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 مقدمه

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

نامه، هدف از آموزش رياضی، بهتر ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه دراين بررشته

 1«باشد.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 تابموزشی کآهای به رويکرد توجهبا 

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

 نکته اساسی اشاره کرد:

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

موز متناسب با سبک خود آن مفهوم را بهتر آهر دانش کهای بيان شوند تا مفاهيم به گونه ش شدهتلا

 اختيار داشته باشند. ز بايد وسايل مورد نياز را دروردستموزان آکند. لذا دانشدرک

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

موز محور آورت دانشصبايد به  نيز يل مورد نيازالذا وس ،اندموز محور ارائه شدهآبه صورت دانش و

 يادگيرنده با وسايل خود کار کند. طراحی شود و هر

 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 رياضیتسهيل و تعميق يادگيری دانش  -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

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

ها، کوئيزنر، چرخنده، ، مهرههای آموزشیمکعبگيری زمان )ساعت(، کش، شابلون، ابزار اندازهدبستان از خط

گيری، آمار و ... به وفور استفاده شده است. همچنين چرتکه و ... برای آموزش شمارش، مقايسه، اندازه

ی هندسه از اشکال و برای آشنايی با مفاهيم اوليه آموزان برای تمرين الگويابی از جداول شطرنجیدانش

 برند.بهره می ی آموزشیهامکعبهندسی، تانگرام، صفحات شطرنجی و 

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

 تر سازند.آموزانشان را غنیخاطر، يادگيری دانش

                                                           
 1رياضی اّول دبستان، ص  کتاب معلم )راهنمای تدريس( 1 -

 9همان، ص  -2
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 «بسته آموزشی توت فرنگی»قلام موجود در فهرست ا

 رياضی هایالف( ابزار

 توضيحات تعداد نام وسيله يفرد
 رنگ 4در  عدد 22 ی آموزشیهامکعب 1

 رنگ 4در  عدد 42 مهره شمارش 2

 سری 1 کوئيزنر 3
عدد  22تايی مقوايی، عدد ده 22عدد تکی،  22

  عدد هزارتايی مقوايی 22، صدتايی مقوايی

 عدد ميله چرتکه 6ای و ميله سهعدد چرتکه  2 سری 1 کهچرت 4

 سری 1 سکه مقوايی 5
 ،1222، 122، 12، 1سکه 

 ريالی 522و  252،  52،  5

  عدد 1 متریکش ميلیخط 6

  عدد 1 32-62گونيا  7

  عدد 1 متر خياطی 8

  عدد 1 و محور ساعت ساعت 9

  سری 1 تانگرام 12

  سری 1 اشکال کسر 11

  سری 1 آهنربايی کاشی 12

  عدد 1 یبوردصفحه آهنی وايت  13

  عدد 1 کيسه احتمال 14

  عدد 1 سکه واقعی 15

  عدد 1 تاس 16

 طرح چهاردر صفحه چرخنده  سری 1 چرخنده 17

  عدد 1 طلق شطرنجی 18

 یبوردوايت های رنگ، جهت استفاده در کارت 3در  عدد 3 ماژيک وايت بورد 19

 وايت بوردیهای ب( کارت

 نام کارت رديف  کارتنام  رديف
 جدول اعداد صدتايی 9  شطرنجی نقطه 1

 1اشکال کسر  12  س.م.شطرنجی يک  2

 2اشکال کسر  11  س.م.شطرنجی نيم  3

 ماشين توليد عدد 12  تايیمحور و شطرنجی ده 4

 محور کسر 13  شطرنجی شش ضلعی 5

 کارت تقريب 14  شطرنجی مثلثی 6

 نمودار ساعت 15  جدول اعداد يکی 7

 کسر کمتر از واحد 16  تايیجدول اعداد ده 8
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 «توت فرنگی»ی آموزشی معرفی ابزارهای کمک درسی بسته

 لف( ابزارهای ریاضیا

 های آموزشیمکعب -1

ی بسيار مناسبی برای وسيله های آموزشیمکعب

آموزش و معرفی احجام هندسی است. در کتاب سوم 

برای شمارش و الگويابی  های آموزشیمکعباز  دبستان

خصوصًا برای  اين وسيلهاستفاده شده است. نيز 

 ورز بسيار مفيد است.آموزان دستدانش

 های رنگیمهره -2

ها برای درک عدد، انجام شمارش، شمارش مهره 

های رود. مهرهسريع و محاسبات ساده به کار می

ای گونه به« توت فرنگی»ی آموزشی داخل بسته

ی استفاده از آن ذيل توضيحات است که از آن بتوان برای چرتکه نيز استفاده کرد. )نحوه طراحی شده

ها به همراه کيسه احتمال برای آموزش همچنين در درس احتمال، از اين مهره .آمده است( چرتکه

 ر شده است.ذک کيسه احتمالشود که توضيحات بيشتر در قسمت مفاهيم اين درس استفاده می

 کوئیزنر -3

ای برای نمايش اعداد کوئيزنر وسيله

و ارزش مکانی ارقام است.  12بيشتر از 

از اين وسيله برای انجام محاسبات جمع 

توان استفاده کرد. اين و تفريق نيز می

 ورز و تصويری بسيار کارآمد است.آموزان دست، برای دانشهای آموزشیمکعبوسيله نيز همچون 

8 
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 )نمودار میله ای(چرتکه  -4

ای يا چرتکه برای شمارش، از نمودار ميله 

ی اعداد و جمع و تفريق اعداد استفاده مقايسه

-ورز با کمک ميلهآموزان دستشود. دانشمی

های شمارش، درک بهتری از اعداد دارند و  

  آموزند.جمع و تفريق را به اين روش بهتر  می

ای اولين ای يا چرتکه استفاده کرد. تحليل نمودار ميلهر ميلهتوان از نمودابرای سرشماری نيز می

ی دهد و سپس با مطالعهآموز يک مدل رياضی را به شيئ مورد مطالعه نسبت میجايی است که دانش

از روی « بينِ»و « بيشترين»و « کمترين»کند. مفاهيم مدل رياضی، موضوع مورد مطالعه را تحليل می

 حتی قابل تشخيص هستند.  ای به رانمودار ميله

 ی مقواییسکه -5

های مقوايی( برای آموزش کاربردی عدد و از پول )سکه

در واقع شود. محاسباتی نظير جمع و تفريق استفاده می

های مکانی ريالی جايگزين ارزش 122و 12، 1های سکه

مزّيت استفاده از سکه اين اند. گان و صدگان شدهيکان ، ده

کند و کاربرد رياضی را ز ضمن انجام اعمال رياضی، با دنيای واقعی نيز ارتباط پيدا میآمواست که دانش

 .کندلمس می روزمرهدر زندگی 

 متریکش میلیخط -6

کش تک متر و سپس با خطکش بدون درجه بندی ميلیهای قبل ابتدا با خطآموزان، سالدانش

متری در کش ميلیلازم است خط بنابراين اند.متری آشنا شدهکش ميلیو در نهايت با خط انتی متریس

متری کش ميلیهای مختلف را  بيان کنند. از خطها قرار گيرد تا با استفاده از آن اندازهاختيار آن

 توان استفاده کرد.می آموزش مفهوم  کسر نيز شروعهمچنين برای 
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 36-66 گونیا -7

شوند. از گونيا در کلاس چهارم دبستان می بزار آشناان در سال سوم برای اولين بار با اين اآموزدانش

درجه نيز استفاده خواهد شد، اما در کلاس سوم  62و  45، 32های برای اندازه گيری و رسم زاويه

 رود.می قائمه به کارهای عمدتاً برای بررسی و رسم زاويه

 متر خیاطی -8

تر و آموزان با مفهوم ماز آنجا که در پايه سوم دبستان، دانش

شوند، لازم است بتوانند های چند متری آشنا میگيری طولاندازه

ها را انجام دهند. متر خياطی به همين گيریشخصاً اين اندازه

منظور در بسته توت فرنگی گنجانده شده است. از متر خياطی 

 متری، برای آموزش مفهوم کسر نيز استفاده کرد.کش ميلیتوان، مانند خطهمچنين می

 محور ساعتاعت و س -9

گذشته با ساعت، دقيقه و ثانيه های آموزان سوم دبستان، سالدانش 

های بعدازظهر به آموزان با ساعتآشنا شده اند. در سال سوم، دانش

 شوند. می آشنا 24تا  13صورت 

در کلاس سوم، ساعت برای بيان مفاهيمی نظير کسرها و آمار و 

 احتمال نيز استفاده شده است.

