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فصل 1
كليات راهنماى برنامه درسى رياضى

فعاليت های آموزشی در هر کشور را می توان سرمايه گذاری يک نسل برای نسل ديگر دانست. هدف اصلی اين سرمايه گذاری 
توسعٔه انسانی است، به عبارت ديگر هدف فعاليت های آموزشی رشد و آگاهی و توانمندی های بالقوه انسان است.

هدف های آموزشی و روش های آموزشی در کشورهای مختلف جهان شباهت های زيادی به هم دارند و مقايسه ميزان تحقق 
آنها، پژوهشگران را متوجه تأثير عوامل گوناگونی که در فرايند آموزش و ياددهی   ــ يادگيری دخالت دارند، کرده است. برخی از اين 
عوامل و عناصر مانند کتاب های درسی و برنامه های آموزشی و درسی را متخصصين موضوعی تهيه می کنند، و برخی عوامل ديگر مانند 
شکل و ساختار سيستم آموزشی مانند ساعات تدريس و روش های ارزشيابی آموزشی توسط متخصصين آموزشی تعريف می شوند. 
دربارٔه نقش ها و هدف هايشان از فعاليت ها ی آموزشی مربوط  معلمان  انتظارات دانش آموزان و  اما برخی ديگر از عوامل به باورها و 
فرايند  بر  آنان  انگيزه های  باورها و  می آيند و  درس  کالس  به  متفاوتی  انگيزه های  باورها و  عاليق،  با  دانش آموزان  معلمان و  می شوند. 

ـ  يادگيری تأثيری تعيين کننده دارند. ياددهی  ـ
مثالً، اينکه دانش آموزان با چه توانمندی های اوليه و چه ميزان تجربه به کالس درس رياضی می آيند و معلم، توانايی آنها در فهم 
مسائل را چگونه ارزيابی می کند، بر فرايند آموزش در کالس درس مؤثر است. همچنين اگر دانش آموزان برای حل مسائل رياضی 
بر  اين باور باشند که فقط بايد به دنبال يک پاسخ صحيح رفت، بيش از آنکه به راه حل ها، درک مفهوم مسئله و چگونگی آن بينديشند 
و صرف نظر از اينکه مسئله را تا چه حد فهميده يا راه حل های مختلف آن را آزموده باشند، به فکر يافتن و بيان پاسخ صحيح خواهند 

بود. 
هدف از آموزش رياضی تنها پرورش نخبه ها و عالقه مندان به رياضی يا افراد خاصی که می خواهند رشته رياضی را در سطح 
دانشگاهی ادامه دهند نيست، بلکه در اين برنامه، هدف از آموزش رياضی، بهتر زندگی کردن دانش آموزان می باشد. بنابراين برقراری 
ارتباط بين رياضی و زندگی روزمره، کسب مهارت های مدل سازی رياضی و حل مسئله، رشد مهارت  های تفکر، برقراری ارتباط بين 
نمايش های مختلف رياضی و تعبير و تفسير آنها، برقراری ارتباط بين رياضی و ساير علوم و در حالت کلی، بکارگيری مفاهيم رياضی 
درسی  برنامه  يک  ارائه  داليل  ديگر  از  است.  درسی  برنامه  اين  اصلی  هدف های  جمله  از  آنها  تحليل  و  تفسير  و  پيرامونی  محيط  در 
رياضی جديد می توان به نتايج آزمون بين المللی نيز اشاره کرد که براساس نتايج آنها دانش آموزان ايرانی از قدرت بااليی در پاسخگويی 
انتظارات  و  نيازها  تغيير  باعث  اجتماعی  تغييرات  و  تحوالت  طرفی  از  نبوده اند.  برخوردار  شده  ذکر  باال  اهداف  در  که  سؤاالتی  به 
دانش آموزان شده است و اين برنامه درسی، نيازهای جديد دانش آموزان و جامعه را مورد توجه قرار داده است. رشد آموزش رياضی 

و رويکردهای جديد آموزش رياضی نيز از ديگر داليلی است که اصالح  برنامه درسی فعلی را ضروری می کند.
اميرالمؤمنين علی(ع) در حکمت ۹۲ می فرمايند: «آموزش و يادگيری فقط از راه تعقل و درک و فهم تحقق می يابد»، بنابراين 
برنامه های درسی خصوصاً برنامه درسی رياضی که اساس آن بر منطق و عقل بنا شده است بايد به گونه ای تدوين شود که موجبات تحول 
در شيوه های سنتی تدريس معلمان را فراهم آورد و به جای طراحی برای آموزش و انتقال دانش، دانش آموزان را به فراگيری راه های 
برنامه های  تدوين  می گيرد،  شکل  رسمی  آموزش  گام های  اولين  که  ابتدايی  دورٔه  در  خصوصاً  نمايد.  هدايت  يادگيری  و  دانش  کسب 
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آموزشی بايد با رعايت استانداردهای آموزش رياضی چون حل مسئله، اثبات و استدالل، اتصال پيوندهای موضوعی ــ مفهومی و 
گفتمان رياضی همراه باشد تا موجبات تربيت نسلی سالم، با نشاط، پرسشگر، فکور و متخلق به اخالق اسالمی فراهم آيد.

 ضرورت و اهميت آموزش رياضی 
وظيفه اصلی آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد دولتی، پرورش نيروهای انسانی متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه است. 
همگان بايد بتوانند استعدادها و توانايی های ذاتی خود را پرورش دهند و متناسب با آنها نقش مناسبی را در جامعه بازی کنند تا در نهايت 

جامعه به سمت تعالی معنوی و مادی پيش رود.
اصلی  پايه  رياضی،  از  مناسب  آموزش  يک  و  مناسب  رياضی  دانش  يک  می کند.  ايفا   عمده ای  نقش  رياضی  راستا  اين  در 
کارآمدی نيروهای انسانی است. رياضی اوالً همانند زبانی است که به طور مداوم نيازمند آنيم تا آنچه که می بينيم، می دانيم و می فهميم 
را با روش های دقيق، توصيف و تشريح کنيم و از اين طريق دانايی خود را گسترش دهيم و از رياضی در حل مسائل استفاده کنيم. 
به همين خاطر است که رياضی را زبان علم می نامند و در هر برنامه درسی رياضی حضور دارد. ثانياً رياضيات علمی است که دارای 
نظم و سازگاری درونی است و به منظور پرورش نظم فکری و باال بردن قدرت انديشيدن و استدالل منطقی و نيز خالقيت ذهنی مورد 

توجه قرار می گيرد. 
نياز به رياضی يک نياز زيربنايی است و هرگونه عمل منطقی و حساب شده و برنامه ريزی شده در زندگی محتاج داشتن مهارت های 
اصلی رياضی مانند تجزيه و تحليل، درک روابط منطقی بين مفاهيم و وقايع و پيش بينی نتايج احتمالی است.  جنبه ديگری از رياضی 
مطالعات در خارج از فضای سه بعدی و در  موارد،  بسياری از  نيازمند آزادی انديشه و رهايی از قيد زمان و مکان است، زيرا در 
فضا های آفريده شده رياضيدان صورت می گيرد. اگرچه نهايتاً رياضيدان وابسته به مفاهيم و تصوراتی است که ريشه در مفاهيم پيرامونی 

دارد.

رويکرد برنامه  درسی رياضی 
دراين رويکرد آن نوع بينش و ديدگاه که دانش آموزان همگی توانايی کسب و کشف معارف بشری را به طور فطری دارا هستند 
اين  کردن  شکوفا  و  آوردن  در  فعل  به  قوه  از  پرورش  و  آموزش  رسالت  که  دارد  قرار  اصل  اين  بر  برنامه  رويکرد  لذا  است.  مد نظر 
استعدادهای الهی از طريق ايجاد فرصت های مناسب جهت ياددهی ــ يادگيری است. رويکرد اصلی حاکم بر اين برنامه يک رويکرد 
اکتشاف  مهارت های  راه  از  تجربه  مستمر  بازسازی  در  يادگيرنده  دادن  قرار  محور  طريق  از  مسئله  حل  بر  تأکيد  با  تربيتی  ــ  فرهنگی 

می باشد.
اين برنامه درسی توجه ويژه ای به شرايط رشدی و ذهنی دانش آموزان در دوره ابتدايی و متوسطه دارد. بُعد فعال گروه سنی در 
دوره ابتدايی بر بُعد غيرفعال آنها تقدم دارد و تالش در راه رشد مهارت های تفکر آنها نيازی اساسی است. توانايی هايی فکری اين گروه 
سنی در پايين ترين سطح عقالنی بدون برخورداری از آموزش رسمی وجود دارند، مانند: مشاهده، طبقه بندی، رديف کردن، تشخيص 
رمزگشايی  چون:  اکتشاف  مهارت های  با  فکری  اوليه  توانايی های  اين  بين  هماهنگی  می دهند۱  نشان  پژوهش ها  و …  .  متناظر  امور 
نمادهای نوشتاری، محاسبه، اندازه گيری، ترسيم شکل و نظم بخشيدن به داده ها که در سن مدرسه مورد توجه کودکان قرار می گيرد، 
می تواند در پايان دورٔه عمومی، دانش آموزان را به درک و فهم آنچه که در فرايند علمی رخ می دهد، برساند و همچنين ويژگی های تعامل 
١ــ رابينسون و همکاران «تفکر در مدرسه ابتدايی» مؤسسه مطالعاتی آموزش و پرورش انتاريو نقل از کتاب نظريه های برنامه درسی، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی صفحات: 

١٧١ و ١٧٢
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بين عناصر در يک نظام فيزيکی را هدايت  نمايد.
اگر يادگيری در دوره ابتدايی، تغيير رفتار از راه تجربه معنا می شود، منظور اين است که در سايه تجربه و فعال شدن دانش آموز، 
و  شود  طرح  مسئله  به صورت  درسی  موضوع  که  هنگامی  می شود.  حاصل  فرد  تمايالت  و  گرايش ها  عادت ها،  در  اساسی  تغييرات 
دانش آموز مانند يک پژوهشگر برخورد کند، تخمين ها و حدسيه های خود را مورد بررسی قرار دهد و ضمن مرتب کردن و سازماندهی 
يافته ها به برقراری ارتباط بين مفاهيم و موضوعات بپردازد، به تدريج در او عادت های علمی به وجود می آيد و در اين فرايند آموزشی 

روش کار و همياری با ديگران و چگونگی حل مسائل روزمرٔه زندگی از طريق يادگيری های مدرسه را فرا می گيرد. 
رشد پايه رياضی ناب و قوی از دوره پيش از دبستان بسيار ضروری است. در دوره ابتدايی باور دانش آموزان درباره معنی 
رياضی، دليل يادگيری اين علم و نحوه عمل براساس آن و همچنين نقش آنها به عنوان يک يادگيرنده، شکل می گيرد. اين باورها بر نوع 
تفکراتشان درباره رياضی و نگرش به رياضی، تأثير می گذارد. دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه خيلی از مفاهيم رياضی را با شهود 
ابتدايی خود رشد می دهند. به طور مثال تعداد معدودی از اشيا را تشخيص داده و از هم متمايز می کنند، خيلی از دانش آموزان پيش 
از ورود به مدرسه بر بدنه اصلی دانش رياضی غيررسمی تسلط دارند. بزرگترها می توانند از همان سنين کودکی با فراهم کردن محيط 
غنی توسط زبان به رشد رياضی بچه ها کمک کنند. بچه ها احتماالً با پايه های مختلف از درک رياضی وارد محيط آموزشی می شوند 
و اين اطالعات اوليه آنها بر رياضياتی که در مدرسه ياد خواهند گرفت تأثير می گذارد. بنابراين توجه به تفاوت های فردی از اهميت 

خاصی برخوردار است.
آموزش رياضی قوی و با کيفيت باال، هم به رشد  برنامه  دارند و يک  احتياج  بيشتری  پشتيبانی  دانش آموزان به  سنين  در اين 
رياضی و هم به طبيعت بچه ها توجه می کند. بنابراين برنامه  دوره عمومی بايد بر پايه  گسترش شهود و دانش رياضی غيررسمی بنا شوند. 
اين برنامه  بايد رشد دانش بچه ها را مورد توجه قرار دهد و محيط هايی را فراهم کند تا دانش آموزان تشويق شوند که يادگيرنده هايی فعال 

باشند و چالش های جديد را بپذيرند.

اهداف کلی دوره ابتدايی
ــ شناخت  مفهومی از اعداد در زمينه مفاهيم محيط پيرامونی

ــ آشنايی با زبان رياضی و کسب توانايی به کارگيری زبان رياضی در بيان مشاهدات
ــ آشنايی با شکل ها و مفاهيم هندسی با مشاهدات مستقيم

ــ تشخيص الگوهای جبری و هندسی
ــ آشنايی با مفاهيم آماری و احتمالی

ــ آشنايی با تاريخ رياضی اسالمی و ملی
ــ ايجاد نگرش مثبت نسبت به رياضی به عنوان يک علم مفيد و کارآمد

اهداف کلی دانشی دوره ابتدايی
١ــ آشنايی با مفهوم عدد و نمايش های مختلف اعداد و روابط بين آنها

٢ــ آشنايی با اعمال جبری بين اعداد و انجام اين اعمال با تبحر کافی و تخمين زدن آنها
٣ــ آشنايی با الگوها و روابط 

٤ــ آشنايی با زبان رياضی و استفاده از زبان رياضی در ارائه مطالب
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٥ ــ آشنايی با مفاهيم اساسی هندسه
٦ ــ شناسايی و تحليل ويژگی ها و مشخصه های شکل های هندسی در صفحه و فضا

٧ــ آشنايی با جبری سازی مفاهيم هندسی 
٨ ــ آشنايی با تقارن ها و تبديالت هندسی 

٩ــ آشنايی با کميت های وابسته به اشياء، واحدها، دستگاه های اندازه گيری و فرايند اندازه گيری
١٠ــ آشنايی با فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گيری

١١ــ آشنايی با روش های آماری برای نمايش و تحليل داده ها و ارزيابی و نتيجه گيری
١٢ــ آشنايی با مفاهيم اساسی احتمال و کاربردهای آن

١٣ــ آشنايی ابتدايی با مجموعه ها
١٤ــ آشنايی ابتدايی با نسبت های مثلثاتی

١٥ــ آشنايی با  نمايش های مختلف از مفاهيم رياضی
١٦ــ آشنايی با تاريخ رياضی و کارکردهای زيبا شناختی رياضی در هنر با تأکيد بر فرهنگ اسالمی ــ ايرانی

اهداف فرايندی
برای درک مناسب از رياضی و عمل در رياضی و بکارگيری رياضی در حل مسائل، صرف آموزش موضوعات رياضی کافی 
نيستند. در عمل رياضی، عوامل و مهارت های خاصی درکارند که آنها را مهارت های فرايندی می نامند. مفاهيم و موضوعات رياضی 
مانند جسمی هستند که مهارت های فرايندی همانند روح آنها هستند. اين مهارت ها در همه پايه های تحصيلی، چه در دوره عمومی و 
چه در دوره متوسطه با اهميت هستند و حضور دارند، ولی بسته به نوع سطح شناختی دانش آموزان پياده سازی و چگونگی کارکردن 

با اين فرايندها متفاوت خواهد بود. اين مهارت ها به شکل زير دسته بندی شده اند. 

