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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،  اين ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه دررشته

 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 ی کتابموزشآهای به رويکرد توجهبا 

توان در اين خصوص می شود.پيش 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 تلاش شده بوده 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 شدهآشی و به صورت دانشموزآ

 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 رياضیدانشتسهيل و تعميق يادگيری   -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 استيکی از مهارت

گيری زاويه )نقاله(، اسکناس، چرتکه، کيسه احتمال، تاس و ... برای آموزش دبستان از ابزار اندازه ششم

گيری، آمار، احتمال و ... به وفور استفاده شده است. مفاهيم ارزش مکانی، محاسبات رياضی، اندازه

داد اعشاری از محورها و اشکال و برای آموزان برای آشنايی با کسر، عدد مخلوط و اعهمچنين دانش

کارت تقارن ، آينه، آموزشی هایمکعبی هندسه و حجم از اشکال هندسی، آشنايی با مفاهيم اوليه

 برند.و صفحات شطرنجی بهره می مرکزی

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

 تر سازند.آموزانشان را غنی، يادگيری دانشآسودگی خاطر

                                                           
 1هنمای تدريس( رياضی اوّل دبستان، ص کتاب معلم )را 1 -

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

 رياضی هایالف( ابزار

 توضيحات تعداد نام وسيله يفرد

 رنگ 4در  عدد 22 آموزشیمکعب  1

  عدد 1 و کش جئوبرد 2

  عدد 1 نيمه شفاف آينه 3

  عدد 1 دورانو طلق کارت  4

 رنگ 4در  عدد 42 مهره 5

 سری 1 کوئيزنر 6

تايی مقوايی، عدد ده 22عدد تکی،  22

 عدد صدتايی مقوايی، 22

 عدد هزارتايی مقوايی 22 

 در دو رنگ و دو طرح مختلف سری 1 اشکال کسر فومی 7

 در دو رنگ سری 2 اشکال هندسی فومی 8

  سری 1 آهنربايی کاشی کسر 9

  عدد 1 تخته آهنی وايت بوردی 12

  سری 1 و علامت کارت عدد 11

  سری 1 گسترده احجام 12

  عدد 1 اينچی خط کش 13

 درجه 45گونيا  عدد 1 گونيا 14

  عدد 1 نقاله 15

 در سه رنگ عدد 3 ماژيک وايت بورد 16
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 وايت بوردیهای ب( کارت

 نام کارت رديف 

 جدول اعداد و تقسيم 1

 ارزشمکانی 2

 شطرنجی نيم س.م. 3

 ی يک س.م.شطرنج 4

 شطرنجی مثلثی 5

 محور کسر 6

 بخش پذيری 7

 ایضرب اعشار و نمودار دايره 8

 1 اشکال مخلوط 9

 2 اشکال مخلوط 12

 محور اعشار 11

 محور اعداد صحيح 12

 جدول تناسب 13

 نمايش اعداد صحيح 14

 تقسيم عدد بر اعشار 15

 ساده کردن کسر 16
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 «توت فرنگی»ی آموزشی بستهمعرفی ابزارهای کمک درسی 

 لف( ابزارهای رياضیا

  های آموزشیمکعب -0

ی بسيار مناسبی برای آموزش و وسيله آموزشیمکعب 

 رنگی همچنينهای از مکعب معرفی احجام هندسی است.

 توان برای آموزش کسر و تناسب نيز استفاده کرد. می

 

 و کش ئوبردج -2

توان در قالب بازی، می با جئوبرد

ن معرفی و آموزش اشکال هندسی، ضم

چون محيط و  یرا با مفاهيم آموزدانش

مساحت آشنا کرد. در کلاس ششم 

دبستان از جئوبرد برای آموزش تقارن، 

توان استفاده می دوران و مختصات نيز

 کرد.

 نیمه شفاف آینه -9

از آينه برای نمايش اشکال متقارن 

آموزان شود. ضمنا دانشاستفاده می

د با استفاده از آينه، صحت تشخيص تواننمی

 محور تقارن اشکال مختلف را بررسی کنند.

8 
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 دوران و طلق کارت -6

يکی از مباحث مهم پايه ششم دبستان موضوع دوران 

ان قبل از اينکه بتوانند به آموزدانشاست. بسياری از 

صورت ذهنی دوران اشکال را تصور کنند لازم است آن را 

 ور درستی از آن به دست آورند. کارتعملاً بيازمايند تا تص

دوران که همراه با جئوبرد )به عنوان پايه کارت(  و طلق

 کند.می ان فراهمآموزدانششود، اين امکان را برای می استفاده
 

 مهره  -1

،  آموزش کسرقبل برای های در پايهرنگی های از مهره

کار تناسب، شمارش اعداد، احتمال )همراه با کيسه احتمال( و 

ها عمدتاً شده است. در پايه ششم از مهرهبا چرتکه استفاده می

 شود.برای ايجاد الگوهای رياضی و هندسی استفاده می
 

 کوئیزنر -4

ای برای نمايش کوئيزنر وسيله

اعداد و ارزش مکانی ارقام صحيح و 

آموزش و نمايش اعداد اعشاری 

است. از اين وسيله برای انجام 

توان ق نيز میمحاسبات جمع و تفري

 استفاده کرد. 

از اين وسيله بيشتر برای معرفی، نمايش و انجام محاسبات مربوط به اعداد  در کلاس ششم

 شود.اعشاری  استفاده می

14 
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 یاشکال کسر فوم -7

اشکال کسر برای انتقال مفهوم کسر به 

آموزان صورت ملموس، خصوصاً برای دانش

دست ورز بسيار مفيد است. از اين اشکال 

توان برای آموزش مفاهيم اشکال هندسی نظير ويژگی اشکال، محيط و مساحت نيز می

 استفاده کرد.