 گرامتان -16

جورچين تانگرام برگرفته از يک بازی کهن چينی 

است و از چندين قطعه با اشکال هندسی لوزی، مربع و 

امکان  آموزدانشمثلث تشکيل شده است که به 

. تانگرام علاوه بر دهدمی های بسيار متنوعهنرنمايی

ايجاد يک ذهن هندسی، سرگرمی مفرح و بسيار 

 ای نيز هست.آموزنده
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 سرکاشکال  -11

آموزش مفاهيم مختلف کسر،  ، ضمنکسراز اشکال 

ها و دايره ضلعیندها، چمعرفی انواع مثلث توان برایمی

اند استفاده نمود. همچنين اين اشکال طوری طراحی شده

های هندسی ديگری توليد ها بتوان شکلکه با ترکيب آن

ان آموزدانشاين موضوع در آموزش مساحت به  کرد.

کار با اشکال درک هندسی خوبی به  .کمک خواهد کرد

   ورز بسيار سودمند و جذاب خواهد بود.آموزان دستدهد و خصوصًا برای دانشآموزان میدانش

 یبوردوایت  آهنربایی و صفحه آهنی کاشی -12

شود. در ها برای آموزش تقارن و الگويابی استفاده میاز کاشی

 ، ذوزنقه، مثلثیهای مربعیکاشی«  توت فرنگی»ی آموزشی بسته

آموزان بتوانند اشکال و دانشقرار داده شده تا  ضلعیو شش

برای توان میاز اين اشکال  الگوهای متنوعی طراحی نمايند.

 نيز استفاده کرد.مساحت کسر يا مفاهيم مربوط به آموزش 

 ، سکه و تاسکیسه احتمال -13

آموزش مفاهيم احتمال با  ،دبستان های ابتدايیسالدر 

ايش همراه است. به  همين دليل ضروری است ابزار  اين آزم

 آموزان قرار گيرد. يکی از اين ابزارهاکار در اختيار دانش

توانند تعداد مشخصی آموزان میدانش است.کيسه احتمال 

مهره با رنگ دلخواه يا متناسب با تمرينات کتاب درسی، در 

 يک مهره خارج کنند. کيسه بيندازند و سپس به صورت اتفاقی از داخل آن

های سکه و تاس نيز مانند کيسه احتمال و چرخنده برای آموزش مفاهيم احتمال و انجام فعاليت

قرار گيرد تا او عملًا رخ  آموزدانشلازم است ابزار در اختيار ها شود. در اين فعاليتمی اين بخش استفاده

 دادها را بيازمايد.
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 چرخنده -14

آموزان شود. دانشحتمال استفاده میدر درس ا نيز از چرخنده 

متناسب با تمرين کتاب های چرخنده را توانند هر کدام از کارتمی

با زدن ضربه   سپس ،کنندرنگ آميزی ، بوردبا ماژيک وايت يا معلم،

 گشت، عقربه را بچرخانند.با ان

 طلق شطرنجی -15

از طلق شطرنجی، برای آموزش مفهوم مساحت 

توانند در شروع اين آموزان میشود. دانشاستفاده می

فصل، با استفاده از اين وسيله مساحت اشکال مختلف را 

 با دو واحد مختلف به دست آورده و با هم مقايسه کنند.

 بوردوایتماژیک  -16

آموزان ها، 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 بابوردوايتاژيک بتوانند روی آن با استفاده از م

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

 

 یبوردوايت هایب( کارت

 شطرنجی صفحات -1

اغلب الگوهای کتاب درسی در صفحات 

شطرنجی رسم شده است. از صفحات شطرنجی 

بندی در مختلف، همچنين برای آموزش دسته

کاری هندسی، تقارن، رسم شمارش، کاشی

نمودارهای ستونی و آموزش مساحت در کتاب 

 درسی استفاده شده است.
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 کارت محور اعداد و محور کسر -2

کلاسی که نياز به محور وجود دارد، های در فعاليت

 ان وقت زيادی را برای رسم محور از دستآموزدانش

حور اعداد و محور کسر مهای دهند. استفاده از کارتمی

 ان بتوانند تمرينات بيشتری حل کنند.آموزدانشکند اتلاف وقت کمتری صورت گيرد و می کمک

 ول اعداداجد -3

از جدول اعداد در کتاب درسی علاوه بر کشف الگوهای  

عددی، در محاسبات عددی نظير جمع و تفريق استفاده 

د نوع جدول مور سهتان وم دبسسشده است. در کتاب 

 استفاده قرار گرفته است.

 و کارت کسر کمتر از واحد اشکال کسرکارت  -4

از آنجا که کسر و محاسبات آن در سال سوم تازه آغاز 

شود می نمايش کسر باعثهای شده است، تنوع روش

ان تصور بهتری نسبت به اين مفهوم پيدا کنند. آموزدانش

مقايسه آنها و انجام اعمال رياضی ساده روی کسرها توان برای نمايش انواع کسر، ها میاز اين کارت

 استفاده کرد.

 ، تقریب، نمودار ساعتماشین تولید عددکارت  -5

همان طور که قبلاً نيز اشاره شد، در بعضی از 

کلاسی، رسم اشکال، نمودارها و محورها وقت های فعاليت

گيرد و عملًا معلمان محترم می انآموزدانشزيادی از 

کتاب اکتفا کنند.  وجود های فعاليت مجبورند به

شود معلم بتواند تمرينات می مذکور باعثهای کارت

 متعدد و متنوعی را برای تثبيت مطالب کتاب طرح کند.

12 
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 «توت فرنگی»ی آموزشی کاربرد ابزارهای کمک درسی بسته

« توت فرنگیبسته »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 

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

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

 استفاده از ابزار آمده است.

حه
صف

ره 
ما

ش
 

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

8 

آموز ، الگوهايی شبيه الگوی اين صفحه بسازيد و از دانشهای آموزشیمکعببا استفاده از 

به کار رفته  های آموزشیمکعببخواهيد آنها را ادامه دهد. سعی کنيد شکل ظاهری و تعداد 

به عنوان نماد طبقات يک ساختمان يا واحدهای هر  های آموزشیمکعباز  غيير دهيد.را ت

 آموز مطرح کنيد.را به صورت ملموس تر برای دانش 2طبقه استفاده کنيد و تمرين 

9 
را به  4به عنوان نماد واحدهای هر طبقه استفاده کنيد و تمرين  های آموزشیمکعباز 

 وز مطرح کنيد.آمصورت ملموس تر برای دانش

12 

 متفاوت را بسازيد.های تمام ترکيب آموزشی مکعب 5و يا 4، 3با 

آموز بخواهيد تعداد را مشخص کنيد و از دانشیک س.م. شطرنجی کارت قسمتی از 

 ها انجام دهد.های آن را بشمارد. از او بخواهيد اين کار را با دسته بندی کردن خانهخانه

11 

را دسته دسته رنگ کنيد )مانند اشکال اين  س.م.یک  کارت شطرنجی هایتعدادی از خانه

تواند از را بشمارد. برای اين کار، او میها آموز بخواهيد تعداد خانهصفحه( و از دانش

را  س.م.یک یا نیم  کارت شطرنجیهمچنين قسمتی از  حساب استفاده کند.ماشين

های آنها را بشمارد. از او بخواهيد اين کار را آموز بخواهيد تعداد خانهمشخص کنيد و از دانش

 ها انجام دهد.با دسته بندی کردن خانه

 از ماشين حساب برای انجام محاسبات اين صفحه استفاده شود. 12

 آموزان استفاده کنيد.برای معرفی مکعب به دانش های آموزشیمکعباز  13

14 

 اس استفاده کنيد.، برای تکرار کادرکلکارت ماشین تولید عدداز 

تواند از ماشين آموز میدانشکنيد، می ، يا بعضی از تمريناتی که شما طرح2برای کاردرکلاس 

 حساب استفاده کند.