نمايش  های رياضی
اين مهارت مربوط به نمايش داده ها و اطالعات و آنچه که در ذهن دانش آموز می گذرد، می باشد. اين مهارت کمک بسياری برای 

درک بهتر مطالب و برقراری ارتباط با ديگران می کند. اين مهارت در موارد زير قابل بيان است.
١ــ نمايش های مختلف رياضی برای سازماندهی، ثبت کردن و تبادل ايده های رياضی به کار می رود.

٢ــ نمودارها، نقشه ها، جدول ها، نمادها وعالئم  و… همگی برای نمايش مفاهيم رياضی هستند. 
٣ــ دانش آموز هر شکل از صورت های نمايشی را بايد تشخيص دهد و در جای مناسب به کار گيرد.

٤ــ از نمايش های رياضی به عنوان ابزاری برای فهم و درک و تجزيه و تحليل ايده های رياضی استفاده می شود.
٥  ــ برای حل مسائل مختلف و توضيح موقعيت های مسئله گونه از نمايش های رياضی استفاده می شود. 

٦ ــ نمايش های مختلف از يک مفهوم و رابطه های بين آنها، در درک مفاهيم و حل مسائل کارساز است.
٧ــ نمايش های متفاوت  رياضی برای مدل سازی، تفسير و درک پديده های مختلف به کار برده شود.

ارتباطات مفهومی
مفاهيم رياضی در ارتباط با يکديگرند و شناخت اين ارتباطات، درک و يادگيری مفاهيم را عميق تر می سازد. بنابراين در آموزش 
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موارد زير بايد رعايت شوند.
١ــ پيوندهای مفهومی و مهارتی ميان ايده های رياضی شناسايی و ارائه شوند.

٢ــ ارتباطات ميان نمايش های چند گانه از يک ايده رياضی درک و برقرار شود.
٣ــ تناظر ميان روش ها و رويه ها برای حل مسائل مشابه رياضی درک شوند.

٤ــ پيوندهای ايده های مختلف رياضی و کيفيت ساخته شدن ايده های مرتبط با هم، در تشکيل يک کل يکپارچه استفاده شود.
٥ ــ با استفاده از ارتباطات مفهومی بين مفاهيم رياضی و غير رياضی، موقعيت ها و وضعيت های واقعی را مورد تجزيه و تحليل 

قرار داده و در موارد مناسب مدل سازی کند.
٦ ــ از مفاهيم و روش های يک حوزه از رياضی برای حل مسائل حوزه های ديگر رياضی استفاده کند.

ارتباطات کالمی
زبان طبيعی مکمل اصلی برای توصيف و بيان و سخن گفتن از مفاهيم است. رياضی نيز در همين بستر رشد می کند و الزمه يک 
درک معنادار از مفاهيم، قابليت بيان آنها در زبان طبيعی است. بنابراين به زبان درآوردن مفاهيم رياضی و انشانويسی در رياضی سهم 

مهمی در يادگيری بازی می کند. بنابراين موارد زير بايد در آموزش مفاهيم رياضی مورد توجه قرار گيرد.
١ــ دانش آموزان، تفکرات رياضی خود را توصيف و سازماندهی کنند و استحکام بخشند.

٢ــ دانش آموزان، بتوانند يک طرح کلی برای گام های مورد استفاده در حل مسائل به صورت کتبی و شفاهی ارائه دهند.
٣ــ زبان رياضی در درون زبان طبيعی گسترش يابد و از نمادها و  جداول، نمودارها، اعداد و… در تبادل اطالعات و برقراری 

ارتباط به درستی استفاده شود.
٤ــ تفکر رياضی خود را به صورت منسجم و روشن برای ديگران بيان کنند.

٥ ــ دانش آموزان، بتوانند در مباحثات رياضی به صورت شفاهی يا نوشتاری شرکت کنند.
٦ ــ دانش آموزان، بتوانند گزاره های رياضی و موقعيت های پيش آمده در مسائل را توضيح دهند و تبيين کنند.

٧ــ دانش آموزان، بتوانند استدالل های رياضی را با ديگران به تبادل بگذارند و نشان دهند که چرا يک نتيجه معنادار است يا 
چرا يک استدالل معتبر است.

٨  ــ استدالل ها و سؤال های ديگران را با داليق منطقی و صحيح مورد تأييد قرار داده يا رد کند.
٩ــ تفکر رياضی و راهبردهای رياضی ديگران را تجزيه و تحليل کرده و ارزيابی کند.

١٠ــ در يک فعاليت گروهی، تفکر رياضی ارائه شده توسط ديگران را گوش دهد، بنويسد و درک کند.
١١ــ روی راهبردهای ديگران در مقايسه با راهبرد خود تأمل و تفکر و نقادی کند.

١٢ــ راهبردها، راه حل ها و حدسيه های ديگران را احصاء کند، تعميم دهد و به چالش کشد.
١٣ــ از زبان رياضی برای بيان دقيق ايده های رياضی استفاده کند.

١٤ــ از زبان رياضی به صورت صحيح و درست برای طرح سؤال های رياضی با هدف به چالش کشيدن حدسيه های ديگران 
استفاده کند.

١٥ــ مسائل کالمی را با استفاده از نمادها و عالئم رسمی رياضی به صورت رياضی بيان کند.
١٦ــ زبان مناسب، نمايش های مناسب و فرهنگ واژگان تخصصی رياضی را درک کند و در هنگام توصيف و شرح اشياء،  

روابط و راه حل های رياضی از آنها استفاده کند.
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١٧ــ از طريق درک مطلب و تفسير نمايش ها، نمادها و عالئم رياضی و روش های نوشتاری، نتايج و نتيجه گيری های مربوط 
به  ايده های رياضی را استخراج کند.

استدالل و اثبات
توانايی در استدالل و اثبات حدسيه ها، جزء اصلی  تفکر رياضی است. بدون کسب اين توانايی نمی توان درک درستی از رياضی 

پيدا کرد. بنابراين در آموزش رياضی توجه به موارد زير ضروری است.
١ــ استدالل و اثبات به عنوان بخش پايه ای رياضی تشخيص و ارزش داده شود.

٢ــ ايده های رياضی با استفاده از راهبردهای مختلف، توجيه و تبيين شوند. 
٣ــ توانايی ساخت حدسيه های علمی ايجاد شود  و حدسيه ها مورد بررسی و تحقيق قرار گيرند.

گرفته  آن  از  علمی  نتيجه  يک  و  گيرد  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  رياضی  راهبردهای  از  استفاده  با  علمی  حدسيه  يک  ٤ــ 
شود.

٥ ــ موقعيت هايی که در آن يک جواب تقريبی از جواب دقيق مناسب تر است تشخيص داده شود.
٦ ــ استدالل ها و اثبات های رياضی خلق شوند، رشد و توسعه داده شوند و مورد ارزيابی قرار گيرند.

٧ــ از ايده ها و زبان رياضی برای به وجود آوردن استدالل رياضی استفاده شود.
٨ ــ استدالل منطقی ساخته شود و در آن ادعايی اثبات يا مثال نقضی برای ابطال آن آورده شود.

٩ــ استدالل رياضی درست در قالب و صورت های مختلف ارائه شود و مورد استفاده قرار گيرد.
١٠ــ استدالل های نوشتاری برای بررسی يک حدسيه علمی مورد استفاده قرار گيرند.

١١ــ انواع مختلفی از استدالل و روش های اثبات و راه حل ها به کار گرفته شوند.
١٢ــ با استفاده از يک رويکرد نظام مند، استدالل های مختلف حل يک مسئله مورد ارزيابی قرار گيرد.

١٣ــ از روش های ابداعی صحيح برای بررسی و اثبات نتايج استفاده شود و از مثال نقض برای ابطال احکام نادرست استفاده 
شود.

١٤ــ نتايج صحيح در حالت های کلی تر توسعه و تعميم يابد.
١٥ــ از نمودارهای مناسب برای حمايت از يک استدالل منطقی استفاده شود.

١٦ــ از استدالل استنتاجی برای ساختن و پشتيبانی از حدسيه های رياضی استفاده شود.

حل مسئله
کسب توانايی حل مسئله از اهداف نهايی آموزش رياضی است. اين مهارت نيازمند تمامی مهارت ها و توانايی هايی است که در 

رياضی وجود دارد و به نحوی تمامی مهارت های رياضی را بکار می گيرد. در اين راستا موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
١ــ از طريق حل مسئله، دانش جديد رياضی بنا شود.

٢ــ از راهبردهای متنوع حل مسئله برای فهميدن و درک محتوای موضوعی ــ مفهومی رياضی استفاده شود.
٣ــ نمايش های معادل يک مفهوم رياضی را در تجزيه و تحليل مسائل به کار برد.

٤ــ مسائل رياضی را در ارتباط با محيط پيرامونی درک و حل کند.



7

٥ ــ از روش های مختلف نمايش، برای توضيح موقعيت های مسئله گونه استفاده کند. (نمايش های تصويری، عددی، جبری و 
نموداری)

٦ ــ راهبردهای متنوع حل مسائل بکارگرفته شوند.
٧ــ توانايی انتخاب راهبرد مؤثر و کارآمد در جهت حل هر مسئله خاص ايجاد شود.

٨ ــ در يک فعاليت گروهی، راهبردهای جديد برای حل يک مسئله پيشنهاد شود و انواع راهبردها مورد نقد و ارزيابی قرار 
گيرد. 

٩ــ فرايند حل يک مسئله رياضی رصد و تحليل شود.
١٠ــ اطالعات مورد نياز برای حل يک مسئله بررسی و تعيين شوند و روش هايی برای به دست آوردن اطالعات انتخاب شود و 

شاخص هايی برای جواب ها و راه حل های قابل قبول تعريف  شود.
١١ــ راه حل های ارائه شده در يک مسئله با توجه به موقعيت و شرايط مسئله تفسير شود.

١٢ــ روش های گوناگون حل يک مسئله بررسی و ارزيابی شود.

اهداف مهارتی
هر يک از موارد زير چه در دوره ابتدايی و چه در دوره متوسطه دوم قابل طرح است ولی سطح آن در حد همان پايه تحصيلی 

خواهد بود.
١ــ کسب توانايی توصيف موقعيت های گوناگون با زبان و روش های رياضی
٢ــ کسب توانايی تجزيه و تحليل موقعيت ها و يافتن مفاهيم رياضی در آنها

٣ــ کسب توانايی مرتبط کردن مفاهيم رياضی با وضعيت های محيط پيرامونی
در  جواب ها  تفسير  و  رياضی  در  جواب ها  يافتن  و  مدل  حل  مسئله گونه،  موقعيت های  از  رياضی  مدل سازی  توانايی  رشد  ٤ــ 

مسئله واقعی
٥ ــ کسب توانايی تجزيه و تحليل منطقی جمالت و انجام استدالل روی آنها

٦ ــ کسب توانايی مباحثه و دقيق شدن در مفاهيم و يافتن حقايق از طريق تحليل منطقی
٧ــ کسب توانايی حل مسئله رياضی و حل مسائل واقعی و به کارگيری راهبردهای حل مسئله

٨ ــ کسب توانايی گمانه زنی و پذيرش يا رد آنها
٩ــ کسب توانايی به نمايش درآوردن مفاهيم و اطالعات و موقعيت های مسئله گونه

١٠ــ کسب مهارت های تفکر (نقاد، خالق، ديداری يا بصری، و تصميم ساز)
١١ــ فرضيه سازی و بررسی فرضيه ها در يک موقعيت مسئله گونه

١٢ــ رشد و توسعه توانايی های تجسم،انتزاع و تعميم
١٣ــ کسب توانايی تقريب زدن و تحليل دقت و صحت و تخمين خطا در موقعيت های اندازه گيری

١٤ــ توانمند شدن در استفاده از فن آوری برای توسعه دانش و به کارگيری آن
١٥ــ به کارگيری فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گيری

١٦ــ نمودار خوانی و تحليل نمودار
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 اهداف نگرشی
١ــ یافتن نگرش مثبت به ریاضی به عنوان ابزاری قدرتمند و اساسی برای درک و حل مسائل واقعی

٢ــ معنادار دیدن مفاهیم ریاضی از طریق مشاهده آنها در محیط پیرامونی
٣ــ مرتبط دانستن مفاهیم ریاضی با یکدیگر و با مفاهیم محیط پیرامونی

٤ــ کسب روحیه حقیقت جویی و صداقت علمی
٥ــ کسب روحیه نقادی و نقدپذیری نسبت به مطالب ارائه شده

 روش های یاددهی و یادگیری 
در ابتدای دوره ابتدایی، کودکان با مغزی انباشته از تجارب و الگوهای پیچیده و گوناگون رفتاری قدم به دبستان می گذارند و 

همٔه آنچه به صورت غیر رسمی و پراکنده برایشان معنا یافته، برای اولین بار در خواندن، نوشتن و حساب کردن، تجربه می کنند. 
تغییرات سریع در آگاهی است و بهترین کاری که مغز ما انجام می دهد  از آنجا که ویژگی متمایز انسان، قدرت تفکر و ایجاد 
»یادگیری« است و از طرفی سن کم مخاطبان و عدم شکل گیری کامل ساختار شناختی و آگاهی محدود آنها نسبت به توانایی ها، عالئق 
و استعدادهایشان ما را با طیف وسیعی از تفاوت های فردی رو به رو می سازد، معلم در این دورٔه حساس و سرنوشت ساز می بایست 
دوره های  در  معلمان  دیگر  به  نسبت  تدریس  فعال  الگوهای  اجرای  چگونگی  و  شناخت  خصوص  در  بیشتری  مهارت  و  تخصص 
باالتر تحصیلی داشته باشد. معلم باید با محور قرار دادن دانش آموز و بهره گیری از مشارکت فعال او در امر یادگیری، باعث شود که 

