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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، ی رياضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه دراين بررشته

 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 تابموزشی کآهای به رويکرد توجهبا 

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

 به دو نکته اساسی اشاره کرد:

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

موز متناسب با سبک خود آن آهر دانش کهای بيان شوند تا مفاهيم به گونه ش شدهتلابوده 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 شدهآبه صورت دانش موزشی وآ

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

(، اسکناس، چرتکه، کيسه احتمال، تاس و ... برای و گونيا گيری زاويه )نقالهدبستان از ابزار اندازه چهارم

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

ط و اعداد اعشاری از محورها و اشکال و آموزان برای آشنايی با کسر، عدد مخلواست. همچنين دانش

و صفحات شطرنجی  ی هندسه و حجم از اشکال هندسی، مکعب چينهبرای آشنايی با مفاهيم اوليه

 برند.بهره می

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

 تر سازند.را غنی آموزانشانآسودگی خاطر، يادگيری دانش

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

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

 الف( ابزارهای رياضی

 توضيحات تعداد نام وسيله رديف

 رنگ 5در  عدد 08 مهره شمارش 1

 سری 1 کوئيزنر 2
تايی، صدتايی، هزارتايی، عدد ده 28عدد تکی،  28

 عدد صدهزارتايی 10 هزارتايی کوچک، ده هزارتايی و

 عدد ميله چرتکه 9عدد پايه چرتکه سه ميله ای و  3 سری 1 رتکهچ 3

 ريالی 588و  258، 58، 5،  1888،  188، 18، 1سکه  سری 1 سکه مقوايی 4

 سری 1 اسکناس 5
 ،1888888 ،188888، 18888، 1888های اسکناس

 ريالی 58888، 28888، 5888

  عدد 1 متریکش ميلیخط 6

 درجه 45عدد گونيا  1و  68-38نيا عدد گو 1 عدد 2 گونيا 7

  عدد 1 دايره مدرجنيم 0

  عدد 1 نقاله 9

 در دو رنگ و دو طرح مختلف سری 1 اشکال کسر فومی 18

 در دو رنگ سری 2 اشکال هندسی فومی 11

 همراه با دفترچه راهنما سری 1 تانگرام 12

 کارت چرخنده در چهار طرح سری 1 چرخنده 13

  عدد 1 لکيسه احتما 14

 يک عدد سکه و يک عدد تاس عدد 1 سکه واقعی و تاس 15

  عدد 2 نوار طول 16

  سری 1 کاشی کسر دايره آهنربايی 17

  سری 1 کاشی کسر مربع آهنربايی 10

  عدد 1 تخته آهنی وايت بوردی 19

 های وايت بوردیرنگ، جهت استفاده در کارت 3در  عدد 3 ماژيک وايت بورد 28
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 وايت بوردیهای ارتب( ک

 

 «توت فرنگی»ی آموزشی معرفی ابزارهای کمک درسی بسته

 لف( ابزارهای رياضیا

 شمارشهای مهره -0

ها عمدتاً برای درک عدد، انجام شمارش و محاسبات ساده به مهره

توان برای الگويابی، کسر و ها را میمهره روند. در کلاس چهارمکار می

« توت فرنگی»ی آموزشی های داخل بستهمهرهاز تقسيم نيز به کار برد. 

ی استفاده از آن، ذيل استفاده کرد. )نحوهتوان میبرای چرتکه نيز 

ها توضيحات چرتکه آمده است(. همچنين در درس احتمال، از اين مهره

 .شودآموزش مفاهيم اين درس استفاده می به همراه کيسه احتمال برای

 کوئیزنر -2

، اعداد 18ی برای نمايش اعداد بيشتر از اکوئيزنر وسيله

ارزش مکانی ارقام است. از اين وسيله برای انجام  اعشاری و

توان استفاده کرد. اين وسيله محاسبات جمع و تفريق نيز می

 است. ورز و تصويری بسيار کارآمدآموزان دستدانش برای

 نام کارت رديف  کارتنام  رديف

 1اشکال مخلوط  9  ماشين توليد عدد 1

 2اشکال مخلوط  18  محور کسر واحد 2

 3اشکال مخلوط  11  شطرنجی نيم س.م. 3

 1اشکال کسر  12  شطرنجی يک س.م. 4

 2اشکال کسر  13  محور اعداد صحيح 5

 محور اعشار 14  ساعت و مخزن 6

 جدول نظام دار / تقريب 15  ارزشمکانی اعداد 7

 ضرب اعداد صحيح 16  شطرنجی ميلی متری 0
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 چرتکه -9

ای يا چرتکه برای شمارش، از نمودار ميله

ی اعداد و جمع و تفريق اعداد استفاده مقايسه

ورز با کمک آموزان دستشود. دانشمی

های شمارش، درک بهتری از اعداد دارند و ميله

 آموزند.جمع و تفريق را به اين روش بهتر می

ای، اولين ی يا چرتکه استفاده کرد. تحليل نمودار ميلهاتوان از نمودار ميلهبرای 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»، «کمترين»کند. مفاهيم مدل رياضی، موضوع مورد مطالعه را تحليل می

 تشخيص هستند. ای به راحتی قابلنمودار ميله

 سکه و اسکناس -6

از پول برای آموزش کاربردی عدد و محاسباتی 

شود. مزيّت استفاده نظير جمع و تفريق استفاده می

آموز ضمن انجام اعمال از پول اين است که دانش

کند و رياضی، با دنيای واقعی نيز ارتباط پيدا می

 کند.کاربرد رياضی را در زندگی واقعی لمس می

 میلی متری خط کش -1

در کلاس چهارم از خط کش علاوه بر رسم 

خطوط و اندازه گيری، برای معرفی اعداد کسری، 

 مخلوط و اعشاری نيز استفاده شده است. 

 گونیا -4

در کتاب درسی چهارم دبستان دو نوع گونيا معرفی شده است 

که هر دوی  آن در بسته توت فرنگی گنجانده شده. از اين گونياها، 

های بررسی و رسم زاويه قائمه، برای بررسی و رسم زاويه علاوه بر

 شود. می درجه و ترکيب اين زوايا استفاده 68و  45، 38
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 نیم دایره مدرج -7

نقاله به عنوان وسيله اندازه گيری زاويه برای اولين بار  در 

آموزان شود. بنابراين دانشکتاب درسی چهارم مطرح  می

کنند تا بتوانند مفهوم استفاده می دايره مدرجابتدا از يک نيم

گيری را درک کنند و سپس ی يک زاويه و واحد اندازهاندازه

 کاربرد ابزار را بياموزند. 

 نقاله -7

ان به کمک نيم دايره مدرج، آموزدانشپس از اينکه 

 مفهوم واحد زاويه و روش اندازه گيری آن را آموزش ديدند،

مختلف را رسم يا های ويهتوانند با استفاده از نقاله زامی

 اندازه گيری نمايند.