 

 اشکال هندسی فومی -7

اشکال هندسی برای نمايش 

های اشکال، ترکيب اشکال و ويژگی

آموزش مفاهيم محيط و مساحت در 

از اين ابزار  نظر گرفته شده است.

همچنين برای آموزش مفاهيم دوران و 

قال که در پايه ششم مورد تأکيد انت

 توان استفاده کرد.می است نيز
 

 آهنربایی و تخته آهنی وایت بوردی کاشی کسر -3

های کسر ابزار بسيار مناسبی برای کاشی

معرفی، آموزش و مقايسه کسرها و درصدهاست. 

آموز تصور خوبی از تواند به دانشاين وسيله می

 .مقايسه و ارتباط کسر و درصد بدهد

18 
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 و علامت کارت عدد -01

از کارت عدد برای نمايش 

اعداد، انتقال مفاهيم 

و مقايسه اعداد  مکانیارزش

توان استفاده کرد. اما شايد می

هايی است که نياز به عدد سازی با ترين کاربردهای کارت عدد، حل مسألهيکی از مهم

با جا به جا کردن کارتها، آموز به راحتی های مختلف دارند. در اين قبيل مسائل، دانشروش

 کند.های جالبی را کشف میالگوها و نظام

 

 گسترده احجام -00

نيز ها هندسی و گسترده آنهای حجم

مانند دوران از مفاهيمی هستند که اغلب 

ان تا آنها را عملاً تجربه نکنند، آموزدانش

درک صحيحی از آن پيدا نخواهند کرد. به 

معرفی شده در کتاب ششم دبستان به صورت های حجم همين منظور در بسته توت فرنگی

 اين احجام را بهتر بشناسند.ها با ساخت آنان آموزدانشگسترده قرار داده شده تا 

توان انجام داد اين است که پس از می ديگری که در اين خصوصهای يکی از فعاليت

از روی اضلاع مجدداً برش  ان بخواهيد با قيچی يا کاتر احجام راآموزدانشساخت احجام، از 

 متفاوت ديگری به دست آورند.های بزنند و گسترده
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 ، گونیا و نقالهخط کش -02

از آنجا که يکی از موضوعات مهم 

کلاس ششم، اندازه گيری است، در 

اين بسته ابزارهای مختلف اندازه 

گيری طول و زاويه قرار داده شده 

ان ضمن آموزش اين آموزدانشاست تا 

 آنها را عملاً تجربه کنند.  مفاهيم

شود تقريب می در اندازه گيری واقعی همچنين يکی از اصلی ترين مفاهيمی که مطرح

بخواهيد اندازه يک کميت را با وسايل مختلف به دست آورند و ان آموزدانش اينکه از است.

اين  آموزنشداشود تا می نتيجه را با هم مقايسه کنند يا به صورت تقريبی بيان کنند باعث

 تر درک کند.مفهوم را عميق

 ردوماژیک وایت ب -09

بسته آموزشی توت فرنگی طوری طراحی شده  کارت تقارن مرکزیو  چرخنده،  هاکارت

ند و رها بنويسرد، بارها و بای آن با استفاده از ماژيک وايت بوآموزان بتوانند رواست تا دانش

 ه عدد ماژيک در سه رنگ قرار داده شده است.پاک کنند. به همين منظور در اين  بسته ، س
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 وايت بوردیهای ب( کارت

 های شطرنجی )یک س.م. و نقطه، نیم س.م. و محور، مثلثی(کارت -0

از صفحات شطرنجی مختلف، برای آموزش 

کاری هندسی، تقارن، رسم کسر، کاشی

نمودارهای ستونی و آموزش مساحت در کتاب 

رت نقطه درسی استفاده شده است. از کا

همچنين برای معرفی و بيان ويژگی اشکال هندسی، آموزش مختصات و تقارن استفاده 

 شود.می

 

 جداول و نمودارها -2

ها و تمرينات زيادی فعاليت

رسم در کتاب درسی نياز به 

 مکانیارزشجدول  ی نظيرجداول

محور رسم يا و  يا جدول تناسب

دارد. از آنجا که و نظاير آن 

در کلاس  الاشکترسيم اين 

آموز کاری دشوار و وقت گير است، اغلب معلمان به تمرينات کتاب اکتفا توسط دانش

آورد تا بتوان تمرينات اين امکان را فراهم میموجود در بسته توت فرنگی  هایکنند. کارتمی

آموز به راحتی با ماژيک وايت بورد آن را متعدد و متنوعی از اين دست، طرح نمود و دانش

 جام دهد و به سرعت پاک کند.ان
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 های محور )محور اعداد صحیح، کسر، اعشار(کارت -9

های کلاسی که نياز به محور در فعاليت

آموزان وقت زيادی را برای وجود دارد، دانش

دهند. استفاده از رسم محور از دست می

های محور اعداد و محور کسر کمک کارت

کند اتلاف وقت کمتری صورت گيرد و می

 آموزان بتوانند تمرينات بيشتری حل کنند.دانش

 

 

 اشکال مخلوط -6

های نمايش کسر و اعداد مخلوط باعث تنوع روش

آموزان تصور بهتری نسبت به اين مفهوم شود دانشمی

توان برای نمايش انواع ها میپيدا کنند. از اين کارت

 ها استفاده کرد.ی آنکسر و عدد مخلوط، مقايسه آنها و انجام اعمال رياضی ساده رو
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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 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 خلاق، معلمان

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

 استفاده از ابزار آمده است.