خود    انگیختگی کل شخصیت او یعنی عقل و احساسش را شامل شود و فراگیرترین و پایدارترین نوع یادگیری در او به وجود آید.
در این راستا، روش های فعلی ما که بیشتر برای تقویت وظیفه کم اهمیت تر مغز یعنی »حافظه« تالش می کند کارآیی چندانی 
ندارد، زیرا در عصر انفجار اطالعات ما به فرایندهایی در امر یاددهی  ــ یادگیری نیاز داریم که »تفکر« کودکان را بارور نماید و راه 
اندیشیدن و یادگیری را به او آموزش دهد تا توانایی درگیر شدن حسی )که یکی از اصول یادگیری در دورٔه ابتدایی می باشد( و فعالیت 

در موقعیت های جدید مسئله گونه در او رشد نماید.
با توجه به آنچه ذکر شد معلم نمی تواند الزاماً از یک شیوه برای آموزش ریاضی استفاده نماید بلکه با آگاهی کامل نسبت به چهار 
خانواده الگوهای تدریس )اجتماعی ــ اطالعات پردازی ــ انفرادی  ــ رفتاری( و در نظر گرفتن هدف، محتوا، نیازها و توان مخاطب، 
امکانات موجود و…  مناسب ترین راه را برای تسهیل یادگیری کالس انتخاب نماید. ماهیت کار یک معلم تخصصی در دورٔه ابتدایی 

سیر در سرزمین ثروتمند یادگیری دربارٔه مغزها و نحوهٔ تعامل نظرات و عواطف با انواع محیط ها و تغییر شکل آنهاست. 
تنیده فارسی، جغرافیا، هنر،  به صورت درهم  این راه شگفت و غیرقابل پیشگویی گاهی در تدریس ریاضی ضرورت دارد  در 
ورزش و… را نیز وارد بحث ریاضی نماید تا مفهوم از طریق دیگر علوم برای فراگیر معنادار شود. درگیری حسی با مورد یادگیری و 

مشارکت فعال دانش آموز در فرایند یادگیری در تمامی روش های مورد استفاده رکن اساسی یاددهی ــ یادگیری در این دوره می باشد.
مفاهیم  تفسیر  در  سعی  برعکس،  و  ملموسات  ریاضی گونه  توصیف  در  سعی  ابتدایی،  دوره  در  آموزشی  روش  عمده  قسمت 
ریاضی از طریق ملموسات است. با رشد زبان ریاضی در دوره عمومی راه برای درک مسائل ریاضی و حل و تفسیر آنها باز می شود. 
در پایه های باالتر، فرایند یاددهی ــ یادگیری با حل یک مسئلٔه برگرفته از دنیای واقعی آغاز می شود. این مسئله ترجیحاً شامل یک 
عنصر فرهنگی یا اجتماعی است و نیاز دارد تا به زبان ریاضی ترجمه شود. بنابراین در ابتدا دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه از 
مدل سازی های جبری یا هندسی استفاده کرده و مسئله را از دنیای واقعی به دنیای ریاضی منتقل کنند. در دنیای ریاضی با تکیه بر 
مهارت های فرایندی نسبت به حل مسئله اقدام کنند. در این مسیر ممکن است چندین مرتبه بین دنیای واقعی و ریاضی رفت و برگشت 
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داشته باشند. در نهایت با حل مسئله الزم است، پاسخ در دنیای واقعی تفسیر شود. در این فرایند نقش اصلی و فعال را دانش آموز 
عهده دار است و سهم تسهیل کننده و هدایتگر  بر عهدٔه معلم است. مسئله ها ی حل شده پربار می توانند شروع کننده یا مولد مسئله های 

بعدی باشند و این تسلسل موجب توسعه و بسط یادگیری شناختی دانش آموزان می شود.
فعالیت های یاددهی ــ یادگیری از طریق حل این گونه مسئله ها انجام می شود. فعالیت های ارائه شده در کتب درسی نمونه هایی 
است که تا حدودی مسیر و جریان رشد و توسعٔه مفهومی  را آشکار می سازد. یک معلم آگاه و توانمند می تواند متناسب با شرایط )توان 
ذهنی، سبک یادگیری و پیش دانسته های شناختی دانش آموز، شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی و امکانات( نسبت به بهبود، تکمیل 

و حتی جایگزینی فعالیت های مذکور اقدام نماید. 
کند.  یادگیری کمک  ــ  یاددهی  فرایند  به غنی سازی  می تواند  و سایر وسایل دست ورزی  فن آوری  تکنولوژی ها،  از  استفاده 
این عوامل نیز می توانند در تغییر یا جایگزین کردن فعالیت ها نقش داشته باشند. همچنین معلم می تواند شرایط و زمینه های یادگیری 
مشارکتی را در کالس فراهم نماید و از تأثیر برهم نهی افکار و اندیشه های دانش آموزان در توسعٔه شناخت علمی یا ارزشی آنها بهره 
گیرد. در این خصوص از طراحی و انتخاب فعالیت هایی که ماهیتاً فردی است و انجام آن نیاز کمتری به همکاری دارد برای کارگروهی 
و مشارکتی باید اجتناب  شود و فعالیت هایی برای کارهای جمعی پیشنهاد شوند که بدون مشارکت افراد دیگر انجام آن امکان پذیر نباشد 

یا با مشکالتی همراه باشند.
تجربه های عملی و فعالیت های ذهنی هر فردی موجب پیدایش باورها و دانش هایی در فرد می شوند. کلیه دانش های جزئی وکلی 
ما از عالم مانند فیزیک، شیمی، فلسفه، ریاضی و… به طور ساختاری در ارتباط با یکدیگرند و هر کدام در دیگری مؤثر است. این 
مجموعه ساختار یافته از علوم که در هر فردی به وجود می آید را ساختار شناخت علمی آن فرد می نامند. باورهای قلبی و اعتقادی نیز 
ساختاری درهر فرد تشکیل می دهند که ساختار شناخت ارزشی آن فرد می نامند. ساختار شناختی علمی و ارزشی هر فردی در تعامل 

با یکدیگرند و در کنار هم ساختار شناختی فرد را می سازند.
انسان با ساختار شناختی خود است که عالم را می بیند و حوادث آن را از لحاظ علمی و اخالقی تفسیر می نماید. ساختار 
شناختی انسان از بدو تولد در مواجهه با اطالعاتی که از محیط پیرامونی به او می رسد شکل می یابند. سپس، با درک تجربه های جدید 
و سعی در منظم سازی منطقی این تجربیات، این شناخت ها ساختار می یابند و کم کم به علوم مختلف طبقه بندی می شوند. نهایتاً تمامی 

این علوم در کنار یکدیگر، در یک ساختار واحد قرار می گیرند.
یادگیری همان توسعه و اصالح ساختار شناختی است. یادگیری فرایندی است که ساختار شناختی دانش آموز را شکل می دهد 
و آن را توسعه می دهد. یادگیری به صورت برخورد ساختار شناختی دانش آموز با مسائل یا موقعیت های جدید رخ می دهد. پس از 
حل مسئله یا تحلیل آن موقعیت جدید، نکته ای یا آجری به ساختار شناختی قبلی اضافه می شود یا ارتباطات جدیدی ساخته می شود که 
یادگیری یک مطلب جدید نام دارد. البته، گاهی اوقات حل آن مسئله ممکن است با ساختار شناختی دانش آموز قابل انجام نباشد و 
با یک تغییر کلی در ساختار شناختی این عمل انجام شود. دراین حالت، فهم دانش آموز از این عالم یک تغییر کلی پیدا می کند و این 

تغییرات ساختار شناختی می تواند در حوزه شناخت علمی یا ارزشی یا هر دو باشد.

ویژگی های ارزشیابی ریاضی در دوره ابتدایی
با توجه به اینکه ارزشیابی جزئی جدا ناشدنی از فرایند تدریس است و از آنجا که رویکرد حل مسأله در ریاضیات دورٔه عمومی 
مالک فعالیت آموزشی در کالس درس می باشد نگاه ارزشیابی در این دوره به راه یادگیری است نه مقاصدش و وظیفه فراگیر در این 
راه تالش است نه صرفاً کسب نتیجه، با توجه به این نگاه ویژگی های زیر برای ارزشیابی ریاضی در این دوره در نظر گرفته شده است.
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١ــ جزئی جدا ناشدنی از فرايند تدريس است.
٢ــ به تالش دانش آموزان در راه يادگيری توجه دارد.

٣ــ با توجه به تفاوت های فردی، رفتار فراگير در ابعاد مهارتی، دانشی و نگرشی اندازه گرفته می شود.
٤ــ به خود ارزيابی و انتقال يادگيری به ديگران تأکيد می شود.

٥ ــ تفکر واگرا را با توجه به پرسش های باز پاسخ گسترش می دهد.
٦ ــ توجه به تالش های فردی و گروهی در کسب مهارت های تفکر نقاد و خالق دارد.

٧ــ ايجاد فرصت پاسخگويی را برای دانش آموزان نامطمئن می کند.
٨ ــ به فرايند و فرصت های يادگيری در جهت نتيجه و هدف نهايی توجه دارد.
٩ــ فرصت بيان قواعد، رويه ها و افکار توسط دانش آموزان را ايجاد می نمايد.

١٠ــ انعطاف در زمان، راه و مقصد يادگيری ايجاد می کند.
١١ــ به تأخير انداختن قضاوت با هدايت فراگيران به تفکر را در نظر می گيرد.
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فصل 2
ساختار شناختى دانش آموزان و مفاهيم رياضى 

اين سؤال که آموزش رياضيات چه تأثيری روی شخصيت فکری و منش های حل مسئله و شيوه های يادگيری دانش آموزان 
می گذارد به ساختارشناختی آنان مربوط می شود. مسلماً پيشينه فکری و مهارت هايی که در ذهن دانش آموزان نهادينه شده اجازه نمی دهد 
که نظام يکسانی که دانش آموزان با آن مواجهند ساختارهای شناختی يکسانی را به دست دهد. اين تنوع ساختارهای شناختی که تحت 
تربيت نظام آموزشی يکسانی بوده اند نه تنها ناخواسته نيست، بلکه مورد تأکيد است. ذهن دانش آموزان همچون گل های رنگارنگی که از 
يک آب و خاک و خورشيد بهره گرفته اند اما با يکديگر در رنگ و بو تفاوت دارند، در برابر نظام آموزشی يکسان مهارت های مختلفی 
را به بار می دهد و ثمرات گوناگونی را نتيجه می دهد. اين تنوع زمينه های يادگيری دانش آموزان را می توان در سبک های يادگيری و در 

ساختار انسان شناختی دانش آموزان خالصه نمود.

۱ــ سبک های شناختی
تئوری  ها  اين  از  بعضی  دارد.  وجود  گوناگونی  تئوری های  دانش آموزان  شناخت  و  تفکر  و  يادگيری  سبک های  تنوع  باب  در 
رفتارگرايانه، بعضی روان شناسانه و برخی ديگر مجردتر هستند. تئوری های رفتارگرايانه از ساير اين نظريه ها ملموس تر و ساده فهم تر 
هستند. از اين رو ما يکی از همين نظريه ها را برمی گزينيم. مجاری شناخت حسی دانش آموزان به پنج حس محدود می شود که از ميان 
آنها حس بينايی، حس شنوايی و حس المسه در ارتباط با جهان خارج و يادگيری بر ديگر حس ها غلبه دارند. حس بينايی مبنای تفکر 
تصويری و حس شنوايی مبنای تفکر کالمی و حس المسه مبنای تفکر دست ورزی و ساختنی را پايه ريزی می کنند. اين طور نيست که 
تفکر کالمی، تصويری و دست ورزی ذهن دانش آموزان را به طور يکسان درگير کنند. هرچند مهارت های تفکر دانش آموزان طيفی بين 
اين سه مهارت تفکر است اما معموالً در اکثر دانش آموزان يکی از اين سه سبک يادگيری بر ديگران غلبه دارد. اين سه مهارت تفکر سه 
سبک ساده گيری کالمی، تصويری و دست ورزی را به دست می دهند. البته به ندرت ممکن است در دانش آموزی دو تا از سبک های 

يادگيری و يا حتی هر سه سبک غلبه داشته باشند.

سبک يادگيری کالمی
فکر  وقتی  که  هستند  کسانی  اينان  می کند.  ايفا  يادگيری  و  تفکر  در  مهمی  نقش  کالم  نمادين  ساختار  کالمی  دانش آموزان  در 
می کنند به زبان کلمات و جمالت با خود حرف می زنند و می توانند افکار خود را مستقيماً روی کاغذ بياورند. استدالل رياضی را مرحله 
به مرحله و جزء به جزء درک می کنند و چون مراحل اثبات به پايان می رسد مراحل درک رياضی آنان خاتمه می يابد. ايشان از جزء 
به  سمت درک کل حرکت می کنند و معموالً تئوری های آنان در چگونگی همنشينی جزئيات بسيار قوی است اما در همبستگی مبانی و 
ساختارهای کلی می لنگند. درک ايشان از تاريخ نيز از جزء به کل است و بسياری از تحوالت اجتماعی بسيار کند برای ايشان قابل 
درک نيست. در برابر ادراک اجزاء مؤثر در وقوع يک صحنٔه تاريخی برای ايشان بسيار سهل است. از بين فيلسوفان معروف، فلسفه 
و سبک شناختی ارسطو، کندی، ابن سينا، توماس اکوئيناس و تحت تأثير ايشان دکارت، کانت و ساير فالسفٔه غربی زير چتر اين نوع 
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مهارت یادگیری و تفکر قرار می گیرند.

سبک یادگیری تصویری
در دانش آموزان تصویری شهود و تصویرسازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کنند. وقتی این دانش آموزان به تفکر 
می پردازند، روند تفکر به زبان مفاهیم و ارتباط بین آنها پیش می رود و بازنویسی روند تفکر برای ایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد. 
حتی برخی از ایشان از به کالم در آوردن روند تفکر خود عاجز و ناتوانند اما می توانند به خوبی آن را به زبان مفاهیم و ارتباط بین آنها 
بیان کنند. استدالل ریاضی توسط ایشان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری ادراک می شود. 
ایشان از درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می کنند و معموالً تئوری های آنان در ساختار و مبانی دقیق است اما در همنشینی 
و برقراری رابطه بین اجزاء ضعیف می نماید. درک ایشان از تاریخ نیز از کل به جزء است و ایشان برعکس دانش آموزان کالمی در 
فیلسوفان معروف، فلسفه و سبک  بین  از  ایشان است.  نقطه قوت  تفکر شهودی و تجربه  توانا هستند.  ادراک تحوالت اجتماعی 

شناختی افالطون، فارابی، ابن عربی، سهروردی و مالصدرا زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می گیرد.