 اشکال کسر فومی -3

علاوه بر اينکه باعث تقويت اشکال کسر فومی 

شهود هندسی و درک تصويری مفهوم کسر در 

ورز ان دستآموزدانششود، برای می انآموزدانش

وسيله بسيار مناسبی برای آموزش و تمرين اين 

موزش مفاهيم از اين اشکال برای آمفاهيم است. 

 توان استفاده کرد.اشکال هندسی نظير ويژگی اشکال، محيط و مساحت نيز می

 

 اشکال هندسی فومی -01

« توت فرنگی»ی آموزشی از اشکال هندسی بسته

کلاس چهارم دبستان، برای درک ارتباط اشکال با هم و 

ها به مثلث يا برعکس استفاده نحوه تبديل چهارضلعی

 .شودمی
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 تانگرام -00

رچين تانگرام برگرفته از يک بازی کهن چينی جو

است و از چندين قطعه با اشکال هندسی لوزی، مربع 

امکان  آموزدانشو مثلث تشکيل شده است که به 

. تانگرام علاوه دهدمی ی راهای بسيار متنوعهنرنمايی

 باشد. ای نيز میبر ايجاد يک ذهن هندسی، سرگرمی مفّرح و بسيار آموزنده

 هچرخند -02

آموزان شود. دانشاز چرخنده در درس احتمال استفاده می

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

سپس عقربه را با زدن يا تمرينات مشابه رنگ آميزی کنند،  درسی

 .ضربه با انگشت، بچرخانند

 کیسه احتمال، سکه، تاس -09

شود. اده میاز کيسه احتمال در درس احتمال استف

توانند تعداد مشخصی مهره با رنگ دلخواه يا آموزان میدانش

متناسب با تمرينات کتاب درسی، در کيسه بيندازند و سپس 

از سکه و  به صورت اتفاقی از داخل آن يک مهره خارج کنند.

 شود.ای آموزش احتمال استفاده میتاس نيز بر

 

 آهنی وایت بوردیکاشی کسر دایره و مربع آهنربایی و تخته  -06

 

آموز شود دانشهای متنوع، باعث میکسر به شکل نمايش

های کسر تری از کسر به دست آورد. کاشیدرک شهودی قوی

تواند برای مقايسه يا جمع و تفريق علاوه بر اين کاربرد، می

 نيز استفاده شود.و نمايش اعداد مخلوط کسرها 
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 ماژیک وایت برد -01

تقارن مرکزی بسته آموزشی توت فرنگی طوری طراحی شده است تا  ها،  چرخنده و کارتکارت

آموزان بتوانند روی آن با استفاده از ماژيک وايت ُبرد، بارها و بارها بنويسند و پاک کنند. به همين دانش

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

 

 

 

 

 

 بوردیوايتهای ب( کارت

 طرنجیش صفحات -0

از صفحات شطرنجی مختلف، برای 

کاری هندسی، تقارن، ، کاشیکسرآموزش 

رسم نمودارهای ستونی و آموزش مساحت 

از  در کتاب درسی استفاده شده است.

کارت نقطه همچنين برای معرفی و بيان 

شود. در می ويژگی اشکال هندسی استفاده

 آموزش ضرب اعداد اعشاری و کسری استفادهمتری برای کلاس چهارم دبستان از کارت شطرنجی ميلی

 شود.می

 محور های کارت -2

های کلاسی که نياز به محور وجود دارد، در فعاليت

آموزان وقت زيادی را برای رسم محور از دست دانش

های محور اعداد و محور کسر دهند. استفاده از کارتمی

کند اتلاف وقت کمتری صورت گيرد و کمک می

 ن بتوانند تمرينات بيشتری حل کنند.آموزادانش

18 
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 ارزشمکانی و ضرب اعداد صحیحجدول کارت  -9

های محور، در انجام اين دو کارت نيز مانند کارت

های کلاسی باعث سهولت در کار و صرفه جويی در فعاليت

ها شود چرا که با استفاده از اين کارتوقت می

جدول آموزان ديگر لازم نيست برای هر تمرين يک دانش

 رسم کنند.

 

 اشکال مخلوطکارت اشکال کسر و کارت  -6

و اعداد  های نمايش کسرتنوع روش

آموزان تصور شود دانشباعث می مخلوط

بهتری نسبت به اين مفهوم پيدا کنند. از اين 

و  توان برای نمايش انواع کسرها میکارت

، مقايسه آنها و انجام اعمال عدد مخلوط

 استفاده کرد.ها آنرياضی ساده روی 

 و مخزن تقریب، ساعت جدول نظام دار و کارت ماشین تولید عدد، -1

همان طور که قبلاً نيز اشاره شد، در بعضی از 

های کلاسی، رسم اشکال، نمودارها و فعاليت

گيرد و عملًا آموزان میوقت زيادی از دانش جداول

های کتاب معلمان محترم مجبورند به فعاليت

شود های مذکور باعث میود کارتاکتفا کنند.  وج

معلم بتواند تمرينات متعدد و متنوعی را برای 

 تثبيت مطالب کتاب طرح کند.
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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

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

 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

 ار آمده است.استفاده از ابز

حه
صف

 

 کاربرد و روش استفاده از ابزار

2 
برای ايجاد الگوهايی شبيه الگوی اين صفحه استفاده شود. )مثلاً هر بار دو مهره به  هامهرهاز 

 رديف زيرين اضافه شود(. سپس فعاليت اين صفحه با اين الگو تکرار شود.

 ای عددی را به الگوهای هندسی تبديل کند.، الگوهکوئیزنرتواند با استفاده از آموز میدانش 3

4 
اعداد مختلفی را نمايش دهيد و از  سکهو  اسکناس، چرتکه، کوئیزنربا استفاده از 

 آموز بخواهيد آنها را بيان کند و بالعکس.دانش

5 
ها را آموز آنهزارتايی استفاده کنيد و اعداد مختلف را نمايش دهيد تا دانش هایکوئیزنراز 

 استفاده کنيد. کارت جدول ارزشمکانیتوانيد از می برای نوشتن اعداد ند و بنويسد.بخوا

6 

 استفاده کنيد. کوئیزنرتوانيد از می برای ملموس تر شدن تمرينات کاردرکلاس

ها را بخواند و بنويسد. آموز آناستفاده شود.سپس دانش چرتکهبرای نمايش اعداد مختلف از 

 استفاده کنيد. اعداد کارت ارزشمکانیوانيد از تمی برای نوشتن اعداد

7 

 مقدار آنها را بيان کند. تا اوآموز قرار دهيد در اختيار دانش سکهو  اسکناستعدادی 

 کوئیزنرو خصوصاً  چرتکه، سکهتوان از می 4برای ملموس تر شدن تمريناتی نظير تمرين 

 استفاده کنيد. اعداد ت ارزشمکانیکارتوانيد از می استفاده کرد. برای نوشتن اعداد نيز

 آموز بخواهيد آنها را بيان کند.و از دانش ايجاد کنيد الگوهايی شبيه الگوی اين صفحه مهره با 0

9 
بخواهيد  آموزدانشالگوهايی شبيه الگوی اين صفحه ايجاد کنيد، سپس از  مهرهبا استفاده از 

 مختلف بيان کند.ی هاها، الگو را به روشبا دسته بندی کردن مهره

18 

رسم کنيد و از  س.م.کارت شطرنجی نیم الگوهايی شبيه الگوهای اين صفحه روی 

 بخواهيد آن را با يک عبارت رياضی بيان کرده و ادامه دهد. آموزدانش

 برای نوشتن الگوهای عددی استفاده کنيد. کارت جدول نظام داراز 
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11 
د آنچه در صفحات قبل گفته شد، برای رسم يا مانن س.م.کارت شطرنجی نیم و  مهرهاز 

 ايجاد الگوها استفاده کنيد.