 استفاده کنيد.« انجام بده»برای فعاليت قسمت  های آموزشیمکعباز 
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15 

از تمرينات  در بعضی ، برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد.کارت ماشین تولید عدداز 

 تواند از ماشين حساب استفاده کند.آموز میدانش

 استفاده کنيد.« خلاق باش»برای فعاليت قسمت  ی آموزشیهامکعباز 

16 

قبل از ظهر انجام آموز بخواهيد کارهايی که در يک شبانه روز در دو نوبت بعدازظهر و از دانش

سؤالاتی که در اين صفحه درباره نمايش دهد. سپس  کارت نمودار ساعتدهد را روی می

 علی مطرح شده را درباره خود پاسخ دهد.

 ساعات بعدازظهر را داخل آنها بنويسد. ،ساعتهای اطراف در دايره آموز بخواهيداز دانش

17 
دهند و مدت ی کارهايی که در شبانه روز انجام میآموزان بخواهيد از يکديگر دربارهاز دانش

 نشان دهند. کارت نمودار ساعتند و روی زمان آنها سؤال کن

18 

 برای روزهای ديگر هفته تکرار کرد. ،کارت نمودار ساعتتوان با استفاده از را می 1تمرين 

 بسازد. های آموزشیمکعبآموز بخواهيد اشکال پايين صفحه را با از دانش

ين صفحه بسازيد. داری شبيه اشکال پايين ا، اشکال حجمهای آموزشیمکعببا استفاده از 

 آموز بخواهيد بگويد از چند مکعب درست شده است؟سپس از دانش

19 

آموز ، اشکال متقارن ديگری رسم کنيد و از دانشیا مثلثی س.م.کارت شطرنجی یک روی 

ها )يا مثلث ها(ی آنها را با استفاده از بخواهيد خط تقارن آنها را رسم کند. سپس تعداد مربع

کارت آموز بخواهيد اشکال متقارنی نظير اشکال اين صفحه، روی از دانش تقارن بشمارد.

 رسم کند.  کارت شطرنجی مثلثیيا  س.م.شطرنجی یک 

، تقارن اشکال کتاب يا شکل هايی که شما طلق شطرنجیدانش آموز می تواند با استفاده از 

را روی طلق بکشد و در اختيار او می گذاريد را بررسی کند. برای اين منظور نيمی از شکل 

ان بخواهيد وسط يک کاغذ يک خط راست آموزدانشاز  آن را روی نصفه ديگر بيندازد.

 ، الگوهای متقارن بسازند.اشکال هندسیيا  های آهنرباییکاشیبکشند، سپس با 

 بسازد. های آموزشیمکعبآموز بخواهيد اشکال متقارن را با از دانش

22 

آموز رسم کنيد و از دانش س.م.کارت شطرنجی نیم فحه روی الگوهايی شبيه الگوی اين ص

کارت های کار در کلاس اين صفحه، روی اشکالی شبيه شکل بخواهيد الگو را بيان کند.

 های آن را بشمارد.آموز بخواهيد تعداد مثلثرسم کنيد و از دانش شطرنجی مثلثی

 ماشين حساب استفاده کند.از ها يا مربعها تواند برای شمارش مثلثآموز میدانش

را روی صفحه آهنربایی  هایکاشیيا  اشکال کسراز  چند شکل آموزدانشدر گروه يک 

کاغذ قرار دهد. سپس هم گروهی او اشکال ديگری کنار آن قرار دهد تا در مجموع يک 

 ترکيب متقارن به وجود آيد.

 بسازد. های آموزشیمکعبآموز بخواهيد اشکال متقارن را با از دانش

و  های آموزشیمکعباين صفحه را با استفاده از « رسم کنيد»تواند قسمت آموز میدانش

 انجام دهد. طلق شطرنجی
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21 

رسم کنيد و از  س.م.کارت شطرنجی نیم پايين اين صفحه روی  هایشکلاشکالی شبيه 

تمرين مشکل آموز در انجام اين اگر دانش ی آنها را رسم کند.آموز بخواهيد قرينهدانش

گفته شد، صحت  19به روشی که در صفحه  طلق شطرنجیتواند با استفاده از داشت، می

 های خود را بررسی کند.شکل

22 

تواند از ماشين حساب استفاده کند. آموز میدانشبرای تعدادی از تمرينات اين صفحه 

توان از می 3همچنين برای بررسی صحت محاسبات خود در تمرين هايی مانند تمرين 

 ماشين حساب استفاده کرد.

 برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. کارت ماشین تولید عدداز 

بخواهيد آن را با رنگ کردن عدد  آموزدانشيک زمان را مشخص کنيد و از  ساعتروی 

 ديجيتالی زير ساعت، به دو صورت صبح و بعدازظهر نشان دهد. )و برعکس(

23 

اين نشان دهند. همچنين  اشکال کسراز بين خواهيد اشکال متقارن را ان بآموزدانشاز 

 را رسم کنند.ها را روی کاغذ قرار داده و دور آن خط بشکند. سپس خط تقارن شکلها شکل

 توانيد استفاده کنيد.می مانند صفحه قبل کارت ماشین تولید عددو  ساعتاز 

26 

طرح کنيد. به عنوان مثال بپرسيد: به  هامهرهده از های مشابهی برای الگويابی با استفامسأله

چند حالت سه مهره کنار هم قرار دهيم طوری که اولی سبز يا زرد، دومی صورتی يا زرد و 

توانند با مهره نيز حل شوند. برای اين ، می3مسائلی شبيه مسأله  سومی آبی يا سبز باشد؟

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آنها را  ر دانشمهره )يا تعداد دلخواه ديگری( در اختيا 12کار 

 ها را به دست آورد.به دو دسته تقسيم کند. سپس با روش منظمی تمام حالت

27 
های آموز قرار دهيد و از او بخواهيد به شکلريالی را در اختيار دانش 122و  12 هایسکه

 آموز مطرح کنيد.برای دانشتوانيد مسائل مشابه ديگری ريال درست کند. می 222مختلف، 

28 

هايی شبيه اشکال پايين اين صفحه بسازيد و از حجم ،های آموزشیمکعببا استفاده از 

 ها را بگويد.آموز بخواهيد تعداد مکعبدانش

ريالی و دسته  12 هایسکهشود. با استفاده از آغاز می 1222در اين صفحه، معرفی عدد 

 آموزان معرفی کنيد.را به دانش 1222 ، عدد2بندی آنها، شبيه سؤال 

29 
 استفاده شود. 1222برای انجام کار در کلاس اين صفحه و معرفی عدد  کوئیزنراز 

 استفاده کنيد. 1222برای انجام کار در کلاس اين صفحه و معرفی عدد  سکهاز 

32 

و  4است. سپس تمرين  1222ی عدد نشان دهنده آموزشی مکعبفرض کنيد هر 

 آموز تمرين کنيد.يناتی مشابه آن را با دانشتمر

های مختلف تايی کنار هم و به شکل 122 کوئیزنرآموز بخواهيد با قرار دادن ده عدد از دانش

 تايی مقايسه کند. 1222را بسازد و آن را با کوئيزنر  1222)مانند کتاب(، عدد 
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31 

آموزان معرفی کنيد. با سکه و ه دانشارزش مکانی هزارگان را ب کوئیزنرو  سکهبا استفاده از 

 بخواهيد آن را بيان کند و برعکس. آموزدانشکوئيزنر عددهای مختلفی بسازيد و از 

گيری شود. از اندازه کشخطهای خواسته شده در پايين صفحه بايد با استفاده از طول

را  های آموزشیمکعبهای واقعی مثل طول و عرض کتاب يا اضلاع آموز بخواهيد اندازهدانش

 گيری کند.کش اندازهنيز با خط

32 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد بگويد هر کدام چند مختلف را در اختيار دانش هایسکه