سبک دست ورزی
در دانش آموزان دست ورز که ساختارگرا هستند بازسازی ساختارها با دست و فکرشان نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا 
می کند. ایشان با بکار بردن ابزارها و ساختن اشکال و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود مفاهیم را یاد می گیرند و مهارت ها را 
با سبک یادگیری ایشان  با خود دارند حتی اگر آموزش  به خلوت کردن  کسب می کنند. ایشان برای درک محتوای درسی احتیاج 
هماهنگ باشد. استدالل ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی فهمند و تاریخ را نیز باید به زبان ذهن خود بازسازی کنند تا 

بتوانند از آن درس یاد بگیرند. بسیاری از صنعت گران و مخترعین زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می گیرند.

٢ــ آموزش عدد
عدد یک کلمه قرآنی است. از آیه »کل شیء احصیناه عددًا« برمی آید که معنای آن بر پایٔه معنی احصاء و شمارش بنا می شود. اما 
هم از این آیه و هم از معنای شمارش در ریاضیات عالی برمی آید که معنای عدد به معنایی بسیار تعمیم یافته تر از آنچه در این پایه مورد نظر 
است تعمیم می یابد. لذا الزم است مفهوم عدد چنان در برابر دانش آموزان مطرح شود که مقدمه را برای آموزش تعمیم های آن فراهم 
نماید. برای مثال عدد به عنوان کاردینالیتی مقدمه مناسبی برای معرفی اعداد حقیقی نیست و عدد به عنوان طول پیشینه مناسبی برای 
معرفی اعداد مختلط در دانشگاه نیست، اما عدد به عنوان جواب معادله پیشینه مناسبی برای معرفی اعداد مختلط فراهم می کند. لذا 
باید گذر از کاردینالیتی به طول و گذر از طول به جواب یک معادله جبری به طور طبیعی اتفاق بیفتد تا ذهن دانش آموزان برای تعمیم های 

عدد که در آینده با آن مواجه می شوند آماده گردد.

عدد و دانش آموزان کالمی
عدد به عنوان کاردینالیتی و عدد به عنوان ناوردا مفهومی متناسب با سبک یادگیری دانش آموزان کالمی است. نزد دانش آموزانی 
با این سبک یادگیری، اعداد نمادهایی هستند که مفاهیمی پشت صحنه را خالصه و کدگذاری می کنند. ساختار محاسباتی اعداد نیز 
از همین مفاهیم کاردینالیتی عدد استخراج می شود تا بعد به اعداد گویا تعمیم پیدا کند. همچنین است مفاهیم ضرب و تقسیم که از 
کاردینالیتی مجموعه ها استخراج می شوند. دانش آموزان کالمی با مفهوم عدد به عنوان طول به صورت استداللی و با کمک مفهوم 
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«بين» ارتباط برقرار می کنند، اما با مفهوم عدد به عنوان جواب معادله به خوبی ارتباط برقرار می کنند. چرا که زبان معادله خود يک 
زبان نمادين برای معرفی اعداد است که با سبک يادگيری کالمی و نمادين دانش آموزان هماهنگ است. در صورتی که عدد به عنوان 
طول يک مفهوم تصويری است و در سبک کالمی بايد به طور غير مستقيم درک شود. هر چند سبک شناخت دانش آموزان طيفی بين 

سه سبک يادگيری ياد شده است و ممکن است برای يک دانش آموز کالمی عدد به عنوان طول نيز به طور مستقيم درک شود.

عدد و دانش آموزان تصويری
اين  کالمی،  دانش آموزان  خالف  بر  لذا  است.  تصويری  دانش آموزان  يادگيری  سبک  با  متناسب  مفهومی  طول  به عنوان  عدد 
دانش آموزان  بين  در  اعداد  محور  درک  می دهند.  قرار  عدد  مفاهيم  ساير  يادگيری  برای  مبنا  را  طول  عنوان  به  عدد  دانش آموزان، 
از اشياء ملموس استفاده کنند.  تصويری بسيار اهميت دارد. اين دانش آموزان مسئله ها را با محور بهتر حل می کنند تا اين که مثالً 
حرکت از اعداد طبيعی به اعداد گويا و حرکت از اعداد گويا به اعداد حقيقی روی محور به سهولت انجام می پذيرد. در صورتی که 
برای دانش آموزان کالمی اين حرکت ها بايد به صورت منطقی و ذهنی صورت بگيرد. مثالً اعداد حقيقی برای دانش آموزان کالس به 
عنوان حد دنباله ای از اعداد گويا درک می شوند و دانش آموزان تصويری به کمک محور اعداد. درک اعداد منفی برای دانش آموزان 
کالمی بايد به صورت منطقی و استداللی صورت بگيرد. درک اعداد منفی برای دانش آموزان دست ورز بسيار مشکل تر از دو سبک 

ديگر  يادگيری است. چرا که ايشان با دست ورزی، ساختن مفاهيم رياضی را ياد می گيرند که برای اعداد منفی ممکن نيست.

عدد و دانش آموزان دست ورز
نزد دانش آموزان دست ورز عدد به عنوان کارديناليتی و عدد به عنوان طول هر دو مبنای يادگيری مفهوم عدد قرار می گيرد به 
شرط آن که آموزش با اشياء ملموس و همراه با دست ورزی صورت گيرد. چينه ها اين فرصت را پديد می آورند که همه دانش آموزان 
يا  کالمی  دانش آموزان  برای  که  است  فرصتی  اين  و  کنند  دست ورزی  هم  کنار  در  کارديناليتی  مفهوم  با  و  طول  مفهوم  با  دست ورز 
دانش آموزان تصويری فراهم نيست. از طرف ديگر درک مفهوم عدد به عنوان ناوردا و عدد به عنوان جواب معادله برای دانش آموزان 
دست ورز مشکل تر است. هر چند همان طور که ذکر شد دانش آموزان طيفی بين سبک های مختلف يادگيری هستند و نمی توان فرض 
کرد دانش آموز کامالً فاقد زيرساخت های يک سبک خاص يادگيری می باشد. حرکت از ملموس به مجرد برای دانش آموزان دست ورز 
با حرکت از تصوير به مجرد برای دانش آموزان تصويری و با حرکت از کالم به مجرد برای دانش آموزان کالمی جايگزين می شود. 

بنابراين اصل حرکت از ملموس به مجرد به همٔه سبک های يادگيری اختصاص ندارد.

٣ــ اشکال هندسی
هر چند اشکال هندسی موجوداتی تصويری هستند اما اين بدان معنی نيست که دانش آموزان کالمی و يا دانش آموزان دست ورز 
قادر به درک آنها نيستند. اما در روش های شناختی اين دانش آموزان تفاوت هايی وجود دارد که در مواجهه با اشکال هندسی خود را 
نشان می دهند. اين مفهوم که هندسه چيست در قرآن با کلمه قدر وارد شده است. مثالً عبارت قدرناه تقديرا می تواند چنين تعبير شود که 
هندسٔه عالم وجود را چنان قرار داديم تا چنين و چنان شود. بنابراين مفهوم هندسه با مفهوم اندازه گيری نيز مرتبط است. در واقع عدد و 
شکل دو مجرای موازی برای مدلسازی پديده های اطراف ما هستند و رياضيات هندسی به موازات رياضيات جبری قابل معرفی هستند اما 
تقدم درک اشکال دو يا سه بعدی نزد سبک های مختلف يادگيری متفاوت است. مثالً نزد دانش آموزان دست ورز درک اجسام سه بعدی 

ساده مقدم بر درک اشکال دو بعدی ساده است. اما نزد دانش آموزان کالمی که از جزء به کل حرکت می کنند برعکس می باشد.
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تصویر و دانش آموزان کالمی
دانش آموزان کالمی تصویر را از جزء به کل درک می کنند لذا برای آنان معرفی اشکال دو بعدی مقدم بر اشکال سه بعدی و 
مقدم بر همٔه آنها معرفی گوشه و ضلع است. پس از معرفی گوشه و ضلع اشکال مثلث، مربع و مستطیل معرفی می شوند. درک مفهوم 
دایره برای دانش آموزان کالمی مشکل تر از دانش آموزان تصویری و دست ورز است. دانش آموزان باید بتوانند تفاوت های اشکال سادٔه 
هندسی را به صورت کالمی بیان کنند. درک تفاوت ها و شباهت های دایره با سایر اشکال هندسی برای دانش آموزان کالمی کار مشکلی 
نیست. اما تعریف و توصیف دقیق دایره برای دانش آموزان کالمی این پایه مشکل است. بعد از معرفی اشکال سادٔه دو بعدی نوبت 
به معرفی اشکال سه بعدی می رسد که در پایه های باالتر معرفی می شوند. همان طور که گفتیم دانش آموزان دست ورز اشکال سه بعدی 
را راحت تر از اشکال دوبعدی می شناسند. تعریف منطقی اشکال ساده دوبعدی برای دانش آموزان کالمی ساده تر از سایر سبک های 

شناختی است. حتی ممکن است تعریف منطقی این اشکال برای دانش آموزان سبک های دیگر شناختی متفاوت باشد.

تصویر و دانش آموزان تصویری
برخالف  تصویر  به  نسبت  آنان  دیدگاه  اما  می یابند.  بعدی  سه  تصاویر  از  ساده تر  را  دوبعدی  تصاویر  تصویری  دانش آموزان 
دانش آموزان کالمی از کل به جز می باشد. برای این دانش آموزان معرفی مربع، مثلث و مستطیل و دایره مقدم بر مفهوم گوشه و ضلع 
است. تمایز بین اشکال سادٔه هندسی برای دانش آموزان تصویری راحت تر اما توصیف تفاوت ها و شباهت ها به طور کالمی برای ایشان 
مشکل تر است. یعنی عبارات کالمی که ایشان به کار می برند تا اشکال را توصیف کنند به اندازه کافی گویا نیست. درک تفاوت ها و 
دانش آموزان کالمی  برای  تقارن  توصیف  یادگیری است.  از سایر سبک های  دانش آموزان تصویری ساده تر  برای  تقارن  محورهای 
ممکن اما دشوار است و برای دانش آموزان دست ورز که باید متقارن یک جزء از شکل را خودشان بسازند تا بتوانند مفهوم تقارن 
را درک کنند نیز دشواری های تازه خود را به نمایش می گذارند که در اجرای آزمایشی کتاب ظهور پیدا کرده اند. بنابراین مهم است 
که انتظارات معلمان از دانش آموزان هماهنگ با سبک یادگیری و شناختی آنان باشد و از دانش آموزان یک سبک شناختی انتظارات 

متناسب با سایر سبک های شناختی را نداشته باشند.

تصویر و دانش آموزان دست ورز
دانش آموزان دست ورز با اشیاء سروکار دارند نه با تصاویر. لذا درک ایشان از اشیاء سه بعدی بر درک اشیاء دو بعدی مقدم 
است. دانش آموزان دست ورز نیز اشیاء را از کل به جزء درک می کنند. بر خالف دانش آموزان کالمی که اشیاء را از جزء به کل درک 
می کنند. ایشان می توانند با قرار دادن لیوان روی کاغذ و مداد کشیدن دور آن دایره بسازند و یا با قرار دادن مکعب روی کاغذ و مداد 
کشیدن دور آن مربع بسازند و این طور از سه بعد به دو بعد حرکت کنند. ساختن استوانه و مکعب برای ایشان مقدم بر ساختن اشکال 
دوبعدی متناظر است. درک تقارن برای دانش آموزان دست ورز با تجربه ممکن است ایشان متقارن یک شکل را می سازند و این گونه 
به درک مفهوم تقارن می رسند. کار با ابزارها مانند قیچی و خط کش و شابلون در درک این دانش آموزان از اشکال هندسی بسیار 
مرکزیت دارد. توجه کنید که سبک تألیف کتاب درسی خطی است و ممکن نیست همزمان به همٔه دانش آموزان با سبک های شناختی 

مختلف مطابق با مراحل شناختی آنان آموزش داد. پس با دانش آموزان صبور باشید.
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فصل 3
مفاهيم و مهارت هاى ارائه شده در كتاب رياضى

 
سال اول ابتدايى

۱ــ  شمارش
شمارش در رياضيات عالی تعميم های پيچيده ای دارد ولی در دورٔه اول ابتدايی شمارش از شمارش گسسته که همان شمارش 
با اعداد صحيح باشد تا شمارش پيوسته که همان اندازه گيری باشد تعميم می يابد. در واقع مفهوم عدد به موازات درک دانش آموزان 
از مفهوم شمارش تعميم پيدا می کند. درک هر دانش آموز از عدد هنگام شمارش گسسته يک درک گسسته و درک او از عدد هنگام 
اندازه گيری متناظر با مفهوم طول و پيوسته است. از آنجا که اعداد گويا و حقيقی هنوز معرفی نمی شوند از مفهوم بين برای درک 
پيوسته از عدد حاصل از اندازه گيری استفاده شده است. البته برای رسيدن به اين مرحله از درک عدد دانش آموز بايد مراحلی را 
به ترتيب طی کند تا برای رسيدن به اين درک پيوسته از اعداد آماده شود. اين درک پيوسته از عدد در ساعت نيز به کار رفته است و 
ساعت به عنوان وسيله ای برای گسسته کردن شمارش زمان معرفی می شود. مفهوم ساعت بين مثالً ۵ و ۶ است به همين منظور آورده 

شده است.
مبنای شمارش

در نظام پيشين آموزشی برای شمارش گسسته از مبنای ۱۰ استفاده شده بود، اما با اين پيش فرض که دانش آموزان اعداد زير 
پنج را بدون شمارش می شناسند. بنابراين بايد ۷ را ۲ و ۵ ببينند و مانند آن. اما اين اتفاق نمی افتاد. بلکه دانش آموزان اعداد يک رقمی 
بزرگ تر از ۵ را با شمارش مستقيم می شناختند. برای تأکيد بر اين که عدد ۶ همان ۵ و ۱ و عدد ۷ همان ۵ و ۲ است و مانند آن ما به 
دسته های پنج تايی و شناختن ۶ به عنوان ۱ و ۵ و عدد ۷ به عنوان ۲ و ۵ و همين طور تا ۹ به عنوان ۴ و ۵ و عدد ۱۰ به عنوان ۵ و ۵ 
در اولويت قرار گرفته است. به همين دليل نماد عدد ۱۰ پيش از جدول ارزش مکانی معرفی شده است و سپس جدول ارزش مکانی 
از روی نماد ۱۰ معرفی شده است. استفاده از مبنای ۵ در ابزارهای شمارش مانند انگشتان، ماشين، اتوبوس، چينه، چوب خط و… 

