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 مقدمه

مندان به رياضی يا افراد خاصی که ها و علاقههدف ازآموزش رياضی تنها پرورش نخبه»

برنامه، هدف اين  ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه درخواهند رشتهمی

آموزان و بکارگيری مفاهيم رياضی در محيط از آموزش رياضی، بهتر زندگی کردن دانش

 1«باشد.پيرامونی و تفسير و تحليل آنها می

تواند به غنی سازی فرايند ورزی میآوری و ساير وسايل دستها، فناستفاده از تکنولوژی»

 2«يادگيری کمک کند. -ياددهی

جديد التأليف رياضی دبستان، استفاده از ابزار و های های آموزشی کتابدبه رويکر توجهبا 

شود.در اين وسايل آموزشی بخش جدانشدنی کار بوده و نياز به آن بيش از پيش احساس می

 توان به دو نکته اساسی اشاره کرد:خصوص می

مورد  ورز، تصویری و کلامیشناختی دستهای سبکهای درسی رياضی در کتاب (1

آموز متناسب ای بيان شوند تا هر دانشاست تا مفاهيم به گونه وجه بوده و تلاش شدهت

ورز بايد وسايل آموزان دستکند. لذا دانش با سبک خود بتواند آن مفهوم را بهتر درک

 مورد نياز را در اختيار داشته باشند.

ها با های جديد مورد توجه بوده و کليه درسدر کتاب های تدریس فعالروش (2

اند، لذا وسايل مورد نياز نيز آموز محور ارائه شدههای آموزشی و به صورت دانشفعاليت

 آموز محور طراحی شود و هر يادگيرنده با وسايل خود کار کند.بايد به صورت دانش
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با عنايت به موارد فوق در بسته آموزشی توت فرنگی، تعدادی وسيله با اهداف زير تهيه شده 

 است:

 آموزان با استفاده از ابزار کاربردی درس رياضیسهيل و تعميق يادگيری دانش( ت1

 آموزان برای تمرين بيشتر درس رياضی( افزايش علاقه و اشتياق دانش2

 آموزان در تکميل فرآيند ياددهی درس رياضی( کمک به دبيران و اوليای دانش3

 

داد از جمله با انگشتان، چينه، های مختلف اع)نظير تنوع نمايش ايجاد تنوع در آموزش

ها( از اين لحاظ مورد تأکيد است که به خط و خصوصاً ابزارهای ملموسی نظير مهرهچوب

کند تا به يک ابزار خاص وابسته نشوند و کم کم بتوانند محاسبات را به آموزان کمک میدانش

 صورت ذهنی و بدون استفاده از ابزارها انجام دهند.

نظر در آموزش رياضی استفاده از ابزارهای مختلف است. درکلاس های مورديکی از مهارت»

های کش و شابلون در حدّ کسب مهارت برای ترسيم خطوط و شکلاوّل ابتدايی کار با خط

گيری زمان )ساعت( در حدّ شود. همچنين آشنايی با ابزار اندازههندسی آموزش داده می

از ابزارهای ديگر نظير  3«رياضی گنجانده شده است.ی های کامل در برنامهخواندن ساعت

های کاغذ برای آموزش شمارش، مقايسه، خط و گيرهها، چوب، مهرههای آموزشیمکعب

آموزان برای تمرين الگويابی از گيری، آمار و... به وفور استفاده شده است. همچنين دانشاندازه

 برند. جداول شطرنجی بهره می

ی ابزارهای فوق را فراهم کرده است تا مربّيان و والدين گرامی بتوانند ی حاضر، همهبسته

 تر سازند.آموزانشان را غنیبا آسودگی خاطر، يادگيری دانش
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 «بسته آموزشی توت فرنگی»فهرست اقلام موجود در 

 رياضی هایالف( ابزار

 توضيحات تعداد نام وسيله يفرد

 رنگ 4در  عدد 40 آموزشی مکعب 1

 رنگ 4در  عدد 40 و بند  ره شمارشمه 2

 های مختلفدر رنگ عدد 20 گيره کاغذ 3

 رنگ 4در  عدد 00 خطچوب 4

 منطبق با شابلون کتاب عدد 1 شابلون اشکال هندسی 5

 جهت ترسيم خطوط صاف عدد 1 کش بدون درجهخط 6

 سری 1 کوئيزنر 7
 تايی عدد ده 10عدد يکی،  10شامل 

 عدد صدتايی 1و 

 ـــــــ عدد 1 ساعت 0

 ـــــــ عدد 1 آينه 9

  سری 1 ليبل تاس عملياتی و مکعب 10

   اشکال هندسی فومی آهنربايی 11

  عدد 1 تخته آهنی وايت بوردی 12

 عدد 3 ماژيک وايت بورد 13
 رنگ، جهت استفاده در  3در 

 وايت بوردیهای کارت
 

 وايت بوردیهای ب( کارت

 

 تعداد نام مقوا يفرد

 عدد 1 کارت نقطه 1

 عدد 1 کارت شطرنجی يک سانتی متری 2

 عدد 1 20تا  0کارت شطرنجی نيم سانتی متری و محور  3

 عدد 1 1کارت جدول سودوکو  4

 عدد 1 2کارت جدول سودوکو  5

 عدد 1 کارت جدول اعداد و کيک 6

 عدد 1 5تا  1کارت عدد نويسی  7

 عدد 1 9تا  6نويسی  کارت عدد 0
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 «توت فرنگی»ی آموزشی معرفی ابزارهای کمک درسی بسته

 لف( ابزارهای رياضیا

 آموزشی عبمک -0

، هم برای مکعب آموزشی

ورز و هم برای آموزان دستدانش

ی آموزان تصويری وسيلهدانش

مناسبی برای درک عدد و محاسبات 

جمع و تفريق است. برای درک 

 مکعبرقمی، ملموس محاسبات يک

-پنج هایمکعبتايی لازم است های پنجکند. برای درک تشکيل دستهنقشی اساسی ايفا می آموزشی

باشد. تصاوير  آموزان قرار داشتهشوند، در دسترس دانشتايی که به طور افقی يا عمودی استفاده می

آموزشی در دسترس هايی در کتاب وجود دارد، امّا مهم اين است که اين ابزار کمکمکعبچنين 

-علاوه بر شمارش، به عنوان واحد اندازه های آموزشیمکعبآموزان قرار گيرد. در کتاب درسی از انشد

 نيز استفاده شده است. موزش جمع و تفريقآ و  گيری طول و ارتفاع

 شمارش و بند مهره -2

ها برای درک عدد، انجام شمارش، مهره 

-شمارش سريع و محاسبات ساده به کار می

توان الگوهای می هابا مهرهرود. هم چنين 

هندسی را ساخت و ادامه داد . البته با درايت 

ها را برای مفاهيم ديگر توان مهرهمعلم می

 برد. کاره انگيز )سودوکو( بای شگفتهترکيبی و يا حتی کامل کردن مربعهای مثل جمع

0 
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 ی کاغذگیره -9

گيری از مفاهيم بسيار پيچيده تنوع واحدهای اندازه»

شود. ی اوّل دبستان مطرح میرنجی است که در پايهو بغ

، از چندين واحد های آموزشیمکعبلذا به جز استفاده از 

استفاده شده و در  گيری طولديگر برای اندازهمختلف 

گيری شده است. يکی از اين واحدها که در کتاب مراحلی حتی يک طول با چندين واحد مختلف اندازه

شود، عدد گيری میی کاغذ است. مسلماً وقتی يک طول با چندين واحد اندازهفته، گيرهدرسی مکرّر به کار ر

طور به « بينِ»و « کمی کمتر از»، «کمی بيشتر از»، «تقريب زدن»حاصل درست و کامل نيست و مفهوم 

 4«طبيعی مطرح خواهد شد که خود يک فرصت آموزشی است.

