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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 کتاب موزشیآهای 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 شدهبوده 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 شدهآی و به صورت دانشموزشآ

 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 رياضیانشتسهيل و تعميق يادگيری د  -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

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

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 مرکزی، آينه، مکعب آموزشیی هندسه و حجم از اشکال هندسی، آشنايی با مفاهيم اوليه

 برند.و صفحات شطرنجی بهره می

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

 تر سازند.آموزانشان را غنیدگيری دانشآسودگی خاطر، يا

 

 

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

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

 رياضی هایالف( ابزار

 توضيحات تعداد نام وسيله يفرد
  عدد 22 آموزشیمکعب  1

  عدد 1 آينه 2

  عدد 1 مرکزی کارت تقارن 3

 ميله 6هم و  ای قابل اتصال بهپايه چرتکه سه ميله 2شامل  سری 1 چرتکه 4

 رنگ 4در  عدد 42 مهره چرتکه و شمارش 5

 رنگ 3در  سری 3 کارت عدد و علامت 6

 ، تايیيک ميليون ،صدهزارتايی .... تايیده ،عدد تکی 22 سری 1 کوئيزنر 7

 1222222 ،....  ، 5222، 1222های اسکناس سری 1 اسکناس 8

  عدد 1 خط کش ميلی متری 9

  عدد 1 نقاله 12

  سری 1 مکانیارزشنوار  11

 در دو رنگ سری 2 اشکال هندسی فومی 12

 در دو رنگ سری 1 اشکال کسر فومی 13

  سری 1 کاشی کسر آهنربايی 14

  عدد 1 تخته آهنی وايت بوردی 15

  سری 1 چرخنده 16

  عدد 1 کيسه احتمال 17

  عدد 1 سکه 18

 صهمراه با برچسب مخصو عدد 3 مکعب احتمال 19

 در سه رنگ عدد 3 ماژيک وايت بورد 22

 های رياضیب( کارت

 نام کارت رديف  کارتنام  رديف
 1اشکال مخلوط  9  1بازی با اعداد  1

 2اشکال مخلوط  12  2بازی با اعداد  2

 محور اعشار 11   3

 اعشار مکانیارزش 12  شطرنجی يک س.م. 4

 جدول تناسب 13  شطرنجی شش ضلعی 5

 نمايش اعشار و مخزن 14  نجی نيم س.م.شطر 6

 تبديل کسر و مخلوط 15  محور کسر 7

 دايره و ساعت ديجيتال 16  ضرب اعداد مخلوط 8
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 «توت فرنگی»ی آموزشی معرفی ابزارهای کمک درسی بسته

 لف( ابزارهای رياضیا

 مکعب آموزشی -0

ی بسيار مناسبی برای آموزش و معرفی احجام وسيله مکعب آموزشی

توان برای آموزش کسر و می رنگی همچنينهای از مکعب هندسی است.

 تناسب نيز استفاده کرد. 

 آینه -2

ضمنا دانش اشکال متقارن استفاده می شود. برای نمايش از آينه 

آموزان می توانند با استفاده از آينه، صحت تشخيص محور تقارن اشکال 

 مختلف را بررسی کنند.

 تقارن مرکزی کارت -9

 آموزدانششود. می کارت برای آموزش تقارن مرکزی استفادهين ااز 

ابتدا بايد شکل مورد نظر را روی صفحه شطرنجی کارت رسم کند، سپس 

قسمت طلقی را روی آن قرار داده و  شکل را روی آن کپی کند. پس از 

 شکل تقارن يافته را به دست آورد.طلق، درجه ای  182آن با دوران 

 چرتکه  -6

ی اعداد و برای شمارش، مقايسهدر اصل که از چرت

برای همچنين شود. جمع و تفريق اعداد استفاده می

ای نمودار ميلهچرتکه به عنوان توان از سرشماری نيز می

در پايه پنجم کاربرد ديگری از چرتکه استفاده کرد. 

توانند می انآموزدانشاين کاربرد معرفی شده است. در 

داده آماری را به صورت ملموس فراگيرند. اين روش در انتقال مفهوم ميانگين  گيری از چندميانگين

 ان دست ورز بسيار مفيد است.آموزدانشخصوصًا برای 

8 

 

14 
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 شمارش مهره چرتکه و -1

رنگی علاوه بر چرتکه، در آموزش کسر و  های از مهره

توان استفاده کرد. همچنين در درس می تناسب نيز

 استفادهها تمال نيز از مهرهاحتمال همراه با کيسه اح

 شود.می

 و علامت کارت عدد -4

از کارت عدد برای نمايش اعداد، انتقال 

و مقايسه اعداد  مکانیارزشمفاهيم 

توان استفاده کرد. اما شايد يکی از می

ترين کاربردهای کارت عدد، حل مهم

آموز به ين قبيل مسائل، دانشهای مختلف دارند. در اهايی است که نياز به عدد سازی با روشمسأله

 کند.های جالبی را کشف میراحتی با جا به جا کردن کارتها، الگوها و نظام

 کوئیزنر -7

ای برای نمايش اعداد کوئيزنر وسيله

و ارزش مکانی ارقام صحيح و آموزش و 

نمايش اعداد اعشاری است. از اين 

وسيله برای انجام محاسبات جمع و 

 استفاده کرد. توان تفريق نيز می

 اسکناس -7

برای آموزش کاربردی عدد و محاسباتی  اسکناسو  از پول

شود. مزيّت استفاده از پول اين نظير جمع و تفريق استفاده می

آموز ضمن انجام اعمال رياضی، با دنيای واقعی نيز است که دانش

کند و کاربرد رياضی را در زندگی واقعی لمس ارتباط پيدا می

زش ارزشِ مکانی ارقام هنگام تخمين يا تقريب زدن يک عدد با استفاده از پول نيز ساده تر آمو کند.می

بدهيد و از او بخواهيد به سرعت  آموزدانشاست. به عنوان مثال اگر تعدادی اسکناس مختلف يه يک 

 تر شروع خواهد کرد.بزرگهای مقدار پول را حدس بزند، او از اسکناس

1232421112111 
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 قالهو ن خط کش میلی متری -3

نقاله  از کش برای اندازه گيری طول و از خط

  شود.ه میدبرای اندازه گيری زوايا استفا

 

 مکانیارزشنوار  -01

برای   ،کوئيزنرنيز مانند  مکانیارزشاز نوار 

اعداد و ارزش مکانی ارقام صحيح نمايش 

مزيت اين وسيله  نسبت به . شوداستفاده می

 تواند به درستی ارزش يک رقم از عدد را درک کند.آموز میانشنمايش عدد با کارت، اين است که د

 

 

 فومی هندسیکسر و اشکال  -00

های اشکال هندسی برای نمايش ويژگی

اشکال، ترکيب اشکال و آموزش مفاهيم محيط و 

 مساحت در نظر گرفته شده است.