12 

وجود دارد را  اشکال فومیمتساوی الاضلاعی که در های بخواهيد محيط مثلث آموزدانشاز 

های ديگری آموز رابطهبرای دانش، کارت ماشین تولید عددبا استفاده از  به دست آورد.

ال بزنيد تا او عدد خروجی را محاسبه کند. توجه داشته باشيد در برای ماشين توليد عدد مث

 ای استفاده کنيد.اين صفحه از ماشين يک مرحله

13 

وجود دارد را به دست آورد.  اشکال فومیبخواهيد محيط مربع هايی که در  آموزدانشاز 

ای بر کارت جدول نظام داراز  نشان دهد. ماشین تولید عدد کارتروی سپس آن را 

 توان استفاده کرد.می 1و کاردرکلاس  2انجام فعاليت هايی مشابه فعاليت 

14 

آموز بخواهيد عدد خروجی را های ديگری برای ماشين توليد عدد مثال بزنيد و از دانشرابطه

بخواهيد رابطه  آموزدانش. از نشان دهد کارت ماشین تولید عددو روی  محاسبه کند

 مله بيان کند.رياضی ماشين را با يک ج

15 

روابط ديگری برای ماشين توليد عدد مثال بزنيد تا ، کارت ماشین تولید عددبا استفاده از 

کارت تواند از آموز میدانشآموز عدد خروجی را محاسبه کند. برای نمايش اعداد دانش

 نيز استفاده کند. دول نظام دارج

 ا با ماشين توليد عدد ترکيب کنيد.ر اشکال فومیيا  مهره، 3می توانيد مانند تمرين 

 استفاده کنيد.« کامل کن»برای ملموس تر شدن قسمت  هاسکهيا  چرتکه، کوئینرنراز 

16 
صدهزار ريالی برای  اسکناسهزارتايی و کنار هم قرار دادن آنها و همچنين  هایکوئیزنراز 

 معرفی ميليون استفاده کنيد.

17 

برای  کارت جدول ارزشمکانیو  کوئیزنر، سکهو  اسکناس، چرتکهتواند از آموز میدانش

 حل بعضی تمرينات اين صفحه استفاده کند.

 کوئیزنردچار مشکل شدند، از  5ان در فهم پرسش هايی نظير سؤال آموزدانشچنانچه 

 توانيد برای آموزش آن استفاده کنيد.می

10 

 هيد بگويد کدام عدد بزرگتر است.آموز بخوابسازيد و از دانش کوئیزنرهادو عدد مختلف با 

آموز بخواهيد بگويد کدام مقدار برداريد و از دانش )سکه و اسکناس( دو مقدار متفاوت پول

آموز بسازيد و از دانش کوئیزنريا  اسکناسو يک عدد با  چرتکهيک عدد با    بيشتر است.

 بخواهيد اين دو عدد را با هم مقايسه کند.
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28 

کارت و  سکهو  اسکناس، سری کوئیزنر، چرتکهد در صورت تمايل از توانآموز میدانش

کنيد می برای حل تمرينات اين صفحه يا تمرينات مشابهی که شما طرح ماشین تولید عدد

 استفاده کند.

 استفاده کنيد. 12برای آموزش تمريناتی مثل تمرين  اسکناسيا  کوئیزنراز  21

22 
توانيد با می کنيد رامی لات مشابهی که شما طرحو سؤا« فرهنگ خواندن»پرسش قسمت 

 انجام دهيد. کارت محور اعداد صحیحاستفاده از 

23 
به هر  اشکال کسر فومیاين صفحه را بخواند و آن را با های بخواهيد متن آموزدانشاز 

 صورت که مايل  است نشان دهد.

24 
برای انجام مسائل اين  کارت محور اعداد صحیح يا مخزنکارت ساعت و ، خط کشاز 

 توانيد استفاده کنيد.می صفحه يا مسائل مشابه

25 

 آموزدانشدو محدوده مساوی انتخاب کنيد و از  س.م.کارت شطرنجی نیم یا یک روی 

 را با هم مقايسه کند.ها نشان دهد و آنها بخواهيد دو کسر با صورت مساوی روی آن

برای مقايسه دو کسر با صورت  ایره و مربعهای کسر دکاشیيا  اشکال کسر فومیاز 

 مساوی استفاده کنيد.

، کسرهايی با صورت مساوی اما مخرج نامساوی رنگ کارت اشکال کسر یا مخلوطروی 

 بخواهيد بگويد کدام بزرگتر است. آموزدانشکنيد و از 

 برای مقايسه دو کسر با صورت مساوی استفاده کنيد. واحد کارت محور کسراز 

26 

آموز بخواهيد مقدار را رنگ کنيد و از دانشکسر اشکال کارت های سمتی از يکی از شکلق

 ، يک کسر مساوی با آن را بسازد.فومی اشکال کسرآن کسر را بيان کند و با 

 آن را نمايش دهد. کسراشکال کارت آموز روی يک کسر غير مخلوط مثال بزنيد تا دانش

 آموزدانشيک کسر بسازيد و از سر دایره و مربع های ککاشیيا  فومیاشکال کسر با 

 بخواهيد آن را بيان کند و برعکس.

27 

آموز بخواهيد مقدار را رنگ کنيد و از دانش کسراشکال کارت های قسمتی از يکی از شکل

های کاشی يااشکال کسر فومی توانيد اين کار را با می آن کسر را بيان کند و برعکس.

 نيز انجام دهيد. کسر دایره و مربع

 برای معرفی و نمايش اعداد مخلوط استفاده کنيد. مخلوط شکالکارت ااز 
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20 

کارت  ،اشکال کسر فومی، واحد کارت محور کسر، و مخزن کارت ساعت، خط کشاز 

برای نمايش کسرهای کارت عدد مخلوط و  های کسر دایره و مربع، کاشیاشکال کسر

 را بيان کند و برعکس.ها بخواهيد آن آموزدانشمختلف استفاده کنيد و از 

 آموزدانشاز وسايل مذکور برای نمايش کسرهايی با مخرج مساوی استفاده کنيد و از 

 را مقايسه کند.ها بخواهيد آن

29 

آموز بخواهيد هر توانيد از دانشمی استفاده شود. 2تر شدن تمرين برای ملموس تانگراماز 

 های کوچک بسازد سپس تمرين را حل کند.رين را ابتدا با مثلثهای رنگی تمکدام از شکل

، يک کسر مشخص )مثلاً کارت اشکال کسر آموز بخواهيد روی سه شکل مختلفِاز دانش

ی هر سه شکل مساوی است؟ همين کار را يک سوم( را رنگ کند و بگويد آيا مقدار رنگ شده

 نيز انجام دهد.های کسر دایره و مربع کاشیيا  اشکال کسر فومیتواند با آموز میدانش

آموز آن کسر را بيان رنگ کنيد تا دانش مخلوط شکالکارت اکسرهای مخلوطی را روی 

 کند و بنويسد.

