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 مقدمه

خواهند مندان به رياضی يا افراد خاصی که میها و علاقهآموزش رياضی تنها پرورش نخبه هدف از»

برنامه، هدف از آموزش رياضی، ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه دراين رشته

 1«باشد.بهتر زندگی کردن و بکارگيری مفاهيم رياضی در محيط پيرامونی و تفسير و تحليل آنها می

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

 2«يادگيری کمک کند.

تأليف رياضی دبستان، استفاده از ابزار و وسايل الجديد های کتاب موزشیآهای به رويکرد توجهبا 

توان شود.در اين خصوص میپيش احساس می ن بيش ازآآموزشی بخش جدانشدنی کار بوده و نياز به 

 به دو نکته اساسی اشاره کرد:

مورد توجه  تصویری و کلامی ورز،شناختی دست هایسبکهای درسی رياضی ر کتابد (1

موز متناسب با سبک خود آن آهر دانش کهای بيان شوند تا مفاهيم به گونه لاش شدهتبوده و 

اختيار داشته  ز بايد وسايل مورد نياز را دروردستموزان آکند. لذا دانشمفهوم را بهتر درک

 باشند.

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

ورت صبايد به  نيز يل مورد نيازالذا وس ،اندموز محور ارائه شدهآو به صورت دانش موزشیآ

 يادگيرنده با وسايل خود کار کند. موز محور طراحی شود و هرآدانش

 تعدادی وسيله با اهداف زير تهيه شده است: توت فرنگی،موزشی آبا عنايت به موارد فوق در بسته 

 آموزان با استفاده از ابزار کاربردی درس رياضینشتسهيل و تعميق يادگيری دا  -1

 آموزان برای تمرين بيشتر درس رياضیافزايش علاقه و اشتياق دانش  -2

 آموزان در تکميل فرآيند ياددهی درس رياضیکمک به دبيران و اوليای دانش -3

در کتاب رياضی های مورد نظر در آموزش رياضی استفاده از ابزارهای مختلف است. يکی از مهارت

ها، ، مهرهآموزشیهای گيری زمان )ساعت(، مکعبکش، شابلون، ابزار اندازهدوم دبستان از خط

گيری، آمار و ... به وفور استفاده خط، چرخنده، چرتکه و ... برای آموزش شمارش، مقايسه، اندازهچوب

ی و برای آشنايی با مفاهيم آموزان برای تمرين الگويابی از جداول شطرنجشده است. همچنين دانش

 برند.بهره می مکعب آموزشیی هندسه از اشکال هندسی، تانگرام، صفحات شطرنجی و اوليه

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

 تر سازند.آموزانشان را غنیآسودگی خاطر، يادگيری دانش
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 «بسته آموزشی توت فرنگی»م موجود در فهرست اقلا

 رياضی هایالف( ابزار

 توضيحات تعداد نام وسيله يفرد
 رنگ 4در  عدد 22 مکعب آموزشی 1

 رنگ 4در  عدد 42 مهره شمارش 2

 سری 1 کوئيزنر 3
 صدتايیعدد  22تايی، دهعدد  22تکی، عدد  22

 در دو رنگ

 عدد ميله چرتکه 3ای و عدد چرتکه سه ميله 1 سری 1 چرتکه 4

 در سه رنگ سری 3 و علامتکارت عدد  5

  سری 1 سری سکه مقوايی 6

 منطبق با شابلون کتاب عدد 1 شابلون اشکال هندسی 7

  عدد 1 مترییسانتکش خط 8

  عدد 1 کش ميليمتریخط 9

  عدد 1 ساعت 12

  سری 1 تانگرام 11

  سری 1 تقارناشکال  12

  سری 1 يیکاشی فومی آهنربا 13

  عدد 1 تخته آهنی وايت بوردی 14

  عدد 1 کيسه احتمال 15

  سری 1 چرخنده 16

 آموز برش داده شودبايد توسط دانش عدد 1 کارت قطعات پازلی  17

 هارنگ، جهت استفاده در کارت 3در  عدد 3 ماژيک وايت بورد 18

 های رياضیب( کارت

 تعداد نام مقوا يفرد
 عدد 1 نقطه ای کارت شطرنجی 1

 عدد 1 (11متری )کارت شطرنجی يک سانتی 2

 عدد 1 ( با محور عمود برهم5/25/2متری )کارت شطرنجی نيم سانتی 3

 عدد 1 تايی کارت محور و شطرنجی ده 4

 عدد 1 کارت شطرنجی شش ضلعی 5

 عدد 1 کارت شطرنجی مثلثی 6

 عدد 1 122تا  1جدول اعداد  7

 عدد 1 1222تا  12جدول اعداد  8
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 «توت فرنگی»ی آموزشی معرفی ابزارهای کمک درسی بسته

 لف( ابزارهای رياضیا

 مکعب آموزشی -0

-ورز و هم برای دانشآموزان دست، هم برای دانشمکعب آموزشی»

آموزان تصويری وسيله مناسبی برای درک عدد و محاسبات جمع و 

استفاده از چينه تفريق است. مسلمًا برای محاسبات چندين رقمی 

مناسب نيست )برای اين محاسبات بايد چرتکه يا مکعب کوئيزنر را 

رقمی، چينه نقشی اّما برای درک ملموس محاسبات يک ،انتخاب کرد(

تايی که به طور های پنجتايی لازم است چينههای پنجکند. برای درک تشکيل دستهاساسی ايفا می

هايی باشد. تصاوير چنين چينه آموزان قرار داشتهدسترس دانش شوند درافقی يا عمودی استفاده می

آموزان قرار آموزشی در دسترس دانشدر کتاب رسم شده است، اّما مهم اين است که اين ابزار کمک

   3«گيرد.

گيری طول و ارتفاع نيز در کتاب استفاده علاوه بر شمارش، به عنوان واحد اندازه مکعب آموزشیاز 

 شده است.

 های شمارشمهره -2

ها برای درک عدد، انجام مهره 

شمارش، شمارش سريع و محاسبات 

های داخل رود. مهرهساده به کار می

-به گونه« توت فرنگی»ی آموزشی بسته

است که از آن بتوان  ای طراحی شده

نين در همچ .آمده است( چرتکهی استفاده از آن ذيل توضيحات برای چرتکه نيز استفاده کرد. )نحوه

شود ها به همراه کيسه احتمال برای آموزش مفاهيم اين درس استفاده میدرس احتمال، از اين مهره

 ذکر شده است. کيسه احتمالکه توضيحات بيشتر در قسمت 
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 کوئیزنر -9

ای برای نمايش اعداد بيشتر کوئيزنر وسيله

و ارزش مکانی ارقام است. از اين وسيله  12از 

توان جمع و تفريق نيز می برای انجام محاسبات

مکعب استفاده کرد. اين وسيله نيز همچون 

ورز و تصويری آموزان دست، برای دانشآموزشی

 بسيار کارآمد است.

 چرتکه )نمودار میله ای( -6

ی اعداد و جمع ای يا چرتکه برای شمارش، مقايسهاز نمودار ميله 

-ز با کمک ميلهورآموزان دستشود. دانشو تفريق اعداد استفاده می

های شمارش، درک بهتری از اعداد دارند و  جمع و تفريق را به اين 

  آموزند.روش بهتر  می

ای يا چرتکه استفاده توان از نمودار ميلهبرای سرشماری نيز می

آموز يک مدل ای اولين جايی است که دانشکرد. تحليل نمودار ميله

ی مدل رياضی، موضوع مورد مطالعه را د و سپس با مطالعهدهرياضی را به شيئ مورد مطالعه نسبت می

ای به راحتی قابل از روی نمودار ميله« بينِ»و « بيشترين»و « کمترين»کند. مفاهيم تحليل می

 تشخيص هستند.  