 

 و تخته آهنی وایت بوردی آهنربایی سرککاشی  -02

ناسبی برای بسيار م ابزاری کسر هاکاشی

معرفی، آموزش و مقايسه کسرها و 

تواند به می درصدهاست. اين وسيله

تصور خوبی از مقايسه و ارتباط  آموزدانش

 کسر و درصد بدهد.
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 چرخنده -09

آموزان شود. دانشاز چرخنده در درس احتمال استفاده می

های چرخنده را متناسب با تمرينات توانند هر کدام از کارتمی

سپس عقربه را يا تمرينات مشابه رنگ آميزی کنند،  رسیکتاب د

 .با زدن ضربه با انگشت، بچرخانند

 

 

 

 مکعب احتمال، سکه، کیسه احتمال -06

شود. از کيسه احتمال در درس احتمال استفاده می

توانند تعداد مشخصی مهره با رنگ دلخواه آموزان میدانش

ندازند و يا متناسب با تمرينات کتاب درسی، در کيسه بي

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

های سفيدی که بعد از مکعب احتمال )مکعباز سکه و 

توان چسباندن برچسب مخصوص، از آن مانند تاس می

  شود.می احتمال استفاده نيز برای آموزش استفاده کرد(

مطرح شده که انجام بعضی « عادلانه بازی»در پايه پنجم موضوع ديگری از بحث احتمال، با عنوان 

با استفاده از ابزارهای احتمال، ضمن جذاب تر کردن موضوع، به آموزش اين مفهوم ها از اين بازی

 کند.می کمک شايانی

 

 ردوماژیک وایت ب -01

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

ند و پاک کنند. به رها بنويسرد، بارها و بای آن با استفاده از ماژيک وايت بود روآموزان بتوانندانش

 همين منظور در اين  بسته ، سه عدد ماژيک در سه رنگ قرار داده شده است.
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 رياضی هایب( کارت

 بازی با اعداد -0

 استفادهکتاب درسی  2کوچک برای انجام فعاليت اول صفحه های از کارت بازی به همراه مهره

 توانيد از اين کارت برای شروع آموزش اعشار يا کسر نيز استفاده کنيد.می شود. البته با تغيير اعدادمی

 در بسته توت فرنگی دو نوع کارت بازی قرار داده شده که کارکردی شبيه يکديگر دارد.

 اعشار و کسر( ،صحیح)و محور )صحیح و اعشار(  مکانیارزشهای کارت -2

دارد. از آنجا که  يا محور مکانیارزشجداول و تمرينات زيادی در کتاب درسی نياز به ها فعاليت

کاری دشوار و وقت گير است، اغلب معلمان به  آموزدانشتوسط  کلاسدر  جداول يا محورهاترسيم اين 

تمرينات آورد تا بتوان اين امکان را فراهم می و محور مکانیارزشکنند. کارت تمرينات کتاب اکتفا می

رد آن را انجام دهد و وآموز به راحتی با ماژيک وايت بمتعدد و متنوعی از اين دست، طرح نمود و دانش

 به سرعت پاک کند.

 صفحات شطرنجی -9

و محور، باعث تسريع در روند آموزش، خصوصًا  مکانیارزشهای صفحات شطرنجی نيز مانند کارت

 شود.می در کلاس درس

، رسم و الگويابی کاری هندسی، تقارنف، برای آموزش ضرب، کاشیاز صفحات شطرنجی مختل

  و آموزش مساحت در کتاب درسی استفاده شده است. ، مختصاتنمودارهای ستونی

 اشکال مخلوط -6

توان يک عدد مخلوط مخلوط به اين صورت طراحی شده که در هر رديف آن می اشکالکارت 

ی و محاسبه مختلف، مقايسهو اعداد مخلوط  نمايش کسرها ها برایدلخواه را نمايش داد. از اين کارت

 شود.ها استفاده میآن

 تبدیل کسر و مخلوط -1

توان ضمن نمايش اعداد مخلوط و کسر، برای آموزش تبديل کسر، مخلوط و اعشار از اين کارت می

 به يکديگر استفاده کرد.
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 جدول تناسب -4

از به جدول دارند طراحی شده است. از اين کارت اين کارت نيز برای تسريع در حل تمريناتی که ني

 توان استفاده کرد.علاوه بر درس تناسب، در ساده کردن کسر نيز می

 نمایش اعشار و مخزن -7

شود. از اين کارت برای آموزش مفهوم اعشار و نمايش اعداد اعشاری به صورت تصويری استفاده می

 شاری و حجم قابل استفاده است.های کنار اين کارت نيز در آموزش اعداد اعمخزن

 

 

 

 

 

 

 

 «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

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

 تری نيز به اين مجموعه اضافه کرده و به کار بندند.و 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.
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حه
صف

 

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

2 

 ، بازی دو نفره فعاليت را انجام دهيد.کارت بازیاز با استفاده 

بردارد و مقدار آن را به روش های مختلف  اسکناسآموز بخواهيد تعداد مشخصی از دانش

 های مشابه نيز با اسکناس قابل انجام است.و فعاليت 2 بيان کند. فعاليت

عنوان مثال طرح کنيد. به  مکانیارزشيک بازی برای درک مفهوم  عدد کارتبا 

کارت به صورت اتفاقی بيرون بکشند و با آن يک عدد  5ها را بر بزنند و آموزان کارتدانش

 دلخواه بسازند. هر کس عدد بزرگتری ساخت برنده است.

آموزان به درک ارزش يک رقم در يک عدد توجه دادن دانشبرای  مکانیارزشنوار از 

 استفاده کنيد.

3 

کارت کنيد را با های مشابهی که شما طرح میو فعاليت 3فعاليت آموز بخواهيد از دانش

 انجام دهد. و محور مکانیارزش

و  مکانیارزشکارت کنيد، نيز با و تمرينات مشابهی که شما طرح می 2و  1کاردرکلاس 

 قابل انجام است.محور 

 مکانیرزشانوار يا  کوئیزنرمی توانيد از  3برای تسهيل در آموزش مفاهيم کاردرکلاس 

استفاده کنيد. همچنين برای کاربردی شدن و تعميق آموزش مفاهيم اين کاردرکلاس از 

 استفاده کنيد. اسکناس

را با  4توانند کاردرکلاس آموزان میبرای درک بهتر و ملموس جمع اعداد بزرگ، دانش

 انجام دهند. کوئیزنر

 يد.انجام ده عدد کارترا به کمک  2و کاردرکلاس  3فعاليت 

4 

 قابل انجام است. مکانیارزشنوار يا  کارت عدداين صفحه با  2و  1فعاليت 

نوار يا  کوئیزنرهای مشابه را با يا فعاليت 5و  4، 3توانند فعاليت آموزان میدانش

 انجام دهند. مکانیارزش

5 

را مشخص  1مانند تمرين  کارت شطرنجی یک س.م.آموز بخواهيد قسمتی از از دانش

يد و  تمريناتی مشابه اين تمرين را در آن حل کنند. برای تسريع و تسهيل در انجام اين کن

 انجام داد. کارت عددتوان آن را با تمرين می

نيز بسازد. )اعدادی که با تعداد  کوئیزنررا با  2آموز بخواهيد اعدادی مشابه تمرين از دانش

 کوئيزنرهای موجود قابل ساختن باشد(

 استفاده کنند. کوئیزنرتوانند برای انجام کاردرکلاس و تمرين از می آموزاندانش

6 
برای معرفی ميليون و ميليارد استفاده کنيد. کل فعاليت اين  مکانیارزشنوار يا  کوئیزنراز 

 صفحه لازم است با کوئيزنر انجام شود.
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7 

با استفاده از پس شروع کنيد، س مکانیارزشنوار ابتدا با  را 1و کاردرکلاس  4فعاليت 

 برای اعداد مشابه تکرار کنيد. و محور مکانیارزشکارت 

استفاده کنيد. )کوئيزنر هزارتايی کوچک را  کوئیزنر، از 3برای انتقال بهتر مفهوم کاردرکلاس 