لحاظ شده است تا با کمک اين ابزارها تفکر در مبنای ۵ در ذهن دانش آموزان نهادينه شود.
کار با انگشتان

در نظام آموزشی پيشين استفاده از انگشتان به شدت مورد تقبيح قرار گرفته بود. اما در اين نظام آموزشی کار با انگشتان 
با  دانش آموز  که  نيست  آن  معنی  به  اين  البته  است.  تأکيد  مورد  دارد  قرار  دانش آموزان  دسترس  در  هميشه  که  ابزار  يک  به عنوان 
شمارش مستقيم از انگشتان در جمع و تفريق استفاده کند، بلکه انگشتان ابزاری برای درک تعداد زير پنج بدون شمارش، و جمع و 
تفريق با انتقال از يک دست به دست ديگر و بستن انگشتان باز و بدون شمارش انجام پذيرد. برای اين کار الزم است دانش آموزان 
باشند.  داشته  را  خود  انگشتان  با  اعداد  مختلف  نمايش های  برای  الزم  آمادگی  تا  کنند  دست ورزی  خود  دستان  با  کافی  اندازه  به 
برای جمع کردن با باقيمانده های اعداد در مبنای ۵ کار می کنند و بقيه دسته های ۵تايی را به ذهن خود می سپارند. مثالً می گوييم عدد 
۷ را با ۲ انگشت و يک دستٔه ۵تايی که روی شانه دانش آموز قرار دارد می توان نمايش داد. اين به رشد حافظٔه عدد دانش آموزان 
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نيز کمک می کند.
کار با ابزارهای شمارش

ابزارهای شمارش مختلفی که بر مبنای ۵ تکيه  دارند به جز انگشتان در اين کتاب بکار رفته است. مثل ماشين که ۵ سرنشين 
دارد و اتوبوس که دو طبقه دارد و در هر طبقه ۵ صندلی نمايش داده شده است و يا چوب خط که در آن شمارش ۵ تا ۵ تا مورد تأکيد 
است و يا چينه های ۵تايی که به صورت افقی و عمودی مورد استفاده قرار می گيرند. چينه ها از جهتی نسبت به ساير ابزارها اهميت 
بيشتری دارند و آن اينکه به درک عدد به عنوان طول کمک می کنند چرا که چينه چهارتايی بلندتر از چينٔه سه تايی است و مانند آن که 
به درک کوچک تر و بزرگ تر و مفهوم بين کمک می کند. ابزار چوب خط از لحاظ درک آماری و جمع آوری داده اهميت پيدا می کند 
و ماشين و اتوبوس هم از لحاظ حل مسئله ابزار مناسبی برای شکل کشيدن و حل مسئله با رسم شکل هستند. محور نيز در نهايت 
برای شمارش و جمع و تفريق استفاده خواهد شد. حتی ساعت غير ابزاری برای شمارش گسستٔه زمان است. البته لفظ شمارش در 

دو مورد اخير به طور مستقيم بکار نمی رود.
تنوع نمايش ها

تنوع کاربرد نمايش های مختلف اعداد از جمله انگشتان، چينه، چوب خط و… از اين لحاظ مورد تأکيد است که به دانش آموزان 
کمک می کند تا به يک ابزار خاص وابسته نشوند و کم کم بتوانند محاسبات را به صورت ذهنی و بدون استفاده از ابزارها انجام دهند. 
البته اين اتفاق که دانش آموز از ابزارها بی نياز شود مورد تشويق است، اما نبايد به دانش آموزان فشار آورد تا به زور ابزارها را کنار 
بگذارند. بلکه بايد به آنها فرصت داد تا اين اتفاق به طور طبيعی بيفتد. از طرف ديگر بعضی از ابزارهای يادگيری شمارش به بعضی 
ديگر برتری موضوعی دارند که بايد از اين برتری در جای خود استفاده شود. برخی از ابزارها هم ممکن است برای يک سبک شناختی 
مناسب تر از ساير ابزارها باشند. لذا از جايی به بعد دانش آموزان را بايد برای استفاده از ابزار دلخواه آزاد گذاشت تا ابزاری که با آن 
راحت تر هستند را انتخاب کنند. اگر معلم بتواند از ابزارهای ملموس ديگری مثل مهره و لوبيا و دکمه و مانند آن استفاده کند و آنها را 

در اختيار دانش آموز نيز قرار دهد در جهت برآورده شدن اهداف کتاب کمک کرده است.

۲ــ الگوهای عددی و الگوهای هندسی
تفکر عددی و تفکر هندسی دو رودخانه موازی هستند که همگام با هم پيش می روند. برای دانش آموزان نيز رشد تفکر عددی و 
رشد تفکر هندسی با هم هماهنگ است. البته برای بعضی سبک های يادگيری حرکت از رشد تفکر هندسی به سوی رشد تفکر عددی 
است و برای برخی ديگر برعکس اين اتفاق بيشتر مورد توجه است. اما در هر حال اين دو مهارت با کمک همديگر رشد می کنند و 
گاهی رشد يکی بر رشد ديگری تکيه می کند. در اين کتاب تنها الگوهای عددی شمارشی افزايشی که درجه يک هستند مورد استفاده 
قرار گرفته است که کشف الگوی افزايش با کمک دنباله تفاضلی ممکن خواهد بود. الگوهای هندسی در اين کتاب لزوماً برای شمارش 
بکار برده نشده اند. الگوهای يکی در ميان، دوتا درميان و مانند آن برای درک مفهوم الگوی هندسی و همچنين طراحی الگو متناسب 
با ذوق و خالقيت دانش آموزان مورد تأکيد است. الگوهای هندسی به جز توازی با الگوهای عددی دانش آموزان را برای طراحی 

فرش نيز آماده می کنند.
حرکت از هندسه به عدد

در اين کتاب سعی شده است از الگوهای يکی در ميان يا دو تا در ميان عددی پرهيز شود. لذا الگوهای هندسی شمارشی تنها 
موضوعی هستند که قابل ترجمه به الگوهای عددی می باشند. مثالً به الگوی زير توجه کنيد:
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……                                 

دانش  آموز بايد بتواند چنين الگويی را ادامه دهد و الگوی متناظر عددی را نيز بسازد و آن الگوی عددی را ابتدا با کمک شکل 
و سپس بدون کمک شکل بسازد. اگر دانش آموز نتوانست بدون کمک شکل الگوی عددی را ادامه دهد می توانيد از او بخواهيد تا از 
نزد خود شکلی برای الگوی عددی داده شده رسم کند. اين تمرين به خالقيت هندسی دانش آموزان نيز کمک می کند. نزد دانش آموزان 
الگوی  از  ايشان  درک  بر  عدد  الگوی  از  ايشان  درک  که  چرا  می کند،  پيدا  حياتی  اهميت  عدد  سوی  به  هندسه  از  حرکت  تصويری 

هندسی تکيه می زند.
حرکت از عدد به هندسه

برای دانش آموزان کالمی درک الگوی عددی آسان تر از درک الگوی هندسی است، لذا برعکس دانش آموزان تصويری نزد 
اين دانش آموزان يادگيری الگوهای هندسی است که بر يادگيری عددی تکيه می زند. البته اين دانش آموزان می توانند الگوهای هندسی 
رابه صورت کالمی توصيف کنند و يا دانش آموزان دست ورز می توانند الگوهای هندسی را به صورت اشياء قابل لمس بازسازی کنند. 
برای دانش آموزان دست ورز حرکت از عدد به هندسه از اين لحاظ اهميت دارد که الگويابی را برای دانش آموزان ممکن می کند. برای 
ايشان درک مفهوم مجرد الگوی عددی بسيار سنگين است و تنها به کمک دست ورزی و ساختن و انجام عملی الگوها قادر به درک 
الگوهای عددی می باشند. اما بايد توجه داشت که درک الگوهای عددی از اهداف نهايی کتاب است و حتی دانش آموزان دست ورز 
هم بايد بتوانند خود را به سطح مهارتی الزم در ادامه دادن الگوهای عددی بدون کمک شکل يا ابزار و تنها با استفاده از دنبالٔه تفاضلی 
برسانند. البته خود دنباله تفاضلی يک ساختار است که به اين دانش آموزان برای درک الگوهای عددی کمک می کند. حرکت از عدد 

به هندسه در الگوهای ساعت نيز مورد توجه است.
الگويابی هندسی

مهارت های الگويابی هندسی به جز توازی با الگويابی عدد برای رسيدن به مهارت طراحی فرش مورد نظر است. يکی فرش 
راهرو که تنها نسبت به يک محور تقارن دارد و ساير الگوها بايد با انتقال به دست بيايند و ديگری فرش مستطيل با دو محور تقارن 
است که در مرز و داخل فرش اشکال و الگوهای ساده هندسی قرار گرفته اند. طراحی فرش به کمک خط کش و صفحه شطرنجی و 
به  کمک شابلون با در نظر گرفتن سير مهارتی الزم انجام می گيرد. الگوهای هندسی بسياری برای آماده  کردن دانش آموزان برای درک 
تقارن افقی و تقارن عمودی به کار رفته اند. از توصيف کالمی دانش آموزان برای بيان کردن خصوصيات تقارن بهره بگيريد. همين طور 
اجزای فرش و تقارن آنها بايد به صورت کالمی مورد توصيف قرار بگيرد. طراحی فرش توسط خود دانش آموزان در صفحات پايانی 

کتاب مطرح شده است که در جهت افزايش خالقيت آنان در تصوير سازی هندسی به ايشان کمک می کند.
الگويابی عددی

الگوهای عدد که در اين کتاب بکار رفته اند يا درجه يک هستند. مثال الگوی عددی درجه يک الگوی اعداد فرد است.

۱   ، ۳ ، ۵ ، ۷ ،  ،                                                                                                                 ۲     ۲     ۲                         ۲                   
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که در دنباله تفاضلی آن يک دنباله ثابت می باشد. اما در الگوهای درجه دو خود دنباله تفاضلی بايد مجددًا با الگويابی مطالعه 
شود و ادامه داده شود. مثال الگوی عددی زير

۱     ، ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۷                                                                                                               ۱            ۳            ۵                        ۷                                                                                                                                        ۲                          ۲                         ۲                                                                           
که با تشکيل يک دنباله به الگوی اعداد فرد تبديل می شود. اگر دانش آموز توانست بدون تشکيل يک دنباله تفاضلی ديگر خودش اين 
الگو را ادامه دهد به او اجازه دهيد از توانايی ذهنی خود استفاده کند. اما بايد بطور کالمی توضيح دهد که از چه الگويی بهره گرفته 

است.

۳ــ حل مسئله
حل مسئله به عنوان يک مهارت محوری که در سرتاسر کتاب جاری است مورد توجه قرار گرفته است. مصداق های حل مسئله 
نظر،  مورد  راهبردهای   . و…  کالمی  مسائل  عددی،  الگويابی  هندسی،  الگويابی  حسابی،  مسائل  شگفت انگيز،  مربع های  فراوانند. 
راهبردهای تنظيم جدول نظام دار، حدس و آزمايش، رسم شکل و زيرمسئله است. تنوع پاسخ های دانش آموزان و روش های نمايش 
پاسخ مورد تأکيد است. يک مسئله ممکن است بسته به توضيحی که دانش آموز می دهد پاسخ های متفاوت و صحيحی داشته باشد. 
تأثيرات حل هر مسئله بر ساختار شناختی دانش آموزان و شخصيت حل مسئله آنها بايد مورد توجه قرار بگيرد و توسط معلم کنترل 
کمال  و  رشد  تنوع  بلکه  شوند  هدايت  خاصی  مسئله  حل  شخصيت  و  مهارت ها  سمت  به  دانش آموزان  همٔه  نيست  قرار  مسلماً  شود. 
دانش آموزان با توجه به پيش زمينه های فردی ايشان مورد تأکيد است. بنابراين معلم نبايد شخصيت حل مسئله خود را به دانش آموزان 
تحميل کند. بلکه بايد مثل يک قابله هر کس را در به کمال رساندن استعدادهايی که در نهاد خود پنهان کرده اند ياری رساند. صحنٔه 

کالس بايد چنان هدايت شود که در حضور دانش آموزانی با شخصيت های حل مسئله مختلف حمايت کند.
مربع شگفت انگيز (حدس و آزمايش)

در مربع شگفت انگيز در هر سطر، ستون يا مربع (مستطيل) کوچک که پررنگ رسم شده است بايد عدد (رنگ يا شکل) تکراری 
وجود نداشته باشد. قبل از آموزش نماد عدد از مربع های شگفت انگيز رنگی يا شکلی استفاده شده است. تعداد رنگ ها يا شکل ها بايد 
مساوی تعداد درايه های يک ضلع مربع شگفت انگيز باشد. درجه سختی اين مربع ها به دقت تعيين شده است و از مطرح کردن مربع های 
شگفت انگيزی که در روزنامه ها و مجالت پيدا می شود بايد به شدت احراز کرد. می توانيد برای تمرين بيشتر از مربع های شگفت انگيز 
مطرح شده در کتاب کار کمک بگيريد. ابتدا از جاهای خالی که با در نظر گرفتن سطر يا ستون هر دو قابل پر شدن است شروع شده 
است. بعد به سطر يا ستون و يا درجه سخت تر يا سطر يا ستون يا مربع (مستطيل) تعميم داده شده است. در قسمتی به اين درجه سختی 
می رسيم که بايد بعضی از جاهای خالی پر شوند تا به پر شدن جاهای خالی ديگر کمک کنند. در نهايت به راهبرد حدس و آزمايش ختم 
می شود. در اين حالت داده ها تنها می توانند بگويند که در خانه  خالی در يک سطر يا در يک ستون يا در يک مربع (مستطيل) کدام دو 
عدد می توانند باشند و سپس به کمک حدس و آزمايش و مقايسه با ديگر سطر و ستون  و مربع (مستطيل) مربوطه می توان جواب درست 