 کارت عدد و علامت -1

مهم در کلاس دوم و در درس عدد  هایموزشآيکی از 

از عدد است. ن با آموزش مفهوم رقم و تفاوت آنويسی ، 

مکانی و برای نمايش اعداد، انتقال مفاهيم ارزش های رقمکارت

ترين توان استفاده کرد. اما شايد يکی از مهممقايسه اعداد می

هايی است که نياز به ل مسأله، حهای رقمکاربردهای کارت

جا کردن  به اآموز به راحتی با جهای مختلف دارند. در اين قبيل مسائل، دانشسازی با روشعدد

 کند.های جالبی را کشف میکارتها، الگوها و نظام

 



 

 
6 

 مقوایی سکهسری  -4

های مقوايی( برای آموزش کاربردی از پول )سکه

شود. عدد و محاسباتی نظير جمع و تفريق استفاده می

ريالی جايگزين  122و 12،  1های در واقع سکه

اند. گان و صدگان شدههای مکانی يکان ، دهارزش

آموز ضمن مزيّت استفاده از سکه اين است که دانش

لمس  روزمرهکند و کاربرد رياضی را در زندگی انجام اعمال رياضی، با دنيای واقعی نيز ارتباط پيدا می

 .کندمی

 اشکال هندسی شابلون -7

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

 ]و دوم[ در کتاب رياضی اولشود. های مختلف عرضه میجنس

ی های هندسی و اندازهدستی شکلدبستان به جهت حفظ يک

ی آنها از يک نوع طرح خاص که دارای چهار شکل با اندازه

شابلونی که در اين بسته قرار دارد، مطابق با تصوير ارائه شده در  4«مشخص است، استفاده شده است.

آموز در آنها نياز به اين شابلون دارد، همخوانی اتی که دانشانتهای کتاب طراحی شده و با تمام صفح

 دارد.

 متریسانتیکش خط -7

کش ی دوم دبستان از دو مدل خطدر پايه

آموزان در ابتدا و قبل از شود. دانشاستفاده می

کش بايد از خط« مترميلی»آموزش واحد 

توانند از پس از تدريس اين مبحث، میمتر( استفاده کنند و متری )بدون درجه بندی ميلییسانتتک

 متری استفاده کنند.کش ميلیخط

 

 

                                                           
 24همان، ص  -4



  

 
7 

 کش میلی متریخط -3

« ميلی متر»با واحد  آموزاندانشپس از اينکه 

متری در کش ميلیآشنا شدند، لازم است خط

ها قرار گيرد تا با استفاده از آن اختيار آن

 آموزش مفهوم  کسر نيز شروعتری همچنين برای مکش ميلیهای مختلف را  بيان کنند. از خطاندازه

 توان استفاده کرد.می

 

 ساعت و عدد دیجیتالی -01

ترين مفاهيمی است که در کلاس درس رياضی زمان از بغرنج 

آموزان دوم دبستان، سال گذشته با شود. دانشدبستان مطرح می

ساعت آشنا شده اند، اما هنوز درک ملموسی از ثانيه و دقيقه 

د.  ساعت همچنين ابزار خوبی برای مطرح کردن حرکت ندارن

کنند، همانطور که اعداد را طی می ها ی عدد است. عقربهپيوسته

 دهند.درکی پيوسته از عدد به دست می

ای آموزان در اطراف خود با تنوع نماد عدد مواجهند. نمونهدانش

است. حساب و ساعت قابل مشاهده از آن در اعداد ديجيتالی ماشين

کند اعداد آموز کمک می، اين است که به دانشساعتکارکرد عدد ديجيتالی قرار داده شده در اين 

 بسازد و سپس پاک کند. بوردوايتمختلف را با ماژيک 

 تانگرام -00

جورچين تانگرام برگرفته از يک بازی کهن 

چينی است و از چندين قطعه با اشکال هندسی 

-دانشاست که به  لوزی، مربع و مثلث تشکيل شده

. دهدمی های بسيار متنوعامکان هنرنمايی آموز

تانگرام علاوه بر ايجاد يک ذهن هندسی، سرگرمی 

 ای نيز هست.مفرح و بسيار آموزنده
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 تقارناشکال  -02

دانش آموزان قبل از اينکه بتوانند به 

صورت ذهنی تقارن اشکال هندسی و خط 

را به  تقارن آن ها را تصور کنند بايد اين کار

صورت عملی تجربه کنند. برای اين منظور 

وجود اشکالی که بتوان آن ها را از محل های 

مختلف تا کرد از اهميت ويژه ای برخوردار 

 است. 

 

 

 فومی آهنربایی و تخته آهنی وایت بوردی کاشی -09

ها برای آموزش تقارن و از کاشی

ی شود. در بستهالگويابی استفاده می

، های مربعیکاشی«  گیتوت فرن»آموزشی 

آهنربايی قرار داده شده  ضلعیمثلثی و شش

آموزان بتوانند اشکال و الگوهای دانشتا 

 متنوعی طراحی نمايند.

 

 

 کیسه احتمال -06

در کلاس دوم دبستان آموزش مفاهيم احتمال با آزمايش 

همراه است. به  همين دليل ضروری است ابزار  اين کار در 

کيسه احتمال  قرار گيرد. يکی از اين ابزارها آموزاناختيار دانش

توانند تعداد مشخصی مهره با رنگ دلخواه آموزان میدانش است.

يا متناسب با تمرينات کتاب درسی، در کيسه بيندازند و سپس 

 به صورت اتفاقی از داخل آن يک مهره خارج کنند.

18 

 



  

 
9 

 چرخنده -01

شود. در درس احتمال استفاده می نيز از چرخنده 

متناسب های چرخنده را توانند هر کدام از کارتآموزان مینشدا

 ،کنندرنگ آميزی بورد، با ماژيک وايت با تمرين کتاب يا معلم،

 گشت، عقربه را بچرخانند.با زدن ضربه با ان  سپس

 

 

 بوردوایتماژیک  -04

ان آموزها، ساعت و چرخنده بسته آموزشی توت فرنگی طوری طراحی شده است تا دانشکارت

ند و پاک کنند. به همين منظور در رها بنويس، بارها و بابوردوايتبتوانند روی آن با استفاده از ماژيک 

 اين  بسته ، سه عدد ماژيک در سه رنگ قرار داده شده است.

 

 

 رياضی هایب( کارت

 شطرنجی و محور صفحات -0

اغلب الگوهای کتاب درسی در صفحات شطرنجی  

شطرنجی مختلف، همچنين  رسم شده است. از صفحات

کاری بندی در شمارش، کاشیبرای آموزش دسته

 هندسی، تقارن، رسم نمودارهای ستونی و آموزش مساحت نيز در کتاب درسی استفاده شده است.

، محورهايی در نظر گرفته شده «توت فرنگی»ی آموزشی های شطرنجی بستهدر بعضی از کارت 

 توانند برای درک مفاهيم و حل بعضی از مسائل رياضی استفاده کنند.یها مآموزان از آناست که دانش

 جدول اعداد -2

از جدول اعداد در کتاب درسی علاوه بر کشف الگوهای عددی، در محاسبات عددی نظير جمع و 

 12 .مورد استفاده قرار گرفته استتان دو نوع جدول تفريق استفاده شده است. در کتاب دوم دبس
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 «توت فرنگی»ی آموزشی مک درسی بستهکاربرد ابزارهای ک

« بسته توت فرنگی»توان از يک يا چند وسيله، از ابزارهای می تقريباً در تمام صفحات درسی

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

 ری نيز به اين مجموعه اضافه کرده و به کار بندند.تو 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 

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

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

ح
صف

 ه

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

2 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آنها را در اختيار دانش مهرهيا  مکعب آموزشیتعدادی 

ی توانيد نحوهی دسته بندی و شمارش را برای شما توضيح دهد. )میهبشمارد. سپس نحو

هايی متفاوت از آن قرار دهيد( همچنين را مانند کتاب يا به شکل های آموزشیمکعبچينش 

 نمايش دهد. مکعب آموزشیآموز بخواهيد اعداد را با از دانش

نيز  کارت محورروی محور  ، مهرهمکعب آموزشیآموز بخواهيد اعداد را علاوه بر از دانش

 نمايش دهد.