 معادل يک ميليون در نظر بگيريد.(

کارت  د يا درآموز بدهيد و از او بخواهيد مقدار آن را بيان کنبه دانش اسکناستعدادی 

را  2های کاردرکلاس بنويسد. )می توانيد برای ملموس شدن موضوع، پرسش مکانیارزش

 ها انجام دهيد(.نيز با اسکناس

8 

 ده هزار ريالی استفاده کنيد. اسکناستوانيد از ، می 4تر شدن کاردرکلاس برای ملموس

 تمرين کنيد. مکانیارزشار نويا  و محور مکانیارزشکارت را با استفاده از  1فعاليت 

کوئیزنر توانيد با استفاده از آموز در مقايسه اعداد دچار مشکل باشد، میدر صورتی که دانش

ها يا ها نيز وجود اسکناستر کنيد. در انجام کاردرکلاسموضوع را برای او روشن اسکناسيا 

خواهيم وز بگوييد وقتی میآمکند. )مثلاً به دانشکوئيزنر به در فهم موضوع بسيار کمک می

ريالی را منهای  12222اسکناس  5ريال کنيم مثل اين است که  32222را منهای  52222

 ريالی کنيم(. 12222اسکناس  3

9 

را روی هم قرار دهد  کارت عددآموز بخواهيد تعدادی ، از دانش1برای ملموس شدن تمرين 

ت هر کارت را تخمين زده و و ضخامت آن را با خط کش به دست آورد. سپس ضخام

 محاسبه کند.

نوار يا  و محور مکانیارزشکارت را با استفاده از  2آموز می تواند تمرين دانش

 انجام دهد. مکانیارزش

 استفاده کنيد. 1برای انجام فعاليت  کارت دایره و ساعت دیجیتالاز  12

 نمايش دهد. ه و ساعت دیجیتالکارت دایرآموز بخواهيد پاسخ کاردرکلاس را روی ازدانش 11

12 

گرم و  122تايی را معادل  122 کوئیزنرهایتوانيد ، می1برای ملموس تر شدن فعاليت 

کيلوگرم در نظر بگيريد و مسأله را حل کنيد. برای  1تايی را معادل  1222کوئيزنرهای 

سانتی متر  12ادل تايی را مع 12متر و کوئيزنر  1تايی را معادل  122نيز کوئيزنر  2فعاليت 

 در نظر بگيريد و مسأله را حل کنيد.

13 
کارت دایره و ساعت تواند از آموز در حل مسائل دچار مشکل شد، میدر صورتی که دانش

 برای تمرين بيشتر استفاده کند. دیجیتال

14 

رسم  کارت شطرنجی یک س.م.الگوهايی مشابه الگوهای اين صفحه طرح کرده و روی 

ها را به دست آورد و با يکديگر مقايسه کند. همچنين آموز بخواهيد محيط آندانشکنيد و از 

آموز بخواهيد محيط آن را پيدا اشکال مختلفی روی اين صفحه مشخص کنيد و  از دانش

 کند.
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15 
رسم  کارت شطرنجی شش ضلعیالگوهايی مشابه الگوهای اين صفحه طرح کرده و روی 

 ها را به دست آورد و با يکديگر مقايسه کند.يد الگو يا محيط آنآموز بخواهکنيد و از دانش

16 

رسم کنيد و از  کارت شطرنجی شش ضلعیالگوهايی مشابه الگوهای اين صفحه روی 

 ها را به دست آورد و با يکديگر مقايسه کند.آموز بخواهيد الگو يا محيط آندانش

آموز بخواهيد رابطه ای بين از دانش الگوهايی ايجاد کنيد و کارت شطرنجی یک س.م. روی

 های کوچک پيدا کند.اين الگو و تعداد پاره خط

17 

رسم  کارت شطرنجی شش ضلعیالگوهايی مشابه الگوهای اين صفحه طرح کرده و روی 

 ها را به دست آورد و با يکديگر مقايسه کند.آموز بخواهيد الگو يا محيط آنکنيد و از دانش

طرح کنيد و از  کارت شطرنجی یک س.م.لگوهای اين صفحه روی الگوهايی مشابه ا

 ها را به دست آورد و با يکديگر مقايسه کند.آموز بخواهيد الگو را ادامه دهد يا محيط آندانش

 انجام دهيد. کوئیزنرهاتوانيد برای ملموس تر شدن موضوع با را می 7تمرين  19

 صفحه و اشکال مشابه استفاده کنيد.برای تعيين تقارن اشکال اين  آینهاز  22

22 

 انجام دهيد. کارت محور کسرفعاليت اين صفحه را با محورهای مختلف 

کارت تبدیل کسر و يا  کارت اشکال مخلوطهای مختلف فعاليت اين صفحه را با شکل

برای انجام فعاليت استفاده  کسرهای کاشیتوانيد از می انجام دهيد. همچنين مخلوط

 کنيد.

23 

 کارت محور کسربخواهيد آن را روی محور  آموزدانشيک عدد مخلوط بيان کنيد و از 

 نشان دهد.

رنگ  کارت اشکال مخلوطبخواهيد آن را روی  آموزدانشيک عدد مخلوط بيان کنيد و از 

ان را به روش های مختلف نمايش آموزدانشآميزی کند و به صورت کسری بيان کند. توجه 

 جلب کنيد.يک عدد مخلوط 

 .کنيد را بسازند، عدد مخلوطی که شما بيان میفوم اشکال کسرآموزان بخواهيد با از دانش

کارت تبدیل کسر و بخواهيد آن را روی  آموزدانشيک عدد مخلوط بيان کنيد و از 

 نشان داده و به صورت کسر بيان کند و برعکس. مخلوط

 .برای نمايش اعداد مخلوط استفاده کنند کسرهای کاشیتوانند در گروه از می انآموزدانش

24 

ان بخواهيد با استفاده از آموزدانشفعاليت هايی مشابه فعاليت اين صفحه طرح کنيد و از 

 به آن پاسخ دهند. اشکال کسر فومیيا  کارت اشکال مخلوط، کارت محور کسر

اشکال کسر لوط از تر از واحد به عدد مختر از مفهوم تبديل کسر بزرگبرای درک ملموس

 استفاده کنيد. کارت تبدیل کسر و مخلوطيا  فومی
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25 

، کارت اشکال مخلوط، کارت محور کسربرای انجام تمرينات اين صفحه می توانيد از 

 استفاده کنيد. اشکال کسر فومیو  کارت تبدیل کسر و مخلوط

 اشکال کسرمک آموزان به ک، تمرينات مشابهی طرح کنيد تا دانش2مانند کاردرکلاس 

 به آن پاسخ دهند. فومی

26 

کارت محور ، اشکال کسر فومیتوانيد از می برای ملموس شدن تمرينات اين قسمت

 استفاده کنيد.  کارت اشکال مخلوطيا  کارت تبدیل کسر و مخلوط، کسر

 رکسهای کاشیتوانيد علاوه بر ابزارهای فوق، از می برای يادآوری نحوه مقايسه دو کسر نيز

 نيز استفاده کنيد.

27 
اشکال و  کارت محور کسر، کارت تبدیل کسر و مخلوط، کارت اشکال مخلوطاز 

 توانيد برای انجام فعاليت های اين صفحه استفاده کنيد.می کسر فومی

28 

اشکال و  کارت محور کسر، کارت تبدیل کسر و مخلوط، کارت اشکال مخلوطاز 

 فعاليت های اين صفحه استفاده کنيد.توانيد برای انجام می کسر فومی

)مثلاً مربع يا دايره(،  اشکال کسر فومیآموزان بخواهيد با يک شکل مشخص از از دانش

يک عدد مخلوط دلخواه بسازند. سپس در گروه بخواهيد اين اعداد را با هم جمع کنند. در 

 و کنيد.دهند گفتگهای مختلفی که آنها با هم اين کار را انجام میمورد روش

 نيز استفاده کنيد. کارت اعداد اعشاری و مخزناز قسمت مخزن  2برای انجام فعاليت 

29 

توانيد برای انجام می اشکال کسر فومیو  کارت محور کسر، کارت اشکال مخلوطاز 

 فعاليت های اين صفحه استفاده کنيد.