 خطچوب -6

خط برای شمارش و از چوب

توان جمع و تفريق  می محاسبات

 اعداداستفاده کرد. پيش از معرفی نماد 

اين ی بجای نوشتن خطچوباز نمايش 

همچنين از  .شودمی استفادهها نماد

خط و تحليل آن در حدّ اينکه کدام ها با چوبشود. نمايش دادهها استفاده میخط در سرشماری دادهچوب

خط نمونه بسيار مناسبی از شود. چوبدارد، در اين سطح مطرح میداده بيشترين و يا کمترين فراوانی را 

 بندی و شمارش به کاردر مهارت دسته تايی است که در کتاب درسی مورد تأکيد قرار گرفته وهای پنجدسته

 رود.می
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 اشکال هندسی شابلون -1

ها و ها، اندازهها، رنگهای گوناگون با طرحدر بازار شابلون

شود. در کتاب رياضی اول و دوم ف عرضه میهای مختلجنس

ی های هندسی و اندازهدستی شکلدبستان به جهت حفظ يک

ی مشخص ، استفاده آنها از يک طرح خاص با پنج شکل و اندازه

دارد، مطابق با تصوير  شده است. شابلونی که در اين بسته قرار

آموز در آنها نيازمند اين مام صفحاتی که دانشارائه شده در انتهای کتاب درسی رياضی طراحی شده و با ت

 شابلون است، همخوانی دارد.

 بدون درجه کشخط -4

 نظر  ی اوّل ابتدايی موردکه در پايه کشخطابزار  

باشد، بدون مقياس و درجه است. در واقع هدِف می

بلکه هدف اصلی توانايی ، گيری نيستکش، اندازهاستفاده از خط

ی در دست ی درست از اين ابزاراست. نحوهسب مهارت در استفادهرسم خطّ راست و ک

کش و قرار دادن آن کنار نقاط و عمود گرفتن قلم در هنگام رسم خطوط از مواردی است که بايد گرفتن خط

توسط معلم يا والدين آموزش داده شود. در اين خصوص شايد لازم باشد قبل از تمرينات کتاب، کشيدن خطّ 

 های کاغذ پيش نويس تمرين کنند.کش در برگهاستفاده از خط راست را با

 تاییدهکوئیزنر  -7

ای برای نمايش اعداد کوئيزنر وسيله

و ارزش مکانی ارقام است. از  10بيشتر از 

اين ابزار برای انجام محاسبات جمع و 

توان استفاده کرد. اين وسيله تفريق نيز می

، برای های آموزشیمکعبنيز همچون 

 ورز و تصويری بسيار کارآمد و ضروری است. آموزان دستنشدا

 



 

 
8 

 ساعت -7

زمان نيز از ديگر مفاهيمی است که در کلاس درس رياضی دبستان »

آموز در اين سن، نه درک ملموسی از ثانيه دارد و نه شود. دانشمطرح می

ی عدد دقيقه و نه ساعت. امّا تنها ابزاری که توسط آن حرکت پيوسته

مانند خواندن اعداد  شود، همان ساعت است. خواندن ساعتیمطرح م

ديگر با کمک تقريبی از اعداد های درست روی محور است و خواندن زمان

و « کمی مانده به ساعت»، «کمی گذشته از ساعت»درست مفاهيم 

 5«اند.گيری نيز مطرح شدهکشد که در اندازهرا پيش می« ساعت بينِ»

 

 آینه -3

يمی که در کتاب رياضی اول دبستان وجود دارد تقارن يکی از مفاه

ن برده شود. برای درک بهتر نحوه قرار آمحوری است بدون آنکه نامی از 

ن بهترين وسيله آينه است. از آينه برای آرفتن شکل و تصوير يا قرينه گ

ها و کامل رسم قرينه شکل ها و هم چنين در دربررسی متقارن بودن شکل

 توان استفاده کرد. می ی که تقارن دو يا چهار قسمتی دارندهايکردن شکل

 

 لیبل تاس عملیاتی و مکعب -01

های رياضی و تمرين محاسبه های عملياتی برای بازیاز مکعب

شود. به عنوان مثال در شروع آموزش عمليات جمع و استفاده می

ت  همزمان، آموز بخواهيد با انداختن سه تاس به صورتوانيد از دانشتقريق می

 عمليات  رياضی رو آمده را انجام دهد.
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 اشکال هندسی فومی آهنربایی و تخته آهنی وایت بوردی -00

هندسی فومی آهنربايی، کاربرد بسيار متنوعی در رياضی اول اشکال 

دبستان دارد. از اين ابزار علاوه بر آموزش اشکال هندسی به دانش آموز، 

 کو، حل مسأله و ... نيز استفاده کرد.   می توان در شمارش، الگويابی، سودو

 بوردوایتماژیک  -02

 انآموزدانشکه در بسته آموزشی توت فرنگی قرار گرفته است، دارای روکشی است که هايی کارت

عدد  3توانند بارها روی آن با ماژيک وايت برد بنويسيند و پاک کنند. به همين منظور در اين بسته می

 رنگ  قرار گرفته است.ماژيک وايت بورد در سه 

 

 وايت بوردی هایب( کارت

 شطرنجی صفحات -0

در اين بسته سه نوع کارت شطرنجی متناسب 

با نيازهای کتاب درسی طراحی شده است. کارت 

شطرنجی نيم سانتی متری برای الگوهايی که با 

کارت  ،شوندمی ساخته هارنگ کردن مربع

ا شطرنجی يک سانتی متری برای الگوهايی که ب

کارت نقطه  ،شوندمی ساختهها رنگ کردن ضلع

 هندسی. های برای کشيدن شکل

اغلب الگوهای کتاب درسی در صفحات شطرنجی رسم شده است. با کمک صفحات شطرنجیِ اين بسته 

آموزان تمرين توانيد الگوهای ديگری را طرح کنيد تا دانشکتاب درسی میهای علاوه بر انجام تمرين

مطابق با کتاب درسی در  تکرار شونده، لاشکافضای لازم برای کشيدن ها دهند. در اين کارت بيشتری انجام

شود از صفحات شطرنجی به جز الگويابی، برای شروع آموزش جمع نيز توصيه می نظرگرفته شده است.

بنويسند که آشکارا آموزان در ابتدای امر بتوانند اعداد را چنان مرتّب زير هم اينکه دانش»کمک بگيريد؛ زيرا 

های اصلی جمع رقم يکان زير يکان، رقم دهگان زير دهگان و رقم صدگان زير صدگان قرار بگيرد، از مهارت

 6«و تفريق است.
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 کارت سودوکو -2

يکی از موضوعاتی که درکتاب رياضی اول دبستان 

وجود دارد سودوکو يا مربع شگفت انگيز است. 

شوند تا در می شناآودوکو ان به تدريج با انواع سآموزدانش

نهايت يک سودوکوی نه تايی ساخته شود. با توجه به 

کتاب، برای ايجاد زمينه به های محدود بودن تعداد تمرين

جهت تمرين بيشتر در اين کارت انواع سودوکوی مورد 

زيادی حل و  هایموجود در بسته بتوانند مثالهای ان به کمک ماژيکآموزدانشنياز پيش بينی شده است تا 

 يا حتی طرح کنند.

 جدول اعداد -9

جدول اعداد در کتاب درسی عمدتاً برای کشف الگوهای عددی و شمارش چند تا چند تا استفاده شده 

 است.

های مربوط به عددها، توانند با رنگ کردن خانهآموزان میدانش

 الگو، نظم و رابطه بين اين اعداد را در جدول مشاهده کنند.