 نشان دهند. عدد کارتبخواهيد اعداد را با  آموزاندانشاز 

3 

و ... به صورت  سکه مقوایی، کاشی فومی آهنربایی، مهره، مکعب آموزشیتعدادی 

بخواهيد مانند تمرين کتاب، در يک فعاليت دو نفره با  آموزاندانشتصادفی برداريد و از 

 را بشمارند. ها خط آنکشيدن چوب

4 

بسازد.  ساعتروی  آموز بپرسيد يا از او بخواهيد آنها رای کامل ديگری را از دانشهاساعت

 را نيز با او تمرين کنيد.« گذشته از»و « مانده به»های همچنين ساعت

آموز بخواهيد بدون را به دو قسمت تقسيم کنيد و از دانش مهرهيا  مکعب آموزشیتعدادی 

 توانيد از دو رنگ مختلف استفاده کنيد(ارش حدس بزند کدام گروه بيشتر است؟ )میشم

توانند ساعت را به صورت عددی می آموزان، دانشعدد کارتبا استفاده از دو رنگ مختلف 

 نمايش دهند.

مربوط به آن را کارت عدد بخواهيد  آموزاندانشروی تخته يک عدد انگليسی بنويسيد و از 

( 3پشت سرهم، الگوهای عددی ساده )مانند تمرين  کارت عددهابا قرار دادن  د.نشان دهن

 يا پيچيده بسازند.
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5 

بسازد و در جدول ارزش مکانی بيان کند.   کوئیزنرآموز بخواهيد اعداد را با استفاده از از دانش

 دهی بسازد.-همچنين به او بگوييد اعداد با مضارب ده

موزش عددنويسی و ارزش مکانی از آدر  تايیدهی يکی و اهدر تمام موارد بجای دسته

 ريالی استفاده کنيد. 12و  1 های مقواییسکه

 انجام دهند. کارت عددلازم است فعاليت اين صفحه را به کمک  آموزاندانش

6 

نمايش دهد. )توجه داشته  هامهرهيا  مکعب آموزشیآموز بخواهيد اعداد را با از دانش

 توانيد از اين ويژگی استفاده کنيد(هره، يک رنگ دارد. میباشيد هر ده م

 انجام دهند. عدد کارترا به کمک  2فعاليت  آموزاندانش

7 

، الگوهای متفاوت شبيه فومی آهنربایی کاشیيا  مهره، مکعب آموزشیبا استفاده از 

 آموز بخواهيد آنها را بيان کند.تصوير پايين صفحه ايجاد کنيد و از دانش

، الگوهای ديگری شبيه تصوير پايين صفحه رسم کنيد و از س.م.کارت شطرنجی یک ی رو

 آموز بخواهيد آنها را ادامه دهد.دانش

توانيد تمرينات مشابهی می انجام دهند. عدد کارترا به کمک  3و  2تمرين  آموزاندانش

 نيز طرح کنيد.

8 

تواند از آموز میکنيد، دانشمی و مسائل مشابهی که شما طرح 2و  1برای حل مسأله 

مکعب تواند از و مسائل مشابه می 3استفاده کند. همچنين برای حل مسأله  کوئیزنر

آموز در انتخاب وسيله برای حل هر مسأله آزاد استفاده کند. )البته دانش هامهرهيا  آموزشی

 .گيرد(است، مگر اينکه شما بخواهيد کار با آن ابزار را فرا

تا( برداريد و از  12)بيش از  فومی آهنربایی کاشیيا  مهره ،ب آموزشیمکعتعدادی 

 آموز بخواهيد تعداد آنها را حدس بزند.دانش

9 

 برای کامل کردن شکل استفاده کند. شابلونو  متریسانتی کشخطآموز بايد از دانش

  مهرهيا  کارت محورتواند از محور آموز میو مسائل مشابه، دانش ها برای حل مسأله

آموز در انتخاب وسيله آزاد است، مگر اينکه شما بخواهيد کار با آن استفاده کند. )البته دانش

 .گيرد(ابزار را فرا

12 

يا  کارت شطرنجی یک س.م.، تاییکارت محور و شطرنجی دهتواند از آموز میدانش

تواند ها  میمربع برای حل مسائل اين صفحه استفاده کند. همچنين بجای رتگ کردن  مهره

 استفاده کند. مکعب آموزشیاز 
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 استفاده کنيد.  هامهرهاز  1برای انجام فعاليت 

استفاده کنيد. همچنين برای  کوئیزنرتوانيد از می های اين صفحهبرای حل ساير تمرين

 نيز استفاده کنيد.  ی مقواییهاسکهتوانيد از می تا 12تا  12تا و  5تا  5شمارش 

پشت سرهم، الگوهای عددی مختلف  عددها کارتبخواهيد با قرار دادن  آموزاندانشاز 

 بسازند.

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. ساعتاز 

12 

های را به صورت 12و  7آموز قرار دهيد و  از او بخواهيد اعداد در اختيار دانش مهرهدو رنگ 

اين کار استفاده کند. ضمنًا تمام مختلف بسازد. از او بخواهيد از روش منظمی برای 

 درست کنيد. های آموزشیمکعبتوانيد با می ی دوتايی عددهای مختلف راهاترکيب

ی مختلف بردارند هادر رنگ عدد کارتبخواهيد دو  آموزاندانشيک عدد مثال بزنيد و از 

ين کار مختلف ا هایرا به روش آموزاندانشکه جمعشان عدد مورد نظر شما باشد. توجه 

 جلب کنيد.

 2و  1های ، برای انجام تمرينتاییکارت محور و شطرنجی دهشطرنجی  هایاز خانه

 يا مسائل مشابه استفاده شود. 3، برای حل مسئله اين کارتاستفاده شود. همچنين از محور 

 برای رسم اشکال استفاده کند. شابلونآموز بخواهيد طبق دستور کتاب از از دانش

برای ساختن الگوهای ديگر  فومی آهنرباییکاشی  هایمثلث موز بخواهيد ازآاز دانش

 استفاده کند.

13 

برای ساخت ساختمان مورد نظر کتاب استفاده شود. با توجه به اينکه  مکعب آموزشیاز 

هايی با طبقات بيشتر لازم است تا هستند، برای ساخت ساختمان 5تا  5 های آموزشیمکعب

 های آموزشیمکعبهم به صورت گروهی کار کنند. )از آنجا که قرار دادن  آموز بادو دانش

های مکعبتوانند به صورت افقی آموزان میروی هم به تعداد زياد، مشکل است، دانش

 .را روی ميز قرار دهند( آموزشی

راهبرد »برای  س.م.نیم شطرنجی يا  شطرنجی یک س.م.تواند از کارت می آموزدانش

 ورد نظر کتاب استفاده کند.م« رسم شکل

برای حل مسائل کار در کلاس استفاده  کارت محورمحور يا  هامهرهتواند از آموز میدانش

 کند.
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14 

کارت تايی دهی شطرنجی هاالگوهای بالای صفحه و الگوهای مشابه آن را با استفاده از خانه

 آموز تمرين کنيد.با دانش تاییمحور و شطرنجی ده

مشخص  بوردوايترا با ماژيک  نیم س.م. شطرنجی کارتمستطيل شکلی از  یمحدوده

های آن را بشمارد. او را تشويق کنيد از دسته بندی آموز بخواهيد تعداد خانهکنيد و از دانش