مربع يا دايره(، يک  آموزان بخواهيد با يک شکل مشخص از اشکال کسر فومی )مثلاً از دانش

عدد مخلوط دلخواه بسازند. سپس در گروه بخواهيد اين اعداد را از هم کم کنند. در مورد 

 دهند گفتگو کنيد.های مختلفی که آنها با هم اين کار را انجام میروش

32 
اشکال و  کارت محور کسر، کارت تبدیل کسر و مخلوط، کارت اشکال مخلوطاز 

 د برای انجام فعاليت های اين صفحه استفاده کنيد.توانيمی کسر فومی

31 

اشکال و  کارت محور کسر، کارت تبدیل کسر و مخلوط، کارت اشکال مخلوطاز 

 های اين صفحه استفاده کنيد.توانيد برای انجام فعاليتمی کسر فومی

رينات برخی تمرينات اين صفحه )مانند مقايسه اعداد مخلوط يا جمع و تفريق آنها( يا تم

 بهتر قابل درک است. فوم کسر اشکالکنيد با استفاده از مشابهی که شما طرح می

32 

مشابه برای انجام فعاليت اين صفحه  فومی اشکال کسرتوانند در گروه از می انآموزدانش

 استفاده کنند.

را کنار تا ربع دايره(  3)مثلاً  فوم اشکال کسران بخواهيد چند قطعه مشابه از آموزدانشاز 

 هم قرار دهند و برای آن يک ضرب بنويسند. 
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ان بخواهيد به صورت فردی يا در گروه با آموزدانشيک ضرب ساده روی تخته بنويسيد و از 

 اشکال خود آن را مدل سازی کنند.

نويسيد را می که شما روی تختههايی اين صفحه يا ضربهای ان بخواهيد ضربآموزدانشاز 

 ، نمايش دهند.کارت اشکال مخلوطال روی با رنگ کردن اشک

 کارت محور کسران بخواهيد از آموزدانشمشابه فعاليت بالای صفحه از های با طرح فعاليت

 برای حل آن استفاده کنند.

33 

مشابه را با استفاده از های توانند فعاليت اين صفحه يا فعاليتمی ان در گروهآموزدانش

 مدل سازی کنند. کارت اشکال مخلوطيا  کسر کارت محور، اشکال کسر فومی

 2در 2گوييد )مثلًا می را به صورتی که های آموزشیمکعببخواهيد  آموزدانشابتدا از 

به هايی کنيد، با مکعبمی را که شما بيانها ( روی هم بچيند. سپس کسری از مکعب3در

 ف اين کار جلب کنيد.مختلهای ان را به روشآموزدانشرنگ ديگر جايگزين کند. توجه 

 طرحی ايجاد کنند که کسری از آن که شما بيان مهرهان بخواهيد با دو رنگ آموزدانشاز 

ان را به ارتباط کسر رنگ ديگر با اين کسر آموزدانشکنيد به يک رنگ خاص باشد. توجه می

 جلب کنيد.

34 

کارت واهيد آن را روی ان بخآموزدانشيک مسأله مشابه فعاليت يا يک ضرب طرح کنيد و از 

 نمايش دهند. س.م.شطرنجی یک 

يا با  کارت اشکال مخلوطان بخواهيد آن را روی آموزدانشيک ضرب کسر بنويسيد و از 

 نمايش دهند. اشکال کسر فومیاستفاده از 

را عدد يک در نظر  و محور مکانیارزشکارت ان بخواهيد نقطه ای از محور آموزدانشاز 

کنيد را روی آن نشان دهند. )مشابه تمرين آخر می ب کسری که شما بيانبگيرند. سپس ضر

 (1کاردرکلاس 

35 

اشکال کسر توانند برای درک بهتر و ملموس شدن تمرينات اين صفحه از می انآموزدانش

 و محور مکانیارزشکارت يا  کارت اشکال مخلوط، س.م.کارت شطرنجی یک ، فومی

 استفاده کنند.

36 

ان بخواهيد در آموزدانش، مفهوم تقسيم کسر را آموزش دهيد. از اشکال فومده از با استفا

 مربوط به تقسيم کسر را مدل سازی کنند.های گروه فعاليت

کارت محور های ان بخواهيد از محورآموزدانشطرح کنيد و از  2مشابه فعاليت هايی فعاليت

 برای انجام آن استفاده کنند. کسر

کارت توانند برای به کارگيری راهبرد رسم شکل برای حل تمرينات، از می انآموزدانش

 استفاده کنند. اشکال مخلوط

کارت اعداد اعشاری و توانيد از مخزن می ،2مشابه کاردرکلاس هايی برای انجام فعاليت

 استفاده کنيد. مخزن
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37 
رت شطرنجی کاو از  2و فعاليت  1برای مدل سازی کاردرکلاس  کارت اشکال مخلوطاز 

 توانيد استفاده کنيد.ها میو مسائل مشابه آن 1برای مدل سازی فعاليت  س.م.یک 

38 

برای مدل   کارت تبدیل کسر و مخلوطيا  کارت اشکال مخلوطتوانند از می انآموزدانش

 يا حل تمرينات اين صفحه استفاده کنند. 2مشابه فعاليت هايی سازی فعاليت

برای مدل سازی فعاليت استفاده کنيد. )در اين  اشکال کسر فومتوانيد از می همچنين

 صورت با توجه به اينکه تعداد قطعات کم است، بهتر است اين کار در گروه انجام شود(.

39 

کارت توانند برای درک بهتر و ملموس شدن تمرينات اين صفحه از می انآموزدانش

 کارت محور کسريا  اشکال کسر فومی، کارت اشکال مخلوط، س.م.شطرنجی یک 

 استفاده کنند.

42 
کارت ضرب اعداد ان بخواهيد فعاليت و کاردرکلاس اين صفحه را با استفاده از آموزدانشاز 

 حل کنند. مخلوط

41 

ان بخواهيد مثلاً سه پنجم يک آموزدانشبرای آموزش مفهوم ساده کردن ضرب کسرها، از 

را رنگ کنند. سپس دو سوم آن را با پاک کردن مقدار اضافه  کارت اشکال مخلوطدايره از 

 نشان دهند. 

کارت شطرنجی های مشابه را به کمک توانند فعاليت اين صفحه يا فعاليتآموزان میدانش

 نيز حل کنند. س.م.یک 

42 
اشکال کسر يا  کسرهای کاشی، کارت اشکال مخلوطبخواهيد با استفاده از  آموزدانشاز 

 کسرهای مساوی بسازند. سپس ارتباط اين کسرها را بيان کنند.، فومی

43 
کارت محور توانند برای درک بهتر و ملموس شدن تمرينات اين صفحه از می انآموزدانش

 استفاده کنند. اشکال کسر فومیيا  کسرهای کاشی، کارت اشکال مخلوط، کسر

44 

رت محور ن تمرينات اين صفحه از کاتوانند برای درک بهتر و ملموس شدمی انآموزدانش

اشکال يا  کارت تبدیل کسر و مخلوط، کسرهای کاشی، کارت اشکال مخلوط، کسر

 استفاده کنند. کسر فومی

45 
کارت محور توانند برای درک بهتر و ملموس شدن تمرينات اين صفحه از می انآموزدانش

 ند.استفاده کن اشکال کسر فومیيا  کارت اشکال مخلوط، کسر

46 
توانيد می مشابه معمای اين صفحههای برای انجام فعاليت س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 استفاده کنيد.