38 

، دو کسر دلخواه ايجاد کارت اشکال مخلوط، روی دو شکل کنار هم در  2مانند فعاليت 

و کسر را روی يک شکل ديگر رنگ آموز بخواهيد حاصل جمع يا تفريق اين دکنيد. از دانش

 آميزی کند. 

برای آموزش جمع و تفريق کسرها های کسر دایره و مربع کاشیيا  اشکال کسر فومیاز 

، حاصل کسر واحد کارت محورآموز با کمک دو کسر مثال بزنيد تا دانش  استفاده کنيد.

 جمع يا تفريق آنها را بيابد.

31 

کمان )مانند کتاب(، جمع و تفريق ايجاد کنيد و از  با رسم کسر واحدکارت محور روی 

 ها را بيان کند.آموز بخواهيد آن جمع و تفريقدانش

، با استفاده از دو ماژيک با رنگ متفاوت، دو کسر کسر اشکال کارتهای روی يکی از شکل

 آموز بخواهيد برای آن يک جمع بنويسد.نمايش دهيد و از دانش

، تعدادی خانه رنگ کنيد و روی بعضی از آنها کسر اشکال تکارهای روی يکی از شکل

 آموز بخواهيد برای آن يک تفريق بنويسد.علامت ضربدر بزنيد. از دانش

، اشکال کسر فومی، کسر واحد کارت محورها را با کمک تواند مسألهآموز میدانش

 حل کند.کسر  اشکال کارتيا  های کسر دایره و مربعکاشی

32 
، اشکال کسر فومی، کارت اشکال کسرتواند برای حل مسائل، از ز میآمودانش

 استفاده کند. واحد کارت محور کسرو  های کسر دایره و مربعکاشی
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33 
، میاشکال کسر فو، کارت اشکال کسرتواند برای حل مسائل، از آموز میدانش

 استفاده کند. واحد کارت محور کسرو های کسر دایره و مربع کاشی

34 

آموز بخواهيد تعداد آموز قرار دهيد. از دانشدر دو رنگ در اختيار دانش مهرهتعدادی 

ها به صورت يک کسر بيان کند. سپس با های يک رنگ را نسبت به تعداد کل مهرهمهره

واحد محور کسر کارت از  های مختلف، کسرهای مساوی آن را نيز بيان کند.تقسيم بندی

آموز بخواهيد روی يکی از از دانش رهای مساوی استفاده شود.برای نمايش و معرفی کس

، يک کسر رنگ کند )مثلاً يک دوم(. سپس با تقسيم شکل به کارت اشکال کسری هاشکل

توانيد از می اجزای کوچکتر، کسرهای مساوی آن را پيدا کند. برای نمايش کسرهای مساوی

 يز استفاده کنيد.ن های کسر دایره و مربعکاشیيا  اشکال کسر فومی

35 

 0طرح کنيد. به عنوان مثال « کاردرکلاس» 2تمرينی مشابه قسمت  هامهرهبا استفاده از 

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد بگويد اگر يک، دو، سه و ... مهره برداريم، مهره در اختيار دانش

 محور کسر کارت، کارت اشکال کسراز      ها برداشته شده است؟چه کسری از مهره

 توانيد برای انجام تمرينات اين صفحه استفاده کنيد.می نيز اشکال کسر فومیو  واحد

36 
های کسر کاشیو  اشکال کسر فومی ،واحد کارت محور کسر، کارت اشکال کسراز 

 توانيد برای فعاليت اين صفحه و تمرينات مشابه استفاده کنيد.میدایره و مربع 

37 
، واحد کارت محور کسر، کارت اشکال کسرد در صورت تمايل از توانآموز میدانش

 برای انجام تمرينات استفاده کند. اشکال کسر فومیو  های کسر دایره و مربعکاشی

30 

کارت ، از 1شود. با توجه به فعاليت در اين صفحه ضرب کسر به صورت جمع معرفی می

 برای نمايش کسرها استفاده شود.کسر واحد محور 

های کسر ، کاشیکسراشکال کارت توان از ی نمايش ضرب کسرها روی شکل میبرا

 استفاده کرد.اشکال کسر فومی يا  دایره و مربع

39 

، از 1انتخاب شود و با رنگ کردن آن مانند سؤال  متریکارت شطرنجی میلیقسمتی از 

 آموز بخواهيد برای آن، يک ضرب بنويسد.دانش

، کسر واحدکارت محور اين صفحه از « کار در کلاس»انجام تواند برای آموز میدانش

 استفاده کند. اشکال کسر فومیيا  های کسر دایره و مربعکاشی

آموز تمرين کنيد. در صورت لزوم، ، ضرب کسرها را با دانشکسراشکال کارت با استفاده از 

 های کوچکتر و مساوی تقسيم کنيد.اشکال را به قسمت
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 استفاده کند. کسر واحدکارت محور ی انجام کار در کلاس اين صفحه از آموز برادانش 48

41 
کارت ، متریکارت شطرنجی میلیتوان از برای انجام بعضی از تمرينات اين صفحه می

 استفاده کرد. اشکال کسر فومیيا  کسر

42 

 توانيد به روشی که در صفحات قبل گفته شده، ازمی برای انجام تمرينات اين صفحه

کارت  های کسر دایره و مربع،کاشی ،اشکال کسر فومی، کارت اشکال کسر،مهره

 استفاده کنيد.و مخزن کارت ساعت و  واحدمحور کسر 

43 

توانيد به روشی که در صفحات قبل گفته شده، از می برای انجام تمرينات اين صفحه

کارت  های کسر دایره و مربع،کاشی ،اشکال کسر فومی، کارت اشکال کسر،مهره

 استفاده کنيد. و مخزن کارت ساعتو  واحدمحور کسر 

46 
های ، حاصل ضربمهرهيا  س.م.کارت شطرنجی نیم تواند با استفاده از آموز میدانش

 دست آورد.ه خواسته شده را ب

47 
آن يک آموز برای را مشخص کنيد تا دانش کارت شطرنجی میلی متریای از محدوده

 ضرب بنويسد.