 های متفاوت ديگر، برای اين کار استفاده کند.کردن يا روش

تواند می استفاده کند. همچنين اوبرای رسم اشکال  شابلونآموز طبق دستور کتاب از دانش

 برای ساختن الگوهای ديگر استفاده کند. فومی آهنربایی هایکاشی هایمربع از

15 
 آموز تمرين کنيد. های رو به جلو را با دانش، شمارشکارت محوريا محور  مهرهبا استفاده از 

 (4بشمارد. )مشابه تمرين  های مختلفآنها را با روش تا اوآموز بدهيد به دانش مهرهتعدادی 

16 

)يا اعداد ديگر( را به  5آموز قرار دهيد و  از او بخواهيد عدد در اختيار دانش مهرهدو رنگ 

 .آموز بايد اين کار را به صورت نظام دار انجام دهد(های مختلف بسازد. )البته دانشصورت

 آموزنده تر است.جذاب تر و  عدد کارتاين صفحه با  4و  2،  1انجام تمرينات  

17 

کمک  ارت محورکمحور  ياها مهرهتواند از آموز میبرای حل مسائل اين صفحه، دانش

 آموز نبايد کاملًا به ابزار وابسته شود.بگيرد. البته دانش

 آموز تمرين کنيد.با دانش ساعتالگوی پايين صفحه و الگوهای مشابه آن را با استفاده از 

18 

مشخص  بوردوايترا با ماژيک  نیم س.م. شطرنجی کارتشکلی از ی مستطيل محدوده

هايی مشابه فعاليت کتاب، با کنيد و داخل آن، دو علامت ضربدر قرار دهيد و فعاليت

 آموز تمرين کنيد.دانش

22 

 تايی استفاده شود.ی دههاتايی برای انجام جمع و تفريقده کوئیزنرها، از در شروع تمرين

در نظر بگيرد. سپس با  تايیدهی را نماد يک بسته مکعب آموزشیبخواهيد هر  آموزاز دانش

 جمع و تفريق اعداد دو رقمی با مضارب ده را تمرين کند. های آموزشیمکعباستفاده از 

کارت ريالی استفاده کنيد. همچنين از  12 های مقواییسکهاز  تايیدهی هابجای بسته

 توان استفاده کرد. می حهبرای انجام فعاليت اين صف عدد

21 

 توان استفاده کرد. می برای انجام کار در کلاس اين صفحه کارت عدداز 

 آموزدانشاز  2را انتخاب کنيد و مشابه کاردرکلاس  .م.کارت شطرنجی نیم سقسمتی از 

 تبديل کند. تايیدهی هابه دسته بوردوايتبخواهيد آن را با ماژيک 

 برای حل مسائل اين صفحه يا مسائل مشابه استفاده شود. ت محورکارتايی دهاز محور 

22 

 های، دستهضلعیششيا  مثلثی، .م.کارت شطرنجی نیم سآموز بخواهيد روی از دانش

 متفاوت درست کند. تايیده

، چند عدد دو رقمی غير از مضرب ده مثال بزنيد و از کارت محور تايیدهبا استفاده از محور 

 بخواهيد محل تقريبی آنها را روی محور نشان دهد.آموز دانش
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23 
کارت ، مهره، مکعب آموزشیتواند از آموز میهای اين صفحه دانشبرای انجام تمرين

 استفاده کند. یک س.م. کارت شطرنجیيا  کوئیزنر، محور

24 

يا  رکوئیزن، کارت  محور، مهرهتواند از آموز میهای اين صفحه دانشبرای انجام تمرين

توانيد از می ها گ کردن مربعاستفاده کند. همچنين بجای رن تاییدهکارت شطرنجی 

 استفاده کند. مکعب آموزشی

25 
 برای جمع ، تفريق و مقايسه استفاده کنيد. مهره، يا مکعب آموزشیاز 

 مشخص، بزرگترين و کوچکترين عدد ممکن را بسازد. کارت عددبا  چند  ايدب آموزدانش

26 

 تر خواهد بود.قابل فهم کارت عدداين صفحه با  2و  1ل مسأله ح

خود  هایالگوهای عددی مختلف بسازند و از همکلاسی کارت عددبگوييد با  آموزاندانشبه 

 بخواهند آن را ادامه دهد. 

27 

آموز در دو رنگ در اختيار دانش مهرهدر سه رنگ و دو عدد  مکعب آموزشیسه عدد 

مکعب روی يک  مهرههای ممکن برای قرار دادن يک و بخواهيد تمام ترکيببگذاريد و از ا

ای برای تمرين کتاب خواهد بود. منظم بسازد. اين تمرين، مقدمهای را به شيوه آموزشی

 آموز تمرين کنيد.های ديگری را نيز با دانشتوانيد به اين ترتيب، ترکيبمی

 استفاده کنيد. شابلونز توانيد اها  میبرای درست کردن شکل خانه

بخواهيد عدد بعدی را  آموزاندانشالگوهای ترکيبی رنگ و عدد بسازيد و از  عدد کارتبا 

 حدس بزنند.

 برای آموزش دقيقه استفاده کنيد. ساعتاز 

28 

آموز قرار دهيد و از او را در اختيار دانش هامهرهقبل از شروع آموزش جمع و تفريق، 

تايی)ترجيحاً هم های دهقمی را بسازد. در اين قسمت، استفاده از بستهبخواهيد اعداد دو ر

 رنگ( مورد تأکيد است.

 استفاده شود. کوئیزنرهابرای شروع آموزش جمع دو رقمی از 

 نيز استفاده کنيد.  های مقواییسکهو  عدد کارتتوانيد از می برای اموزش جمع و تفريق

 را، مطابق آنچه کتاب خواسته است، کامل کند. ساعتالی های خآموز بخواهيد محلاز دانش 29

32 

کارت محور ا قسمت شطرنجی ي هاکوئیزنرتوان از می در انجام تمرينات به جای رسم شکل

 استفاده کرد. تاییو شطرنجی ده

کارت  تايیدهی جمع و تفريق اعداد مضرب ده، از محور برای انجام تمرين بيشتر در زمينه

 استفاده شود. تاییجی دهمحور و شطرن

به  کارت محورآموز بخواهيد محل آنها را روی محور و از دانشبيان کنيد  ،اعداد مختلفی را

 تر است.صورت تقريبی مشخص کند. سپس بگويد به کدام عدد مضرب ده، نزديک

 استفاده شود. کوئیزنرهابرای شروع آموزش تفريق دو رقمی از  31
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32 

 را تمرين کنيد. ساعتدن آموز خوانبا دانش

برای جمع دو عدد استفاده  اعداد یکی جدولتواند از آموز آموزش دهيد چگونه میبه دانش

 کند. سپس از او بخواهيد چند جمع را به اين روش تمرين کند.

33 
 بايد او را به ابزار وابسته کنيد(.البته ن)استفاده کند  کوئیزنربرای محاسبات از  آموزدانش

 توانيد از کوئيزنر استفاده کنيد.می آموزش تخمين نيز برای

35 

استفاده کنيد. همچنين  مهرهو  مکعب آموزشیتوانيد از می 3برای ملموس کردن تمرين 

استفاده کرد. برای ساير تمرينات نيز در صورت  عدد کارتتوان از می 4برای انجام تمرين 

 استفاده کرد. کوئیزنرتوان از می لزوم

36 
را دور بری کرده و  پازلی یک تا چهار تایی اشکالآموز کمک کنيد تا با قيچی، به دانش

 د.وشمیبرای تمرين اين صفحه استفاده کند. از اين اشکال در صفحات ديگر نيز استفاده 

38 

 برای رسم اشکال خواسته شده استفاده شود. شابلوناز 

قرار دهيد و از او بخواهيد نام اشکال،  وزآمدانشرا در اختيار  های فومی آهنرباییکاشی

 را بيان کند. ها و ارتباط آن ها و ضلع ها تعداد گوشه

، مثلث، مربع، مستطيل، پنج کارت نقطهآموز بخواهيد با متصل کردن نقاط دلخواه از از دانش

های اندازهضلعی، متوازی الاضلاع و ... ايجاد کند. از او بخواهيد از هر نوع شکل، چند مدل با 

 مختلف رسم کند.