48 

ان بخواهيد تعدادی آموزدانشرا مشخص کنيد و از  س.م.کارت شطرنجی یک قسمتی از 

 رنگی به سفيد را بيان کنند. همچنينهای آن را رنگ کنند و نسبت خانههای از خانه

ان بخواهيد آن را روی اين کارت آموزدانشتوانيد يک نسبت مشخص بيان کنيد و از می

 نشان دهند.
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49 

 کنيد بردارند.می رنگی به نسبتی که شما بيان مهرهان بخواهيد دو سری آموزدانشاز 

گوييد میدر دو رنگ به نسبتی که شما  مکعب آموزشیبخواهيد دو رديف  آموزدانشاز 

 د.بچين

 یک س.م. کارت شطرنجیکنيد را روی می ان بخواهيد نسبتی را که شما بيانآموزنشدااز 

 مختلف اين کار جلب کنيد.های ان را به روشآموزدانشنشان دهند. توجه 

52 

اشکال هندسی و  اشکال کسر، تمريناتی که با 3و تمرين  1، تمرين2مشابه کاردرکلاس 

 قابل انجام باشد طرح کنيد. فومی

 طرح کنيد. 2تمريناتی مشابه تمرين  و محور مکانیارزشکارت حور روی م

51 
 که شما انتخاب اشکال کسر و هندسی فومیرا برای  7بخواهيد سؤال  آموزدانشاز 

 کنيد )اشکال متشابه( انجام دهد.می

52 

 نشان دهند. اشکال کسر فومیمساوی را با های ان بخواهيد نسبتآموزدانشاز 

)مثلاً دايره سه قسمتی و  کارت اشکال مخلوطان بخواهيد روی دو شکل از زآمودانشاز 

مساوی  )مثلًا دو سوم آن( را رنگ کنند و برای هر کدام يک کسر های شش قسمتی(، قسمت

 بيان کنند.

( را 4´3)مثلاً يک مستطيل  س.م.کارت شطرنجی یک ان بخواهيد قسمتی از آموزدانشاز 

از آن )مثلاً دو سوم آن( را رنگ کنند. سپس از آنها بخواهيد مشخص کرده و کسر مشخصی 

 مختلف بيان کرده و آن را ساده کنند.های رنگی به کل را به صورتهای نسبت خانه

 توانيد استفاده کنيد.می نيز کسرهای کاشیمساوی از های برای معرفی و بيان نسبت

53 

کارت ، یک س.م. کارت شطرنجی، چینه، مهرهان بخواهيد با استفاده از آموزدانشاز 

نشان دهند دو نسبتی که شما  اشکال کسر فومیيا  های کسر، کاشیاشکال مخلوط

 کنيد )به عنوان مثال دو سوم و چهار ششم( مساويند.می بيان

54 
 آموزدانشقرار دهيد و از  آموزدانشدر دو يا سه رنگ در اختيار  چینهيا  مهرهتعدادی 

 مساوی بيابد.های ته بندی مناسب برای آن نسبتبخواهيد با دس

55 
 توانيد استفاده کنيد.می 8مشابه تمرين  تمريناتبرای انجام  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

 استفاده کنيد. 7برای انجام تمرين مشابه  فومی هندسی کسر و اشکالاز اشکال متشابه 

56 

 استفاده کنيد. سر یا هندسی فومیاشکال کتوانيد از می ،2برای ملموس شدن فعاليت 

کارت کنيد را در می توانند تمرينات اين صفحه يا تمريناتی که شما طرحمی آموزاندانش

 حل کنند. جدول تناسب

57 

، الگوهايی رسم کارت شطرنجی شش ضلعیيا  س.م.کارت شطرنجی یک با استفاده از 

 دهند يا خير.می يک تناسب را تشکيل بخواهيد بگويد آيا اين الگوهای آموزدانشکنيد و از 

 توان استفاده کرد.می برای انجام تمرينات کارت جدول تناسباز 
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58 
ان آموزش دهيد آموزدانشبه  طراحی کنيد و يک بازی خريد و فروش اسکناساستفاده از  با

 کند.می در خريد و فروش قيمت کل با قيمت واحد به صورت متناسب تغيير

 حل کنند. کارت جدول تناسبرا در  آن تواند تمرينات اين صفحه يا مشابهمی آموزدانش 59

61 

را مشخص کنيد و قسمتی از آن را رنگ کنيد.  شطرنجی یک س.م. کارتمحدوده ای از 

ان بخواهيد يک بار به صورت دقيق و بار ديگر به صورت تقريبی، مقدار آموزدانشسپس از 

 کند.رنگ شده را به صورت درصد بيان 

 کارت جدول تناسبتوانند تمرينات اين صفحه يا تمرينات مشابه را در می آموزاندانش

 حل کنند.

62 
مفهوم درصد را در قالب  طراحی کنيد و يک بازی خريد و فروش اسکناسبا استفاده از 

 ان آموزش دهيد.آموزدانشتخفيف، سود و زيان به 

63 

را به صورتهای ديگر  3تخاب کنيد و کاردرکلاس را ان س.م.کارت شطرنجی نیم قسمتی از 

 تمرين کنيد. آموزدانشبا 

نشان دهيد و از او بخواهيد بگويد اين  آموزدانشرا به  فومی اشکال کسرقسمتی از يکی از 

 قسمت چند درصد شکل کامل است.

از  ای از يک شکل کاملان بخواهيد قطعهآموزدانشيک عدد به صورت درصد بيان کنيد و از 

 که به درصدی که شما بيان کرده ايد نزديک تر يا مساوی است را نشان دهند. اشکال فومی

کارت اشکال ان بخواهيد آن را روی آموزدانشيک عدد به صورت درصد بيان کنيد و از 

توانيد قسمتی از اين کارت را رنگ می در مناسب ترين محل رنگ کنند. همچنين مخلوط

 بخواهيد آن را به صورت درصد بيان کند. آموزدانشکنيد و از 

 برای مقايسه و ارتباط کسر و درصد استفاده کنيد. کسرهای کاشیاز 

64 

اين تمرين را درباره آن اجرا های ، کنار هم قرار دهيد و پرسش1مانند تمرين  چینهتعدادی 

 کنيد.

ان بخواهيد آموزنشدامختلف به صورت تصادفی انتخاب کنيد و از های در رنگ مهرهتعدادی 

 بيان کرده و مجموع اين درصدها را محاسبه کنند.ها درصد هر رنگ را نسبت به کل مهره

65 

ان بخواهيد آموزدانشمختلف به صورت تصادفی انتخاب کنيد و از های در رنگ مهرهتعدادی 

 .به صورت تقريبی بيان کنند و برعکسها درصد هر رنگ را نسبت به کل مهره

 کارت جدول تناسبتوانند تمرينات اين صفحه يا تمرينات مشابه را در می موزانآدانش

 حل کنند.