 کارت کیک -6

پنج تايی است که در های دستههای نماد قسمتی، يکی از 5کيک 

کتاب درسی استفاده شده و کاربردهای زيادی دارد از جمله برای 

تمرين جمع و تفريق استفاده شده است. بنابراين در اين بسته، تصويری 

های مشخص سمتکردن قآميزی يا پاکتوانند با رنگآموزان میاز کيک قرار داده شده است که دانش

 ی آن، مفاهيم محاسباتی را تمرين کنند.شده

 کارت عدد نویسی -1

توانند عدد می انآموزدانشبا استفاده از اين کارت 

نويسی را بارها و بارها تمرين کنند تا تسلط کامل بر نوشتن 

 اعداد به دست آورند.
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 «توت فرنگی»ی آموزشی کاربرد ابزارهای کمک درسی بسته

« بسته توت فرنگی»توان از يک يا چند وسيله، از ابزارهای می ر تمام صفحات درسیتقريباً د

استفاده کرد. در ادامه پيشنهاداتی برای استفاده بهتر از اين ابزارها مطرح شده است. بديهی است 

 دند.تری نيز به اين مجموعه اضافه کرده و به کار بنو جذاب توانند کاربردهای متنوعمی معلمان خلاق،

روش کاربرد و شماره صفحات کتاب درسی و در ستون دوم  ذيل، در ستون سمت راست جدول

 استفاده از ابزار آمده است.

لازم به ذکر است معلم بايد قبل از شروع کلاس، تمهيدات لازم را برای پخش کردن وسايل و جمع 

ی جلوگيری از پخش شدن آوری آن بينديشد. به عنوان مثال استفاده از ظروف يک بار مصرف برا

 .ها يا قطعات کوچک کاشی های فومی می تواند راهگشا باشدمهره

حه
صف

 

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

2 
آموز انتخاب کنيد و از دانش کوئیزنريا  خطچوب، گیره، مهره، مکعب آموزشیچند 

 نظر است(.مد 5بخواهيد آنها را بشمارد )در اين صفحه اعداد کمتر از 

3 

نشان دهيد و از او بخواهيد بگويد شبيه کدام شکل  آموزدانشرا به  شابلونروی های شکل

 استفاده کنيد.  هامهرهتوانيد از می برای ساختن الگو  کتاب است.

روی  اشکال هندسی فومیها، به تعداد آن از تواند به جای رنگ کردن شکلآموز میدانش

 جدول قرار دهد.

4 

الگوهای متفاوت بسازيد و از  خطچوبيا  گیره، هامهرهرنگی،  آموزشیهای مکعببا 

بخواهيد اين الگو را )مانند  آموزدانشتوانيد از می آموز بخواهيد، الگوها را بيان کند.دانش

 رسم کند. یک س.م.کارت شطرنجی های تمرين کتاب( روی يکی از رديف

5 

الگوهای  خطچوبيا  ال هندسی فومی، اشکگیره، هامهره، های آموزشیمکعببا 

آموز بخواهيد الگوها را مانند تمرين کتاب، با تايی( بسازيد و از دانشمتفاوت )يکی و دو

 آموزدانشبيان کند. همچنين با چند ابزار مختلف الگو بسازيد و از  2و  1استفاده از اعداد 

 ينش الگويی دارد يا خير.را با هم مقايسه کند يا بگويد اين ترتيب چها بخواهيد آن

6 

 کشخطآموز از درانجام تمرين اين صفحه، با توجه به اينکه اين اوّلين باری است که دانش

 کند، نبايد نسبت به محل اتصال خط با نقطه حساسيتی نشان دهيد.می استفاده بدون درجه

 خطچوبيا  ، اشکال هندسی فومیگیره، های آموزشیمکعب، مهرهبا استفاده از 

آموز بخواهيد به سرعت )بدون شمارش( تعداد تايی برداريد و از دانش 5های کمتر از دسته

 آنها را بيان کند.
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7 
برای ساختن الگوهايی مشابه الگوی پايين صفحه  اشکال هندسی فومی يا مهره و بنداز 

 استفاده کنيد.

9 

 های آموزشیمکعبا آن بخواهيد متناظر ب آموزدانشانتخاب کنيد و از  مهرهتعدادی 

 نيز انجام دهيد و مفهوم تناظر را با او تمرين کنيد. گیرهو  خطچوب با بردارد. اين کار را

 قرار دهيد.  مهرهها توانيد روی آنها میبه جای رنگ کردن مربع

بخواهيد رنگ  آموزدانشرا رنگ کنيد. سپس از   کارت سودوکو 3در  3قسمتی از مربع 

برای پر کردن  اشکال هندسی فومیيا  های آموزشیمکعباز  ل کند.آميزی را کام

 توان استفاده کرد.سودوکو می

10 

، در دست خود بگيريد و يک خطچوبيا  گیره، مهره، آموزشی مکعبتعداد يک، دو يا سه 

آموز بايد به سرعت )بدون شمارش( تعداد آنها را نشان دهيد. دانش آموزدانشلحظه آن را به 

الگوهای  اشکال هندسی فومیيا  توانيد با استفاده از اين قطعاتمی ان کند. همچنينبي

 بخواهيد آن را ادامه دهد. آموزدانشيکی و دوتايی بسازيد و از 

11 

ادامه داده  گیرهيا  خطچوب، مهره، های آموزشیمکعبتمرين اين صفحه، با استفاده از 

 شود.

ان آموزدانشرا روی ميز قرار دهيد،  خطچوبيا  مهره ،مکعب آموزشیتعداد يک، دو يا سه 

 بايد به همان تعداد از انگشتان دست خود را باز کنند. 

12 

ادامه  گیرهيا  خطچوب، مهره، های آموزشیمکعبتمرين اين صفحه را با استفاده از 

ه هر دسته، توانيد به راحتی بدهيد. )مزيت استفاده از ابزار در اين تمرين، اين است که می

 برای الگويابی استفاده کنيد.اشکال هندسی فومی از . يکی اضافه کنيد(

13 

، يک کارت شطرنجی نیم س.م. شطرنجیهای بخواهيد با رنگ کردن خانه آموزدانشاز 

، مانند پايين اين صفحه چند کارت سودوکودر مربع سه در سه  طرح دلخواه درست کند.

توانيد نيز می فومیاشکال هندسی از  خواهيد آن را کامل کند.ب آموزدانششکل بکشيد و از 

 برای پر کردن کارت سودوکو استفاده کنيد.

14 

انجام داده  خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعبتمرين اين صفحه با استفاده از 

 شود.

آموز انشالگوهايی را با د کارت شطرنجی نیم س.م.با استفاده از  مانند شکل پايين صفحه،

 اند.ها يک در ميان يا دو در ميان تکرار شدهتمرين کنيد که در آن رنگ

 نيز بسازيد.  مهره و بنديا  های آموزشیمکعبتوانيد با می الگوهای شطرنجی را

16 

به  خطچوبيا  ، اشکال هندسی فومیگیره، مهره، آموزشی مکعبيک، دو يا سه عدد 

شود. می خواهيد دو تا به آن اضافه کند و بگويد چند تانشان دهيد و از او ب آموزدانش

يک، دو يا سه طرح مشابه بکشيد ، س.م.نیم کارت شطرنجی يا  کارت نقطههمچنين روی 

 شود.می بخواهيد دو طرح به آن اضافه کند و بگويد چند تا آموزدانشو از 
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17 

آموز را با دانش شابه آنيا م الگوی پايين صفحه کارت شطرنجی نیم س.م.با استفاده از 

يا به آن  کردههای زردرنگ کم توانيد در الگوهای جديد يک خانه از خانهمی تمرين کنيد.

 اضافه کنيد.