های آموز قرار دهيد و از او بخواهيد شکلرا در اختيار دانش تانگرام، قطعات 2مانند تمرين 

 هندسی زيبايی ايجاد کند.

39 

 استفاده شود.« کامل کن»برای انجام کار در کلاس و قسمت  شابلوناز 

يجاد کند. سپس تفاوت و های متفاوت ا، مثلثکارت نقطهوز بخواهيد روی آماز دانش

متفاوت  هایشباهت آنها را بيان کند. همچنين در ادامه روی اين کارت مربع يا مستطيل

 رسم کند و اين فعاليت را تکرار کند.

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد را دو به دو در اختيار دانش های فومی آهنرباییکاشی

 شباهت و تفاوت آنها را بيان کند.

42 

ضلعی(  ششيا  پنج، چهاردلخواه ) هایچند ضلعی قطهنکارت بخواهيد روی  آموزدانشاز 

 د.ها را بيان کنرسم کند و سپس با مقايسه شکل خود با شکل دوستانش شباهت و تفاوت آن

ی در خواندن آموزدانشبرای تمرين بيشتر استفاده کنيد. به عنوان مثال اگر  ساعتاز 

داشت بگوييد ابتدا آن را روی ساعت خودش نشان دهد و اين صفحه مشکل  هایساعت

 سپس ساعت را بخواند.

41 

برای ساختن اشکال اين صفحه و اشکال دلخواه ديگر  تانگرامآموز آموزش دهيد از به دانش

 استفاده کند.

 ها استفاده شود.برای کامل کردن شکل شابلوناز 
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42 

مربعی، مثلثی و شش ) فومی آهنربایی هایکاشیآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

به آن، رنگ  کارت شطرنجی مربوطهای مختلفی بسازد. سپس آنها را روی شکل (ضلعی

 کند.

، اسامی مختلف را روی فومی آهنرباییکاشی  هایمربع آموز بخواهيد با استفاده ازاز دانش

 بسازد. .م.کارت شطرنجی یک س

43 

 خواسته شده استفاده شود. برای رسم اشکال کارت نقطهاز 

برای ايجاد اشکالی نظير شکل پايين  ی فومی آهنرباییهاکاشیآموز بخواهيد از از دانش

 اين صفحه استفاده کند. سپس تعداد اشکال شبيه هم را بيان کند.

44 

برای ساختن الگوهايی شبيه الگوهای اين صفحه يا الگوهای  مکعب آموزشیا ي هامهرهاز 

 آموز بخواهيد آنها را ادامه دهد.فاده کنيد و از دانشمشابه است

 آموز، استفاده شود.برای نوشتن اعداد ديجيتالی توسط دانش ساعتاز قسمت پايين 

بخواهيد عدد بعدی را  آموزاندانشالگوهای ترکيبی رنگ و عدد بسازيد و از  عدد کارتبا 

 حدس بزنند.

بخواهيد  آموزاندانشروی تخته بنويسيد و از نشان دهيد يا  ساعتيک عدد ديجيتالی روی 

 متناظر با آن را نشان دهند. عدد کارت

45 

بخواهيد عدد بعدی را  آموزاندانشالگوهای ترکيبی رنگ و عدد بسازيد و از  عدد کارتبا 

 حدس بزنند.

آموز بخواهيد با رنگ کردن اعداد ديجيتالی پايين های مختلف بسازيد و از دانشساعت

 ، آن ساعت را نشان دهد.ساعت

46 

 ها استفاده شود.برای رسم خط تقارن و خطوط شکلمتری میلی کشخطاز 

 را رسم کند. شابلونی هابخواهيد خط تقارن شکل آموزدانشاز 

 استفاده کنيد. اشکال تقارنشروع فعاليت اين صفحه از برای 

تقسيم کنيد، سپس  را با کشيدن يک خط افقی به دو قسمت .م.کارت شطرنجی یک س

ی آموز بخواهيد قرينهها را رنگ کنيد و از دانشهای ساده بکشيد يا خانهدر قسمت بالا شکل

توانيد از می های کتاب ايده بگيريد(. برای اين منظوراين اشکال را رسم کند. )از شکل

 نيز استفاده کنيد.  ی فومی آهنرباییهاکاشی

های ديگر )مانند يک و نيم، دو و نيم، ساعت، ساعتز ابزار با استفاده امطابق دستور کتاب، 

 آموز تمرين کنيد. سه و نيم و ...( را با دانش
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47 

 استفاده کنيد. اشکال تقارنبرای انجام فعاليت اين صفحه از 

برای ساخت اشکال گوناگون  .مکارت شطرنجی یک س.و   ی فومی آهنرباییهاکاشیاز 

 متقارن استفاده شود.

 اين صفحه استفاده شود. 3های مشابه تمرين برای درک ملموس تمرين ساعتاز 

48 

را با کشيدن يک خط افقی به دو قسمت تقسيم کنيد، سپس در  .م.کارت شطرنجی نیم س

ی اين اشکال را رسم کند. )از آموز بخواهيد قرينهها را رنگ کنيد و از دانشقسمت بالا خانه

 .های کتاب ايده بگيريد(شکل

 نيز ی فومی آهنرباییهاکاشیيا   های آموزشیمکعبتقارن از  هایبرای انجام تمرين

توانيد استفاده کنيد. )در اين صورت آنها را روی کارت شطرنجی يک سانتی متری می

 بچينيد(.

 بايد استفاده شود. متریمیلی کشخطو  شابلونبرای کامل کردن فرش از 

49 

و همچنين  های فومی آهنرباییکاشیال متقارن را از بين آموز بخواهيد اشکاز دانش

 جدا کند. تانگرامقطعات 

 کارتتوانيد روی می بايد استفاده شود. همچنين متریمیلی کشخطبرای تکميل طرح از 

 آموزدانشرا روی آن با  2دو محور عمود بر هم رسم کنيد و تمريناتی مشابه فعاليت  نقطه

 تمرين کنيد.

استفاده های ديگر )مانند يک و ربع، دو و ربع، سه و ربع و ...( را با ور کتاب، ساعتمطابق دست

 ی بزرگ، رنگ آميزی شود.آموز تمرين کنيد. مقدار چرخش عقربهدانشبا  ساعتاز ابزار 

52 

، اشکال متنوع و زيبايی  ی فومی آهنرباییهاکاشیآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

 رسم کند. یک س.م. کارت شطرنجیآنها را روی ايجاد کند و 

روی ابزار هايی نظير يک ربع به يک، يک ربع به دو و ... را آموز بخواهيد ساعتاز دانش

 بسازد. ساعت

را به « ربع دايره»آموز را طوری حرکت دهيد که دانش ساعتی بزرگ و کوچک عقربه

ی کوچک را روی و عقربه 1بزرگ را روی  یهای ديگر نيز ببيند. )به عنوان مثال عقربهشيوه

 قرار دهيد( 5ی کوچک را روی و عقربه 2ی بزرگ را روی ، يا عقربه4

51 

 برای کامل کردن فرش استفاده شود. شابلونو  متریمیلی کشخطاز 

را با يک خط عمودی و يک خط افقی به چهار قسمت مساوی  شطرنجی یک س.م.کارت 

، آن را به صورت ی فومی آهنرباییهاکاشیموز بخواهيد با کمک آتقسيم کنيد و از دانش

 کاری کند.متقارن کاشی
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52 

را با کشيدن يک خط افقی و يک خط عمودی به چهار قسمت  شطرنجی نیم س.م. کارت

آموز بخواهيد تقسيم کنيد. سپس الگوهايی شبيه الگوهای اين صفحه رسم کرده و از دانش

 آنها را کامل کند.