را پيدا کرد.
مسائل کالمی يک مرحله ای

آن  در  نمی توان  و  يکتاست  مسائل  اين  جواب  که  اين  با  هستند.  مرحله  يک  مسائل  شده اند  مطرح  که  کالمی  مسائل  ساده ترين 
اختالف نظر کرد با اين حال بايد به دانش آموزان اجازه داد که با ذوق و سليقه خود و با توجه به شخصيت حل مسئله خود به حل اين 
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مسائل بپردازند. مثالً اگر دوست دارند از رسم شکل و يا اگر دوست دارند از ابزارها مثل چينه و يا اگر دوست دارند از محور اعداد 
استفاده کنند. الزم نيست مسئله حتماً به زبان يک عبارت حسابی ترجمه شود. نوشتن جواب مسئله کافی است. اما اگر دانش آموز 
تنها در پايان سال تحصيلی  پاسخ خود را بتواند توضيح دهد و توضيح خود را بنويسد به اهداف حل مسئله نزديک تر است. مسلماً 
دانش آموزان  که  شود  استفاده  کلماتی  از  کالمی  مسائل  متن  در   تا  شده  سعی  برسد.  می تواند  توانايی  از  سطحی  چنين  به  دانش آموز 
قادر به خواندن آنها باشند. اگر دانش آموزان به سطحی از مهارت برسند که بتوانند خودشان مسائل کالمی را طرح کنند و سپس حل 
کنند به  سطح بااليی از توانايی حل مسئله در حد خودشان رسيده اند. به خصوص اگر بتوانند مسائلی را طرح کنند که احتياج به حل 

زيرمسئله ها دارد. مسلماً دانش آموزان را بايد در طی کردن اين مسير هدايت و حمايت کرد.
مسائل کالمی چندمرحله ای (زيرمسئله)

مسائل چندمرحله ای در دو قالب مطرح شده اند. يکی دستورالعمل های چندمرحله ای که مقدمه ای برای آموزش تفکر الگوريتمی 
است و ديگری مسائل کالمی چندمرحله ای که راه را برای به کار بردن راهبرد زير مسئله باز می کند. حتی در بعضی از مسائل کتاب 
اطالعات اضافی در صورت مسئله آورده شده است تا دانش آموزان بتوانند مسائلی را که حل می کنند با تحليل اطالعات داده شده و 
حذف داده های نامربوط حل کنند. اين به حل زير مسئله کمک می کند چرا که برای حل يک زيرمسئله ممکن است تنها بعضی اطالعات 
مسئله مربوط باشند و سپس با اطالعات توليد شده توسط زيرمسئله و اطالعات موجود در صورت مسئله بايد بتوان مسئله را حل نمود. 
حتی مسائلی طرح شده اند که اطالعات موجود برای حل مسئله کفايت نمی کنند تا دانش آموز به اين سطح از تحليل برسد که برای حل 
يک مسئله و پاسخ به يک سؤال چه داده هايی الزم است و چه داده هايی مربوط يا چه داده هايی نامربوط هستند. در کالس اول سعی 
شده از طرح مسئله هايی که چند زيرمسئله دارند احراز شود زيرا انتظار نمی رود دانش آموزان به سطح مهارتی الزم برای حل چنين 

مسئله هايی برسند. صورت مسائل چند مرحله ای بايد کوتاه باشد تا دانش آموزان بتوانند آن را تحليل کنند.
رسم شکل

راهبرد رسم شکل يکی از پايه ای ترين راهبردهای حل مسئله است. اين راهبرد مسائل کالمی را برای دانش آموزان تصويری 
و دانش آموزان دست ورز ملموس می نمايد. ملموس کردن مسئله به کمک ابزارها نيز می تواند به نوعی استفاده از راهبرد رسم شکل 
ذهنی  خالقيت  کار  اين  با  است.  تأکيد  مورد  شکل  رسم  کمک  به  مسائل  حل  در  تصويری  مدل های  و  پاسخ ها  تنوع  شود.  تصوير 
دانش آموزان در بسياری از ابعاد مورد تشويق قرار خواهد گرفت. رسم الگوهای ساده ای مثل ماشين، اتوبوس، يک آدم که ايستاده 
اگر  می  کند.  کمک  شکل  رسم  راهبرد  کمک  با  مسائل  حل  در  دانش آموزان  مهارت  به  است  کاری  مشغول  يا  نشسته  ميز  پشت  يا 
دانش  آموزان نتوانستند خودشان با ساده سازی تصوير ساده ای از اشياء مورد نظر را در صورت مسئله طراحی کنند معلم می تواند در 
۵ نفر که در يک ماشين نشسته اند می توانند  اين طراحی دانش آموزان را کمک کند. اين مدل سازی می تواند بسيار ساده باشد. مثالً 

 
اين طور مدل سازی شوند:         

۴ــ اندازه گيری
با  متناظر  عدد  مفهوم  می کنيم.  ياد  پيوسته  شمارش  به عنوان  آن  از  که  است  گسسته  شمارش  تعميم های  از  يکی  اندازه گيری 
شمارش گسسته، عدد گسسته يا همان اعداد طبيعی است و مفهوم عدد متناظر با شمارش پيوسته، عدد پيوسته يا همان مفهوم عدد 
حقيقی است که اندازه گيری مقدمه ای برای درک پيوسته از عدد يا همان مفهوم عدد حقيقی است. کسرها هم به عنوان عدد حقيقی 
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روی محور اعداد معرفی خواهند شد. اندازه گيری مفهومی است که در فيزيک نيز مطرح می شود. در فيزيک اندازه گيری هر کميتی 
را به اندازه گيری طول برمی گردانند. مثالً اندازه گيری زمان، اندازه گيری دما و اندازه گيری فشار هوا و مانند آن. لذا اندازه گيری طول 
از مفاهيم اساسی و بنيادين رياضيات است که پايه و مبنای آن بايد از اول ابتدايی گذاشته شود. اندازه گيری طول در سال های بعد به 
اندازه گيری مساحت و اندازه گيری حجم تعميم داده خواهد شد که در اين سن هنوز دانش آموزان برای آن آمادگی ذهنی ندارند. اما 
استفاده از چينه به عنوان ابزاری  برای اندازه گيری طول مقدمه را برای اندازه گيری مساحت و حجم نيز فراهم می  کند. لذا بايد استفاده 

از چينه ها برای اندازه گيری طول مورد تأکيد قرار گيرد.
عدد به عنوان طول

عدد به عنوان طول يکی از چندين مصاديق عدد است. عدد ترتيبی، عدد اسمی، عدد شمارشی و ساير مفاهيم عدد بعضی به عدد 
به عنوان طول مربوط می شود و برخی مستقيماً ربطی ندارند. مثالً عدد اسمی به عدد به عنوان طول مربوط نمی شود اما عدد شمارشی، 
عدد ترتيبی و عدد به عنوان ناوردا به عدد به عنوان طول مربوط اند لذا بايد اين ارتباط در آموزش اعداد لحاظ شود. مثالً عدد شمارشی 
با شمارش واحدها به عدد به عنوان طول مربوط می شود و عدد تعميم مفاهيم کوچک تر و بزرگ تر به مقايسه طول ها به عدد به عنوان طول 
مربوط می شود. همان طور که تعداد اعضای يک مجموعه ناوردای عددی وابسته به آن مجموعه است طول يک ميله نيز يک ناوردای 
عددی وابسته به ميله است که مفهوم عدد به عنوان ناوردا را به عدد به عنوان طول مربوط می کند. همچنين عدد به عنوان طول به عدد 
به عنوان مساحت و عدد به عنوان حجم باز هم ناورداهايی عددی هستند تعميم پيدا می کند. همه اين ارتباطات بايد هنگام تدريس عدد 

به عنوان طول لحاظ شوند.
تقريب زدن و مفهوم بين

از آنجا که اعداد کسری و ساير اعداد حقيقی در پايه اول ابتدايی هنوز مطرح نشده اند لذا از مفهوم بين برای معنای عددی 
دادن به يک طول که بر حسب واحد صحيح نيست استفاده شده است. پيش از مفهوم بين مفاهيم کمی بزرگ تر از و کمی کوچک تر 
از مطرح شده اند تا مقدمه برای معرفی مفهوم بين آماده شود. مفهوم بين در خواندن ساعت نيز مطرح شده است که در آن از ساعت 
به عنوان يک محور اعداد که مدور است استفاده می شود. در ساعت پيش از مفهوم بين، مفاهيم کمی گذشته از و کمی مانده به ساعت 
مطرح می شوند تا مقدمه برای مفهوم بين مطرح شود. مفهوم بين در لوحه های اوليه کتاب به معنای روزمره آن معرفی شده است که تقريباً 
به همان سبک نظام آموزشی پيشين است. اندازه گيری طول با اعداد طبيعی به نوعی تعميم پيدا خواهد کرد. لذا خوب است پيش از 

اندازه گيری دانش آموزان حاصل و نتيجه اندازه گيری را به طور ذهنی تخمين بزنند.
مقايسه طول ها

گسسته  بزرگ تر  و  کوچک تر  مفهوم  از  گذر  برای  اما  مجموعه هاست.  اعضای  تعداد  مقايسه  از  تعميمی  طول ها  مقايسه 
اينکه  لذا  است.  چينه  آموزشی  برنامه  اين  در  ابزار  آن  گرفت و  کمک  آموزشی  کمک  ابزار  از  بايد  پيوسته  بزرگ تر  به  کوچک تر و 
مقايسه  مفهوم  می شود  باعث  کنيم،  مقايسه  را  طول ها  طبيعی  اعداد  مقايسه  با  سپس  و  بزنيم  تقريب  طبيعی  عدد  با  ابتدا  را  طول ها 
اعضای  تعداد  مقايسه  مفهوم  با  دارند  آن  از  خوبی  درک  و  است  دانش آموزان  روزمره  مهارت های  جزء  طبيعی  به طور  که  طول ها 
مجموعه مرتبط شوند. توجه کنيد که مقايسه مستقيم طول ها از مقايسه اعداد تقريب زنندٔه طول ها ساده تر است لذا بايد ابتدا مقايسه 
به طور هندسی مطرح شود و بعد به صورت عددی مورد توجه قرار گيرد. مقايسه طول ها هرچند صورت هندسی دارد اما درک آن، 
آنقدر ساده است که برای دانش آموزان کالمی هم ممکن است. اما خوب است پس از درک هندسی به صورت کالمی هم ترجمه 
شود و مقايسه اعداد تقريب زنندٔه طول ها فرصت مناسبی برای دانش آموزان کالمی فراهم می کند که مفهوم هندسی را به زبان ذهن 

خود ترجمه کنند.
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تنوع واحدها
کردن  مطرح  اما  مطرح می شود  دبستان  اول  پايه  در  است که  بغرنجی  پيچيده و  بسيار  مفاهيم  از  اندازه گيری  واحدهای  تنوع 
آن الزم است تا عدد به عنوان طول و عدد به عنوان کارديناليتی دو مفهوم منطبق بر هم فرض نشوند. تنوع واحدها نشان می دهد 
قابل  کانونيک  به طور  که  طبيعی  عملی  و  دارد  واحد  انتخاب  به  بستگی  کارديناليتی  عنوان  به  عدد  به  طول  عنوان  به  عدد  ترجمه  که 
انجام باشد نيست. لذا به جز استفاده از چينه از چندين واحد مختلف برای اندازه گيری طول ها استفاده شده است و در مراحلی 
عدد  می شود  اندازه گيری  واحد  چندين  با  طول  يک  وقتی  مسلماً   است.  شده  اندازه گيری  مختلف  واحد  چندين  با  طول  يک  حتی 
حاصل درست و کامل نيست و مفهوم تقريب زدن و کمی بيشتر از و کمی کمتر از و بين به طور طبيعی مطرح خواهد شد که خود 

يک فرصت آموزشی است.

۵ ــ محاسبات
در اين نظام آموزشی نيز مانند نظام آموزشی گذشته بر محاسبات عددی تأکيد شده است اما سعی شده با کمک روش های جبری 
کامالً  دانش آموزان  که  شده اند  مطرح  دانش آموزان  برای  الگوريتم هايی  باالخص  شود.  تسهيل  دانش آموزان  برای  محاسبات  روند 
چگونگی و علت صحت الگوريتم ها را درک می کنند که در نظام آموزشی گذشته چنين نبوده است. در اين نظام آموزشی به درک عدد 
۱۰۰ ببيند و از اين نمايش برای  ۲۰ به صورت گستردٔه آن تأکيد بسياری شده است. برای مثال دانش آموز بايد ۱۲۳ را به صورت ۳
جمع و تفريق اعداد به طور جبری استفاده کند. جمع و تفريق مضارب ۱۰ که دو رقمی هستند مانند جمع و تفريق اعداد يک رقمی 
 ۲ ۲۰۰ همان ۳ ۲ بستٔه ده تايی است يا ۳۰۰ ۲۰ همان ۳ درک می شود که اين کار تنها با تنوع مفهوم واحد ممکن است و مثالً ۳۰
 ۳ ۳۰۰ همان ۲ ۳ بستٔه ده تايی است يا ۲۰۰ ۳۰ همان ۲ بسته صدتايی است. در مورد تفريق نيز همين طور بايد ذکر کرد. مثالً ۲۰
بستٔه صدتايی است. بنابراين جمع و تفريق اعداد يک رقمی اهميتی بيش از پيش پيدا می کنند که الزم است بر آن تأکيد بسياری شود تا 

دانش آموزان در محاسبات يک رقمی مهارت پيدا کنند.
 جدول ارزش مکانی

در اين نظام آموزشی از جدول ارزش مکانی به عنوان صورت خالصه شده ای از گسترده عدد استفاده می شود و جمع و تفريق 
با کمک الگوريتم هايی مانند ۱۰ بر ۱ توسط الگوريتم های جبری جايگزين. لذا در سير حرکت از اعداد يک رقمی به اعداد دو رقمی و 
چند رقمی بايد دقت شود که الگوريتم های جمع و تفريق چنان مطرح شوند که قابل تعميم به محاسبات با ارقام دلخواه باشند. تغييراتی 
که در نمادگذاری جمع و تفريق اتفاق افتاده اند با توجه به همين نکته منظور شده اند. اينکه دانش آموزان بتوانند اعداد را چنان مرتب زير 
هم بنويسند که آشکار رقم يکان زير يکان و رقم دهگان زير دهگان و رقم صدگان زير صدگان قرار بگيرد از مهارت های اصلی جمع و 
تفريق است. لذا تأکيد می شود در بدو امر از انجام محاسبات در صفحه شطرنجی کمک بگيريد. دانش آموزان کالس نمايش اعداد را 
روی محور بهتر درک می کنند و دانش آموزان دست ورز با کمک ميله های شمارشی درک بهتری از اعداد دارند. لذا تنوع نمايش های 