10 

آموز بخواهيد آن را بشمارد. اشکالی شبيه اين صفحه بسازيد و از دانش خطچوببا استفاده از 

 داد آن را بشمرد.هايی بسازد و تعسپس از او بخواهيد خود او نيز شکل

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. کارت سودوکو 4در  4از سودوکوی 

19 

 نيز انجام دهيد.  خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعبتمرين اين صفحه را با 

های ديگر با به شکلکارت شطرنجی نیم س.م. با استفاده از الگوی پايين صفحه را 

 سبز را برعکس رنگ کنيد.های عنوان مثال خانه آموز تمرين کنيد. بهدانش

20 
های اين صفحه يا ، شکلمهرهيا  ، اشکال هندسی فومیهای آموزشیمکعببا استفاده از 

 هايی مشابه آن بسازيد و تمرين اين صفحه را انجام دهيد.شکل

 

ی اشکال هندسبه عنوان جدول و از  صفحه آهنی وایت بوردیيا  کارت های سودوکواز 

به عنوان نماد )مثلا از مثلث به عنوان شيروانی و از مربع به عنوان ساختمان( استفاده  فومی

 کنيد و تمريناتی مشابه تمرينات اين صفحه برای دانش آموز طرح کنيد. 

23 

ها را روی زمين درست کند. از او بخواهيد شکل خطچوبآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

نيز  اشکال هندسی فومیاين فعاليت را با  را نشان دهد. شابلوناشکال مشابه های شکل

 انجام دهيد.

24 

استفاده کند. توجه داشته باشيد اين  هاخطچوبآموز بخواهيد از طبق دستور کتاب از دانش

بنابراين  ،کندمی تايی استفاده 5برای شمارش  خطچوبآموز از اوّلين باری است که دانش

 اين کار را به او آموزش دهيد. ی صحيحنحوه

نشان دهيد و از او بخواهيد  آموزدانشتا است را به  5کمتر از ها اشيا اطرافتان که تعداد آن

 نشان دهد. خطچوبرنگ کند و با  یک س.م.شطرنجی  کارترا روی ها تعداد آن

25 
آموز بخواهيد نشالگوهای ديگری طرح کنيد و از دا کارت شطرنجی نیم س.م.با استفاده از 

 آن راکامل کند.

26 
ی در دست گرفتن آن را به ، روش صحيح استفاده و نحوهشابلون کار بابرای کسب مهارت 

 آموز آموزش دهيد.دانش

27 

آموز بخواهيد تعداد آموز قرار دهيد و از دانشتصويری شبيه تصوير اين صفحه در اختيار دانش

توانيد بعضی از وسايل داخل اتاق يا کلاس مايش دهد. مین خطچوببرخی از اشياء آن را با 

 آموز همين کار را بخواهيد.را انتخاب کنيد و از دانش

20 

 انجام شود. های آموزشیمکعباين تمرين طبق توصيه کتاب بايد با 

از  بخواهيد آن را کامل کند. آموزدانشاشکالی رسم کنيد و از  4در  4 کارت سودوکویروی 

 توانيد استفاده کنيد.نيز برای اين منظور می ندسی فومیاشکال ه
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30 
، در 5را در دو دسته با مجموع کمتر از  گیرهيا  مهره، های آموزشیمکعباشيايی نظير  

 نمايش دهد. خطچوبآموز قرار دهيد تا او تعداد آن را با استفاده از اختيار دانش

 انجام دهيد.  مهرهيا  گیره، های آموزشیبمکعتوانيد با می اين صفحه راهای تمرين 31

32 
موارد مشابه تمرين اين صفحه، با الگوهای ديگری کارت شطرنجی یک س.م. با استفاده از 

 الگوها را بسازند. خطچوبتوانند ابتدا به کمک می انآموزدانشانجام شود. 

33 
يا  هندسی فومی ، اشکالهای آموزشیمکعبو  خطچوباين تمرين را با استفاده از 

 های مختلف تکرار کنيد.به شکل هامهره

34 

آموز تمرين اين صفحه را با الگوهای ديگری با دانش کارت شطرنجی نیم س.م.با استفاده از 

آموز بايد سعی کند شکلی که تمرين کنيد. )توجه داشته باشيد از اين صفحه به بعد دانش

آموز رسم کند. اين کار در ابتدا برای دانش شود را در جدول کوچک سمت راستمی تکرار

 مشکل است و نياز به صبر و حوصله شما دارد.(

 توانيد بسازيد.می نيز و بند مهرهالگوها را با 

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 4در  4 سودوکوی کارتاز 

35 

داشته باشيد  استفاده کند. )توجه بدون درجه کشخطآموز بايد از ها دانشبرای رسم شکل

ها فقط کافی است شبيه شکل در اين قسمت نبايد از شابلون استفاده شود. همچنين شکل

بخواهيد  آموزدانشتوانيد در پايان از می ی آن(.اصلی باشد نه دقيقاً مثل يا هم اندازه

 را نشان دهد. شابلونمشابه اشکال  های شکل

 را بيان کند. اشکال هندسی فومی از دانش آموز بخواهيد تعداد گوشه و لبه های

37 

بخواهيد با  آموزدانشدر دو رنگ بچينيد. از  های آموزشیمکعببا دو رديف يا ستون 

انگشتان هر دست يک ستون را نشان دهد و آنها را با هم جمع کند. سپس حاصل را با 

 يک رنگ ديگر درست کند.های های آموزشیمکعب

30 
آموز رنگی با دانش هایگیرهو  های آموزشیمکعب، مهرها اين صفحه را ب هایرينتم

 استفاده کند. هاخطچوبآموز بخواهيد از تمرين کنيد. طبق دستور کتاب از دانش

39 
آموز بخواهيد آن را رسم کنيد و از دانش یک س.م. کارت شطرنجیالگوهای ديگری روی 

 ادامه دهد.

40 

قرار دهيد. از  خطچوب. کنار آن تعداد کمتری روی هم بگذاريد آموزشی مکعبتعدادی 

کم کند و در محل ديگر  هاهای آموزشیمکعباز  هاخطچوبآموز بخواهيد به تعداد دانش

 مانده روی هم بگذارد.هايی با رنگ متفاوت به تعداد باقیهای آموزشیمکعب

42 
ی متقارن رسم کند. ها، شکلشابلونی آموز بخواهيد طبق دستور کتاب بوسيلهاز دانش

 را بررسی کند.ها تقارن آنها، بين شکل آینهسپس با قرار دادن 
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44 

آموز قرار دهيد. از او بخواهيد به تعداد قطعاتی که از کيک در اختيار دانش خطچوب 5

 خط باقی مانده است.خط بردارد. سپس بگويد چند چوببرداشته شده، چوب

آموز بپرسيد از اين کيک چند را رنگ کنيد. از دانشکیک  کارتهای کيکقسمتی از يکی از 

 خطچوبتواند برای پاسخ از آموز میقسمت برداشته شده و چند قسمت باقی مانده. دانش

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 4در  4 یوسودوککارت از  استفاده کند.

45 

 استفاده کنيد. 1برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

را  1يک نمونه از هر شکل را رسم کنند و کنار آن عدد  شابلونان بخواهيد با آموزدانشاز 

 بنويسند. 

46 

 آموزان استفاده کنيد.برای انجام تمرين بيشتر با دانش یک س.م.کارت شطرنجی از 

را ادامه آموز آن رسم کنيد تا دانش نیم س.م.کارت شطرنجی الگوهايی مشابه کتاب روی 

 توانيد بسازيد.نيز می مهره و بندالگوها را با  دهد.

47 

 استفاده کنيد. 2برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

را  2يک نمونه از هر شکل را رسم کنند و کنار آن عدد  شابلونان بخواهيد با آموزدانشاز 

 بنويسند. 