53 

 ديگر استفاده کنيد. هایو تکرار آن به شکل 4و  3، برای انجام ملموس تمرين ساعتز ا

 برای رسم اشکال و خطوط استفاده شود. متریمیلی کشخطاز 

 ، شکل مربع اين صفحه را بسازد.تانگرامآموز بخواهيد با استفاده از هفت قطعه از دانش

لگوهايی شبيه الگوهای اين صفحه بسازيد و ، امهرهيا  مکعب آموزشیبا استفاده از دو رنگ 

کارت شطرنجی نیم توانيد روی می را ادامه دهد. همچنين ها آموز بخواهيد آناز دانش

را ادامه  ها بخواهيد آن آموزدانشالگوهايی رسم کنيد و از  کارت شطرنجی مثلثیيا  .م.س

 دهد.

54 

آموز بخواهيد با استفاده از قطعات توانيد از دانشی تمرين اين صفحه میبرای توسعه

توانيد توجه او را به می هايی که شما انتظار داريد را بسازد. همچنين، شکلتانگرام

که به قطعات کوچکتر تقسيم شده است و شباهت آن با تمرين  های فومی آهنرباییکاشی

 کتاب جلب کنيد.

 شود. می معرفی 122ی، عدد و يک تايیده کوئیزنرهایدر اين صفحه با استفاده از  56

57 
شود. فرض کنيد شما مسؤول بانک هستيد. سپس می در اين صفحه واحد ريال و پول معرفی

 اين صفحه را تمرين کنيد. هایآموز فعاليتدانشبا  های مقواییسکهاستفاده از با 

58 

 اده شود.برای حل مسائل اين صفحه يا مسائل مشابه استف کارت محور تايیدهاز محور 

، اعداد دو يا سه رقمی با يکان صفر بسازند و آن را عدد کارتبخواهيد با  آموزاندانشاز 

 کارتشود را با می 122دو عدد که مجموع آن  آموزدانشدر کلاس، بگوييد هر     بخوانند.

 نشان دهد. عدد

آموز بخواهيد آنها ، مقادير مختلف دو رقمی بسازيد و از دانشهای مقواییسکهبا استفاده از 

هايی نظير خريد و فروش طرح کنيد تا اين موضوع در قالب بازی توانيد بازیرا بيان کند. می

 تمرين شود.

 نشان دهند. عدد کارترا   های مقوايیسکهاعداد متناظر با 

های کتاب و را کامل کند و سپس به پرسش ساعتآموز بخواهيد ابتدا اعداد از دانش

 کنيد، پاسخ دهد.بهی که شما طرح میهای مشاپرسش

59 
و  سکه مقوایی، کوئیزنربرای شروع آموزش اعداد سه رقمی مطابق دستور العمل کتاب از 

 استفاده شود. چرتکه

62 
برای نمايش اعداد سه رقمی   عدد کارتيا  سکه مقوایی، کوئیزنرآموز بخواهيد از از دانش

 استفاده کند.
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61 

آن را روی  عدد کارتبخواهيد با  آموزاندانشحروف بنويسيد و از  روی تخته يک عدد به

 ميزشان بسازند.

 ها را حل کند.آموز آنديگری طرح کنيد تا دانش های، مسئلهسکه مقواییبا استفاده از 

 برای انجام فعاليت پايين صفحه استفاده شود. کارت شطرنجی شش ضلعیاز 

62 

حل  آموزاندانشام دهيد. تمرينات مشابهی طرح کنيد تا انج عدد کارترا با  2و  1تمرين 

 مسأله به اين روش را بهتر فراگيرند.

برای ساخت الگوهای معرفی شده  مکعب آموزشیيا  فومی آهنرباییکاشی  مربع های از

 و الگوهای ديگر استفاده شود.

63 

حل  آموزاندانشا انجام دهيد. تمرينات مشابهی طرح کنيد ت عدد کارترا با  2و  1تمرين 

 مسأله به اين روش را بهتر فراگيرند.

 آموز تمرين کنيد.با دانش ساعتتمرينات پايين اين صفحه و مشابه آن را به کمک 

64 

 استفاده شود. 12برای نمايش اعداد سه رقمی مضرب  کوئیزنراز 

يک محور ، آن را به کارت محور تايیدهبا قرار دادن يک صفر، سمت راست اعداد محور 

را روی محور نشان  122آموز بخواهيد عددهای مضرب تايی تغيير دهيد. سپس از دانشصد

 دهد.

 استفاده شود. 122برای نمايش اعداد سه رقمی مضرب  چرتکهاز 

يک عدد سه رقمی بسازند. سپس با تغيير يک يا دو  عدد کارتبخواهيد با  آموزاندانشاز 

 قم يکان آن صفر است را بسازند.کارت، نزديکترين عدد به آن که ر

دهيد، استفاده می و ... نشان محورکارت ، چرتکهبرای نمايش اعدادی که با  عدد کارتاز 

 کنند.

65 
يک عدد سه رقمی بسازند. سپس با جايگزين کردن  عدد کارتبخواهيد با  آموزاندانشاز 

 کارت صفر، آن را تقريب بزنند.

66 

 آموز استفاده کنيد.بيشتر با دانش برای تمرين سکه مقواییاز 

، دو خط عمود بر هم رسم کنيد تا به چهار قسمت مساوی تقسيم شود. کارت نقطهوسط 

بخواهيد آن را به صورت متقارن کامل  آموزدانشسپس در يک قسمت شکلی رسم کنيد و از 

 کند.

67 
 برای فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. یکی کارت جدول اعداداز 

 برای مفهوم سازی جمع ، تفريق و مقايسه استفاده کنيد. سکه مقواییاز 

68 

اضافه کنيد، سپس از آن برای حل  محورکارت ابتدا يک صفر به سمت راست اعداد محور 

 .نماييدمسائل اين صفحه يا مسائل مشابه استفاده 

 برای مفهوم سازی جمع ، تفريق و مقايسه استفاده کنيد. سکه مقواییاز 
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69 

برای تمرين  آناضافه کنيد، سپس از  محور کارتابتدا يک صفر به سمت راست اعداد محور 

آموز بخواهيد تقريب استفاده کنيد. به اين ترتيب که، عددی سه رقمی مثال بزنيد و از دانش

محل تقريبی آن را روی محور نشان دهد. سپس از او بخواهيد، بگويد به کدام عدد محور، 

 نزديک تر است.

مشابه  هایاين صفحه يا فعاليت« خلاق باش»برای انجام فعاليت  های مقواییسکهاز 

 استفاده شود.