 را نيز از او سؤال کنيد. اسکناستوانيد ترکيب چند تومان است؟ می

 ستفاده کند.ا کوئیزنراز  3ی جمع و تفريق سؤال تواند برای محاسبهآموز میدانش

نشان دهند. سپس آن را بر يک عدد  کوئیزنرهاآموزان بخواهيد يک عدد مشخص با از دانش

 گيرند گفتگو کنيد.آموزان به کار میهايی که دانشدلخواه طبيعی تقسيم کنند. راجع به روش

33 

 استفاده کنيد.  کوئیزنرتوانيد از می برای ملموس تر شدِن نمايش باز شده يک عدد،

 نمايش دهد. کوئیزنرکنيد را با می بخواهيد عددی که شما بيان آموزدانشاز 

را ريال و تومان بيان کند. تقسيم ها بخواهيد مجموع آن آموزدانشبرداريد و از  سکهتعدادی 

 هايی مشابه فعاليت اين صفحه آموزش دهيد.با فعاليت کوئیزنرهاکسر را به کمک 

34 

آموز بخواهيد آنها را با هم مقايسه کند. توجه برداريد و از دانش رکوئیزنيا  سکهدو دسته 

 آموز را به اينکه ابتدا بايد مقادير بزرگ تر را مقايسه کند، جلب کنيد.دانش

 هايی مشابه فعاليت اين صفحه آموزش دهيد.با فعاليت کوئیزنرهاتقسيم کسر را به کمک 

 استفاده کنيد.« يری کناندازه گ»برای انجام فعاليت خیاطی  متراز 

35 
 ، يک بازی خريد و فروش طراحی و اجرا کنيد.هاسکهبا استفاده از 

 استفاده کنيد.« اندازه گيری کن»برای انجام فعاليت خیاطی  متراز 

37 

را با اضافه کردن صفر به صورت صدتايی يا  تاییو شطرنجی ده کارت محورمحور ده تايی 

آموز سپس يک عدد تقريبی را روی محور نشان دهيد و از دانشهزارتايی عددگذاری کنيد. 

آموز بخواهيد محل تقريبی بخواهيد مقدار آن را حدس بزند. يا يک عدد مثال بزنيد و از دانش

استفاده کنيد. به  کوئیزنرهاتوانيد از برای آموزش گرد کردن می آن را روی محور نشان دهد.

آموزان با قرار گرد کنيم. دانش 12م با تقريب کمتر از خواهيرا  می 237عنوان مثال عدد 

کنند برای حذف رقم آخر، برداشتن کوئيزنر تکی روی يک کوئيزنر ده تايی بررسی می 7دادن 

 کوئيزنرهای تکی بهتر است يا اضافه کردن کوئيزنرها.

د در برای نمايش اعداد تقريبی استفاده کنيد. به اين ترتيب که يک عد کارت تقریباز 

يکان، دهگان يا های بخواهيد آن را با حذف رقم آموزدانشمستطيل سمت چپ بنويسيد و از 

بيان کنيد و از دانش آموزان بخواهيد آن را روی  152تا  2يک عدد بين  صدگان نمايش دهد.

 به صورت تقريبی يا دقيق نشان دهد. خیاطی متر
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38 

 کوئیزنراعدادی که شما بيان ميکنيد( را با  درکلاس )يا بخواهيد اعداد کار آموزدانشاز 

نيز  چرتکهکند مفهوم گسترده نويسی را بهتر درک کند. از می نمايش دهد. اين کار کمک

 توانيد استفاده کنيد.می برای اين منظور

 استفاده کنيد. 2کاردرکلاس های همچنين برای جمع چرتکهو  کوئیزنراز 

 نيز استفاده کنيد. 3ردرکلاس برای انتقال مفهوم کا کوئیزنراز 

 همچنين برای انتقال مفهوم گرد کردن به روشی که در صفحه قبل گفته شد کوئیزنراز 

 توان استفاده کرد.می

 برای تمرين بيشتر استفاده کنيد. کارت تقریباز 

39 

هايش چند طول واقعی )مثل قد همکلاسی خیاطی متراز دانش آموز بخواهيد با استفاده از 

گيری کرده و آن را به صورتی که در تمرينات اين صفحه آمده بيان طول اتاق( را اندازه يا

 کند.

42 

بخواهيد شرح اين خريد و  آموزدانشيک بازی خريد و فروش ترتيب دهيد و از  هاسکهبا 

 فروش را بنويسد.

ها طول آنهايی بيان کند که ، از دانش آموز بخواهيد از اجسام اطرافش مثال4در تمرين 

متر خیاطی گوييد( است، سپس با استفاده از حدود يک متر )يا هر مقدار ديگری که شما می

 صحت پاسخ خود را بررسی کند.

 ل و تومان بيان کند.يد و از او بخواهيد آن را به رياقرار ده آموزدانشدر اختيار  سکهمقداری 

41 

قرار دهيد و از او  آموزدانشا در اختيار ر مهرهيا  های آموزشیمکعببعضی از ابزارها مثل 

 را به صورت تقريبی بيان کند.ها وزن آن دبخواهي

 يک بازی مثل بازی اين صفحه طراحی و اجرا کنيد. اشکال کسربه کمک 

42 

تواان استفاده کرد. در می برای انجام سرگرمی مثلثی و یک س.م. کارت شطرنجیاز 

تواند شکل نهايی را می کند،می ت يا نظير آن استفادهاز چوب کبري آموزدانشصورتی که 

 روی کارت رسم کند.

43 
ان آموزدانشيک قرص نان است. برای شروع بحث از  اشکال کسرفرض کنيد هر دايره 

 نشان دهند.ها بخواهيد مزد يک کارگر مصری را به کمک اين دايره

44 
ئل اين صفحه طرح کنيد. وجود اشکال موجود مسائلی مشابه مسا اشکال کسربا استفاده از 

 شود.آموز میدانشتر در باعث ايجاد حس ملموس

45 

 استفاده شود. کوئیزنربرای حل مسائل اين صفحه از 

اين صفحه مطرح کنيد. )مثلاً با مثلث، شش  3فعاليت هايی مشابه پرسش  اشکال کسراز 

خطوطی رسم کنند و قطعات ها شکلتوانند با مداد روی می انآموزدانشضلعی و ...( ، 

 کوچک تر را نشان دهند.
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46 

 1برای رسم شکل در سؤالاتی نظير سؤال  س.م.کارت شطرنجی یک تواند از آموز میدانش

 استفاده کند.

 آموزدانشکوچکتر از واحد استفاده کنيد و از های برای اندازه گيری طول کشخطاز 

 .. بيان کند.بخواهيد آن را به صورت ... قسمت از .

آموز بخواهيد مقاديری که ده تايی يا صدتايی را واحد در نظر بگيريد و از دانش کوئیزنريک 

 دهيد را به صورت کسر بيان کند يا برعکس.شما با کمک کوئيزنرها نشان می

47 

مت آموز بخواهيد قس، قسمتی از يک شکل را رنگ کنيد و از دانشکسر اشکال کارتروی 

 رنگ شده را به صورت يک کسر بيان کند.

 را نمايش دهيد.ها کسر های آموزشیمکعبکتاب با های مانند نمونه

ان بخواهيد آن کسر را آموزدانشنمايش دهيد و از  اشکال کسرکسرهای متنوع و متفاوتی با 

 بيان کنند.

 شان دهند.ن اشکال کسران بخواهيد آن را با آموزدانشيک کسر بيان کنيد و از 

 بيان کند يا برعکس. آموزدانشمشخص کنيد تا  کارت محور کسريک نقطه روی 

48 

با رنگ کردن کسر  اشکال کارتآموز بخواهيد آن را روی يک کسر بيان کنيد و از دانش

 نشان دهد.

 مطرح کنيد.کارت محور کسر يا  اشکال کسربا  2تمريناتی مشابه تمرين 

 آمده استفاده کنيد. 3ری اشيا و بيان آن به صورتی که در فعاليت برای اندازه گي کشخطاز 

49 

برای اندازه گيری اجسام استفاده کند و آن را به صورتی که  کشخطبخواهيد از  آموزدانشاز 

 در فعاليت آمده بيان کند. 