 .نيدآموز بيان ک، برای دانشتر، فعاليت اين صفحه را به صورت ملموسکوئیزنربا استفاده از  40

40 
آموز با توجه به اينکه در ابتدای آموزش ضرب، زير هم نويسی اعداد اهميت دارد، دانش

 (کار در کلاسد برای انجام ضرب استفاده کند. )مانن کارت ضرب اعداد صحیحتواند از می

 انجام شود. متریکارت شطرنجی میلیفعاليت اين صفحه، به کمک  49

 انجام شود. متریکارت شطرنجی میلیکار در کلاس اين صفحه به کمک  58

 استفاده کند. کارت ضرب اعداد صحیحها از تواند برای انجام ضربآموز میدانش 51

 استفاده کند. کارت ضرب اعداد صحیحها از تواند برای انجام ضربآموز میدانش 52

 برای آموزش ضرب سه رقمی و نوشتن آن استفاده کنيد. کارت ضرب اعداد صحیحاز  53

 استفاده کند. کارت ضرب اعداد صحیحها از تواند برای انجام ضربآموز میدانش 55

56 

کارت محور بی روی محور بخواهيد آن را به صورت تقري آموزدانشاعدادی را بيان کنيد و از 

نشان دهد و برعکس. )از محور بدون عدد استفاده کنيد و آن را متناسب با  اعداد صحیح

 کنيد شماره گذاری کنيد.(می تمرينی که طرح

 استفاده کنيد. کارت تقریبتوانيد از می ،2و  1برای نمايش اعداد تقريبی مانند فعاليت 

 استفاده کنيد. کارت تقریبانيد از تومی برای نمايش اعداد تقريبی 59
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 برای شروع آموزش تقسيم استفاده شود. مهرهاز  68

 استفاده کنيد. مهرهتوانيد از می برای انجام ملموس تر تمرينات 61

 استفاده کرد. اسکناسو  سکه، مهره، کوئیزنرتوان از ها، میبرای انجام بعضی از تقسيم 62

64 
فعاليت را های آموز قرار دهيد تا حاصل تقسيمی را در اختيار دانشتاييکی و ده کوئیزنرهای

 ها به دست آورد.به کمک آن

65 
مشابه استفاده کنيد. )هر های توانيد برای انجام فعاليت اين صفحه و فعاليتمی کوئیزنراز 

 تايی کاغذ در نظر بگيريد(. 18تايی را معادل يک بسته  18کوئيزنر 

66 
های آموز قرار دهيد تا حاصل تقسيمتايی و صدتايی را در اختيار دانشکی، دهي کوئیزنرهای

 ها به دست آورد.فعاليت را به کمک آن

 ، تقسيم يک عدد بر يک عدد دو رقمی را آموزش دهيد.کوئیزنربا استفاده از  60

 69 

78 
 استفاده کنيد. کونیزنرتوانيد از می برای آموزش مفاهيم اين فعاليت

76 
، چند زاويه رسم کند و آن را نام گذاری گونیاهای بخواهيد با استفاده از گوشه آموزدانشاز 

 کرده و نام آن را بيان کند.

 استفاده کند. گونیاآموز بايد از های قائمه، دانشبرای تعيين زاويه 70

79 

درجه  38سمت های مختلف رسم کنند. سپس با قآموزان بخواهيد سه دايره با شعاعاز دانش

، روی هر دايره، يک زاويه که رأس آن روی مرکز دايره است، رسم کنند. از آنها بپرسيد گونیا

 انجام دهد. گونیارا با استفاده از  3آموز فعاليت دانش آيا اين سه زاويه با هم متفاوت هستند؟

08 

کار در  1هد. )قسمت ند و باز را تشخيص دهای تزاويه گونیاآموز بايد با استفاده از دانش

ها را با کمک يک نيم دايره آموزان بايد بتوانند زاويهدر فعاليت اين صفحه، دانش  .کلاس(

قسمتی به جای اين  16 نیم دایره مدرجتوان از شفاف مقايسه کنند. برای اين منظور می

 نيم دايره استفاده کرد.

01 
درجه و کاردرکلاس را به  61گونیای  و 41-91گونیای تمرين اين صفحه را با استفاده از 

 انجام دهيد. نیم دایره مدرجکمک 

02 

آموزان بخواهيد چند زاويه استفاده کنيد. از دانش نیم دایره مدرج، ابتدا از نقالهبرای معرفی 

توانيد ابتدا فرض کنيد نيم دايره فقط را با آن اندازه گيری کنند و اندازه آن را بيان کنند. می

 16قسمتی و  0ها را در دو حالت آموز بخواهيد اندازهاست و پس از آن از دانش قسمتی 0

 ان قرار دهيد.آموزدانشرا در اختيار  نفالهقسمتی با هم مقايسه کند. سپس 
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03 
آموز دانش، 5ها را به دست آورد. برای فعاليت اندازه زاويه نقالهآموز بايد با استفاده از دانش

 استفاده کند اهاگونیتواند از می

 شود.درجه انجام می 61گونیای و  41-91گونیای کار در کلاس اين صفحه با استفاده از  04

05 

 بايد استفاده شود. نقالهخواسته شده در تمرينات از های برای اندازه گيری زاويه

های کسر کاشی يا اشکال هندسی فومیهای بخواهيد اندازه زاويه مثلث آموزدانشاز 

 اندازه بگيرد يا با روش دلخواه ديگر به دست آورد. نقالهرا با ایره د

06 
را درجه بندی کند، سپس با  و مخزن کارت ساعت ساعتِ  آموز بخواهيد ابتدااز دانش

 های اين صفحه را انجام دهد.استفاده از آن، فعاليت

 برای انجام کار در کلاس استفاده شود. و مخزن کارت ساعتاز  07

00 
 و مخزن کارت ساعتبخواهيد آن را روی  آموزدانشيک زمان ثانيه دار بيان کنيد و از 

 نشان دهد.

 انجام شود. نوار طولفحه با استفاده از فعاليت اين ص 98

92 
را انتخاب کنيد و فرض کنيد يک متر است. سپس بخشی  نوار طولمانند کتاب، قسمتی از 

 آموز بخواهيد بگويد چه کسری از يک متر است؟دانشاز اين قسمت را انتخاب کنيد و از 

93 

را انتخاب کنيد و فرض کنيد يک متر است. سپس  نوار طول، قسمتی از 4مانند تمرين 

آموز بخواهيد بگويد چه کسری از يک متر بخشی از اين قسمت انتخاب شود.سپس از دانش

 است؟

94 

برای انجام تمرين اين صفحه استفاده و چهارضلعی ها( ها )مثلث اشکال هندسی فومیاز 

بخواهيد يک دايره روی کاغذ رسم کند و زوايای اشکال  آموزدانشکنيد. برای اين منظور، از 

 هندسی را روی آن قرار دهند.

95 
اين صفحه به صورتی که  4و  3)چهارضلعی ها( برای انجام تمرين  اشکال هندسی فومیاز 

 کنيد.در صفحه قبل بيان شد، استفاده 

90 
ان آموزدانشاز  کسراشکال کارت توانيد با استفاده از می قبل از شروع مسأله اين صفحه،

 بخواهيد مسأله مشابهی را حل کنند.

99 

، کسرمحورکارت آموز بخواهيد با نشان دادن آن روی يک عدد کسری مثال بزنيد و از دانش

 تر است؟به کدام عدد صحيح نزديکبگويد آن عدد، بين کدام دو عدد صحيح قرار دارد و 

 استفاده کند. کارت محورکسرتواند برای جمع کردن کسرها، از محور روی آموز میدانش
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188 

آموز بخواهيد آن را به ، يک نقطه را نشان دهيد و از دانشکارت محور اعداد اعشاریروی 

 صورت يک عدد مخلوط بيان کند.