72 

آموز بخواهيد آنها ، اعداد سه رقمی بسازيد و از دانشچرتکهو  عدد کارت، سکه مقواییبا 

 آموز آن را بسازد.توانيد عددی را بگوييد و دانشرا بيان کند. همچنين می

توان استفاده کرد. می عدد کارتاز  چرتکهيا  سکه مقواییاعداد متناظر با  برای نمايش

 استفاده شود. عدد کارتلازم است از  3همچنين در تمرين 

71 
توان از می  8و برای فهم بهتر تمرين  عدد کارتتوان از می 5و  4برای فهم بهتر تمرين 

 استفاده کرد. کوئیزنر

72 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد با در اختيار دانش آهنربایی های فومیکاشی مربع از 5

را که در اين صفحه به آن اشاره شده است، بسازد. سپس « پنج چين»قطعه  12ترکيب آنها 

 رنگ کند. یک س.م. کارت شطرنجیی شطرنجی کتاب يا آن را روی صفحه

74 
آموز بخواهيد رده و از دانشگيری استفاده کبه عنوان يک واحد اندازه مکعب آموزشیاز 

 گيری کند.طول چند شيئ مثل مداد را با آن اندازه

75 

آموز بخواهيد، بگويد نيم ( تنظيم کنيد و از دانش 12:12را روی زمان مشخص )مثلاً  ساعت

توانيد از يک کاغذ بريده شده به شکل نيم دايره، ساعت بعد از آن، ساعت چند است؟ )می

 لب استفاده کنيد(برای فهم بهتر مط

76 

 های مختلف استفاده شود.گيری طولبرای اندازه مکعب آموزشیمطابق دستور کتاب از 

آموز بخواهيد، بگويد يک ( تنظيم کنيد و از دانش 12:12را روی زمان مشخص )مثلاً  ساعت

فهم توانيد از يک کاغذ بريده شده به شکل ربع دايره، برای ربع بعد، ساعت چند است؟ )می

 بهتر مطلب استفاده کنيد(

82 
توان دو عدد و می توان طرح کرد. به عنوان مثالمی و علامت مسائل مشابهی عدد کارتبا 

 علامت بين دو عدد را حدس بزند. آموزدانشحاصل آن را نشان داد و 

81 
طبق دستور کتاب استفاده شود. تمرينات بيشتری از اين دست طرح کنيد و از  ساعتاز 

 آموز بخواهيد به آنها پاسخ دهد.انشد

 استفاده شود. متریسانتیکش خطبرای رسم شکل از  82

83 
هايی با خطها و رسم پارهگيری طولبرای اندازه متریکش سانتیخطآموز بايد از دانش

 های مشخص استفاده کند.طول

 ها استفاده کند.گيری طولبرای اندازه متریکش سانتیخطآموز بايد از دانش 84
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85 
گيری کرده و آنها را اندازه متریمیلی کشخطهای مختلف را با آموز بخواهيد طولاز دانش

 بيان کند.« متر و .... قسمت کوچکسانتی»..... به صورت 

 انجام شود. متریمیلی کشخطکتاب با استفاده از « کار در کلاس» 86

87 
 کشخطهای مختلف را ابتدا حدس بزند، سپس با ولی طآموز بخواهيد اندازهاز دانش

 گيری کرده و با حدس خود مقايسه کند.آنها را اندازه متریمیلی

 انجام شود. متریمیلی کشخطهای اين صفحه بايد با استفاده از تمرين 88

89 

 انجام شود. متریمیلی کشخطهای اين صفحه بايد با استفاده از تمرين

را ابتدا  های فومی آهنرباییکاشیيا  تانگرامی اضلاع قطعات بخواهيد اندازهآموز از دانش

 اندازه بگيرد.  متریميلی کشحدس بزند و سپس آن را با خط

92 
و با کمک آنها را ببرد  پازل پنج چینآموز کمک کنيد تا با قيچی، دور قطعات به دانش

 بسازيد.  های آموزشیمکعبتوانيد با می قطعه را 12اين  مستطيل را پر کند.

92 

ی آنها با يکديگر برای نمايش اعداد سه رقمی و مقايسه سکه مقواییيا  چرتکه، کوئیزنراز 

ی دو عدد، ابتدا آموز در اين حالت بايد تشخيص دهد برای مقايسهاستفاده شود. دانش

 های مقوايی مقوايیسکهتايی يا ی صدتايی و سپس دههای ميلهکوئيزنرهای بزرگتر  يا مهره

 بزرگ تر را مقايسه کند.

93 

آموز در اين سازيد، بخواند. دانشمی کوئیزنرهاآموز بخواهيد اعدادی را که شما با از دانش

عوض  تايیدهبسته بندی و با کوئيزنر  تايیدهمرحله بايد بتواند کوئيزنرهای تکی را به صورت 

 تايی عوض کند. 122با يک کوئيزنر  را تايیدهکند. همينطور ده عدد کوئيزنر 

94 

آموز بخواهيد مانند کتاب آنها را مقايسه دو عدد مختلف بسازيد و از دانش کوئیزنراز دو رنگ 

 ماند را مقايسه کند(کند. )مقدارهای مساوی را از دو طرف حذف کند و آنچه باقی می

و يک عدد را  کوئیزنربا توانيد يک عدد را برای توسعه و تکميل مفاهيم اين صفحه می

 آموز بخواهيد به روش کتاب، آنها را مقايسه کند.بسازيد و از دانش چرتکهی بوسيله

آموز بخواهيد مانند کتاب آنها را ی مختلف بسازيد و از دانش، دو دستههای مقواییسکهبا 

 مقايسه کند( ماند رامقايسه کند. )مقدارهای مساوی را از دو طرف حذف کند و آنچه باقی می

 3بخواهيد عددی که چند واحد  )مثلاً  آموزاندانشيک عدد دو يا سه رقمی مثال بزنيد و از 

 نشان دهند. عدد کارتواحد( از آن کمتر يا بيشتر است را با 

95 

 برای آموزش جمع و تفريق سه رقمی استفاده شود. کوئیزنراز 

قمی و جمع ، تفريق و مقايسه آنها برای مفهوم سازی عدد نويسی سه ر سکه مقواییاز 

 استفاده کنيد.

96 

 برای جمع و تفريق استفاده کند. تاییاعداد ده جدولکارت آموز آموزش دهيد از به دانش

برای مفهوم سازی عدد نويسی سه رقمی و جمع ، تفريق و مقايسه آنها  سکه مقواییاز 

 استفاده کنيد.
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97 
های اين صفحه ی ديگری برای انجام تمرينا هر وسيلهي کوئیزنرتواند از آموز میدانش

 استفاده کند.

98 
ی ديگری برای انجام تمرينات اين يا هر وسيله کوئیزنر، سکه مقواییتواند از آموز میدانش

 صفحه استفاده کند.

99 
آموز برای مدل کردن الگوی اين صفحه يا الگوهای مشابه استفاده شود و از دانش ساعتاز 

 واهيد الگو را روی ساعت ادامه دهد.بخ

122 
 برای آموزش مفاهيم اين صفحه استفاده شود. کوئیزنريا  سکه مقواییاز 

 برای نمايش ارزشمکانی و آموزش جمع در ارزشمکانی استفاده کنيد. عدد کارتاز 

 برای محاسبات استفاده شود. کوئیزنرطبق دستور کتاب از  121

122 
هايی توانيد فعاليتشود. شما میانجام تمرينات اين صفحه استفاده می برای سکه مقواییاز 

 آموز انجام دهيد.مشابه اين مسائل )ترجيحًا به صورت بازی( با دانش

123 
 برای آموزش مفاهيم اين صفحه استفاده شود. کوئیزنريا  سکه مقواییاز 

 انی استفاده کنيد.برای نمايش ارزشمکانی و آموزش تفريق در ارزشمک عدد کارتاز 

 برای محاسبات استفاده شود. کوئیزنرطبق دستور کتاب از  124

125 
های اين صفحه ی ديگری برای انجام تمرينيا هر وسيله کوئیزنرتواند از آموز میدانش

 استفاده کند.

127 
توانيد نمايش اعداد به صورت باز شده، و محاسبه را با می برای ملموس شدن تمرينات،

 انجام دهيد. کوئیزنراستفاده از 

128 
آموز قرار دهيد تا برای انجام که قبلاً بريده ايد را در اختيار دانش پازل پنج چین قطعه 12

 تمرين اين صفحه از آن استفاده کند.

