خط هاى خميده را قرمز كن.



104

نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.
تفارن