حه
صف

ره 
ما

ش
 

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

2 

های مکعبمختلف با های د الگوی اعداد زوج و اعداد فرد را به شکلبخواهي آموزدانشاز 

توانيد يک الگو با اين ابزارها بسازيد تا می نشان دهد. همچنين هامهرهيا  آموزشی

 الگوی آن را بيان کند. آموزدانش

يا  2، برای انجام تمرين کارت  جدول تناسبتواند از جدول موجود در آموز میدانش

 مشابه استفاده کند.تمرينات 

3 

های مکعبمختلف با های بخواهيد الگوی اعداد زوج و اعداد فرد را به شکل آموزدانشاز 

 نشان دهد. هامهرهيا  آموزشی

 استفاده کنيد. 1، برای انجام  کاردرکلاس کارت محور اعداد صحیحاز محور 

4 

الگوی زوج و ديگری يک يک  مهرهيا  مکعب آموزشیبخواهيد يکی با  آموزدانشاز دو 

الگوی فرد بسازد. سپس به صورت تصادفی مجموع يک عضو از يک الگو را با يک عضو از 

الگوی ديگر يا از همان الگو را به دست آورند و بررسی کنند در چه صورت اين مجموع زوج و 

 در چه صورت فرد است.

 را بسازد. 3عداد مضرب ، الگوی امهرهيا  آموزشی هایمکعببخواهيد با  آموزدانشاز 

و تقسیم  کارت اعداد 122تا  1جدول اعداد  را روی 3بخواهيد اعداد مضرب   آموزدانشاز 

 رنگ کند.
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5 

 را بسازد. 5يا  4، الگوی اعداد مضرب مهرهيا  آموزشی هایمکعببخواهيد با  آموزدانشاز 

و  کارت اعداد 122تا  1جدول اعداد را روی  5يا  4بخواهيد اعداد مضرب   آموزدانشاز 

 رنگ کند.تقسیم 

6 

و  کارت اعداد 122تا  1جدول اعداد را با استفاده از  1توانند تمرين می انآموزدانش

 انجام دهند. تقسیم

کارت کنيد را به شکل دلخواه روی می بخواهيد الگوی اعدادی که شما بيان آموزدانشاز 

 بسازد. مهرهو  وزشیمکعب آمنشان دهد يا با  س.م.شطرنجی نیم 

7 

 آموزدانشمختلف )به عدد، به حروف، گسترده و ...( بيان کنيد و از های اعدادی را به صورت

 بنويسيد. کارت ارزشمکانیبخواهيد آن را در 

  انجام دهيد. کارت عددرا با استفاده از کنيد های مشابهی که طرح میيا فعاليت 3فعاليت 

بسازد، سپس آن را با دقتی که  کارت عددرقمی با  12يا  9عدد بخواهيد يک  آموزدانشاز 

 گوييد تقريب بزند.می شما

8 

تواند اعداد را ابتدا در می بالای صفحه مشکل داشت، 2ی در کاردرکلاس آموزدانشچنانچه 

 خواسته شده را بيان کند.های بنويسد، سپس ارزش مکانی رقم کارت ارزشمکانی

مشابهی که شما های برای انجام کاردرکلاس و تمرين عداد صحیحکارت محور ااز محور 

 کنيد استفاده کنيد.می طرح

 استفاده کنيد. کارت عددتوانيد از می برای انجام فعاليت

9 

 استفاده کنيد. 1برای انجام فعاليت هايی مشابه تمرين  کارت محور اعداد صحیحاز 

توان می و تمرينات اين صفحهها رکلاسبرای انجام بعضی از کارد کارت ارزشمکانیاز 

 استفاده کرد.

 بسيار سودمند است. 4در پرسش هايی نظير کاردرکلاس  کارت عدداستفاده از 

و کارت علامت مميز را در  کارت عددتوانيد تعداد محدودی می ،5و  4برای گسترش تمرين 

هيد بزرگترين يا کوچکترين قرار دهيد و به صورت يک مسابقه از آنها بخوا آموزدانشاختيار 

 هايشان بسازند.عدد را با کارت

12 

 استفاده کنيد. 1برای انجام تمرين  کارت عدداز 

توان می و تمرينات اين صفحهها برای انجام بعضی از کاردرکلاس کارت ارزشمکانیاز 

 استفاده کرد.
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 برای انجام فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. کارت بخش پذیریاز  11

 برای انجام فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. کارت بخش پذیریاز  12

13 
 برای انجام فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. کارت بخش پذیریاز 

 استفاده کنيد. 4و  3برای انجام کاردرکلاس  کارت عدداز 

 برای انجام فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. کارت بخش پذیریاز  14

15 

پرسش هايی درباره بخش پذيری طرح کنيد. به عنوان مثال از  کارت عدده از با استفاد

، ... رقمی بسازد که 5، 4، 3بخواهيد با استفاده از کارت عددهای دلخواه يک عدد  آموزدانش

توانيد با افزودن شرط به مسأله يا محدود کردن استفاده از می بخش پذير باشد. 9يا بر  3بر 

 اب تر و پيچيده تر کنيد.ارقام مسأله را جذ

 بنويسد. کارت ارزشمکانیتواند عدد حاصل از تمرينات  را در آموز میدانش

16 
جهت مثبت و  کارت نمایش اعداد صحیحبخواهيد  ابتدا در روی محورهای  آموزدانشاز 

 منفی را به دلخواه قرارداد کند، سپس اعداد را روی آن نمايش دهد.