اعداد برای دانش آموزان مورد تأکيد است.
محور اعداد

محور اعداد خود ابزاری برای محاسبه تلقی می شود. با توجه به اينکه محاسبات با تشکيل دسته های پنج تايی مورد تأکيد است 
در محورهای اعداد اعدادی که مضارب ۵ هستند درشت تر رسم شده اند تا دانش آموزان درکی تصويری از تشکيل دسته های پنج تايی و 
استفاده از آنها در محاسبه داشته  باشند. در سال های بعد دانش آموزان با محورهايی مواجه می شوند که فقط اعداد مضرب ۵ روی آنها 
نوشته شده است و يا محورهايی که لزوماً از صفر شروع نمی  شوند اما در پايه اول دبستان محورهای ساده مورد استفاده قرار می گيرند. 
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تساوی فواصل روی محور مورد تأکيد است، لذا توصيه می شود دانش آموزان محورهای خود را روی صفحه شطرنجی رسم نمايند. 
جمع و تفريق های دوتايی و چندتايی به کمک فلش روی محورها درک تصويری بهتری از جمع و تفريق برای دانش آموزان تصويری 
بتوانند  اگر  به خصوص  باشد  مناسب  آموزشی  کمک  وسيله  يک  می تواند  محور  نيز  دست ورز  دانش آموزان  برای  می دهند.  به دست 
ملموس باشند. بلکه  خودشان برای خودشان محور رسم کنند. اين طور نيست که وسايل آموزشی دانش آموزان دست ورز بايد لزوماً 

اين ساختن دانش آموزان دست ورز است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
چينه

هم برای دانش آموزان دست ورز و هم برای دانش آموزان تصويری چينه وسيله مناسبی است برای درک عدد و محاسبات جمع 
و تفريق. برای محاسبات ارقام دهگان يا باالتر از ميله شمارشی استفاده می شود. مسلماً برای محاسبات چندين رقمی استفاده از چينه 
پنج تايی  دسته های  تشکيل  درک  برای  می کند.  ايفا  اساسی  نقشی  چينه  رقمی  يک  محاسبات  ملموس  درک  برای  اما  نيست  مناسب 
الزم است چينه های پنج تايی که به طور افقی و يا عمودی استفاده می شوند در دسترس دانش آموزان قرار داشته باشند. تصاوير چنين 
چينه هايی در کتاب رسم شده است اما مهم است اين ابزار کمک آموزشی در دسترس دانش آموزان قرار گيرد. اگر چنين ابزاری در 
شهر شما وجود ندارد می توانيد ساختن آن را به نجار سفارش دهيد. ابتدا از نجار بخواهيد مکعب هايی به ضلع ۲ سانتی متر بسازد سپس 
با چسباندن بعضی از اين مکعب ها با چسب چوب چينه های پنج تايی بسازيد. از يک تکه چوب يک تکه به عنوان چينه پنج تايی پرهيز 

کنيد چرا که برای دانش آموز مفهوم پنج تکه چوب مساوی به شکل مکعب را تداعی نمی کند.
انگشتان

برای محاسبات ساده، انگشتان وسيله ای مناسب برای دانش آموزان دست ورز و دانش آموزان تصويری است. دسته های پنج تايی 
به طور طبيعی برای دانش آموزان در هر دست آنها تشکيل شده است. دانش آموزان با نمايش اعداد طبيعی زير ۵ تا، با انگشتان يک 
دست صورت ها و نمايش های مختلف اين اعداد توسط انگشتان را می شناسند و سپس با حرکت انگشتان از يک دست به دست ديگر 
دانش آموزان می توانند با مهارت جمع و تفريق اعداد يک رقمی را بياموزند. کار با انگشتان برای محاسبات دو رقمی نيز ممکن است 
اما کمی پيچيده می شود. نبايد به دانش آموزان فشار آورد که مهارت استفاده از انگشتان را تا اعداد دو رقمی نيز تعميم دهند. بسيار 
مورد تأکيد است که دانش آموزان از شمارش يک به يک انگشتان برای جمع و تفريق و محاسبات ديگر احراز کنند. برای سهولت کار 

با انگشتان در درس تربيت بدنی دانش آموزان تمهيداتی صورت گرفته است.

۶ ــ زمان
زمان از بغرنج ترين مفاهيمی است که در کالس درس رياضی دبستان مطرح می شود. دانش آموز در اين سن نه درک ملموسی از 
ثانيه دارد و نه دقيقه و ساعت. اما تنها ابزاری که توسط آن حرکت پيوسته عدد مطرح می شود همان ساعت است. ساعت به عنوان يک 
محور اعداد که مدور است عمل می کند. حرکت عقربه کوچک تر که به ترتيب اعداد ساعت را طی می کند درکی پيوسته از عدد به دست 
می دهد. خواندن ساعت های ديگر مانند خواندن اعداد درست روی محور است و خواندن ساعت های ديگر با کمک تقريب با اعداد 
درست مفاهيم کمی گذشته از ساعت و کمی مانده به ساعت و ساعت بين  و  را پيش می کشد که در اندازه گيری نيز مطرح 
شده اند. اينکه در بعضی ساعت ها اعداد درست کامالً نوشته نشده اند يا با نمادهايی غير از نماد اعداد فارسی نمايش داده شده اند يک 
فرصت آموزشی است که دانش آموز با تنوع نماد عدد آشنا شود و يا با محوری که تنها بعضی از نقاط آن نمادگذاری شده اند رو به رو 
گردد. تنوع نماد عدد در ماشين حساب نيز اتفاق می افتد. در ماشين حساب با نمادهای عدد ديجيتال و عدد انگليسی آشنا می شوند که 

بعدها در ساعت نيز بکار خواهد رفت.
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عقربه ساعت شمار
حرکت عقربه ساعت شمار هر چند بسيار کند است اما درک نسبت داده شده از زمان توسط اين عقربه برای دانش آموزان 
ملموس است. مسلماً معلمين می توانند از ساعت های آموزشی که عقربه های آنها آزادانه حرکت می کنند برای آموزش مفهوم زمان 
سرانجام  اما  شود.  برداشته  ساعت  روی  از  شمار  ثانيه  و  شمار  دقيقه  عقربه های  است  بهتر  است  ممکن  اگر  حتی  کنند.  استفاده 
دانش آموز بايد بتواند با ساعت واقعی که در حال کار کردن است سر و کار داشته باشد و زمان را به درستی بخواند. اگر دانش آموز 
در درک خود از ساعت های شبانه روز به جايی برسد که بتواند تخمين بزند در هر ساعتی چه اتفاقی می افتد يا از چه ساعتی تا چه 
ساعت  از  انتظار  مورد  درک  نهايت  به  دانش آموز  صورت  اين  در  است،  افتاده  ساعت  کدام  در  اتفاق  فالن  يا  و  می خوابد  ساعتی 
در سطح اول دبستان رسيده است. البته چون اين مهارت نمی تواند توسط بسياری از دانش آموزان کسب شود. در کتاب درسی 
آورده نشده است اما خوب است معلمان و والدين با دانش آموزان مستعد چنين تمرين هايی را مطرح کنند تا ايشان به سطح ذکر شده 

از مهارت دست پيدا کنند.
تقريب ساعت

تقريب زدن ساعت از طرفی از تقريب زدن در اندازه گيری ساده تر است و چون واحد تقريب زدن هميشه در زمان ثابت است 
اما در اندازه گيری تنوع واحدها مطرح می شود. از طرف ديگر چون در اندازه گيری با کمک مفهوم طول تقريب زده می شود اما در 
ساعت يا کمک محور مدور پس از اندازه گيری با کمک مفهوم طول ساده تر از تقريب زدن با ساعت است. بنابراين برای دانش آموزان 
مختلف ممکن است ترتيب مهارتی اين دو مهارت با يکديگر فرق کند. لذا الزم است آموزشگران محترم در صورتی که دانش آموزان 
با اندازه گيری مشکل دارند تقريب زدن ساعت را نيز برای دانش آموزان مطرح کنند تا در صورت ساده بودن درک تقريب ساعت برای 
دانش آموزان برای ايشان يک فرصت آموزشی پديد بيايد. البته تقريب زدن ساعت برای عقربه دقيقه شمار از واحد متفاوتی از عقربه 

ساعت شمار استفاده می کند اما اين مهارت در سال اول دبستان مطرح نمی شود.
مقايسه زمان ها

مختلف  کار  دو  بين  از  دهند  تشخيص  دانش آموزان  است.اينکه  دبستان  اول  سطح  پايه  مهارت های  از  زمانی  مقايسه  مهارت 
کدام بيشتر طول می کشد و کدام کمتر از مهارت های روزمره برای دانش آموزان است که بسيار بکار می آيد. البته دانش آموز درک 
صحيحی از دقيقه و ثانيه ندارد. اما می تواند کارهايی که چند ثانيه طول می کشد با کارهايی که چند دقيقه طول می کشد را مقايسه کند. 
حتی کارهايی که چند دقيقه طول می کشد می توانند با کارهايی که ربع ساعت يا بيشتر طول می کشند مقايسه شوند. اما زمان های بسيار 
کوچک و بسيار بزرگ (از ديد دانش آموز) توسط او قابل مقايسه نيستند. مثالً فرق بين ۲ ساعت و ۳ ساعت برای دانش آموز ملموس 
نيست. و يا زمان های کمتر از يک دقيقه به سختی می توانند باهم مقايسه شوند. بنابراين مهم است تمرين هايی در برابر دانش آموزان قرار 

گيرد که مقايسه زمانی آن وقايع برای دانش آموز ممکن باشد.
 ترتيب زمانی

از ديگر مهارت های مربوط به زمان درسطح پايه اول ابتدايی تشخيص ترتيب زمانی رويدادهاست. اينکه رويدادها می توانند چند 
ثانيه چند دقيقه و يا چند ساعت طول بکشند و تشخيص ترتيب زمانی اين رويدادها به شرط معنادار بودن برای دانش آموزان مشکل 
نيست. حتی دانش آموز می تواند ترتيب زمانی فصل ها را يا ترتيب زمانی روزهای هفته را درک کند و يا ترتيب زمانی ماه های سال با 
اينکه بسيار رويدادی طوالنی هستند برای دانش آموز قابل درک است اما از آنجا که تعداد ماه های سال زياد است و مقايسه ۱۲ رويداد 

مختلف برای دانش آموزان کمی پيچيده است از مطرح کردن اين تمرين برای دانش آموزان احراز شده است.
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۷ــ آمار
آموزش آمار در پايه اول دبستان در سطح بسيار ابتدايی مورد نظر است. سرشماری داده ها و نمايش آنها با چوب خط يا نمودار 
ميله ای و تحليل نمودار در حد اينکه کدام داده بيشترين و يا کمترين فراوانی را دارد در اين سطح مطرح می شوند. مقدمات احتمال 
برای سال دوم دبستان در نظر گرفته شده است. سرشماری داده ها در سطحی که دانش آموزان بتوانند خودشان داده توليد کنند مطرح 
می شود و از دانش آموزان انتظار نمی رود با داده هايی که خودشان نمی توانند توليد کنند کار کنند. نمودار چوب خطی هم برای شمارش 
و هم سرشماری بکار می رود. دسته های پنج تايی در نمودار چوب خطی نيز مورد تأکيد قرار گرفته اند که با سياست گذاری ما مورد 
مهارت شمارش همخوانی دارد. تحليل نمودار ميله ای اولين جايی است که دانش آموز يک مدل رياضی را به شيئی مورد مطالعه نسبت 
می دهد و سپس با مطالعه مدل رياضی موضوع مورد مطالعه را تحليل می کند. مفاهيم کمترين و بيشترين و بين از روی نمودار ميله ای 

قابل تشخيص هستند. در اين سطح انتظار نمی رود دانش آموزان بتوانند با نرم افزارهای ساده آماری کار کنند.

۸ ــ استفاده از ابزار و تکنولوژی
يکی از مهارت های مورد نظر در آموزش رياضی استفاده از ابزارهای مختلف است. در کالس اول ابتدايی کار با خط کش و 
شابلون در حد کسب مهارت برای ترسيم خطوط و شکل های هندسی آموزش داده می شود. همچنين آشنايی با ابزار اندازه گيری زمان 
(ساعت) در حد خواندن ساعت های کامل در برنامٔه رياضی گنجانده شده است. در زمينٔه استفاده از تکنولوژی نيز آشنايی مقدماتی با 
ماشين حساب در حد آشنايی با ماشين حساب پيش بينی شده است. آشنايی با صفحٔه کليد و نمايش ماشين حساب و تطبيق نمادهای 

عددی در کتاب آموزش داده شده است.
خط کش 

ابزار خط کش که در پائه اول ابتدايی مورد نظر می باشد بدون مقياس و درجه است. در واقع هدف استفاده از خط کش اندازه گيری 
نيست، بلکه رسم خط راست و کسب مهارت در استفادٔه درست از اين ابزار مورد نظر است. نحؤه در دست گرفتن خط کش و قرار 

دادن آن کنار نقاط و عمود گرفتن قلم در هنگام رسم خطوط از مواردی است که بايد توسط معلم آموزش داده شود.
شابلون 

در بازار شابلون های گوناگون با طرح ها، رنگ ها، اندازه ها و جنس های مختلف عرضه می شود. در کتاب رياضی اول دبستان 
به جهت حفظ يکدستی شکل های هندسی و اندازٔه آنها از يک نوع طرح خاص که دارای چهار شکل با اندازٔه مشخص است استفاده 
شده است. در انتهای کتاب تصوير اين شابلون آورده شده تا در صورت لزوم از آن برای ساختن شابلون مقوايی يا با جنس فوم استفاده 

شود. در صورتی که دانش آموزان شابلون هايی با اندازٔه متفاوت در اختيار دارند، بررسی کار آنها را براساس آن ابزار انجام دهيد. 
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فصل 4
راهنماى تدريس كتاب (صفحه به صفحه)

کتاب رياضی اول دبستان ۲۵ بخش دارد که هر بخش با يک صفحه تصويری آغاز می شود. اين صفحات چند هدفی هستند و 
در آموزش ۶ صفحه ديگر آن بخش نقش دارند و در مدت زمان تدريس آن بخش چندين مرتبه به صفحه آغازين رجوع می شود. به طور 