40 
 شطرنجی یک س.م.کارت شبيه الگوی اين صفحه، روی  آموز الگوهای ديگریبرای دانش

 ادامه دهد. کشخطرسم کنيد و از او بخواهيد آن را با 

49 

های متقارن های بعدی برای ساختن شکلساز فعاليتاز آنجا که تمرين اين صفحه زمينه

دست يابد.  را چند بار تکرار کند تا به مهارت لازم شابلوناست، از فرزند خود بخواهيد کار با 

 برای بررسی تقارن اشکال استفاده کند. آینهتواند از آموز میدانشدر پايان هر تمرين 

51 

به جای اشخاص استفاده کنيد و اين  همهراز به جای صندلی و  های آموزشیمکعباز 

توانيد طبق دستور کتاب از تصوير صندلی می فعاليت را به صورت عملی انجام دهيد. همچنين

 برای اين کار استفاده کنيد. مهرهو 

52 

 استفاده کنيد. 3برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

رسم کنند يا با  شابلونسه تايی از هر نوع شکل را با  هایترکيبآموز بخواهيد از دانش

 بسازند.  های آموزشیمکعب

53 

آموز استفاده کنيد. همچنين تر با دانشبرای انجام تمرين بيش یک س.م.کارت شطرنجی از 

آموز صحت کار شما را تأييد توانيد الگو را ادامه دهيد و دانشمطابق دستور کتاب، شما می

 کند.

آموز رسم کنيد تا دانش نیم س.م. شطرنجی کارتالگوهايی شبيه الگوی اين صفحه روی 

دستور کتاب آن را ادامه دهيد  آن را ادامه دهد. همچنين يک الگوی دلخواه رسم کرده و طبق

 آموز صحت کار شما را تأييد کند.و بخواهيد دانش

 ادامه دهند. کشخطتوانند الگو را با می ان همچنينآموزدانش



 

 
16 

54 

 استفاده کنيد. 4برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

 های آموزشیمکعبنند يا با رسم ک شابلونچهار تايی از هر نوع شکل را با های ترکيب

 بسازند. 

55 
 گیرهآموز بخواهيد آن را با اجسام مختلفی را انتخاب کنيد و مشابه فعاليت کتاب از دانش

 برای اندازه گيری استفاده کنيد.  مهرهتوانيد از می به جای گيره  اندازه بگيرد.

56 

گر متصل کند. قبل از انجام اين به يکدي کشخطآموز بخواهيد اعداد مثل هم را با از دانش

 کش را تمرين کند.آموز قرار دهيد تا کار با خطتمرين، يک کاغذ در اختيار دانش

 برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. 4در  4 سودوکویکارت از 

50 

، های آموزشیمکعبطبق دستور کتاب با وسايل ديگر منزل، کلاس يا با استفاده از 

 آموز تمرين کنيد.ه را با دانش، فعاليت اين صفحمهرهو  خطچوب

 برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. 4در  4 سودوکوی کارتاز 

59 

 استفاده کنيد. 5برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

با رسم کنند يا  شابلونپنچ تايی از هر نوع شکل را با های ترکيبآموز بخواهيد از دانش

 بسازند.  های آموزشیمکعب

60 

تواند می مشابه استفاده کند. همچنينهای برای متصل کردن نيمه کشخطبايد از  آموزدانش

 رنگی استفاده کند.های برای بررسی تقارن شکل آینهاز 

آموز استفاده کنيد. همچنين برای انجام تمرين بيشتر با دانش شطرنجی نیم س.م.کارت از 

مربع داشته  5ور کتاب از او بخواهيد الگويی طرح کند که شکل تکرار شونده آن مطابق دست

 باشد.

 اين فعاليت را انجام دهيد. خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعبمانند کتاب با  61

62 

تايی درست  5تا  1دو دسته  خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعببا استفاده از 

بخواهيد بگويد اگر از يک دسته تعداد دسته ديگر را برداريم چه تعداد  آموزدانشکنيد و از 

 نيز برای اين فعاليت استفاده کنيد. کارت کیکتوانيد از میماند. می باقی

63 

تا از هر  6يا اشيا ديگر )کمتر از  خطچوب، گیره، آموزشی هایمکعب، مهرهتعدادی 

نشان  کارت عدد نویسیهيد تعداد هر يک را روی بخوا آموزدانشکدام( برداريد. سپس از 

 دهد و بنويسد.

65 

قرار  خطچوبآموز بخواهيد به تعداد آن دو عدد با دست دو عدد مختلف نشان دهيد. از دانش

دهد. اکنون انگشتان يک دست را تا جايی که ممکن است به دست ديگر منتقل کنيد و از 

توانيد انجام دهد. )بعد از چند بار می هاخطچوبا با آموز بخواهيد او نيز همين کار ردانش

آموز بخواهيد به صورت ذهنی اين کار را بدون اينکه شما با انگشت عملی انجام دهيد از دانش

 انجام دهد(.
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66 

های مختلف را  با گيری طول، اندازههای آموزشیمکعبطبق دستور کتاب با استفاده از 

 آموز تمرين کنيد.دانش

 مکعبتوانيد دو دسته نمايش دهد. می خطچوبآموز بايد تعداد هر قسمت را با نشدا

 نمايش دهد. خطچوبها را با آموز نشان دهيد تا او آنبه دانش مهرهيا  آموزشی

67 

 ، اين تمرين تکرار شود.کارت شطرنجی یک س.م.و قسمت پايين  خطچوببا 

 استفاده کنيد.  هاهای آموزشیکعبمتوانيد از ها میبه جای رنگ کردن مربع

 استفاده کنيد. 6برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

60 

 استفاده کنيد. کشخططبق دستور کتاب از 

را انتخاب کنيد و مانند کتاب آن را به دو قسمت  کارت شطرنجی یک س.م.قسمتی از 

آموز بخواهيد نيمه ديگر را نگ کنيد و از دانشهايی از يک طرف را رتقسيم کنيد. سپس خانه

 به صورت متقارن کامل کند.

 را بکشند و خط تقارن هر يک را رسم کنند.  شابلونهای آموزان بخواهيد شکلاز دانش

 های متقارن را بررسی کند.تقارن شکل آینهآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

 انجام دهيد.  ای آموزشیهمکعبتوانيد با تمرين تقارن را می

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز 

69 

، اين 67ی مانند صفحه کارت شطرنجی یک س.م.،و قسمت پايين  خطچوببا استفاده از 

 تکرار کنيد. 7تمرين را برای عدد 

 استفاده کنيد. 7برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

70 

ادامه دهد. الگوهای ديگری نيز  کشخطآموز بايد الگوی پايين صفحه را با استفاده از دانش

کامل  کشخطآموز بخواهيد آنها را با طرح کنيد و از دانش کارت شطرنجی یک س.م.روی 

 کند.

انجام  گیرهو  خطچوب، مهره، های آموزشیمکعبتوانيد با های مقايسه را میتمام تمرين

 . دهيد

72 

)کمتر از هفت عدد( برداريد و از  خطچوبيا  گیره، های آموزشیمکعب، مهرهتعدادی 

های آموزشی، تعداد اين دو دسته را برابر آموز بخواهيد با اضافه کردن مهره يا مکعبدانش

 کند.

آموز بخواهيد آن را الگوهای ديگری طرح کنيد و از دانش کارت شطرنجی نیم س.م.روی 

 د.کامل کن

73 
آموز بخواهيد برداريد و از دانش خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعبدو دسته 

 بگويد تعداد اين دو دسته مساوی است يا خير.