17 

 انجام دهيد. کارت محور اعداد صحیحستفاده از کاردرکلاس را با ا

جهت مثبت و  کارت نمایش اعداد صحیحبخواهيد  ابتدا در روی محورهای  آموزدانشاز 

 منفی را به دلخواه قرارداد کند، سپس اعداد را روی آن نمايش دهد.

18 
محور اعداد  کارتبا استفاده از  آموزدانشطرح کنيد تا  5و  4تمريناتی مشابه کاردرکلاس 

 آنها را پاسخ دهد. کارت نمایش اعداد صحیحيا  صحیح

 اين صفحه استفاده کنيد. اتتمرين شبيهتمريناتی  انجامبرای  کارت محور اعداد صحیحاز  19

22 
 بسازند. مهرهيا  آموزشی هایمکعببخواهيد آن را  آموزدانشالگوهايی را بيان کنيد و از 

 بخش پذيری استفاده کنيد.های هبرای طرح مسأل کارت عدداز 

21 

کارت محور و  کارت ارزشمکانی، کارت جدول اعداد و تقسیم 122تا  1از جدول اعداد 

 کنيدمی و مسائل مشابهی که شما طرح  7و  5، 4به ترتيب برای تمرينات  اعداد صحیح

 توان استفاده کرد.می

 توان استفاده کرد.می 7أله نيز برای مسائلی مشابه مس کارت نمایش اعداد صحیحاز 

قرار دهيد و از او بخواهيد يک عدد با شرايطی  آموزدانشمشخص در اختيار  کارت عددچند 

کنيد )شرايط بخش پذيری مثل سؤالات بالای صفحه( بسازد. از کارت عدد می که شما تعيين

 توان استفاده کرد.می يا تمرينات مشابه نيز 4برای انجام تمرين 
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22 
کارت جدول  122تا  1جدول اعداد توان به صورت نوشتاری روی می ا و سرگرمی رامعم

 نيز انجام داد. اعداد و تقسیم

24 

 اشکالکارت بخواهيد آن را روی  آموزدانشيک کسر يا عدد مخلوط بيان کنيد و از 

برای  آهنربایی کاشی کسراز  نشان دهد. اشکال کسری فومیرنگ کند يا با  مخلوط

 استفاده کنيد.ها و يادآوری مفاهيم نمايش کسر و جمع و تفريق آن آموزش

25 
بخواهيد کسرهای مساوی بنويسد.  آموزدانش، از کارت ساده کردن کسربا استفاده از 

 با استفاده از اين کارت آن را ساده کند. آموزدانشتوانيد يک کسر بيان کنيد تا می همچنين

26 
کارت شطرنجی نیم را روی ها توانند آنمی انآموزدانش برای ملموس تر شدن مسائل،

 شبيه سازی کنند.  س.م.یا یک  س.م.

27 
کارت شطرنجی نیم را روی ها توانند آنمی انآموزدانشبرای ملموس تر شدن مسائل، 

 شبيه سازی کنند.  س.م.یا یک  س.م.

28 

کارت شطرنجی نیم و یک  توانند برای انجام محاسبات و حل مسأله ازمی انآموزدانش

 استفاده کنند. س.م.

يک ستون دو کسر بنويسد های ، در خانهکارت جدول تناسبان بخواهيد در آموزدانشاز 

 يک شود.ها که حاصل ضرب آن

29 

اشکال يا  کارت اشکال مخلوطتوانيد از می برای آموزش مفهوم ضرب دو کسر معکوس،

 استفاده کنيد. کسری فومی

، کسرهای مساوی را نمايش دهد. اشکال کسر فومیبخواهيد با استفاده از  وزآمدانشاز 

 کسرهای مساوی را رنگ کند. کارت اشکال مخلوطتوانيد از او بخواهيد روی می همچنين

يک ستون دو کسر بنويسد های ، در خانهکارت جدول تناسبان بخواهيد در آموزدانشاز 

 يک شود.ها که حاصل ضرب آن

 برای انجام فعاليت اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده شود. ساده کردن کسر،کارت از 

 کسر برای انجام فعاليت اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد. کارت ساده کردناز  32

31 

 استفاده کنيد. کارت عددو تمرينات مشابه آن، از  8و  7برای انجام تمرين 

توان استفاده کرد. همچنين می 3تمريناتی مشابه تمرين  برای انجام کارت جدول تناسباز 

توان می نيز برای انجام تمريناتی مشابه تمرينات اين صفحه کارت ساده کردن کسراز 

 استفاده کرد.
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32 

 اين صفحه استفاده کنيد.های از محور برای انجام فعاليت

مفهوم تقسيم کسر با مخرج مساوی را آموزش دهيد. به  مخلوط اشکالکارت با استفاده از 

بخواهيد روی کارت يک عدد دلخواه مثل هشت سوم را رنگ کند،  آموزدانشعنوان مثال از 

اشکال کسر سپس با دسته بندی بگويد در آن چند تا دو سوم قرار دارد. به همين ترتيب از 

 اده کنيد.توانيد استفمی نيز کسرهای کاشیو خصوصا از  فومی

33 
اشکال کسر يا  کارت اشکال مخلوطتوانيد از می ملموس تر شدن آن برای انجام فعاليت و

 استفاده کنيد. کسرهای کاشیيا  فوم

 برای انجام فعاليت اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد. کارت ساده کردن کسراز  34

35 

استفاده  س.م.کارت شطرنجی نیم وانيد از تمی برای مسائلی که نياز به رسم شکل دارند،

 نيز برای اين قبيل مسائل اشکال کسر فوميا  کارت اشکال مخلوطکنيد. همچنين از 

 توان استفاده کرد.می

 برای انجام فعاليت استفاده کنيد. کارت جدول تناسباز  36

37 
 ه کنيد.برای نمايش اعداد مختلف يا بيان اين اعداد استفاد محور کسرکارت از 

 توانيد استفاده کنيد.می برای انجام محاسبات کارت ساده کردن کسراز 

38 
را مشخص کنيد و از آن برای حل مسائل  س.م.کارت  شطرنجی نیم محدوده ای از 

 فعاليت يا کاردرکلاس استفاده کنيد.