66 

يک مستطيل طلايی روی « فرهنگ خواندن»بخواهيد بعد از خواندن متن  آموزدانشاز 

رسم کند. سپس از او بخواهيد بررسی کند آيا در  س.م.یک و  س.م.ارت شطرنجی نیم ک

 ، مستطيل طلايی وجود دارد يا خير.و کسری فومی اشکال هندسیهای مستطيل
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67 
اين صفحه چند خط های بررسی کند شکل آینهبخواهيد برای شروع به کمک  آموزدانشاز 

 تقارن دارد.

68 

 بررسی کنند. آینهتوانند پس از انجام فعاليت، صحت آن را با می انآموزدانش

، يک خط به عنوان خط تقارن س.م.کارت شطرنجی یک آموزان بخواهيد وسط از دانش

 کنيد را رسم کنند.رسم کنند. سپس متقارن  اشکالی که مشخص می

69 

 بررسی کنند. آینهتوانند پس از انجام فعاليت، صحت آن را با می انآموزدانش

کارت شطرنجی کنيد با استفاده از های مشابهی که طرح میفعاليت اين صفحه و فعاليت

 جام است.قابل ان س.م.یک 

72 

 خط تقارن اشکال کتاب، اشکال ديگری که شما رسم آینهان بخواهيد به کمک آموزدانشاز 

 را بيابند. اشکال هندسی فومیکنيد يا می

 بررسی کنند. آینهتوانند پس از انجام تمرينات، صحت آن را با می انآموزدانش

کارت شطرنجی ا استفاده از کنيد بکاردرکلاس اين صفحه و تمرينات مشابهی که طرح می

 قابل انجام است. س.م.یک 

 بررسی کنند. آینهتوانند پس از انجام تمرينات، صحت آن را با می انآموزدانش 71

72 

 بررسی کنند. آینهتوانند پس از انجام تمرينات، صحت آن را با می انآموزدانش

ب يا اشکال ديگری که شما خط تقارن اشکال کتا آینهان بخواهيد به کمک آموزدانشاز 

 کنيد را بيابند.می رسم

بخواهيد متقارن  آموزدانش، اشکال ناقصی رسم کنيد و از س.م.کارت شطرنجی یک روی 

 کنيد رسم کند.آن را نسبت به خطی که مشخص می

 انآموزدانشو اشکال کسر، تصاوير زيبايی خلق کنند.  آینهان بخواهيد به کمک آموزدانشاز 

به صورت مثلث يک زيبابين بسازند و اين  آینهنند در گروه و با کنار هم قرار دادن سه توامی

 فعاليت را تکرار کنند.

مشخص کنند و تعدادی از  س.م.کارت شطرنجی نیم ان بخواهيد قسمتی از آموزدانشاز 

آن را به صورت اتفاقی رنگ کنند. سپس از هم گروهی خود بخواهند بررسی کند های خانه

 يا اين شکل محور تقارن دارد يا خير.آ

 برای انجام فعاليت و کاردرکلاس استفاده کنيد. تقارن مرکزیکارت از  73

74 

 برای انجام فعاليت و کاردرکلاس استفاده کنيد. کارت تقارن مرکزیاز 

 استفاده کنيد. چرخندهتوانيد از می برای انجام تمرين

رکلاس، قسمتی را رنگ آميزی کنيد و از مانند کارد یک س.م. کارت شطرنجی روی

بخواهيد رنگ آميزی را طوری کامل کند که نسبت به يک نقطه مشخص متقارن  آموزدانش

 باشد.
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75 

را انتخاب کند، سپس آن را  فومی اشکال هندسی هایبخواهيد يکی از مثلث آموزدانشاز 

مشترک داشته باشند و  روی کاغذ قرار داده و سه زاويه آن را طوری رسم کند که رأس

 دهند يا خير.می بررسی کند آيا اين سه زاويه کنار هم يک زاويه نيم صفحه را تشکيل

ان بخواهيد در گروه، سه آموزدانشتوان انجام داد: از می فعاليت فوق را به اين صورت نيز

بررسی  مثلث يکسان انتخاب کنند و با کنار هم قرار دادن سه زاويه مختلف اين مثلث ها،

 شود يا خير.می درجه 182ها کنند آيا مجموع آن

76 
را  فومی اشکال هندسی هایبخواهيد با استفاده از نقاله دو زاويه از مثلث آموزدانشاز  

 اندازه گيری کند، سپس اندزاه زاويه سوم را محاسبه کند.

 نيمسازها را رسم کند. نقالهبايد با استفاده از  آموزدانش 77

79 

ی اشکال هندسان بخواهيد آن را از بين آموزدانشنام يک چند ضلعی را ببريد و از 

 شان پيدا کرده و نشان دهند.یفوم

ان بخواهيد آموزدانشيک ويژگی از اشکال هندسی )مثلاً برابر بودن اضلاع( را ذکر کنيد و از 

 شان دهند.ن اشکال هندسی فومیاز بين که آن ويژگی را دارند را هايی چند ضلعی

82 

 آموزدانشبرای اندازه گيری مجموع زاويه مثلث ذکر شد، از  75مانند دو روشی که در صفحه 

 را به دست آورند. فومی هندسی اشکاليک چهارضلعی از های بخواهيد مجموع زاويه

توانند با قرار دادن دو مثلث کنار هم و ساختن يک می انآموزدانشبه عنوان روش سوم 

 چهارضلعی را به دست آورند.های ی، مجموع زاويهچهارضلع

کنار هم، يک متوازی الاضلاع  اشکال فوماز  بخواهيد با قرار دادن چهار مثلث آموزدانشاز 

 نتيجه بگيرند، قطرها منصف همند.ها بسازند. سپس با مقايسه اضلاع مثلث

81 

 انيد استفاده کنيد.تومی «ب»برای انجام فعاليت قسمت  س.م.کارت شطرنجی نیم از 

که قطر منصف دارند را هايی چهارضلعی اشکال هندسی فومیبخواهيد از بين  آموزدانشاز 

 که قطر منصف ندارند جدا کنند.هايی از چهارضلعی

ان بخواهيد در صورت امکان به صورت فردی و در غير اين صورت در گروه، با آموزدانشاز 

، مربع، لوزی و اشکال هندسی یا کسر فومی از انتخاب چهار مثلث مناسب مساوی

 مستطيل بسازند و با توجه به مساوی بودن مثلث ها، منصف بودن قطرها را نتيجه بگيرند.

82 

اشکال هندسی یا کسر از  ان بخواهيد با کنار هم قرار دادن دو مثلث مناسبآموزدانشاز 

ررسی کنند آيا قطر نيمساز است ، لوزی و مربع بسازند. سپس با انطباق اين دو مثلث بفومی

 يا خير. )می توانيد اين فعاليت را برای متوازی الاضلاع و مستطيل نيز انجام دهيد.(

83 

انتخاب کند، سپس با  اشکال هندسی فومی از بخواهيد يک شکل هندسی آموزدانشاز 

 د.را بدون اندازه گيری محاسبه کنها اندازه گيری يک يا دو زاويه، ساير زاويه

های آن را بيان کنند. همچنين شما آموزان يک چهارضلعی را انتخاب کنند و ويژگیدانش
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هايی که آن ويژگی را دارند را آموزان چهارضلعیتوانيد ويژگی خاصی را بيان کنيد و دانشمی

 نشان دهند.

ده استفا آینهاز  5و تمرين  3تواند برای بررسی صحت پاسخ خود در تمرين آموز میدانش

 کند.

استفاده کنيد. )به  اشکال هندسی فومیتوانيد از می ،5برای انجام تمرينات مشابه تمرين 

بخواهيد با قرار دادن يک مثلث کنار آن يک  آموزدانشعنوان مثال يک مثلث برداريد و از 

 مستطيل بسازد(.