74 

به  0برای نمايش عدد  خطچوبو  گیره، مهره، های آموزشیمکعبطبق دستور کتاب، از 

 استفاده کنيد. 3و  5صورت 

 استفاده کنيد. 0جام تمرين بيشتر نوشتن عدد برای ان کارت عدد نویسیاز 
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75 

های متفاوت، کنار هم ها يا رنگبا چينش مهرهيا  های آموزشیمکعب، خطچوبدو دسته 

ها مساوی است يا خير؟ برای اين منظور از آموز بخواهيد بگويد تعداد آنقرار دهيد و از دانش

 توانيد استفاده کنيد.نيز میکارت کیک 

تواند الگوهای برای کامل کردن الگو استفاده کند. همچنين او می شابلونز بايد از آمودانش

 ی شابلون رسم نمايد.ديگری را نيز بوسيله

آموز تمرينات بيشتری مشابه فعاليت کتاب، برای دانش های آموزشیمکعببا استفاده از 

 طرح کنيد.

76 

انجام دهد.  خطچوبال را با کمک آموز بخواهيد طبق دستور کتاب، شمارش اشکاز دانش

 نشان دهد يا بنويسد. کارت عددنویسیتواند تعداد هر شکل را روی آموز میدانش

 استفاده کنيد. مهرهيا های آموزشی مکعببرای تمرين بيشتر از اشيا ملموس مانند 

77 

آموزان را شود توجه دانشکامل شود. توصيه می کشخطتمرين اين صفحه بايد با استفاده از 

کردن با تواند نقاشیها در شکل جلب کنيد. ضمناً فرزندتان میبه تعداد، محل خطوط و مربع

 را تمرين کند تا در استفاده از ابزار ماهر شود. شابلونو  کشخط

آموز بخواهيد در شکلی شبيه کتاب رسم کنيد و از دانش کارت شطرنجی نیم س.م.،روی 

 رسم کند. آن را کارت شطرنجی یک س.م.

79 
توانيد اين فعاليت را در کتاب خواسته شده از اشياء ملموس برای اين فعاليت استفاده شود. می

 تکرار کنيد. خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعببا 

 تر است.آموز بخواهيد بگويد کدام عدد بزرگرا بيندازيد و از دانش مکعب های عملیاتی 00

01 

عدد  مهرهيا  کارت کیک، های آموزشیمکعب، خطچوبخواهيد با ابزارهای آموز باز دانش

نيز  9تايی عدد های دونشان دهد. همچنين در اين فعاليت ترکيب 4و  5را به صورت  9

 مدنظر است.

 استفاده کنيد. 9برای انجام تمرين بيشتر نوشتن عدد  کارت عدد نویسیاز 

02 

کارت شطرنجی یک ، روی بدون درجه کشخطاده از تمرين پايين اين صفحه را با استف

 آموز تمرين کنيد.با الگوهای ديگر با دانش س.م.

 تر است.آموز بخواهيد بگويد کدام عدد بزرگرا بيندازيد و از دانش مکعب های عملیاتی

03 

 با الگوهای ديگر تمرين کنيد. کارت شطرنجی یک س.م.تمرين پايين صفحه را روی 

 ادامه دهد. کشخطتواند الگو را با یآموز مدانش

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز 

04 

 آموز، تمريناتی طرح کنيد.مشابه فعاليت بالای صفحه برای دانش

آموز بخواهيد بسازيد و از دانش های آموزشیمکعباعداد مختلف را با روی هم قرار دادن 

برای  های آموزشیمکعبو  گیرهکند. فعاليت قسمت پايين صفحه را با آنها را با هم مقايسه 

 انجام دهيد. کش بدون درجهخطچند جسم مختلف مثل 

 دانش آموز به کمک انگشتان خود، عددها را جمع کند.تا را بيندازيد  مکعب های عملیاتی 06
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07 

های ، يک عدد را به روشهرهمآموز بخواهيد با استفاده از دو رنگ طبق دستور کتاب، از دانش

 های ترکيبی عدد را به دست آورد.مختلف بسازد و جمع

های بيشتری طرح کنيد و بخواهيد ، جمعمهرهيا  های آموزشیمکعببا استفاده از 

های دوتايی آن را محاسبه کند. تمام ترکيب های آموزشیمکعبآموز با استفاده از دانش

 درست کرد.  مهرهيا  های آموزشیمکعبتوان با را می 6و  5، 4، 3، 2عددهای 

00 

برای تمريناتی شبيه تمارين اين صفحه طراحی  کارت شطرنجی یک س.م. قسمت پايين

 شده.

 استفاده کنيد. هاهای آموزشیمکعبتوانيد از ها میبه جای رنگ کردن مربع

 با هم جمع کند.آموز بخواهيد دو عدد را را بيندازيد و از دانش مکعب های عملیاتی

09 

را به دو قسمت تقسيم کنيد. در يک قسمت  کارت شطرنجی نیم س.م. با يک خط عمودی

آموز بخواهيد نيمه ديگر آن را به صورت متقارن با رنگ آميزی شکلی رسم کنيد و از دانش

 کامل کند.

 برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز 

90 

با  خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعبرکيبی را با استفاده از های تجمع

های مهره برداريد و از او بخواهيد آنها را به صورت 7آموز تمرين کنيد. به عنوان مثال دانش

توان با را می 10و  9، 0، 7های دوتايی عددهای مختلف به دو دسته تقسيم کند. تمام ترکيب

 زشی يا مهره درست کرد. های آموهای مکعبمکعب

برای تکرار تمرين پايين صفحه و انجام تمرين بيشتر با  کارت شطرنجی نیم س.م.از 

 ها را يک پله بيشتر يا کمتر کنيد.توانيد تعداد خانهآموز استفاده کنيد. میدانش

91 

د کشيدن توانبه يکديگر وصل کند. او می کشخطاز فرزندتان بخواهيد اعداد مانند هم را با 

استفاده  کارت نقطهتوانيد از های متقارن ديگری را نيز تمرين کند. برای اين منظور میشکل

 بررسی کند. آینهکنيد. در پايان از او بخواهيد تقارن شکل را از جهات گوناگون با 

 آموز بخواهيد حاصل عبارت را به دست آورد.را بيندازيد و از دانش های عملیاتیمکعب 93

94 
مفهوم تفريق را )شبيه فعاليت  خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعببا استفاده از 

 آموز تمرين کنيد.کتاب( با دانش

95 

کارت آموز بنويسيد و از او بخواهيد با استفاده از قسمت پايين يک جمع برای دانش

 حاصل را بيان کند. شطرنجی یک س.م.،

 انجام دهيد. های عملیاتی مکعبيا  هامهرهتوانيد با های جمع را میتمرين

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 6در  6 کارت سودوکویاز 

96 
 برای تکرار تمرين تفريق استفاده کنيد. خطچوبيا  گیره، مهره، های آموزشیمکعباز 

 گيری اشياء ديگر استفاده شود.برای اندازه گیرهو  آموزشی هایمکعباز 
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97 

تايی مانند کتاب های سهبرای جمع مهرهيا  های عملیاتی، مکعبهای آموزشیمکعباز 

آموز بخواهيد با رنگ کردن قسمت يک جمع سه قسمتی بنويسيد و از دانش استفاده شود.

 حاصل را به دست آورد. کارت شطرنجی یک س.م.،پايين 

90 

ند. البته نبايد انتظار داشت که شکل متقارن را کامل ک شابلونآموز بايد با استفاده از دانش

 آموزان بتوانند تمام اشکال را به صورت دقيق و قرينه بکشند.ی دانشهمه

 تقارن شکل رسم شده را بررسی کنند. آینهآموزان بخواهيد به کمک در پايان از دانش

100 
ر دهيد آموز قرايا کمتر در اختيار دانش خطچوبيا  گیره، مهره، آموزشی مکعب 20تعداد 

 کند. های متفاوت، دسته بندیو از او بخواهيد آنها را به صورت

101 
، مهره، آموزشی هایمکعبقبل از ورود به اين صفحه فعاليت آن با اشياء ملموس نظير 

 انجام شود. خطچوبيا  گیره

102 
نيد توادر بسته قرار داده شده است. می خطچوبيا  مهره، آموزشی مکعب 10از هر رنگ، 

 از اين ابزارها برای انجام تمرين بيشتر، مشابه فعاليت اين صفحه استفاده کنيد.