39 

نين از استفاده کنيد. همچ اشکال کسر فومی، از 8برای ملموس شدن مسائلی شبيه مسأله 

 توان استفاده کرد.می 4برای حل بعضی مسائل مانند مسأله  کسر کارت محور

با اعداد اعشاری ها در مسائلی که مفهوم بزرگ تر و کوچک تر بودن کسرها و ارتباط آن

 استفاده کنيد. آهنربایی کاشی کسرتوانيد از می شودمی مطرح

42 
های مساوی و کسرهای بزرگ تر و برای نمايش مفهوم کسر آهنربایی کاشی کسراز 

 کوچک تر استفاده کنيد.

41 
تری به عنوان مربع وفقی استفاده کنيد و تمرينات متنوع س.م.کارت شطرنجی یک از 

 طرح نماييد.
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42 

محدوده ای را مشخص کنيد و از  شطرنجی مثلثیيا  س.م.کارت شطرنجی یک روی 

 ن شکل را نشان دهد.، کسری از آ9بخواهيد مانند تمرين  آموزدانش

رنگ کنيد و با  مخلوط اشکالکارت را برداريد يا روی  اشکال هندسی فومیبخشی از 

 بخواهيد واحد را نشان دهد. آموزدانشاز  11طرح پرسش هايی نظير سؤال 

44 

وارد کرده و  ارزشمکانیکارت بخواهيد آن را در  آموزدانشيک عدد اعشاری بيان کنيد و از 

 ه به عدد( بنويسد.به حروف )ي

بخواهيد يک  آموزدانشصدتايی يا هزارتايی را به عنوان واحد معرفی کنيد سپس از  کونیزنر

 بنويسد. )يا برعکس(. کارت ارزشمکانیعدد اعشاری را با کوئيزنرها بسازد و در 

 فعاليت را انجام دهيد. کارت ارزشمکانیو  کارت عددبا استفاده  45

 فعاليت را انجام دهيد. کارت ارزشمکانیو  عدد کارتبا استفاده  46

47 

استفاده  کارت محور کسرتوانيد از می يا طرح سؤالات مشابه، 4و  1برای حل تمرينات 

 کنيد.

 استفاده کنيد. 4برای انجام تمريناتی مشابه تمرين  کارت نمایش اعداد صحیحاز 

48 

ت  اين صفحه يا تمرينات مشابه ، برای  انجام تمريناکارت ضرب اعشار و نموداراز  

 استفاده کنيد. 

 توانيد برای اين منظور استفاده کنيد.می نيز کوئینزهااز 

49 
، برای  انجام تمرينات  اين صفحه يا تمرينات کوئیزنرهايا  کارت ضرب اعداد اعشاراز  

 مشابه استفاده کنيد.

52 
بيشتر های برای انجام تقسيم کارت جدول اعداد و تقسیمتوانند از می انآموزدانش

 استفاده کنند.

51 
 توانيد استفاده کنيد.می برای انجام محاسبات محور اعداد اعشاریکارت از 

 توانيد استفاده کنيد.می 2برای ملموس تر شدن تمرين  کوئیزنراز 

 بايد استفاده کنيد. کوئیزنربرای آموزش مفهوم تقسيم طبق دستور کتاب از  52

53 
بيشتر در موضوع تقسيم استفاده های برای انجام فعاليت رت جدول اعداد و تقسیمکااز 

 استفاده کنيد. کوئیزنراز ها توانيد برای ملموس تر شدن تقسيممی کنيد. همچنين
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54 

تايی را به عنوان واحد در نظر بگيريد، سپس به کمک کوئيزنرها مفهوم تقسيم  122 کوئیزنر

 اعشاری را آموزش دهيد.

 انجام دهند. کارت جدول اعداد و تقسیمرا در ها توانند تقسيممی انآموزدانش

55 
و ها برای انجام تقسيم کارت جدول اعداد و تقسیمو  کوئیزنرتوانند از می انآموزدانش

 تمرينات مربوط به تقسيم استفاده کنند.

56 
کارت جدول . همچنين از برای انجام فعاليت استفاده کنيد کارت تقسیم عدد بر اعشاراز 

 برای تمرين بيشتر بهره ببريد. اعداد و تقسیم

57 
برای انجام تمرينات اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده  کارت جدول اعداد و تقسیماز 

 کنيد.

 برای شروع فعاليت استفاده کنيد. کارت ساده کردن کسراز  58

64 

اده کنيد. به اين ترتيب که هر شکل را در برای شروع فعاليت استف دوران و طلق کارتاز 

اين های محل مشخص آن رسم کنيد و با دوران جای صحيح آن را بيابيد. ساير فعاليت

 صفحه نيز با کارت دوران قابل انجام است.

قرار دهيد و از او  آموزدانشرا در اختيار  اشکال هندسی فومی، 2برای انجام فعاليت 

روی هم قرار دهد، سپس يک سوزن ته گرد را در محلی که بخواهيد دو شکل يکسان را 

کند مرکز تقارن شکل است فرو کند و با دوران شکل رويی، صحت حدس خود را می گمان

 بررسی کند.