 استفاده کرد. 1توان برای حل يا بررسی صحت پاسخ تمرين می آینهاز  84

85 

بررسی کنند کدام شکل محور تقارن دارد. برای  آینهان بخواهيد به کمک آموزدانشاز 

 توانيد از اشکال فومی نيز استفاده کنيد.می گسترش تمرين

 استفاده کرد. آینهتوان از می برای بررسی خطوط تقارن اشکال اين صفحه

 بررسی کند. آینهاز تواند تقارن موجود در معما را با استفاده آموز میدانش 86

88 

کارت اشکال ان بخواهيد آن را روی آموزدانشيک عدد اعشاری )يا مخلوط( مثال بزنيد و از 

نشان دهند و به صورت مخلوط و کسر )يا  کارت تبدیل کسر و مخلوطيا  مخلوط

 اعشاری( بنويسند.

تمريناتی مشابه )خصوصاً در گروه( برای انجام  کسرهای کاشیتوانند از می انآموزدانش

 فعاليت اين صفحه استفاده کنند.

89 

ان آموزدانشفعاليت يا تمريناتی مشابه کاردرکلاس و فعاليت اين صفحه طرح کنيد و از 

 آن را انجام دهند. کارت اعداد اعشاری و مخزنبخواهيد با استفاده از 

در نظر بگيريم، تايی را معادل يک واحد  1222تايی يا  122تايی،  12 کوئیزنرچنانچه 

در نظر گرفت. به اين ترتيب با  221/2، يا 21/2، 1/2توان کوئيزنرهای کوچک را معادل می

توان مفهوم اعداد اعشار، مقايسه آنها و انجام عمليات روی آنها را استفاده از کوئيزنر می

 آموزش داد.

92 

کارت اعداد اعشاری و  ان بخواهيد آن را رویآموزدانشيک عدد اعشاری مثال بزنيد و از 

 رنگ کنند. مخزن

کارت محور اعداد ان بخواهيد آن را روی آموزدانشيک عدد اعشاری مثال بزنيد و از 

 نشان دهند. اعشاری

بخواهيد عدد اعشاری متناظر با آن را  آموزدانشنشان دهيد و از  مذکور يک نقطه روی محور

 در گروه انجام دهند.توانند اين کار را می انآموزدانشبيان کند. 

توانيد برای آموزش مفاهيم اين صفحه می گفته شد 92مانند آنچه در صفحه  کوئیزنراز 

 استفاده کنيد.
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91 

جدول ان بخواهيد با قرار دادن آن در آموزدانشاعداد اعشاری مختلف مثال بزنيد و از 

 را با هم مقايسه کنند.ها آن اعشار مکانیارزش

کارت  ان بخواهيد آن را روی آموزدانشسه رقم اعشار بيان کنيد و از  يک عدد اعشاری تا

 نشان دهند. اعشار مکانیارزشکارت رنگ کنند. و در  اعداد اعشاری و مخزن

توانيد برای آموزش مفاهيم اين صفحه می گفته شد 92مانند آنچه در صفحه  کوئیزنراز 

 استفاده کنيد.

92 

 محورکارت محورهای ان بخواهيد آن را روی آموزدانشاز يک عدد اعشاری مثال بزنيد و 

 نشان دهند و برعکس. اعشار

استفاده کنيد. )در اين  کوئیزنرهاتوانيداز می برای انتقال مفهوم گسترده نويسی اعداد اعشار،

 تايی را معادل يک واحد در نظر بگيريد.( 1222صورت کوئيزنر 

93 

 کارت اعداد اعشار و مخزن، اعشار مکانیارزشکارت ، کارت محور اعداد اعشاریاز 

های برای آموزش مفاهيم جمع اعشار و انجام فعاليت اين صفحه و فعاليت کوئیزنرهاو 

 کنيد استفاده کنيد.می مشابهی که شما طرح

94 
توانيد استفاده می برای انجام فعاليت و تمرين اين صفحه اعشار مکانیارزشکارت از 

 کنيد.

95 

برای انجام   کارت محور اعشاريا  اعشار مکانیارزشکارت توانند از می انآموزدانش

 کنيداستفاده کنند.می مشابهی که شما طرحهای فعاليت اين صفحه يا فعاليت

های رياضی جالبی توانيد بازیمی استفاده کنيد. همچنين کارت عدداز  4برای انجام تمرين 

آموزان بخواهيد با تعداد مشخصی کارت و يک علامت از دانش ها مطرح کنيد. مثلاًنيز با کارت

مميز، بزگترين و کوچکترين عدد ممکن را بسازند. يا چند رقم کنار هم بچينيد و از 

آموزان بخواهيد بين آنها علامت جمع، تقريق و مميز طوری قرار دهند که حاصل يک دانش

 عدد مشخص شود. 

96 
کارت اعداد اعشار و و  کوئیزنرها، ارت محور اعشارک، اعشار مکانیارزشکارت ز ا

 برای آموزش تفريق اعشار استفاده کنند. مخزن

97 

برای انجام فعاليت اين صفحه يا  اعشار مکانیارزشکارت توانند از می انآموزدانش

 کنيداستفاده کنند.می مشابهی که شما طرحهای فعاليت

را با استفاده از خط کش به دست  دسی فومیاشکال هنان بخواهيد محيط آموزدانشاز 

 آورند. اشکالی را انتخاب کنيد که اندازه همه يا بعضی از اضلاع آن اعشاری باشد.

ان قرار دهيد و از آنها آموزدانشو علامت در اختيار  کارت عدد، چند 3مشابه تمرين 

 شود. 1بخواهيد عبارتی بسازند که حاصل آن 

98 
برای آموزش مفاهيم ضرب  کارت اعداد اعشار و مخزنو  اعشاریکارت محور اعداد از 

 اعشار استفاده کنيد.
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122 

 برای انجام کاردرکلاس استفاده کنيد.  اعشار مکانیارزشکارت از 

قرار دهيد و از او بخواهيد توسط  آموزدانشرا در اختيار  فومی هندسی اشکالتعدادی از 

 شکالی را انتخاب کنيد که ابعاد آن اعشاری باشد(.خط کش، مساحت آن را به دست آورد. )ا

 استفاده کنيد. کارت عدديا  کوئیزنر( از 2برای نمايش اعداد )مثلاً در تمرين  122

 استفاده کنيد.آن برای انجام تمرينات اين صفحه يا مشابه  اعشار کارت محورهای از محور 123

 انجام شود. کارت عددبازی لازم است با  124

126 

شکل را آن ان بخواهيد آموزدانشاشکال هندسی را بيان کنيد و از های يک ويژگی از ويژگی

 نشان دهند. )مثلاً کدام شکل دو ضلع موازی دارد؟( اشکال هندسی یا کسر فومیاز بين 

مختلف دسته های را به صورت فومی هندسی یا کسر اشکالان بخواهيد آموزدانشاز 

 بندی خود را بيان کنند. بندی کنند و دليل دسته

و تبديل آن به لوزی، روش محاسبه  اشکال فوم قائم الزاويه کوچکهای با استفاده از مثلث

 مساحت لوزی را آموزش دهيد.

127 

را کنار يک لوزی قرار دهند و  اشکال فومآموزان بخواهيد چهار مثلث کوچک از دانش

 ارتباط مساحت لوزی با مستطيل را بيان کنند.

را از طريق اندازه گيری  اشکال فومیهای بخواهيد مساحت لوزی و مربع آموزدانشز ا

 قطرها به دست آورد.