 استفاده کنيد. کارت محور کسرتايی توانيد از قسمت دهمی برای شروع آموزش اين مفهوم

متر خیاطی های بيش از يک متر، با استفاده از توانيد اين تمرين را برای اندازههمچنين می

 تر خواهد بود(.نيز انجام دهيد )در اين صورت يک متر واحد اصلی و سانتی متر واحد کوچک

 مطرح کنيد. اشکال کسر با 3تمريناتی مشابه تمرين 

52 

آموز يد. )مشابه تمرينات اين صفحه، برای دانشبرای بيان مفهوم کسر استفاده کن ساعتاز 

 مواردی را مطرح کنيد(

 هايی با شعاع مشخص رسم کند.، دايرهکشخطو  پرگارآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

اعدادی که  تاییو شطرنجی ده کارت محوربخواهيد  با تقسيم بندی محور  آموزدانشاز 

 ن دهد و برعکس.کنيد را روی آن نشامی شما بيان

51 

، پاک کن، تراش و ...( های آموزشیمکعبآموز بخواهيد طول بعضی وسايل )نظير از دانش

 انند کتاب به صورت کسر بيان کند. را اندازه گرفته و م

استفاده  1برای انجام تمريناتی مشابه تمرين  تاییکارت محور و شطرنجی دهز محور ا

 کنيد.
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52 

آموز بخواهيد مقدار آن را رنگ کنيد و از دانش کسراشکال کارت ال قسمتی از يکی از اشک

را بيان کند. سپس با يک ماژيک ديگر آن شکل را به اجزای کوچکتر اما مساوی تقسيم کنيد. 

آموز را به اين آموز بخواهيد کسر حاصل را بيان کند. توجه دانش)مانند کتاب( و از دانش

 غييری نکرده است، جلب نماييد.موضوع که مقدار قسمت رنگ شده ت

 مساوی نشان دهند. های ، کسراشکال کسران بخواهيد با آموزدانشاز 

نشان  اشکال کسران بخواهيد کسرهای مساوی آن را با آموزدانشيک کسر بيان کنيد و از 

کسرهای مساوی را رنگ کند و  کارت کسر کمتر از واحدبخواهيد روی  آموزدانشاز  دهند.

 نشان دهد. کارت محور کسربيان کند. سپس اين کسرها را روی محور آن را 

53 

برای  اشکال کسر و کارت کسر کمتر از واحد، کارت محور کسر، کسراشکال کارت از 

شود. مفاهيمی همچون کسر واحد نيز با اين انجام کار در کلاس اين صفحه استفاده می

 .اشکال قابل نمايش است

54 

 کارت محور کسر، کسراشکال کارت ند برای حل تمرينات اين صفحه از تواآموز میدانش

 استفاده کند. کارت کسر کمتر از واحدو 

 نشان دهند. کسرهای مختلفبرای  اشکال کسربا استفاده از را  1ان تمرين آموزدانش

 ، کسرهای مساوی بيانهای آهنرباییکاشیبخواهيد،  با کنار هم قر ار دادن  آموزدانشاز 

 برای قسمت کامل کن استفاده کنيد. کارت نمودار ساعتيا  ساعتاز  کند.

55 

، از هر شکل يک قسمت را رنگ کنيد. از کسر اشکال کارتهای در يک رديف از شکل

 آموز بخواهيد مقدار اين کسرها را بيان کند، سپس آنها را با هم مقايسه کند.دانش

های بيشتری دارد( را شکلی که قسمت )ترجيحاً کسر اشکال کارت های يکی از شکل

ی بعد دو قسمت، سپس سه قسمت و به همين ی اول يک قسمت، دفعهانتخاب کنيد. دفعه

آموز مقدار کسر را بيان کند. های بيشتری را رنگ کنيد و هر بار بخواهيد دانشترتيب قسمت

 کنيد. ی آن با صورت کسر جلبآموز را به بزرگ شدن کسر و رابطهتوجه دانش

 .بسازد، دو کسرمساوی کارت اشکال کسر آموز بخواهيد روی دو شکل از يک رديفاز دانش

 برای مقايسه کسرها استفاده کنيد. اشکال کسراز 

راست ديگری نيز نشان های زاويه کارت نمودار ساعتيا  ساعتبخواهيد با  آموزدانشاز 

کارت کسر کمتر از يا  ارت محور کسرکتوانيد از می برای انجام فعاليت اين صفحه  دهد.

 نيز استفاده کنيد. واحد

56 

برای انجام کاردرکلاس و تمرينات مشابه استفاده کنيد.  کارت کسر کمتر از واحداز 

خانه( را  32خانه يا  12)مثلاً  س.م.کارت شطرنجی یک توانيد قسمتی از می همچنين

بخواهيد با رنگ کردن  آموزدانشز انتخاب کنيد. سپس کسرهای مختلفی بيان کنيد و ا

 ساعتپايين اين صفحه با استفاده از « انجام بده»فعاليت   اين کسرها را مقايسه کند.ها خانه

 انجام شود. کارت نمودار ساعتيا 
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57 

)در دو يا سه رديف متفاوت(، کسر يکسانی  کسراشکال کارت از دو يا سه شکل مختلف 

آموز آموز بپرسيد: آيا اين دو مقدار مساويند؟ از دانشاز دانش )مثلاً يک سوم( را رنگ کنيد.

 بخواهيد دليل آن را توضيح دهد.

برای انتقال اين مفهوم که کسر مشخصی از دو شکل لزوماً مساوی نيست  اشکال کسراز 

 شود.می معرفی آموزدانشبه  گونیادر اين صفحه  استفاده کنيد.

58 

 استفاده کند. متر خیاطیتواند از آموز میدانش« فرهنگ نوشتن»در توضيح قسمت 

 ساعتهای مختلف روی را به شکل 1آموز بخواهيد هر کسر معرفی شده در تمرين از دانش

 نشان دهد. کارت نمودار ساعتيا 

59 

 انجام شود. پرگارو  کشخطبايد با استفاده از  7و  6تمرين 

توانيد اين تمرين را برای انجام شود. همچنين مینيز  ساعتتواند با استفاده از می 12تمرين 

 اعداد ديگر تکرار کنيد.

 را نشان دهند. اشکال کسرراست های ان بخواهيد زاويهآموزدانشاز 

62 
توان برای انجام فعاليت يا رسم شکل نهايی می و مثلثی س.م.شطرنجی یک های کارتاز 

 استفاده کرد.

61 
بخواهيد مثال هايی مثل  آموزدانشيک قرن در نظر بگيريد. از تايی را معادل  122 کوئیزنر

 نشان دهد و بيان کند. کوئیزنرمثال پايين اين صفحه را با 

62 
توانيد با استفاده از آموز در حل تمرينات اين صفحه دچار مشکل شد، میاگر دانش

 ، مفاهيم اين تمرينات را بهتر آموزش دهيد.کوئیزنرها

63 

برای آموزش مفاهيم اين  س.م.کارت شطرنجی یک یا نیم يا آهنربایی  هایکاشیاز 

برای درست  های آموزشیمکعبدر تمام صفحات درس ضرب از  صفحه استفاده کنيد.

 توانيد استفاده کنيد.می نآهای و خاصيتها کردن ضرب

64 

ش ضرب برای شروع آموز های آهنرباییکاشیرنگی يا  هایمهره، های آموزشیمکعباز 

را دسته دسته  یا مثلثی س.م.نیم  کارت شطرنجیهای تعدادی از خانه استفاده کنيد.

 ها به صورت ضرب بيان کند.آموز بخواهيد تعداد خانهرنگ کنيد و از دانش

65 

آموز بخواهيد از دانش های آهنرباییکاشیيا  هامهره، های آموزشیمکعببا دسته بندی 

رت ضرب بيان کند. سپس تعداد کل آنها را با جمع نيز بيان و تعداد کل آنها را به صو

 محاسبه کند.