را انتخاب کنيد و  نوار طولند قبل، قسمتی دلخواه از اين صفحه، مان 1برای انجام فعاليت 

آموز بخواهيد بگويد هر واحد از قسمت انتخاب شده، چه فرض کنيد يک متر است. از دانش

 کسری از متر است؟

 طرح کنيد. 3و 2هايی مشابه فعاليت ، فعاليتنوار طولبا استفاده از يک يا هر دو 

181 

موجود در بسته را با  فومی اشکال هندسیقعی مثل اضلاع آموز بخواهيد اجسام وااز دانش

متر و ی آن را به صورت کسر مخلوط يا بر حسب سانتیکش اندازه گيری کرده و اندازهخط

را رنگ کنيد و از  مخزنکارت ساعت و مقداری از ظرف مدرج     متر بيان کند.ميلی

 آموز بخواهيد کسر مربوط به آن را بيان کند.دانش

182 

آموز بخواهيد آن را به ، يک نقطه را نشان دهيد و از دانشکارت محور اعداد اعشاریروی 

 صورت يک عدد مخلوط بيان کند.

کتاب( و  1رنگ شود )مانند تمرين  کارت اشکال مخلوطچند قسمت از اشکال يک رديف 

  آموز بخواهيد آنها را به صورت يک کسر مخلوط بيان کند.از دانش

 برای نمايش اعداد مخلوط استفاده کنيد. ی کسر دایره و مربعهاکاشیاز 

 برای انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. مخزنکارت ساعت و از 

183 

آموز منظمی را رنگ کنيد و از دانشناهای ، قسمتکارت اشکال مخلوطاز اشکال يک رديف 

 بخواهيد آنها را به صورت يک عدد مخلوط بيان کند.

برای ملموس تر شدن تمريناتی  های کسر دایره و مربعکاشیيا  ر فومیاشکال کساز 

 5برای تمريناتی نظير تمرين  کسر اشکال کارتاستفاده کنيد. همچنين از  6نظير تمرين 

 استفاده کنيد.

184 

اندازه بگيرد و آن را به صورت يک  کشخطآموز بخواهيد طول يک يا چند شیء را با از دانش

ی درس، پس از آموزش اعشار، طول اين متر بيان کند. در ادامهحسب سانتی عدد مخلوط بر

 متر بيان کند.اشياء را به صورت يک عدد اعشاری بر حسب سانتی

يک ليتر است. مقداری از آن را  ساعت و مخزنکارت آموز بگوييد فرض کند ظرف به دانش

ين ظرف پر شده است؟ )به صورت آموز بپرسيد چه کسری از ابا ماژيک رنگ کنيد و از دانش

 .کسر بيان کند(
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185 

طول يک يا چند شیء را اندازه بگيرد و آن را به  کشخطبا استفاده از  تواندآموز میدانش

 صورت يک عدد اعشاری بيان کند.

يک ليتر است. مقداری از ظرف  مخزنکارت ساعت و آموز بگوييد فرض کند ظرف به دانش

آموز بپرسيد چه مقدار از آن پر شده است؟ )به صورت عدد د و از دانشرا با ماژيک رنگ کني

 اعشاری بيان کند(.

 قسمتی، برای نمايش اعشاری اعداد استفاده کنيد. 18 های کسر دایره و مربعکاشیاز 

186 

 برای انجام تمريناتی مشابه کاردرکلاس استفاده کنيد. کارت ساعت و مخزناز 

آموز آنها را به صورت يک هايی را نشان دهيد تا دانش، محلارکارت محور اعش روی محور

 عدد اعشاری بيان کند و بالعکس.

کارت محور آموز آن را روی محور بيان کنيد تا دانش 2يا  5يک عدد مخلوط با مخرج 

 نشان دهد و به صورت عدد اعشاری بيان کند.اعشار 

 شابه تمرينات اين صفحه استفاده کنيد.برای انجام تمريناتی م کارت ساعت و مخزناز  187

180 

، دو کمان پی در پی )مانند اين صفحه از کتاب( رسم کنيد تا اعشار کارت محورروی 

 آموز برای آن جمع بنويسد.دانش

را با يک رنگ و مقداری ديگر را با رنگ ديگر، رنگ  کارت ساعت و مخزنمقداری از ظرف 

برای آن يک جمع اعشاری بنويسد. )می توانيد روی دو  آموز بخواهيدآميزی کنيد. از دانش

 .ظرف مختلف اين کار را انجام دهيد(

189 

ی اينکه مقداری ، قسمتی از ظرف را رنگ کنيد. سپس به نشانهکارت ساعت و مخزنروی 

کنيم، قسمتی از بالای آن را پاک کنيد يا با علامت ضربدر حذف کنيد. از ظرف را خالی می

 آموز بخواهيد برای آن يک تفريق بنويسد.شسپس از دان

118 

، دو کمان رفت و برگشت )مانند اين صفحه از کتاب( رسم کنيد تا اعشار کارت محورروی 

 آموز برای آن تفريق بنويسد.دانش

 استفاده کند. محور اعشارکارت ها از ی جمع و تفريقتواند برای محاسبهآموز میدانش

111 
برای انجام تمرينات  محور اعشارکارت يا  کارت ساعت و مخزنوانند از تمی انآموزدانش

 اين صفحه استفاده کنند.

112 

استفاده  اعشاری ورمحکارت يا  کارت ساعت و مخزنتوانيد از می برای انجام فعاليت

کارت محور  آموز بخواهيد با استفاده از محوردو عدد اعشاری مثال بزنيد و از دانش  کنيد.

 ، بگويد کدام بزرگتر است؟راعشا
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113 
 1/8و کوئيزنرهای تکی معادل  1تايی معادل ده کوئیزنرهایآموز بگوييد  فرض کند به دانش

 انجام شود. کوئیزنرهااست. فعاليت اين صفحه با استفاده از اين 

 د.استفاده کن اعشارکارت محور ها از ی جمع و تفريقتواند برای محاسبهآموز میدانش 114

115 
يا  محور اعشار تکار، کارت ساعت و مخزنتوانند در صورت تمايل از می انآموزدانش

 برای انجام تمرينات اين صفحه استفاده کنند. کوئیزنر

116 
همچنين از  و انجام تمرين بيشتر استفاده کنيد. 3و  2برای ملموس شدن تمرين  کونیزنراز 

 يا تمرينات مشابه استفاده کنيد. 4م تمرين توانيد برای انجامی کارت محور اعشار

119 
، اشکال دلخواه يا اشکالی که تانگرامتوانند با استفاده از می انآموزدانشبرای شروع فصل 