65 

 برای انجام فعاليت استفاده کنيد. آینهبرای انجام کاردرکلاس و از  دوران و طلق کارتاز 

اشکالی بسازند که با هم تقارن مرکزی يا محوری داشته  ژئوبردان بخواهيد روی آموزدانشاز 

برای طرح تمريناتی مشابه کاردرکلاس پايين صحفه  س.م.کارت شطرنجی یک از  باشند.

 استفاده کنيد.

کارت شطرنجی یک را طوری روی  اشکال فومیبخواهيد دو شکل يکسان از  آموزدانشاز 

 رن مرکزی داشته باشند.قرار دهد که نسبت به يک نقطه خاص، تقا س.م.

66 

توان استفاده کرد. همچنين از می برای انجام فعاليت اين صفحه دوران و طلق کارتاز 

 توان استفاده کرد.می گفته شد، 64نيز مانند آنچه در صفحه  اشکال هندسی فومی

 برای انجام تمرينات بيشتر استفاده کنيد. به عنوان مثال از س.م.کارت شطرنجی نیم از 

کنند مرکز تقارن دارد روی آن می ان بخواهيد هر کدام يک شکل دلخواه که فکرآموزدانش

 بکشند و با هم کلاسی خود عوض کنند تا او مرکز تقارن شکل را پيدا کند.
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67 

برای انجام فعاليت يا طرح مسأله تقارن استفاده کنيد. سپس  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 کارت تقارن برای بررسی صحت کارشان استفاده کنند. ان بخواهيد ازآموزدانشاز 

 بخواهيد قرينه آن را بسازد. آموزدانشيک شکل بسازيد و از  ژئوبردروی 

68 
توانيد برای انجام فعاليت يا طرح مسأله تقارن استفاده می س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 کنيد.

69 
و  س.م.کارت شطرنجی نیم  ،دوران و طلق کارتتمرينات اين صفحه با استفاده از 

 به ترتيبی که در صفحات قبل اشاره شد، قابل انجام است. اشکال هندسی فومی

72 

 برای انجام تمرينات اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد. دوران و طلق کارتاز 

يک شکل دلخواه بسازند. سپس با چرخاندن صفحه  ژئوبردتوانند روی می انآموزدانش

 ، دوران يافته شکل را ببينند.ژئوبرد

71 

برای انجام تمرينات اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده  ژئوبرديا  دورانو طلق کارت از 

 کنيد.

را انتخاب کند و روی هم قرار دهد.  اشکال فومیبخواهيد دو شکل يکسان از  آموزدانشاز 

سوزن ته گرد فرو کند. پس  سپس نقطه ای را به عنوان مرکز دوران انتخاب و داخل آن يک

 دوباره بر هم منطبقها از آن با دوران شکل بالايی بررسی کند با چند درجه دوران شکل

 شوند.می

72 

 برای انجام تمرينات اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد. دورانو طلق کارت از 

دارند را نشان دهند و  آنهايی که تقارن چرخشی اشکال فومیبخواهيد از بين  آموزدانشاز 

 شوند.می بگويند هرکدام با چند درجه چرخش بر خود منطبق

 برای انجام تمرينات اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد. دوران و طلق کارتاز  73

74 

کارت شطرنجی نیم اين صفحه روی های برای شروع بحث، فعاليت هايی مشابه فعاليت

 يد.طرح کن س.م.یا یک  س.م.

ان محلی را در ژئوبرد بيان آموزدانشطرح کنيد که در آن نياز باشد  ژئوبرديک بازی با 

 مختلف انجام اين کار و بهترين آن جلب کنيد.های ان را به روشآموزدانشکنند. توجه 

75 

مشخص کند و  س.م.کارت شطرنجی نیم یا یک بخواهيد چند نقطه روی  آموزدانشاز 

ری کند. سپس بگويد برای رفتن از يک نقطه به نقطه ديگر چه مسيری را را نام گذاها آن

 بايد طی کند.

 نيز قابل انجام است. ژئوبرداين فعاليت با 
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76 
، نقاطی که شما مختصات ژئوبرديا  س.م.روی کارت شطرنجی نیم بخواهيد  آموزدانشاز 

 کنيد را مشخص کند.می آن را بيان

77 

کارت شطرنجی نیم با استفاده از  آموزدانشلاس طرح کنيد تا تمريناتی مشابه کاردرک

 آنها را پاسخ دهد. س.م.

بخواهيد آن را در  آموزدانشانتخاب کنيد و از  فومیاشکال از می توانيد يک شکل هندسی 

آن را بيان های قرار دهد و مختصات رأس شطرنجی یک س.م. کارتمحل دلخواهی روی 

 کند.

آن را بيان های بسازد و مختصات رأس ژئوبرديد با کش يک شکل روی بخواه آموزدانشاز 

آموز در گروه توانيد اين فعاليت را به صورت گروهی نيز اجرا کنيد. مثلاً يک دانشمی کند.

يک شکل بسازد، سپس مختصات رؤوس آن را برای همکلاسی خود بيان کند و او بدون 

سازد. در نهايت نتيجه را با هم مقايسه کنند. ديدن شکل دوستش، آن را روی ژئوبرد خود ب

 را به روش های مختلف بيان اين کار جلب کنيد. انآموزدر اين حالت توجه دانش

78 

کارت شطرنجی با استفاده از  آموزدانشتمريناتی مشابه کاردرکلاس يا فعاليت طرح کنيد تا 

 آنها را پاسخ دهد. س.م.نیم 

بخواهيد آن را در  آموزدانشانتخاب کنيد و از فومی  شکالااز  می توانيد يک شکل هندسی

آن را بيان های قرار دهد و مختصات رأس شطرنجی یک س.م. کارتمحل دلخواهی روی 

کند. سپس آن را بدون چرخش جا به جا کند و بررسی کند مختصات جديد رؤوس نسبت به 

 قبل چه تغييری کرده.