بکشيد و از  شطرنجی نیم س.م. کارت طرفه يا چهارطرفه( رویاشکال متقارن )تقارن دو

آموز بخواهيد تعداد آنها را به صورت ضرب بيان کند. سپس تعداد کل آنها را با جمع نيز دانش

 بيان و محاسبه کند.

ين حساب برای انجام محاسبات پايين صفحه و محاسبات مربوط به تمرينات ديگری از ماش

 کنيد استفاده شود.می طرح شطرنجیهای کارتو  هامهرهکه شما با استفاده از 
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66 

، چند کمان پی در پی مساوی )مانند کتاب( تاییکارت محور و شطرنجی دهروی محور 

 رت ضرب بنويسد.آموز برای آنها عبارسم کنيد تا دانش

تواند آموز میدانشکنيد را می ديگری که شما طرحهای پايين اين صفحه و ضربهای ضرب

 با استفاده از ماشين حساب محاسبه کند.

67 

 مهرههای ذکر شده در پايين اين صفحه، از تواند برای انجام ضرب، به جز روشآموز میدانش

آموز را مشخص کنيد و از دانشنیم س.م.  یکارت شطرنجقسمتی از  نيز استفاده کند.

 ها، برای آنها چندين ضرب بنويسد.بخواهيد با دسته بندی کردنِ مختلِف خانه

، آنها را کارت محورآموز بخواهيد با استفاده از محور های بيشتری طرح کنيد و از دانشضرب

 محاسبه کند.

68 
برای تمرين بيشتر از آن به عنوان  را انتخاب کنيد و س.م.کارت شطرنجی یک قسمتی از 

 بخواهيد آن را کامل کند. آموزدانشجدول ضرب استفاده کنيد و از 

69 

آموز بخواهيد تعداد نقاط را با دسته بندی را انتخاب کنيد و از دانش کارت نقطهقسمتی از 

انجام  های مختلفآموز دسته بندی را به روشکردن و نوشتن ضرب، بشمارد. لازم است دانش

 نيز استفاده کنيد. های آموزشیمکعبيا  مهرهتوانيد از می دهد. برای اين کار

بخواهيد برای حل آن از ماشين  آموزدانشضرب با اعداد بزرگ طرح کنيد و از های مسأله

 حساب استفاده کند.

72 

ی نمايد و به آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آنها را دسته بنددر اختيار دانش مهرهتعدادی 

صورت ضرب بيان کند. سپس از او بخواهيد همين دسته بندی را برعکس انجام دهد )يعنی 

تايی بسازد( و مجددًا  2ی بسته 5تايی درست کرده، حالا  5ی بسته 2به عنوان مثال اگر 

 ی خود را از اين فعاليت بيان کند.ضرب را بيان کند. سپس نتيجه

ا، يک عدد در يک و برعکس مطرح شده باشد، طرح کنيد و از های بيشتری که در آنهضرب

آنها را محاسبه کند. سپس نتيجه را بيان  ،کارت محورموز بخواهيد با استفاده از محور آدانش

های کاشیيا  مهره ،س.م.کارت شطرنجی نیم توانيد از می 2برای انجام فعاليت  کند.

 استفاده کنيد. آهنربایی

71 

آموز قرار دهيد. از او بخواهيد در دو رنگ در اختيار دانشکاشی آهنربایی ا ي مهرهتعدادی 

هم رنگ، در يک دسته  های آهنربايیکاشیها يا آنها را طوری دسته بندی کند که مهره

در هر دسته مساوی باشد. سپس تعداد آنها را به  های آهنربايیکاشیيا ها باشند و تعداد مهره

 اين صفحه( بيان کند.« کاردرکلاس»صل ضرب )مشابه صورت جمع دو عبارت حا

هايی مشابه فعاليت بالای اين صفحه برای انجام فعاليت س.م.کارت شطرنجی نیم یا یک از 

 آموز روشن تر شود.استفاده کنيد تا اين مفهوم برای دانش

72 
ت مشابهی برای حل تمرينات اين صفحه يا تمرينا کارت محورتواند از محور آموز میدانش

 کنيد استفاده کند.می که شما طرح
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73 

ی يک کتاب در نظر بگيريد تا را نماينده های آموزشیمکعبيا  مهرهتوانيد هر می

حل کند. همچنين  های آموزشیمکعبيا  هامهرهآموز فعاليت اين صفحه را با کمک دانش

 ز طرح کنيد.مشابه ديگری نيهای ها، فعاليتتوانيد با استفاده از مهرهمی

 ، اضلاع موازی را نشان دهد.اشکال کسربخواهيد در  آموزدانشاز 

74 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آنها را دسته بندی نمايد و به در اختيار دانش مهرهتعدادی 

 صورت تقسيم بيان کند.

د با آموز بخواهيرا انتخاب کنيد و از دانش س.م.کارت شطرنجی یک یا نیم قسمتی از 

 ها، آنها را به صورت تقسيم بيان کند.دسته بندی کردن خانه

آموز ، چند کمان پی در پی مساوی )مانند کتاب( رسم کنيد تا دانشکارت محورروی محور 

ی تقسيم، از محور تواند برای محاسبهآموز میبرای آنها، تقسيم بنويسد. همچنين دانش

 استفاده کند.

، خصوصًا در گروه، مفهوم تقسيم را های آهنرباییکاشیيا  کسراشکال با استفاده از 

 آموزش دهيد. 

75 

برای  هامهرهيا  های آموزشیمکعبتواند برای حل تمرينات اين صفحه از آموز میدانش

 مدل سازی استفاده کند.

ودن ، با استفاده از تقارن، يا اندازه گيری، برابر باشکال کسرتوانند به کمک می انآموزدانش

 طول و عرض را در مستطيل بررسی کنند. 

76 
الگوهايی شبيه الگوی اين صفحه رسم کنيد و از  ،شطرنجی نیم س.م. کارتروی 

 آموز بخواهيد الگو را بيان کند.دانش

77 

 هامهرهيا  های آموزشیمکعبهای اين صفحه، از آموز بخواهيد برای حل تمريناز دانش

 د.برای مدل سازی استفاده کن

 ، برای انجام تمرينات اين صفحه استفاده کند.سکهتواند از آموز میدانش

 انجام دهيد. های آموزشیمکعبسرگرمی اين صفحه را با  78

81 

تمرينات اين های و دايرهها برای رسم کمان پرگاربرای رسم خطوط راست و از  کشخطاز 

 شود.صفحه استفاده می

های ، شکلهای آهنرباییکاشی يا اشکال کسرار هم قرار دادن بخواهيد با کن آموزدانشاز 

 کتاب يا اشکال جديد ديگر بسازد.

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد شکل اين صفحه را بسازد. را در اختيار دانش تانگرامقطعات 

 توجه او را به ترکيب اشکال هندسی و ايجاد يک شکل جديد جلب کنيد.

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد با کنار هم قرار را در اختيار دانش تانگرامهای کوچک مثلث

 دادن آنها، مربع، مثلث متوسط و متوازی  الاضلاع تانگرام را بسازد.
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82 

گيری خطوط استفاده برای رسم خطوط راست تمرينات اين صفحه و اندازه کشخطاز 

نقاطی  کشخطبا استفاده از بخواهيد  آموزيک نقطه روی کاغذ قرار دهيد و از دانش شود.می

ی متر باشد. از او بخواهيد بگويد اگر  همهسانتی 3را پيدا کند که فاصله آنها تا اين نقطه مثلاً 

 شود؟نقاط با اين مشخصه را بيابيم، چه شکلی حاصل می

83 

 های اين صفحه استفاده شود.خطگيری پارهبرای اندازه کشخطاز 

های کاشیيا  تانگرام، قطعات اشکال کسرخواهيد، اندازه اضلاع بعضی از ب آموزدانشاز 

 اندازه گيری و مقايسه کند. کشخطرا با  آهنربایی

 برای رسم اشکال استفاده شود. کشخطاز  84

85 

 گيری اضلاع اشکال اين صفحه استفاده شود.برای اندازه کشخطاز 

را انگشت  تانگراميا  اشکال کسرور يک شکل از ان دآموزدانشاين صفحه،  2مشابه فعاليت 

رسم کنيد و از  4شکلی مانند فعاليت  س.م.کارت شطرنجی یک روی  نشان دهند.