 کنيد را بسازند.می شما پيشنهاد

128 
 گونیاهای راست را حدس بزند، سپس صحت حدس خود را با آموز بايد ابتدا زاويهدانش

 نيز انجام دهند. اشکال فومیمين کار را علاوه بر اشکال کتاب، با بررسی کند. ه

122 
، خطوطی رسم کند که همديگر را کارت شطرنجی یک س.م.آموز بخواهيد روی از دانش

 های راست را روی آن پيدا کند.، زاويهگونیاقطع کنند. سپس با استفاده از 

 برای انجام فعاليت استفاده کنيد. گونیااز  123

124 

آموز رسم کنيد. از دانش کارت شطرنجی یک س.م.چند خط راست به صورت مايل روی 

 خطوطی رسم کند که بر خطوط شما عمود باشد. گونیابخواهيد با استفاده از 

 استفاده کنيد. 1مشابه فعاليت  یهايبرای انجام فعاليت  کارت شطرنجی یک س.م.از 

125 

 انجام شود. 41-91گونیا بايد با استفاده از  3و  2و تمرين  لهنقابايد با استفاده از  1تمرين 

طرح کنيد. )به عنوان  4تمريناتی مشابه تمرين  س.م.کارت شطرنجی نیم با استفاده از 

 3آموز بخواهيد مستطيلی رسم کند که طول آن مثال يک مستطيل رسم کنيد و از دانش

 برابر مستطيل مذکور باشد(. 4برابر و عرض آن 

126 

های زير هايی با ويژگی، چهارضلعییک س.م.کارت شطرنجی آموز بخواهيد روی از دانش

رسم کند: دو ضلع موازی داشته باشد، اضلاع، اصلاً موازی نباشند، اضلاع، دو به دو موازی 

ی راست و دو ضلع موازی داشته باشد و ی راست داشته باشد، يک زاويهباشند، فقط يک زاويه

 مورد از او بخواهيد اشکال متنوعی رسم کند. ... در هر

، شکل هايی که فقط دو ضلع موازی دارند يا دو اشکال فومیان بخواهيد از بين آموزدانشاز 

 ضلع دو به دو موازی دارند را نشان دهند.



  

 
21 

127 

 استفاده کند. نقالهو  خط کشبايد از  آموزدانشاين صفحه های در انجام فعاليت

، س.م.کارت شطرنجی یک کار در کلاس، روی  1بخواهيد مانند قسمت آموز از دانش

 های متفاوت رسم کند.هايی با اندازهمتوازی الاضلاع و ذوزنقه

 نيز انجام دهيد. اشکال هندسی فومیفعاليت اين صفحه را با 

129 

ن ای که آان بخواهيد چهارضلعیآموزدانشرا بيان کنيد و از ها يک ويژگی از چهارضلعی

 نشان دهند.  اشکال فومیاز بين ويژگی را دارد 

ها را بسازد. او را ، انواع چهار ضلعیفومی اشکال هندسیآموز بخواهيد با استفاده از از دانش

 مختلف بسازد.های تشويق کنيد هر چهارضلعی را به روش

رار دهيد و از او آموز قرا در اختيار دانش  اشکال فومیاز چهار مثلث قائم الزاويه هم اندازه 

 ها را بسازد.بخواهيد با اين چهار قطعه انواع چهارضلعی

آموز قرار دهيد و از او بخواهيد مساوی در اختيار دانش اشکال فومیاز  دو مثلث قائم الزاويه

 های مختلف بسازد.چهارضلعی

ام انج س.م.کارت شطرنجی یک مختلف در های را به شکل 5تواند تمرين آموز میدانش

 دهد.

138 
رسم شود و از  کارت شطرنجی یک س.م.يک مثلث دلخواه يا يک متوازی الاضلاع روی 

 رسم کند. گونیاهای آن را با کمک خطوط شطرنجی يا با آموز بخواهيد ارتفاعدانش

131 

بخواهيد  آموزدانشمتوازی الاضلاع رسم کنيد و از  س.م.شطرنجی نیم یا یک  کارتروی 

 به کمک صفحه شطرنجی به دست آورد.مساحت آن را 

 انجام دهيد. اشکال هندسی فومیرا به کمک  3و  2فعاليت 

 انجام دهيد. اشکال هندسی فومیفعاليت را به کمک  132

133 

 را به دست آورند. اشکال هندسی فومیهای بخواهيد مساحت مثلث آموزدانشاز 

 انجام دهيد. فومیاشکال از ويه را با استفاده از دو مثلث قائم الزا 2کاردرکلاس 

  کارت شطرنجی یک س.م.آموز بخواهيد چند مثلث با يک ضلع مشترک روی از دانش

ی (، به طوری که ارتفاع نظير اين قاعده )ضلع مشترک( در همه3رسم کند )مانند تمرين 

 م دهيد.توانيد برای متوازی الاضلاع نيز انجامی ها با هم برابر باشد. همين کار رامثلث

134 

انتخاب کنيد و از يک  فومیاشکال از ان را به دو گروه تقسيم کنيد، يک شکل آموزدانش

و سپس مساحت را با واحد سانتی متر به دست آورند و گروه ديگر با ها گروه بخواهيد اندازه

 واحد ميلی متر و دليل تفاوت و ارتباط دو عدد را بيان کنند.
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135 

تقسيم بندی آن برای انتقال مفهوم تبديل مترمربع به دسی متر مربع يا و نحوه  کوئیزنراز 

 توانيد استفاده کنيد.می سانتی متر مربع

 برای انجام فعاليت و حل مسائل مشابه استفاده کنيد. س.م.کارت شطرنجی یک از 

136 

رت کاآموز دشوار است، اشکال، ابتدا روی در صورتی که حل مسائل اين صفحه برای دانش

و جا به جا  فومیاشکال از رسم شود. همچنين با ترکيب چند شکل  یک س.م. شطرنجی

توانيد می و ساختن اشکال هندسی جديد، مفهوم بيان شده در اين صفحه راها کردن آن

 آموزش دهيد.

137 

و برای راهبرد  فومی اشکال هایتواتيد از مستطيلمی 3و  1برای ملموس تر شدن تمرينات 

 استفاده کنيد. یک یا نیم س.م. شطرنجیهای کارتتوانيد از می 2کل تمرين رسم ش

و کنار هم قرار دادن آنها، اشکال جديد غيرمشخصی بسازيد و از  اشکال فومیبا استفاده از 

 بخواهيد مساحت آنها را به دست آوريد. آموزدانش

130 
اشکال را از بين  4شده در تمرين بيان های بخواهيد چهارضلعی هايی با ويژگی آموزدانشاز 

 انتخاب و نشان دهد. فومی هندسی
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 انجام دهيد. اشکال هندسی فومیرا با استفاده از  5تمرين 

قرار دهيد و از او بخواهيد با اندازه گيری يک  آموزدانشرا در اختيار  فومی اشکال هندسی

 را بيان کند.ها يا دو زاويه از آن، اندازه همه زاويه

حساب کنيد را می که شما تعيين اشکال هندسی فومیبخواهيد مساحت  آموزدانشاز 

 کند..