79 

کارت شطرنجی با استفاده از  آموزدانشطرح کنيد تا  تمريناتی مشابه تمارين اين صفحه

 آنها را پاسخ دهد. س.م.نیم 

 ژئوبردان بخواهيد شکل را روی آموزدانشمختصات رؤوس يک چند ضلعی را بيان کنيد و از 

 بسازند يا رسم کنند. س.م.کارت شطرنجی نیم يا 

82 

کارت شطرنجی با استفاده از  آموزدانشتمريناتی مشابه تمارين اين صفحه طرح کنيد تا 

 آنها را پاسخ دهد. س.م.نیم 

بخواهيد ابتدا دو شکل يکسان از  آموزدانشتوانيد از می برای شروع بحث تقارن اشکال،

به صورت متقارن قرار دهد، سپس  س.م.شطرنجی یک  کارترا روی  اشکال فومی

 آن را بيان کند.های مختصات رأس

 نيز انجام داد. ژئوبردوان با تمی فعاليت فوق الذکر را
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81 

کارت شطرنجی با استفاده از  آموزدانشتمريناتی مشابه تمارين اين صفحه طرح کنيد تا 

 آنها را پاسخ دهد. ژئوبرديا  س.م.نیم 

 نيز مانند آنچه در صفحه قبل گفته شد س.م.کارت شطرنجی یک و  اشکال فومیاز 

 توانيد استفاده کنيد.می

82 

 از اشکال تواند يک مستطيلآموز میدانش، 1وس تر شدن تمريناتی مثل تمرين برای ملم

ها تغيير مکان دهد و تغيير مختصات رأس س.م.کارت شطرنجی یک را عملًا روی  فومی

 را ببيند.

استفاده کرد. برای ساير تمرينات استفاده  اشکال فومیتوان از می نيز 3برای انجام تمرين 

 مفيد خواهد بود. س.م.ی یک و نیم شطرنجهای کارتاز 

 نيز قابل انجام است. ژئوبردبا ها اين فعاليت

83 
کارت شطرنجی با استفاده از  آموزدانشتمريناتی مشابه تمارين اين صفحه طرح کنيد تا 

 آنها را پاسخ دهد. ژئوبرديا  س.م.نیم یا یک 

84 

کارت شطرنجی با استفاده از  وزآمدانشتمريناتی مشابه تمارين اين صفحه طرح کنيد تا 

 آنها را پاسخ دهد. دوران و طلق کارتو  س.م.نیم 

 نيز قابل انجام است. ژئوبردبا  6تمريناتی نظير تمرين 

88 

بخواهيد در ميان ابزارهای بسته، مواردی که اندازه طول، سطح و حجم آن قابل  آموزدانشاز 

يا  مهره، مکعب آموزشیتوان از می اندازه گيری است را بيان کند. )در اين خصوص

 استفاده کرد(. اشکال فومی

89 

، اندازه مکعب آموزشیتخمين اندازه گيری طول را برای بعضی از ابزارهای جعبه مثل 

طول  کشخطبخواهيد با  آموزدانشو ... به کار بريد، سپس از  فومی اشکال هندسیاضلاع 

 را اندازه گيری کند.ها آن

92 
برای انجام فعاليت اين صفحه و انجام تمرينات مشابه آن،  س.م.شطرنجی یک کارت از 

 استفاده کنيد.

91 

های برای انجام کاردرکلاس يا تمرين شطرنجی مثلثیيا  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

بخواهيد  آموزدانشتوانيد شما نيز يک عدد مخلوط مثال بزنيد و از می مشابه استفاده کنيد.

 نشان دهد.ها ين کارتآن را روی ا
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را روی يکی از دو کارت فوق قرار دهد  فومی اشکال هندسیبخواهيد يکی از  آموزدانشاز 

و مساحت آن را به صورت تقريبی يا به صورت يک عدد مخلوط بر اساس واحد مربع يا مثلث 

 بيان کند.

 توان استفاده کرد.می برای تبديل واحد کارت جدول تناسباز  92

93 

قرار دهيد و  آموزدانشرا به دلخواه انتخاب و در اختيار  فومی اشکال هندسید شکل از چن

از او بخواهيد مساحت آنها را بدون اندازه گيری با هم مقايسه کند. سپس با اندازه گيری 

 صحت حدس خود را بررسی کند.

94 
بخواهيد اين  وزآمدانشداده شده است. ضمن انجام فعاليت از  گسترده چند حجمدر بسته 

 را بسازد.ها حجم

95 

ساخته ايد، برای  احجام یگستردهکارت با استفاده از  از احجامی که در فعاليت صفحه قبل

 انجام کاردرکلاس استفاده کنيد.

استفاده کنيد. همچنين از  3و  2برای ملموس تر شدن کاردرکلاس  های آموزشیمکعباز 

 را تخمين بزند.ها بخواهيد حجم اين مکعب آموزدانش

96 

 توان استفاده کرد.می برای تبديل واحد کارت جدول تناسباز 

و ... را حدس بزند،  مهره، مکعب آموزشیبخواهيد جرم بعضی از ابزارها مثل  آموزدانشاز 

 سپس با اندازه گيری صحت حدس خود را بررسی کند.