 بخواهيد طول اضلاع آن را بيان کند. آموزدانش

86 

 گيری اضلاع اشکال اين صفحه استفاده کند.برای اندازه کشخطآموز از دانش

اندازه  کشخطکنيد، با می را که شما مشخص تانگراميا  اشکال کسران محيط آموزدانش

مختلف اين اندازه گيری های ان را به روشآموزدانشگيری کنند و به دست آورند. توجه 

رسم کنيد و از  2شکلی مانند کاردرکلاس  س.م.کارت شطرنجی یک روی  جلب کنيد.

 بخواهيد محيط آن را به دست آورد. آموزدانش

87 
را به دست آورند و  های آهنرباییکاشیيا  کسراشکال ان بخواهيد طول قطر آموزدانشاز 

 با هم مقايسه کنند.

88 

بپوشاند. يک سطح مشخص را ، های آهنرباییکاشیآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

يا  مثلثی، کارت شطرنجی یک س.م.)می توانيد از  را با يکديگر مقايسه کنند.ها سپس آن

يک يا چند نوار کاغذی از قبل بريده شده در اختيار  نيز استفاده کنيد(. ضلعیشش 

مقايسه  اشکال کسر مساحتان قرار دهيد و از آنها بخواهيد مساحت آن را با آموزدانش

 استفاده کنيد. طلق شطرنجیتوانيد از می 4برای انجام فعاليت  کنند.

89 

، يک مستطيل رسم کنيد و از عیشش ضلو  مثلثی ،س.م.کارت شطرنجی یک روی 

يک »آموز بخواهيد با شمردن تعداد اشکال داخل مستطيل، مساحت آن را بر حسب دانش

تر است بيان کند. سپس بگويد شمردن کدام راحت« يک شش ضلعی»و « يک مثلث»، «مربع

 کند؟می و او کدام را انتخاب

رسم «  کار در کلاس» 2، اشکالی شبيه قسمت س.م.کارت شطرنجی یک یا نیم روی 

 آموز بخواهيد مساحت آنها را بيان کند.کنيد و از دانش

 بسط دهيد. طلق شطرنجیرا استفاده از  2کاردرکلاس 
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92 

را با هم مقايسه کند. توجه داشته  تانگرامآموز بخواهيد مساحت اشکال مختلف از دانش

 ت.باشيد مساحت مربع، متوازی الاضلاع و مثلث متوسط برابر اس

، شکلی بسازد که مساحت آن با تانگرامآموز بخواهيد  با استفاده از اشکال کوچکتر از  دانش

، اشکال اشکال کسران بخواهيد از ميان آموزدانشاز  های بزرگ مساوی باشد.يکی از مثلث

 با کنار هم قرار دادن اشکال مثلث يا مربع متفاوت با مساحت مساوی به شما نشان دهند.

 مطرح کنيد. 2، تمريناتی مشابه تمرين های آهنرباییکاشیيا  سراشکال ک

 طرح کنيد. 2يا  1، تمريناتی مشابه تمرين س.م.کارت شطرنجی مثلثی یا نیم روی 

مساحت  طلق شطرنجیآموز بخواهيد با استفاده از يک شکل دلخواه رسم کنيد و از دانش

 انجام دهيد. تانگرامه از را با استفاد 3تمرين  آن را به دو صورت بيان کند.

91 

 استفاده کنيد. طلق شطرنجیتوانيد از های اين صفحه میبراين انجام تمام فعاليت

بخواهيد بگويد  آموزدانشرسم کنيد و از  س.م.کارت شطرنجی نیم یا یک يک شکل روی 

 مساحت آن بين کدام دو عدد است.

کارت بزنيد. سپس آن را روی  روی يک تکه کاغذ، شکل غير مشخصی رسم کرده و برش

آموز بخواهيد قرار دهيد و دور آن را خط بکشيد. از دانش س.م.و نیم  س.م.شطرنجی یک 

مساحت شکل را بر حسب واحد يک سانتی و نيم سانتی بيان کند و بگويد کار با کدام واحد 

 راحت تر و با کدام دقيق تر است؟

92 

 استفاده کنيد. طلق شطرنجیتوانيد از فحه میهای اين صبرای انجام تمام کاردرکلاس

آموز رسم کنيد و از دانش س.م.کارت شطرنجی یک اشکالی شبيه اشکال اين صفحه روی 

 بخواهيد مساحت آنها را بيان کند.

، شکلی رسم کند که مساحت آن س.م.کارت شطرنجی یک آموز بخواهيد روی از دانش

 متر مربع( باشد.سانتی 12د )مثلاً کنيمی برابر مقدار مشخصی که شما بيان

93 

کارت روی  4، يا اشکال پيچيده تر شبيه اشکال تمرين 1اشکال ساده شبيه اشکال تمرين 

 آموز مساحت آنها را پيدا کند.رسم کنيد تا دانش ،س.م.یک 

 را به دست آورند. اشکال کسران بخواهيد مساحت آموزدانشاز 

بزرگتر های ، شکلهای آهنرباییکاشیيا  اشکال کسرادن ان با کنار هم قرار دآموزدانش

 بسازند. سپس مساحت آن را به دست آورند.

94 

مستطيل هايی جدا کند که  س.م.کارت شطرنجی یک بخواهيد روی  آموزدانشاز 

را با هم مقايسه ها کنيد، دارند. سپس محيط آنمی مساحتی برابر با مقداری که شما بيان

 کند.

را به اين نکته جلب کنيد که چرخش يک شکل  آموزدانش، توجه اشکال کسرده از با استفا

 در اندازه محيط يا مساحت آن اثری ندارد.
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95 

، سطح کتاب درسی و ... کشخطآموز بخواهيد محيط يا مساحت اجسام واقعی نظير از دانش

خطوط خميده دارند را گيری به دست آورد. برای اندازه گيری محيط اشکالی که را با اندازه

تر مثل ميز يا کف اتاق را نيز همچنين محيط يا مساحت اجسام بزرگ نيز در نظر بگيريد.

 استفاده کند. خیاطی مترها، شخصًا از طول گيریآموز برای اندازهانتخاب کنيد تا دانش

، رسم کنيد تا س.م.کارت شطرنجی یک روی  7اشکال پيچيده تری شبيه اشکال تمرين 

 آموز مساحت آنها را پيدا کند.دانش

96 
« سرگرمی و معما»برای ساخت اشکال قسمت  تانگرامآموز لازم است از قطعات دانش

 آموز پيشنهاد دهيد.توانيد ساختن اشکال ديگری را نيز به دانشاستفاده کند. شما می

122 

نها را با هم مقايسه کند. توجه آموز بخواهيد آ، دو عدد بسازيد و از دانشکوئیزنربا استفاده از 

 او را به اين موضوع که بايد ابتدا کوئيزنرهای بزرگتر را مقايسه کند، جلب کنيد. همين کار را

 نيز انجام دهيد. سکهو  چرتکهتوانيد با می

121 

آموز بخواهيد آنها بيان ، دو عدد بسازيد و از دانشسکهيا  چرتکه، کوئیزنربا استفاده از 

 ا هم مقايسه کند.کرده و ب

های متساوی الساقين و متساوی الاضلاع را از بين قطعات آموز بخواهيد مثلثاز دانش

 جدا کند و بگويد کدام اضلاع آنها برابرند؟ های آهنرباییکاشیو  اشکال کسر، تانگرام

122 

ر به توانيد مفهوم تقريب را به صورت ملموس تمی چرتکهيا  سکه، کوئیزنربا استفاده از 

 با ارزش تر کدامند.های توان نشان داد سکهها میآموزش دهيد. مثلاً با سکه آموزدانش

را با استفاده  اشکال کسرمتساوی الاضلاع های يا مثلثها بخواهيد محيط مربع آموزدانشاز 

 از ضرب به دست آورد.