128 

کنار هم و تشکيل يک اشکال هندسی  ازآموزان بخواهيد با قرار دادن دو ذوزنقه از دانش

 متوازی الاضلاع، ارتباط مساحت ذوزنقه و متوازی الاضلاع را بيان کنند.

ان بخواهيد مساحت آموزدانشو ايجاد اشکال جديد، از  اشکال فومیم قرار دادن با کنار ه

 شکل جديد را به دست آورند يا نحوه محاسبه آن را بيان کنند.

يا دلخواه کمترين  اشکال فومی از آموزان بخواهيد با ترکيب دو شکل مشخصاز دانش

 ت يا ... بسازند.محيط با بيشترين مساحت يا بيشترين محيط با کمترين مساح

129 

، مدل سازی اشکال فومیتوانيد با می را برای درک بهتر و ملموس تر 6و  5، 1تمرين 

ان در گروه با اشکال يکديگر بايد آموزدانش، 6کنيد. )برای بعضی از تمرينات مانند تمرين 

 شکل را بسازند(.

رسم کنند که مساحت  هايی، لوزیس.م.کارت شطرنجی یک ان بخواهيد روی آموزدانشاز 

های مختلف اين پرسش و روشهای ان را به پاسخآموزدانشواحد باشد. توجه  12آن مثلاً 

 پيدا کردن آن جلب کنيد.

را به کمک خط کش به دست آورند و با  اشکال فومآموزان بخواهيد مساحت از دانش

آموزان از آنها ن دانشتوانيد برای بالا بردن قدرت تخمييکديگر مقايسه کنند. همچنين می

 بخواهيد مساحت را قبل از محاسبه تخمين بزنند.
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112 

 برای انجام فعاليت استفاده کنيد. دایره و ساعت دیجیتالکارت از 

را به روش دلخواه خود  فومی کسر اشکالآموزان بخواهيد محيط دايره موجود در از دانش

 دست آورند.به دست آورند. سپس نسبت آن را به قطر دايره به 

112 

 آموزدانشديگر، اشکال جديدی بسازيد و از  اشکال فومیو فومی های دايره با ترکيب قطاع

آموزان توانيد يک عدد بگوييد و از دانشبخواهيد محيط آن را محاسبه کند. همچنين می

 بخواهيد دو شکل را طوری کنار هم قرار دهند که محيط آن با آن عدد برابر باشد.

 ای استفاده کنيد.دايره اشکال فومیتوانيد از می ،5مدلسازی سؤالاتی مانند پرسش برای 

 ها را با روش دلخواه به دست آورند.های دايرهآموزان بخواهيد محيط قطاعاز دانش

113 

 بسازند. هاچینهرا با ها توانند شکلمی انآموزدانش، 2و  1برای درک بهتر فعاليت 

بپرسيد آيا ها را به صورت دلخواه بچينند. از آن مکعب آموزشی 12اهيد ان بخوآموزدانشاز 

 حجم همه اشکالی که ساخته شده يکسان است؟

114 

را عيناً  3استفاده کنيد. )مثلاً فعاليت  هاچینهبرای آموزش مفهوم و روش محاسبه حجم، از 

 مدل سازی کنيد.(

 3در  2در  2 روی هم، يک حجم آموزشیهای مکعبان بخواهيد با قرار دادن آموزدانشاز 

مختلف اين کار های ان را به روشآموزدانشبسازند. سپس حجم آن را به دست آورند. توجه 

 جلب کنيد و از اين طريق دستور محاسبه حجم را آموزش دهيد.

115 

شکل )يا اشکال  Lروی هم، يک  های آموزشیمکعبان بخواهيد با قرار دادن آموزدانشاز 

های ان را به روشآموزدانشمنظم ديگر( بسازند. سپس حجم آن را به دست آورند. توجه نا

 مختلف اين کار جلب کنيد.

117 

ان بخواهيد يکبار با محاسبه و آموزدانشانتخاب کنيد و از  2يک جعبه کوچک با ابعاد مضرب 

گيرد. اين می داخل اين جعبه جای مکعب آموزشیيک بار با آزمايش بررسی کنند چند 

ان با آموزدانشندارد نيز حل کرد تا  2توان برای حالتی که جعبه ابعاد مضرب می مسأله را

 افتد نيز مواجه شوند.می آنچه در واقع اتفاق

 به صورت نمودار ستونی رسم کنند. س.م.کارت شطرنجی یک را روی ها ان دادهآموزدانش 126

127 
به صورت نمودار  دایره و ساعت دیجیتالکارت را روی ها ان بخواهيد دادهآموزدانشاز 

 به صورت ستونی رسم کنند. س.م.کارت شطرنجی یک دايره ای يا روی 

128 
به صورت نمودار خط  س.م.کارت شطرنجی یک را روی ها ان بخواهيد دادهآموزدانشاز 

 شکسته رسم کنند.

129 
يا  دایره و ساعت دیجیتال کارتی را روها تواند در حل تمرينات دادهآموز میدانش

 به صورت نمودار دايره ای، ستونی يا خط شکسته رسم کند. س.م.شطرنجی یک 

132 
، تعدادی مهره قرار دهند. سپس به روشی چرتکهان بخواهيد در دو يا چند ميله آموزدانشاز 

 که در اين صفحه کتاب گفته شده، ميانگين آن را به دست آورند.
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131 

گذاريد را به صورت نمودار ستونی می که در اختيارشانهايی ان بخواهيد دادهآموزدانشاز 

رسم کنند. سپس به روشی که در کتاب گفته شده  س.م.کارت شطرنجی یک روی 

 ميانگين آن را به دست آورند.

132 

در  یگذاريد را به صورت نمودار ستونمی که در اختيارشانهايی ان بخواهيد دادهآموزدانشاز 

رسم کنند. سپس به روشی که در کتاب گفته شده ميانگين آن  کارت شطرنجی یک س.م.

 را به دست آورند.

 نيز انجام دهند. چرتکهتوانند فعاليت را با استفاده از می انآموزدانش

133 
برای انجام تمرينات اين  چرتکهيا  س.م.کارت شطرنجی یک توانند از می نآموزدانش

 کنند. صفحه استفاده

 برای انجام فعاليت اين صفحه استفاده کنيد. کیسه احتمالاز  134

135 

را رسم کرده و اين  3تصاوير کاردرکلاس  هاچینهتوانند روی وجوه يکی از می انآموزدانش

 تمرين را به صورت عملی انجام دهند.

 ه کنند.تجرب چرخندهرا به صورت عملی با  1توانند کار در کلاس می انآموزدانش

136 

 برای انجام بازی استفاده کنند. مهرهو  سکهتوانند از می انآموزدانش

مشابه را به صورت عملی با استفاده از های توانند اين فعاليت يا فعاليتمی انآموزدانش

 تجربه کنند.  سکهيا  مکعب احتمال، کیسه احتمال، چرخنده

137 
مشابه را به صورت عملی با استفاده از های فعاليتتوانند اين فعاليت يا می انآموزدانش

 تجربه کنند.  سکهيا  مکعب احتمال، احتمال کیسه، چرخنده

139 
 کیسه احتمالمشابه را به صورت عملی با استفاده از  های يا تمرين 8تمرين  انآموزدانش

 انجام است.قابل  های آموزشیمکعببا استفاده از يکی از  9تجربه کنند. همچنين تمرين 

 استفاده کنيد. مکعب احتمالو  هامهرهبرای انجام بازی از  142

 