 گيری کند.متر اندازهبا دقت ميلی متریمیلی کشخطآموز بخواهيد وسايلی را با از دانش 129

111 
همرنگ و يک کاشی با رنگ متفاوت برای ايجاد الگوهايی  فومی آهنربایی کاشیاز سه 

 آموز بخواهيد آنها را تکميل کند.شبيه الگوی اين صفحه استفاده شود و از دانش

 به دست آورد. متریمیلی کشخطکمک  ی اجسام خواسته شده را بهاندازه آموز بايددانش 112

113 
استفاده کنيد. اين تمرين،  4ای ايجاد تمريناتی مشابه تمرين بر هاچرخندهی از دايره

 ی شروع درس کسر است.مقدمه

114 

های واحد بزرگ تر بسازيد )مثلا شکل  های فومی آهنرباییکاشیکنار هم قرار دادن با 

مفهوم آن استفاده از چهار مربع را کنار هم قرار دهيد و آن را يک واحد در نظر بگيريد( و با 

 را شروع کنيد. ر کس

 شود.برای رسم خطوط خواسته شده استفاده می متریمیلی کشخطاز 

 توان کسرهای مختلف را نشان داد.می مکعب آموزشیبا 
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 .کنبداستفاده  2برای تمرين  تاییکارت محور و شطرنجی ده تايیدهشطرنجی  هایاز خانه 115

 صفحه را برای اعداد ديگر تکرار کند. پايين« کامل کن»، قسمت ساعتآموز با دانش 117

 د.يرنگی انجام ده هایمهرهو  احتمال کیسهفعاليت اين صفحه را با استفاده از  118

 د.يرنگی انجام ده هایمهرهو  احتمال کیسهفعاليت اين صفحه را با استفاده از  119

122 
لال خود را در پاسخ به ، حدس و استداحتمال کیسهتوانند با استفاده از آموزان میدانش

 تمرينات اين صفحه، عملًا مورد آزمايش قرار دهند.

121 

فعاليت اين صفحه را با  سپس. کنيدمطابق شکل اين صفحه، رنگ را  چرخنده صفحه

 انجام دهيد.آن استفاده از 

کارت قرمز( بردارند و از  3کارت آبی و  3رنگی )مثلًا  عدد کارتتعداد مشخصی  آموزاندانش

پشت بر بزنند. با انتخاب تصادفی يک کارت و ثبت رنگ آن در دفعات مختلف مفهوم احتمال 

 را آموزش دهيد. 

122 

اين صفحه، آن را به صورت عملی « کار در کلاس»توانند برای پاسخ دادن به آموزان میدانش

 انجام دهند. چرخندهبا استفاده از 

ذکر شد، برای  تمرين احتمال  121حه رنگی مشابه روشی که در صف کارت عددهایاز 

  توانيد استفاده کنيد.می

123 

آنها را عملاً  احتمال کیسهآموز با استفاده از طرح کنيد تا دانش 3تمريناتی شبيه تمرين 

 مورد آزمايش قرار دهد.

 و اجرا کنيد.طراحی  1مختلف تمارينی مشابه تمرين  هایچرخندهبا استفاده از 

ذکر شد، برای  تمرين احتمال  121رنگی مشابه روشی که در صفحه  کارت عددهایاز 

 توانيد استفاده کنيد.می

124 

 گيری استفاده شود.برای اندازه متریمیلی کشخطاز 

آموز های دلخواه رنگ آميزی کنيد و از دانشرا به صورت چرخندهمختلف  هایدايره

 قسمت آن رنگ شده است. ، بگويد چند قسمت از چند2بخواهيد مانند تمرين 

125 

 3را انتخاب کنيد، سپس تمريناتی مشابه تمرين  .مکارت شطرنجی یک س.قسمتی از 

 آموز بخواهيد آنها را روی اين قسمت رنگ کند.طرح کنيد و از دانش

 چرخندهروی صفحات آنها را آموز بخواهيد طرح کنيد و از دانش 3تمريناتی مشابه تمرين 

 رنگ کند.

 آموز تمرين کنيد.با دانش احتمال کیسهاين صفحه را به صورت عملی به کمک  4تمرين 

رنگ شود. سپس از  5های تمرين ، مانند شکلس.م.کارت شطرنجی یک قسمتی از 

آموز بخواهيد با چشم بسته، يک مهره روی آن قسمت بيندازد. اين کار را چندين بار دانش

ی خود را با پاسخی که به اين ت کند. سپس مشاهدهانجام دهد و نتيجه را در جدولی يادداش

 تمرين داده است، مقايسه کند.
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126 
استفاده شد، برای انجام  36ی که در صفحه پازل یک تا چهارتاییی از قطعات بريده شده

 معمای اين صفحه استفاده شود.

 انجام شود. ندهچرخبا استفاده از  2تمرين 128

131 

 برای رسم نمودارهای ستونی استفاده کند. س.م.کارت شطرنجی نیم از تواند می آموزدانش

و  چرتکهاستفاده کرد. از   های آموزشیمکعبتوان از می برای نشان دادن نمودار ستونی

 توانيد استفاده کنيد.می نيز برای نمايش نمودار ستونی  هامهره

132 
برای رسم  چرتکهيا  کعب آموزشیم، .م.کارت شطرنجی نیم ستوانند از آموزان میدانش

 يا نمايش نمودارهای ستونی استفاده کنند.

133 
برای رسم  چرتکهيا  مکعب آموزشی، کارت شطرنجی نیم س.م.توانند از آموزان میدانش

 يا نمايش نمودارهای ستونی استفاده کنند.

 جام دهيد.ان مهرهيا  مکعب آموزشیتوانيد با استفاده از می قسمت کامل کن را 134

136 

بخواهيد با  آموزاندانشفرض کنيد و از  آموزدانش 12را نماد  مهره، هر 2مانند فعاليت 

  .(توانيد طرح کنيدمی را نشان دهند. )مسائل مشابهی نيزای نمودار ميله چرتکهاستفاده از 

دادن واحد در نظر بگيريد و با روی هم قرار  12معادل  را مکعب آموزشیمی توانيد هر 

 درست کنيد.ای نمودار ميله  های آموزشیمکعب

137 

بخواهيد با  آموزاندانشواحد در نظر بگيريد و از  12را نماد  مکعب آموزشیيا  مهرههر 

کنيد می روی هم، برای مسائلی که طرح  های آموزشیمکعبيا قرار دادن  چرتکهاستفاده از 

 بسازند.ای نمودار ميله

138 
ای برای نمايش نمودار ميله مکعب آموزشیو  چرتکه، نیم س.م.جی کارت شطرناز 

 استفاده کنيد.

139 
ای برای نمايش نمودار ميله مکعب آموزشیو  چرتکه، کارت شطرنجی نیم س.م.از 

 استفاده کنيد.

142 
 برای انجام عملی تمرين اين صفحه يا تمرينات بيشتر استفاده شود. چرخندهی از صفحه

 رسم کنيد. نیم س.م.کارت شطرنجی ، روی را تمرين يا تمرينات مشابهنتايج اين 

141 
برای رسم  مکعب آموزشیيا  چرتکه، کارت شطرنجی نیم س.م.توانند از آموزان میدانش

 يا نمايش نمودارهای ستونی استفاده کنند.

 استفاده کند.برای رسم نمودارهای ستونی  کارت شطرنجی نیم س.م.تواند از میآموز دانش 142

143 
برای رسم نمودارهای ستونی استفاده کارت شطرنجی نیم س.م.توانند از آموزان میدانش

 نيز استفاده کنند. 2برای تمرين  مهرهو  چرتکهتوانند از می کنند. همچنين

144 
استفاده شد، برای انجام  36ی که در صفحه پازل یک تا چهارتاییی از قطعات بريده شده

 اين صفحه استفاده شود. معمای
 