97 

استفاده کنيد. ) به عنوان  آموزشی مکعباز  7يا  5برای ملموس شدن مسائلی شبيه مسأله 

مکعب را کنار  4دسی متر است. سپس  1فرض کنيد ضلع يک مکعب  7مثال برای مسأله 

دسی متر بسازيد و مسأله را حل کنيد.( به کمک  2هم قرار داده و يک مکعب با اضلاع 

 گسترش دهيد.ها اين قبيل مسأله های آموزشیمکعب

 های آموزشیمکعبتوانند از می انآموزدانشنيز  6سؤال همچنين برای حل مسائلی شبيه 

 برای تخمين حجم بعضی اشيا استفاده کنند.

98 

، شکل يک دايره که قابل تبديل به متوازی الاضلاع است قرار داده احجام گستردهکارت در 

 شده. برای ملموس تر شدن فعاليت اين صفحه از اين ابزار استفاده کنيد.

که به شکل دايره هستند برای انجام  اشکال فومیو  یک س.م. کارت شطرنجیاز 

 کاردرکلاس استفاده کنيد.
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99 

 دايره ای شکل را به دست آوريد. فومی اشکال هندسیمساحت 

و کنار هم قرار دادن آنها، اشکال ديگری  فومی اشکال هندسیبا استفاده از قطعات 

را به  آموزدانشرا به دست آورد. توجه ها بخواهيد مساحت آن آموزدانشبسازيد، سپس از 

اشکالی با مساحت برابر جلب کنيد. )اشکالی که از کنار هم قرار گرفتن چند شکل مشخص 

 به وجود آمده اند(.

122 
برای انجام فعاليت و کاردرکلاس يا انجام تمرينات مشابه تمرينات اين  اشکال فومیاز 

 صفحه استفاده کنيد.

121 
 3، گسترده يک استوانه قرار داده شده. از آن برای ملموس شدن تمرين مگسترده احجادر 

 استفاده کنيد.

122 
کارت بخواهيد ابتدا روی  آموزدانشبرای انجام بعضی از تمرينات استفاده کنيد. از  گونیااز 

 عمودها را رسم کند.  یک یا نیم س.م. شطرنجی

123 

کارت بخواهيد روی  آموزدانشفاده کنيد. از برای انجام تمرينات است نقالهو  گونیااز 

آن را های يک مثلث يا چند ضلعی رسم کند و ارتفاع یک یا نیم س.م. یا مثلثی شطرنجی

 بهتر ديده شوند(.ها شود ارتفاعمی رسم کند. )استفاده از کارت شطرنجی باعث

125 

 نيز 2مريناتی نظير تمرين برای انجام کاردرکلاس اين صفحه استفاده کنيد. برای ت ژئوبرداز 

 توان از ژئوبرد استفاده کرد.می

يک مثلث يا چند ضلعی رسم  یک یا نیم س.م. کارت شطرنجیبخواهيد روی  آموزدانشاز 

بهتر ها شود ارتفاعمی آن را رسم کند. )استفاده از کارت شطرنجی باعثهای کند و ارتفاع

 ديده شوند(.

 استفاده کنيد. کارت ضرب اعشار و نموداراز  8و  7ين برای انجام تمريناتی مشابه تمر

 توان خطای شکل را نشان داد.می ،س.م.کارت شطرنجی یک با رسم شکل معما روی  128

112 

پرسش هايی نظير کاردرکلاس را به صورت ملموس با  اشکال کسر فوم،با استفاده از 

 تمرين کنيد. آموزدانش

توانيد تمرين می استفاده کنيد. 3انجام کاردرکلاس برای  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 انجام دهيد. کارت شطرنجی مثلثیمشابهی با 
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 استفاده کنند. کارت جدول تناسبتوانند برای انجام تمرينات از می انآموزدانش 111

 استفاده کنند. کارت جدول تناسبتوانند برای انجام تمرينات از می انآموزدانش 112

 برای رسم نمودار استفاده کنند. س.م.کارت شطرنجی نیم توانند از می انآموزدانش 113

115 
برای انجام تمريناتی مشابه کاردرکلاس اين صفحه استفاده  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 کنيد.

116 

بخواهيد بگويد اين  آموزدانشرا رنگ کنيد و از  کارت اشکال مخلوطقسمتی از يک شکل 

توانيد انجام می نيز اشکال فومکل شکل است. مشابه اين تمرين را با قسمت چند درصد 

 دهيد.

 برای آموزش مفهوم درصد و رابطه آن با کسر استفاده کنيد. آهنربایی کاشی کسراز 

118 

کنيد را می بخواهيد درصدهايی که بيان آموزدانشاستفاده کنيد و از  کارت بخش پذیریاز 

 ان دهند.ده در ده نشهای روی مربع

 نيز استفاده کنيد. کارت ضرب اعشار و نمودارمی توانيد برای اين منظور از 

 توان استفاده کرد.می برای انجام بعضی از تمرينات اين صفحه س.م.کارت شطرنجی نیم از  119

 استفاده کنيد. های آموزشیمکعبتوانيد از می 5برای ملموس تر شدن تمرين  122

126 
کارت ضرب توانيد از می کنيدمی عاليت اين صفحه و تمرينات مشابهی که طرحبرای انجام ف

 استفاده کنيد. ژئوبرديا قسمت دايره ای  اعشار و نمودار

127 
برای انجام  ژئوبرديا  کارت ضرب اعشار و نمودارو  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 توان استفاده کرد.می تمرينات اين صفحه

 

 