بخواهيد مستطيل هايی با محيط يا  آموزدانش، از س.م.کارت شطرنجی نیم با استفاده از 

کنيد رسم کند و بيشترين مساحت يا محيط آن را به می مساحت مساوی عددی که شما بيان

 (9و  0رين دست آورد. )مانند تم

148 
ها نظير متوازی الاضلاع، ، انواع چهارضلعیتانگرامآموز بخواهيد با استفاده از قطعات از دانش

 ذوزنقه، مستطيل و مربع را بسازد.
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 کارتيا  اسکناسو  سکه، چرتکه، کوئیزنران بپرسيد اگر بخواهيم با استفاده آموزدانشاز 

 دهيم. همچنينمی ه کنيم، چطور اين کار را انجامسه عدد را مقايس  اعداد صحیح محور

ان بخواهيد سه مقدار پول بردارند و آنها را با هم مقايسه کنند سپس آموزدانشتوانيد از می

 روش خود را بيان کنند.
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 استفاده کند. سکهآموز بايد از ، دانش2برای انجام فعاليت 

ی قرمز قرار دهد و سبز و يک مهره یمهره ، سهاحتمال کیسهآموز بخواهيد داخل از دانش

بار به صورت اتفاقی يک مهره از داخل آن بيرون آورده و رنگ آن را در جدول  اين صفحه  18

 های کتاب پاسخ دهد.يادداشت کند. سپس به پرسش
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 هایآموزان علاقمند به سه ورزش فوتبال، واليبال و بسکتبال )يا ورزشآماری از تعداد دانش

آموزان بخواهيد آنها را به صورت ديگر( از کلاس بگيريد و روی تخته يادداشت کنيد. از دانش

رسم کنند.  س.م.کارت شطرنجی نیم نمودار ستونی )مانند اين صفحه از کتاب( روی 

 های مورد علاقه، غذاهای مورد علاقه و ... نيز تکرار کرد.توان اين تمرين را با ميوهمی

های داستانی و غيرداستانی را که مطالعه نفر( بخواهيد تعداد کتاب 6الی  4موز )آاز چند دانش

آموزان بخواهيد نمودار دو کرده اند، بگويند. اين تعداد را روی تخته يادداشت کنيد و از دانش

 رسم کنند. س.م.کارت شطرنجی نیم ای مانند کتاب برای آنها روی ستونه
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ی مشخص زمانی استخراج کالا )مثل طلا، نقره و ...( در يک بازهآماری از تغيير قيمت يک 

( آن را روی ای )خط شکستهآموزان بخواهيد نمودار نقطهکنيد و روی تخته بنويسيد. از دانش

 )مانند اين صفحه از کتاب( رسم کنند. س.م.کارت شطرنجی نیم 

هايی که از ابتدای نيمسال مونی يک درس خود را در آزآموزان بخواهيد نمودار نمرهاز دانش

رسم  شطرنجی نیم س.م.کارت  دوم تاکنون به دست آورده اند، به صورت خط شکسته روی

 کنند و آنها را تحليل کنند.
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آموز قرار دهيد و از او ی گذشته را در اختيار دانشتغييرات آب و هوای يک يا دو هفته

رسم کند. سپس  س.م.ت شطرنجی نیم کاری آن را روی بخواهيد نمودار خط شکسته

 هايی شبيه پرسش اين صفحه از او بپرسيد.پرسش
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کارت شطرنجی کار در کلاس را روی  3ی قسمت واهيد نمودار خط شکستهآموز بخاز دانش

 رسم کند. س.م.نیم 

رسم شود و از  س.م.کارت شطرنجی نیم دو شکل کاملاً شبيه به هم، در دو قسمت 

توانيد اين می شوند؟خواهيد بگويد اين دو شکل با چه حرکتی بر هم منطبق میآموز بدانش

روی صفحه ها و حرکت دادن آن اشکال هندسی فومیکار به صورت عملی با استفاده از 

 شطرنجی نيز انجام دهيد.
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 آموزان بخواهيد بعضی از موارد اين فعاليت رااين  صفحه، از دانش 1قبل از شروع فعاليت 

 انجام دهند. کیسه احتمالعملاً  با استفاده از 
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آموز قرار دهيد و از او بخواهيد بعضی از موارد فعاليت تايی را در اختيار دانش 6  یچرخنده

را عملاً انجام دهد. فعاليتی مشابه اين تمرين با اعداد ديگر طرح کنيد تا آنها را نيز انجام  2

 دهد.
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 انجام دهد. کیسه احتمالکار در کلاس را عملاً با  2مت آموز بخواهيد قساز دانش

تايی را مانند فعاليت اين صفحه رنگ کند. سپس عقربه  6 یچرخندهآموز بخواهيد از دانش

   ها پاسخ دهد.ثبت کرده و به پرسش 2را بچرخاند و نتيجه را در جدول فعاليت 
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 انجام شود. واقعی یسکهکار در کلاس اين صفحه بايد با استفاده از 

نفره انجام دهند، به اين صورت که يکی  2کار در کلاس را  2توانند قسمت آموزان میدانش

را رنگ کند و چند بار آن را بچرخاند و نتيجه را در جدولی يادداشت کند. سپس  چرخنده

يا ها را پيش بينی کند ی دوستش، احتمال آمدِن رنگآموز ديگر بدون ديدن چرخندهدانش

 حدس بزند او کارت را چطور رنگ کرده است؟

رنگ شود )يه صورت دلخواه و متنوع « خلاق باش»ای قسمت مانند شکل دايره هاچرخنده

آموز بپرسيد اين چرخنده بايد چند درجه بچرخد تا به صورت اين کار انجام شود( و از دانش

توان به های ديگر را نيز میدهد( شکل تواند اين کار را عملاً انجامآموز میاول در آيد؟ )دانش

و شکل سمت  ها رسم کرد. مثلاً برای دو  شکل سمت راستصورت تقريبی روی اين کارت

 تايی استفاده شود. 4ی ، از چرخندهچپ
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انجام دهد و حدس خود را  را عملاً  1تمرين  چرخندهتواند با استفاده از آموز میدانش

عملاً  2، حدس خود را برای تمرين تاستواند با چندين بار انداختن یآموز مدانش بيازمايد.

عملاً  4، حدس خود را درباره سؤال کیسه احتمالتواند با استفاده از آموز میدانش بيازمايد.

 ی سياه در بسته موجود نيست، رنگ ديگری جايگزين شود(بيازمايد. )البته چون مهره

 انجام شود. تمالکیسه احبا استفاده از  5تمرين 
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کارت تواند با استفاده از کنيد، میاين صفحه و تمرينات مشابهی که شما طرح می 2تمرين 

 حل شود. س.م.شطرنجی نیم 
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 5هايی نظير سؤال توانيد پرسشانجام دهد. می تاسرا عملاً با  3تواند تمرين آموز میدانش

 چرخندهرا عملاً با  4تواند تمرين آموز میدانش  يد.آموز بپرسنيز درباره اعداد تاس از دانش

 انجام دهد. کیسه احتمالرا عملاً با  5تواند تمرين آموز میدانش انجام دهد. 

 انجام دهد. ی واقعیسکهرا عملاً با  5تواند تمرين آموز میدانش

 