103 

توان از اين معرفی شده اند. می کوئیزنرتايی در قالب از اين صفحه به بعد، اعداد يکی و ده

 ابزار برای نمايش اعداد استفاده کرد.

 يد.برای تمرين بيشتر استفاده کن 6در  6 کارت سودوکویاز 

104 

برای کامل کردن الگو استفاده شود. توجه فرزند خود را به  شابلونطبق دستور کتاب از 

برای برای بررسی  آینهتوانيد از الگوهای متقارن واقعی نظير فرش جلب کنيد. در هر مورد می

گيری ارتفاع اشياء، نظير اسباب برای اندازه های آموزشیمکعباز  تقارن استفاده کنيد.

 آموز استفاده شود.های دانشزیبا

105 

های به هم متصل کند. يادآوری شکل کشخطآموز بايد اعداد مشابه را با استفاده از دانش

ها و بيان نام مستطيل، مربع و مثلث يکی از اهداف انجام اين ها، ضلعهندسی، تعداد گوشه

 باشد.فعاليت می

تمريناتی طرح کنيد، همچنين  کارت نقطهروی آموز، مشابه فعاليت بالای صفحه برای دانش

 های مختلف رسم کند.آموز بخواهيد اشکال هندسی را پيدا کرده و در اندازهاز دانش

107 
برای انجام تمرين کتاب استفاده کنيد. برای ملموس شدن تمرين از اجسام ديگر  خطچوباز 

 استفاده کنيد. مهرهيا  های آموزشیمکعبنظير 

100 
های مکعببرای انجام تمرين کتاب و همچنين شمارش اجسام ديگر نظير  خطبچواز 

 استفاده کنيد. مهرهيا  آموزشی

109 

را انتخاب کنيد و مانند کتاب آن را به دو قسمت  کارت شطرنجی یک س.م.قسمتی از 

آميزی کنيد و از های يک طرف را با چند رنگ مختلف رنگتقسيم کنيد. سپس تمام خانه

برای بررسی موضوع  آینهآموز بخواهيد نيمه ديگر را به صورت متقارن کامل کند. از دانش

 استفاده کنيد.

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز 
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111 

 های مرتبط به يکديگر استفاده کند.برای متصل کردن اعداد و شکل کشخطآموز از دانش

آموز بخواهيد اعداد مساوی را داد مختلف بسازيد و از دانش، اعکوئیزنرهابا استفاده از 

 نمايش دهد. کوئیزنرتشخيص دهد. همچنين از او بخواهيد اعداد را با 

112 
 گيری اشياء ديگر مطابق دستور کتاب استفاده شود.برای اندازه گیرهاز 

 را بنويسد. ساعتآموز بخواهيد عددهای روی از دانش

114 
های مکعبها را به دست آورد. از حاصل جمع خطچوببا استفاده از  آموز بايددانش

 می توانيد برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. عملیاتی

115 

را مانند  کارت شطرنجی یک س.م.با سه رنگ مختلف قسمتی از اشکال پنج تايی پايين 

 آموز بخواهيد برای آن يک جمع بيان کند.کتاب رنگ کنيد. از دانش

 استفاده کنيد.  هاهای آموزشیمکعبی بالای صفحه از د نمونهمانن

 استفاده کنيد. هاهای آموزشیمکعبتوانيد از ها میبه جای رنگ کردن مربع

117 

ی بزرگتر رسم ، شکل متقارن اين صفحه را در اندازهشابلونآموز بايد با استفاده از دانش

و عمودی موجود در اشکال جلب کنيد. برای اين  آموزان را به تقارن افقینمايد. توجه دانش

 شابلونی های متقارن را بوسيلهآموز کشيدن شکلاستفاده کنيد. دانش آینهتوانيد از کار می

 تمرين نمايد.

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز 

110 
گر مطابق دستور کتاب ی اشياء ديبرای تخمين اندازه های آموزشیمکعبيا  گیرهاز 

 استفاده شود.

119 

برای درک بهتر کاربرد محور و انتقال از روش ملموس به روش  های آموزشیمکعباز 

 انتزاعی محور استفاده کنيد.

 برای انجام تمرينات بيشتر استفاده کنيد. کارت شطرنجی نیم س.م.از محور روی 

121 
 ام استفاده شود.برای تخمين ارتفاع اجس های آموزشیمکعباز 

 انجام دهيد.  هامهرهتوانيد با های شمارش چندتا چندتا را میتمام تمرين

122 

آموز بخواهيد آنها را بيان کند. همچنين ، الگوهای ديگری بسازيد و از دانشمهرهبا استفاده از 

جاد برای اي کارت شطرنجی نیم س. م.از او بخواهيد شخصاً يک الگو بسازد. از محور روی 

 ارتباط با الگو استفاده کنيد. )مانندکتاب(

آموز بخواهيد آن را بيان کند. همچنين الگوهای ديگری بسازيد و از دانش مهرهبا استفاده از 

برای ايجاد ارتباط با  کارت شطرنجی نیم س.م.از او بخواهيد يک الگو بسازد. از محور روی 

فحه را نيز با استفاده از قسمت شطرنجی اين الگو استفاده کنيد. ضمناً تمرين پايين اين ص

 های ديگر تمرين کنيد.کارت به شکل

123 
آموز بخواهيد برای آن يک جمع بنويسد در دو دسته قرار دهيد و از دانش خطچوبتعدادی 

 و حاصل را بيان کند.
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124 

ا بشمارد و ها رآموز بخواهيد تعداد آنقرار دهيد و از دانش خطچوبمانند کتاب، تعدادی 

 بنويسد.

 آموز آن را کامل کند.، الگوهای ديگری رسم کنيد تا دانشکارت شطرنجی نیم س.م.روی 

125 

، الگوهای دو طرف فرش و کشيدن اشکال يکسان را ادامه شابلونی آموز  بايد بوسيلهدانش

 هايی مانند مثلث دقت کند.دهد. در کشيدن شکل

 رين بيشتر استفاده کنيد.برای تم 9در  9 کارت سودوکویاز 

126 
های مکعب، مهرهرا بپرسيد و او با استفاده از  20های با حاصل کمتر از آموز جمعاز دانش

 پاسخ دهد خطچوبيا  آموزشی، اشکال هندسی فومی

120 
آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آن را به صورت يک عدد تايی در اختيار دانشده کوئیزنرچند 

 بيان کند و بنويسد. دو رقمی

129 
آموز نشان دهيد و از او بخواهيد برای آن يک جمع بنويسد تايی به دانشده کوئیزنردو دسته 

 و حاصل را بيان کند.

130 
کارت شطرنجی  آموز بخواهيد با استفاده از محورهای بيشتری طرح کنيد و از دانشمسأله

 آن را حل کند. نیم س.م.

131 

تايی برای تمرين بيشتر مقايسه يک حاصل جمع و يک حاصل تفريق مانند ده کوئیزنرهایاز 

 کتاب، استفاده شود.

رنگی با  هایگیرهو  های آموزشیمکعب، مهرهتمارين اين صفحه را با استفاده از 

 آموز تمرين کنيد. دانش

132 

متقارن را  نقاط را به يکديگر متصل کند تا شکل بدون درجه کشخطی آموز بوسيلهدانش

آموز بايد به تقارن افقی و عمودی موجود در شکل، توجه کند. برای اين دانش کامل نمايد.

برای رسم  شابلونتواند از کند. او همچنين میکمک شايانی می آینهمنظور استفاده از 

 کارت نقطهتوانيد از ها مشابه میبرای طرح تمرين های دقيق و خلاقانه استفاده نمايد.شکل

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. 9در  9 کارت سودوکویاز    استفاده کنيد.