123 

ا تفريق را به صورت توانيد اين روش جمع يمی چرتکهيا  سکه، کوئیزنربا استفاده از 

اشکال  هایضلعیچند بخواهيد محيط  آموزدانشاز  آموزش دهيد. آموزدانشملموس تر به 

 را با استفاده از ضرب به دست آورد. کسر

 ها را به دست آورد.، حاصل جمعجدول اعداد کارت کمکتواند به آموز میدانش 124

125 

جدول کارت يا  کوئیزنر، چرتکه، سکهکمک  تواند مسائل اين صفحه را بهآموز میدانش

هايی طراحی کنيد که توانيد مسائل واقعی نيز با پول مطرح کنيد يا بازی، حل کند. میاعداد

 در آن نياز به خريد و فروش و محاسبه با سکه باشد.

 استفاده شود. هاسکهبرای درک ملموس تر فعاليت اين صفحه از  126

127 
بخواهيد محيط  آموزدانشاز  کار در کلاس اين صفحه استفاده شود.جام ای انبر کوئیزنراز 

 را به روشی که در کتاب گفته شده به دست آورد. اشکال کسرهای مستطيل

128 
برای حل مسائل  سکهيا  کوئیزنر، جدول اعدادهای کارت، چرتکهتواند از آموز میدانش

 اين صفحه استفاده کند.
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 استفاده شود. هاسکهر فعاليت اين صفحه از تبرای درک ملموس 129

 کار در کلاس اين صفحه استفاده شود.برای انجام  کوئیزنراز  112

111 

112 

113 

برای حل مسائل  سکهيا  کوئیزنر، جدول اعدادهای کارت، چرتکهتواند از آموز میدانش

 اين صفحه استفاده کند.

 را عملاً آزمايش کند. واقعی سکهتواند پرتاب آموز میدانش 116

117 
توانيد از می 2و سؤالاتی نظير سؤال  کارت نقطهاز  1برای حدس زدن سؤالاتی مانند سؤال 

 استفاده کنيد. س.م.کارت شطرنجی یک 

 استفاده کنيد. 3برای فعاليت  چرخندهاز  118

121 

واهيد اين فعاليت آموز بخرنگ آميزی کنيد و از دانش 1تايی را مشابه فعاليت  4 یچرخنده

  را انجام دهد.

 استفاده کنيد.ها برای انجام ملموس فعاليت واقعی سکهو  تاساز 

122 

 را انجام دهد.« کار در کلاس» 1آموز قرار دهيد تا تمرين را در اختيار دانش تاس

 2رنگی )ترجيحًا آبی و قرمز( در کيسه قرار دهد و تمرين  یمهرهآموز بخواهيد دو از دانش

 را انجام دهد.« کار در کلاس»

123 

 انجام دهيد. هامهرهو  کیسه احتمالرا با  2تمرين 

حاوی چند  کیسه احتماليا  چرخنده، تاس، واقعی سکهرخدادهای مختلفی که برای 

شرح دهيد و از او بخواهيد بگويد اين  آموزدانشرنگی ممکن است رخ دهد را برای  مهره

ال دارد رخ دهد يا هرگز رخ نمی دهد. )مثلًا در پرتاب تاس محتدهد، امی رخداد حتمًا رخ

 يد(.بيايد، يا عدد يک رقمی بيا 8احتمال اينکه عدد 

124 

دهد را بعدازظهر انجام می 6صبح تا  6آموز بخواهيد کارهايی که در يک روز از ساعت از دانش

 آموزدانشح کنيد تا مشابهی طرهای توانيد پرسشمی قسمتی نشان دهد. 12 چرخندهروی 

 به عنوان نمودار دايره ای استفاده کند. هااز ساير چرخنده

 توان اين فعاليت را انجام داد.می قسمت نيز 12به  ساعتبا تقسيم کردن 

 انجام دهيد. هاچرخندهاين صفحه را با استفاده از های فعاليت 125

126 

تواند آموز میدانشه کنيد. همچنين برای رسم نمودارهای دايره ای استفاد چرخندهاز 

 رسم کند. س.م.کارت شطرنجی نیم اطلاعات به صورت نمودار ستونی روی 

نيز به عنوان نمودار ميله ای استفاده کنند. همچنين با روی  چرتکهتوانند از می انآموزدانش

 نيز اين کار امکان پذير است. های آموزشیمکعبهم چيدن 
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127 

آموز بخواهيد اطلاعات را به صورت نمودار ستونی هی طرح کنيد و از دانشهای مشابفعاليت

 نشان دهد. هاچرخندهای روی نمودار دايرهبه صورت يا  س.م.کارت شطرنجی نیم روی 

نيز به عنوان نمودار ميله ای استفاده کنند. همچنين با روی  چرتکهتوانند از می انآموزدانش

 ز اين کار امکان پذير است.ني های آموزشیمکعبهم چيدن 

128 

اين صفحه يا تمرينات مشابهی که شما طرح « کار در کلاس» اتآموز بخواهيد تمريناز دانش

يا به صورت نمودار  س.م. کارت شطرنجی نیمکنيد را به صورت نمودار ستونی روی می

 رسم کند و بگويد کدام روش بهتر است؟ هاچرخندهدايره ای روی 

129 

132 

131 

های مکعب، چرخندههای کارت، س.م.کارت شطرنجی نیم تواند از آموز میدانش

 به روشی که در صفحات قبل گفته شد، برای رسم نمودار استفاده کند. چرتکهو  آموزشی

132 
هايی که آموز قرار دهيد و از او بخواهيد تمام حالتدر اختيار دانش آموزشی مکعبچهار 

 د کنار هم قرار بگيرند را پيدا کند.تواننها میاين مکعب

136 

بخواهيد حاصل ضرب اعداد يک رقمی در اعداد مضرب ده يا حاصل ضرب اعداد  آموزدانشاز 

مضرب ده در يکديگر را به کمک ماشين حساب به دست آورد و بين تعداد صفرهای دو عدد 

 و تعداد صفرهای عدد حاصل الگويی بيابد.

 استفاده کند. 4سی صحت پاسخ بعضی تمرينات مانند تمرين از ماشين حساب برای برر

138 
آموز را شود، توجه دانشدر تمرين پايين اين صفحه که با استفاده از ماشين حساب انجام می

 به ترتيب انجام عمليات جلب کنيد.

 ضرب اعداد يک رقمی در چند رقمی استفاده کنيد. هومبرای آموزش مف کوئیزنراز  139

 را پيدا کند.« کار در کلاس»های ، حاصل ضربکوئیزنرآموز بايد با استفاده از انشد 142

 استفاده کنيد.« خلاق باش»برای تمريناتی مشابه تمرين  س.م.کارت شطرنجی یک از  141

 د.بها را به روشی که در کتاب آمده، انجام دهضرب کوئیزنربا استفاده از  142

145 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد آنها را به در اختيار دانش موزشیمکعب آيا  مهرهتعدادی 

های کامل و تعداد باقی مانده را تايی تقسيم کند. سپس از او تعداد بستههای مثلًا چهاردسته

 بپرسيد. اين کار را برای اعداد مختلف تکرار کنيد.

146 

آموز در اين قسمت برای اولين دانشها را با ماشين حساب انجام دهد. بايد تقسيم آموزدانش

 شود.پذير نيستند مواجه میشان بخشعليهبار با تقسيم اعدادی که بر مقسوم

 د.ياستفاده کن آموزشی مکعبيا  مهرهسازی بعضی از تمرينات اين صفحه، از برای مدل 147

152 

سرگرمی اين صفحه  قرار دارد، مکعب آموزشی 22ی توت فرنگی، با توجه به اينکه در بسته

های توانند به صورت گروهی انجام دهند. برای اين منظور هر کدام از حالتآموزان میرا دانش

 6بسازند و با نوار چسب به هم متصل کنند. سپس با  های آموزشیمکعبچهارتايی را با 

 بسازند. 3در  3در  3حالت ساخته شده، يک مکعب 
 