133 

کارت آموز بخواهيد با استفاده از محور های ديگری از تفريق طرح کنيد و از دانشمسأله

يا  مهره، های آموزشیمکعبتواند از آموز میآن را حل کند. دانش شطرنجی نیم س.م.

 فعاليت اين صفحه استفاده کند.نيز برای انجام  خطچوب

135 
های استفاده شود. همچنين به کمک آن، الگويابی 20برای نمايش اعداد بزرگتر از  کوئیزنراز 

 آموز تمرين کنيد.اين صفحه را با دانش

136 

آموز قرار دهيد. از او بخواهيد دسته در اختيار دانش های آموزشیمکعبيا  مهرهتعدادی 

هم  کوئیزنرتوانيد از مکانی را پر کند. برای اين منظور میند و جدول ارزشتايی درست کده

 استفاده کنيد.

130 
آموز رسم کنيد تا دانش کارت شطرنجی یک س.م.الگوهايی شبيه الگوی اين صفحه روی 

 آن را کامل کند.
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139 

 برای متصل کردن نقاط شکل متقارن استفاده کنند. کشخطها بايد از بچه

رسم کنيد. روی يک چهارم از اين قسمت مانند کتاب  کارت نقطهحور عمود بر هم روی دو م

آموز بخواهيد شکل را به صورت متقارن کامل شکلی ساده با خطوط صاف رسم کنيد. از دانش

 کند.

142 
آموز شود. از دانشآشنا می 011تا  0جدول اعداد آموز به تدريج با از اين صفحه به بعد، دانش

 ها را رنگ کند.تا را تمرين کند و خانه 5تا  5اهيد شمردن بخو

143 
آموز های سه تايی برای دانشمانند کتاب، جمع کارت شطرنجی یک س.م.در قسمت پايين 

 طرح کنيد.

144 
تواند انجام دهد. او همچنين می خطچوبها را با آموز بايد بتواند حاصل جمع و تفريقدانش

 حل کند. خطبچومسائل را با کمک 

 ی اجسام مختلف استفاده شود.برای تخمين اندازه های آموزشیمکعبو  گیرهاز  145

 برای تکرار تمرينات اين صفحه و انجام تمرينات بيشتر استفاده شود. ساعتاز  146

 برای تکرار تمرينات اين صفحه و انجام تمرينات بيشتر استفاده شود. ساعتاز  147

149 

 شش تا شش تا جلو برود. کارت شطرنجی نیم س.م.، وز بخواهيد روی محورآماز دانش

تا رنگ کنند. بعد از  6تا  6را  011تا  0جدول اعداد آموز بخواهيد اعداد روی کارت از دانش

کند را بيان کرده و آن اينکه دو يا سه رديف را رنگ کرد، از او بخواهيد الگويی که مشاهده می

 را ادامه دهد. 

150 

انجام  مهرهيا  های آموزشیمکعبتايی را با  5تايی يا  10قبل از ورود به اين صفحه تفريق 

 شود.

 استفاده کنيد.« تفريق»تايی برای تمرين بيشتر دهکوئیزنرهای از 

151 
کارت شطرنجی آموز بخواهيد با استفاده از محور های بيشتری طرح کنيد و از دانشمسأله

 ند.آن را حل کنیم س.م. 

 به يکديگر وصل شود.  کشخططبق توضيح کتاب با استفاده از  ساعتبايد اعداد  152

153 

 آموز تمرين کنيد.با دانش مهرهيا  های آموزشیمکعبتا را با استفاده از  7تا  7شمردن 

تا رنگ کنند و الگوی  7تا  7را   011تا  0جدول اعداد آموز بخواهيد اعداد روی کارت از دانش

 آموز قرار نيست الگوها را به صورت ذهنی ادامه دهد.را بيان کند. توجه داشته باشيد دانش آن

154 
را به صورت  5اعداد مضرب  کارت شطرنجی نیم س.م.آموز بخواهيد با کمک محور از دانش

 معکوس بيان کند.

156 
تا رنگ کنند و الگوی  0تا  0را   011تا  0جدول اعداد آموز بخواهيد اعداد روی کارت از دانش

 آن را بيان کرده و به همان ترتيب ادامه دهد.

157 

 استفاده کند. مهرهآموز بايد از برای انجام بازی اين صفحه، دانش

تا  5تا  5آموز بخواهيد نشان دهيد و از دانش کارت شطرنجی نیم س.ممحلی را روی محور 

 غاز کنيد و در ادامه از اعداد ديگر.توانيد در شروع از صفر آبشمارد و جلو برود. می
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159 
به هم متصل  کشخط، اعداد بايد به ترتيب کوچکتر به بزرگتر توسط 19با شروع از عدد 

 شوند.

160 

های ديگر استفاده برای انجام تمرينات اين صفحه و تکرار آن به شکل کوئیزنرو  خطچوباز 

اعداد مختلف و سپس پرسيدن از برای نمايش  ساعتاز عدد ديجيتالی پايين   شود.

 آموز استفاده شود. )فقط اعداد يک رقمی(دانش

 به هم وصل کنند.  کشخطعددهای نوشته شده را با 

161 

يا  های آموزشیمکعب، مهرهتواند برای حل مسائل از اشيا ملموس مانند آموز میدانش

توانيد از اين صفحه میاستفاده کند. همچنين برای طرح مسائل مشابه تمرينات  خطچوب

 استفاده کنيد.کارت شطرنجی نیم س. م. يا  خطچوب، های آموزشیمکعب

163 

يا وسايل ديگر برای حل مسائل  کارت شطرنجی نیم س.م.تواند از محور آموز میدانش

های مکعبتواند در کنار رسم شکل، برای حل مسائل، از آموز میدانش استفاده کند.

 نيز استفاده کند. خطچوبا ي مهره آموزشی،

 برای تکرار تمرينات اين صفحه و انجام تمرينات بيشتر استفاده شود. ساعتاز  164

165 
آموز بخواهيد تمرين را به چهار قسمت تقسيم کنيد و از دانش کارت شطرنجی نیم س.م.

 اين صفحه را به صورت ديگری نيز انجام دهد.

166 

گيرد. از او ی نوشتن صحيح نام اشکال هندسی را ياد مینحوهآموز ی اول، دانشدر مرحله

های جالبی را بکشد و تعداد اشکال هندسی موجود در ، شکلشابلونبخواهيد با استفاده از 

 نيز استفاده کنيد. اشکال هندسی فومیبرای اين فعاليت  می توانيد از  آن را بشمارد.

 ل مسائل استفاده کند.برای ح خطچوبتواند از آموز میدانش 167

 برای حل مسائل استفاده کند. مهرهيا  خطچوبتواند از آموز میدانش 160

 استفاده نمايد. کوئیزنرآموز بخواهيد از توانيد از دانشبرای حل مسائل می 170

 شود.آموز معرفی میتايی به دانش 100 کوئیزنردر اين صفحه،  171

173 
آموز بخواهيد آنها را الگوهای ديگری رسم کنيد و از دانشم. کارت شطرنجی نیم س. روی 

 شمارش کند و الگوی آن را بيان کند.

 آموز بخواهيد آنها را حدس بزند.طرح کنيد و از دانش ساعتالگوهای ديگری با  174

175 

های خود از الگويابی و و با توجه به آموخته کشخطو  شابلونی آموز بايد بوسيلهدانش

ارن، به هر صورت که تمايل دارد، فرش زيبايی طراحی کند. اگر فرزند شما در تشخيص تق

 های افقی و عمودی تقارن را رسم کنيد.توانيد خطتقارن مشکل داشت، می

 توانيد برای تکرار و تمرين بيشتر استفاده کنيد.میکارت شطرنجی یک س.م. از 

 