معمول تدريس هر صفحه با مراجعه به صفحه آغازين شروع می شود.
استفاده از صفحٔه آغازين هر بخش در واقع يادآور همان فعاليت های دست ورزی و مقدمه چينی های ورود به موضوع است که 
آموزگاران محترم پيش از اين نيز انجام می دادند. قبل از اينکه موضوع رياضی هر يک از صفحات کتاب رياضی آغاز شود با مراجعه 
به صفحٔه آغازين بخش ضمن انجام فعاليت های دست ورزی از آن صفحه برای مقدمه چينی و طرح موضوع استفاده می شود. بنابر اين 
می توان جمع بندی کرد که محتوای آموزشی کتاب رياضی اول دبستان ١٥٠ صفحه است و ٢٥ صفحه که شامل ٢٥ صفحٔه آغازين 

است مکمل همان ١٥٠ صفحه است.
در اين کتاب هر بخش با توضيح اهداف صفحه آغازين شروع می شود برای توضيح اين صفحه موارد زير در نظر گرفته شده 
است: ۱) مفاهيم؛ ۲) مهارت ها؛ ۳) نگرش ها؛ اين سه بخش در واقع به اهداف برنامه درسی مربوط می شود و پس از آن  ۴) تأثيرات 
بر ساختارشناختی؛ ۵) تم شناختی آن صفحه تبيين می شود. از آنجا که هدف کلی از آموزش رياضی در برنامه جديد تأثيرگذاری بر 
ساختارشناختی دانش آموزان است توجه به اين قسمت ضروری به نظر می رسد. در پايان نيز ۶) ارتباط اين صفحه با ۶ صفحه داخلی 

آن بخش با ذکر فعاليت های پيشنهادی روشن می شود.
پس از آن روش تدريس هر صفحه کتاب درسی توضيح داده می شود. توضيحات هر صفحه شامل موارد زير است:

۱) اهداف؛ ۲) روش تدريس؛ ۳) توصيه های آموزشی.
هدف های مطرح شده برای هر صفحه صرفاً جهت توجه دادن معلم به ابعاد مختلف آموزشی آن صفحه است. ممکن است تعداد 
زيادی از اين هدف ها در صفحات مختلف تکرار شوند. به اين ترتيب انتظار می رود در پايان آموزش کتاب هدف های مورد نظر پس از 

اين تعداد تمرين محقق شود.
روش تدريس نيز شامل ۳ قسمت است: 

الف) شروع کار با فعاليت های پيشنهادی عملی و دست ورزی؛
ب) ارتباط با صفحه آغازين؛

ج) رجوع به آن صفحه در کتاب درسی.
در قسمت توصيه های آموزشی نيز بخشی از نکات اجرايی معلمان محترم تذکر داده شده است. يقيناً همه اتفاقات و مسائل پيش 
آمده در کالس های درسی را نمی توان پيش بينی کرد و اين اطمينان به معلمان محترم وجود دارد که با توجه به تجربه خود مسائل پيش 

آمده را در کالس های درس مديريت کنند.
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آشپزخانه
؛  ستون  رديف،  ؛  پايين  باال،  ؛  راست  چپ،  مفاهيم:  ــ 

جلو، پشت  و وسط.
ــ مهارت ها: شمارش تا ۵ ؛ چای ريختن ؛ شير ريختن؛ 
برای  برداشتن   ميوه  ؛  گرفتن  لقمه  شکر؛  زدن  هم  ؛  ريختن  شکر 
رديف  تغذيه در مدرسه ؛ آدرس دادن به قفسه های آشپزخانه مثالً 

پايين سومی از سمت راست.
ــ نگرش ها

١ــ رياضيات توانمندی فرد را در مهارت برقراری ارتباط 
پرورش می دهد.

در  ديگران  برای  افکار  بيان  و  کردن  صحبت  درست  ٢ــ 
برقراری ارتباط اهميت دارد.

٣ــ رياضيات به تمرکز افکار کمک می کند.
ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:

۱ــ رشد قوه بيان و توضيح و توصيف؛
۲ــ رشد ادراک کالمی؛

۳ــ کار با ابزارها و کار با انگشتان.
ــ تم شناختی:

رزق: غذايی که می خوريم رزق و روزی ماست و از طرف خداوند عطا شده است، پدر و مادر و هر نعمتی رزق و روزی ماست 
واز طرف خداوند عطا شده است. به خصوص رياضياتی که می آموزيم رزق است و خداوند آن را به بشر ياد داده است. آموختن رياضی 

را با نام خداوند آغاز می کنيم همان طور که صبحانه را با نام او شروع می کنيم.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء زير ۵ تا را با کمک شمارش بيان کنند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد زير ۳ تا را بدون کمک شمارش بيان کنند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد بگويند سمت چپ و راست ميز چه کسانی نشسته اند.
۴ــ از دانش آموزان بخواهيد با کمد مفاهيم رديف و ستون برای رسيدن به کتابی در کتابخانه آدرس دهند. مثالً بگويند: ستون 

اول از چپ و رديف اول از باال  کتابی هست که آن را برايم بياور.
۵ ــ همين روش را برای آدرس دادن به کمد های آشپزخانه بکار ببرند.

۶ ــ همين روش را برای آدرس دادن به قابلمه های روی اجاق گاز بکار ببرند.
۷ــ به الگوهای روی حاشيه فرش توجه کنند.

۸  ــ به الگوهای پايين در کابينت های آشپزخانه توجه کنند.
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اهداف
۱ــ شمارش اشياء تا ۵.

شکل های  شمردن  و  شباهت ها  و  تفاوت ها  تشخيص  ۲ــ 
مثل هم.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد اشياء محيط اطراف را بشمارند 
و تعداد آنها را بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عکس های روی 
نظير  ابزارهايی  از  می توانيد  درس.  کالس  ديگر  اشياء  يا  و  ديوار 
 ۵ تا  شمارش  برای  می روند  بکار  بعدًا  که  آموزشی  ميله  يا  چينه 

استفاده کنيد.
بخش  آغازين  صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
و  چنگال ها  و  قاشق  بشقاب ها،  تعداد  بخواهيد  آنها  از  برگردند. 
ساير اشياء روی ميز، اعضای خانواده و… که تعدادشان کمتر از 

۵ تا است را بشمارند و تعداد آنها را بيان کنند.
الک پشت ها،  ماهی ها،  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗

خرچنگ ها و… که شکل آنها مثل هم و تعدادشان کمتر از ۵ است را بشمارند. در اين جا از واژه های باال / پايين، چپ / راست، قبل 
/ بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر برای آدرس دادن شکل های تصوير استفاده کنيد. برای مثال: ماهی باالی 

صفحه.

توصيه های آموزشی
در  شما  دانش آموزان  اگر  می دانند،  را   ۵ تا  طوطی وار  شمارش  دانش آموزان  که  است  اين  بر  فرض  باشيد،  داشته  توجه  ١ــ 

شمارش طوطی  وار تا ۵ با مشکل مواجه هستند، بايد با تمرين و فعاليت های تکميلی شمارش طوطی وار اشياء را آموزش دهيد.
٢ــ انتظار بر اين است که تعداد اشياء تا ۳ را بتوانند بدون شمارش و سريع بگويند. اگر دانش آموزان شما نمی توانند، نگران 

نباشيد، چرا که کتاب به آموزش اين قسمت نيز می پردازد.
٣ــ برای شمارش چند شیء ۳ قانون رعايت می شود: ۱. شمارش با عدد يک شروع می شود و به ترتيب ادامه می يابد؛ ۲. هر 
شیء فقط يک بار شمرده می شود ؛ ۳. عدد آخر نشان دهنده تعداد اشياء است. دانش آموزان بدون اين که اين قوانين را بيان کنند به طور 

طبيعی از آنها در شمردن استفاده می کنند. هدف از تمرين شمارش تبديل شمردن طوطی وار به شمردن معنادار است.
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 اهداف 
١ــ زمينه سازی برای شمارش گوشه ها و ضلع های اشکال 

هندسی.
٢ــ استفاده از نمودار ستونی جهت سرشماری، نمايش و 

مقايسه ی تعداد اشياء.
و  شباهت ها  بيان  و  هندسی  اشکال  اوليه  شناخت  ٣ــ 

تفاوت های آن ها.
٤ــ تشخيص اشکال هندسی در محيط اطراف.

روش تدريس
مندرج  هندسی  اشکال  صورت  به  کاغذ  برش های  با   ∗
شباهت های  و  خصوصيات  اشکال،  نام  بيان  بدون   ،۳ صفحٔه  در 
به  توجه  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  شويد.  کالس  وارد  آنها  
شکل های  و  کنند  طبقه بندی  را  آنها  هندسی  اشکال  خصوصيات 
مثل هم را تشخيص دهند. از آنها بخواهيد توضيح دهند شکل ها 

را براساس چه خصوصيت و ويژگی طبقه بندی کرده اند.
∗∗ به صفحه اول برگرديد ، اشياء هندسی مشابه شکل های هندسی در صفحه ۳ را که در صفحه اول مشاهده می کنند با کمک 

شما نشان داده و حداکثر تا ۵ تا را بشمارند.
∗∗∗ حال به صفحه ۳ برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به تعداد هر يک از شکل های هندسی خانه روبه رو را با رنگ دلخواه 

پر کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف اصلی در اين صفحه شمارش است، نه معرفی اشکال هندسی، بنابراين از آوردن نام اشکال هندسی پرهيز کنيد.

٢ــ ارتباط کالمی در اين صفحه اهميت دارد. بيان خصوصيات اشکال هندسی مثل مثلث به صورت سه گوش، دايره به صورت 
گردی و مستطيل به صورت چهار گوش مهم است.

٣ــ با توجه به اينکه هدف اصلی معرفی و شناخت اشکال هندسی نيست از ورود به بيان جزئيات پرهيز کنيد.
٤ــ نشان دادن اشکال هندسی در محيط پيرامونی می تواند به درک بهتر خصوصيات اشکال هندسی کمک کند. به عنوان نمونه 

انتهای دو نوع ليوان که يکی به شکل مربع و يکی به شکل دايره است را با لمس کردن می توان تجربه کرد.
شود،  برده  ستونی  نمودار  نام  بدون آن که  شد،  تمام  هندسی  شکل های  تعداد  کردن به  رنگ  با  ستونی  نمودار  پس از آن که  ٥ ــ 
توجه دانش آموزان را به تفاوت طول سطر ها که بيانگر تفاوت تعداد شکل ها است، جلب کنيد. به نوعی دانش آموزان می توانند تعداد را 

مقايسه کنند.
٦ــ با توجه به بزرگ بودن مربع ها در نمودار، الزم نيست دانش آموزان تمام مربع را با دقت رنگ کنند، بلکه مانند نمونٔه انجام 

شده، رنگ کردن بخشی از مربع کفايت می کند.
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اهداف
الگوهای  ساخت  هدف  با  الگو  يک  کردن  کپی  ١ــ 

هندسی.
آن  بيان  و  الگو  يک  شکل های  بين  رابطه  تشخيص  ٢ــ 

رابطه.
٣ــ تشخيص الگوهايی که در محيط اطراف وجود دارند.

روش تدريس
∗ ــ از تعدادی دانش آموز بخواهيد در يک صف بايستند 
باشند. از  درميان کيف مدرسه را همراه داشته  به گونه ای که يک 
اگر  می بينيد؟  صف  اين  در  رابطه ای  چه  بپرسيد:  دانش آموزان 
يک نفر ديگر به آنها اضافه شود بايد کيف داشته باشد يا خير؟ به 
دانش آموزان فرصت دهيد تا الگوی موجود را کشف کنند. بعد 
از انجام فعاليت های مشابه توجه آنها را به الگوهايی که در اطراف 
خود می بينند جلب کنيد. برای مثال نرده های راه پله دارای يک 

الگوی مشخص است.
ــ می توانيد با استفاده از رنگ يا شکل در صف دانش آموزان الگو بسازيد و از آنها بخواهيد رابطه مربوط به اين الگو را بيان 

کنند.
ــ  الگوها فقط در شکل ها و تصاوير نيستند. صداهای مختلف نيز می توانند الگو داشته باشند و با نوک خودکار روی ميز ضربه 
وارد کنيد. برای مثال يک ضربه و دو ضربه پشت سر هم. به اين ترتيب می توانيد الگوی ۱، ۲ را تکرار کنيد. همين کار را با دست زدن 

می توانيد انجام دهيد و فضای کالس را شاد کنيد.
∗∗ ــ از دانش آموزان بخواهيد در صفحٔه آغازين بخش الگوهايی را که می بينند کشف و رابطٔه الگوها را بيان کنند. برای مثال 

شکل های دايره  و مثلث دور فرش يک الگو دارند.
ــ از دانش آموزان بخواهيد بيان کنند که در منزل خود چه نوع الگوهايی را می بينند.

∗∗∗ ــ  نوارهای کاغذی به دانش آموزان بدهيد که در آن الگوهای متفاوت با رنگ ها وجود داشته باشد و از آ نها بخواهيد 
رابطه مربوط به الگو را بيان کنند.

آبیزردآبیزردآبیزرد

سپس به آنها نوار کاغذی بدون رنگ بدهيد و از آنها بخواهيد يکی از الگوها را کپی کنند. حال بخواهيد فعاليت اول کتاب را 
انجام دهند.

دانش آموزان را يک در ميان به صورت کسانی که کيف دارند و کيف ندارند در يک صف قرار دهيد و از آنها بخواهيد در نوار 
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کاغذی، آنهايی را که کيف دارند با يک رنگ و آنهايی را که کيف ندارند، با رنگ ديگر مشخص کنند و وجه مشترک الگوی ترسيم 
شده با الگوی صف دانش آموزان را بيان کنند. حال از دانش آموزان بخواهيد دو درميان با کيف و بدون کيف بايستند. از بقيه بخواهيد 

اين الگو را کپی کنند و وجه مشترک الگوی ترسيم شده با الگوی مربوط به صف دانش آموزان را توضيح دهند.
حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های کتاب را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ ديدن الگوها در محيط پيرامونی در درک بهتر دانش آموز نسبت به رابطه بين الگوها کمک می کند، لذا توجه دانش آموزان 

را به الگوهای اطراف جلب کنيد.
٢ــ هدف درک رابطه در الگوهای متفاوت و بيان آن می باشد. بنابراين ادامه دادن الگو جزء هدف اين قسمت نمی باشد.

٣ــ با ساخت الگوهای متفاوت با شکل های مختلف به دانش آموزان در درک بهتر رابطٔه الگوها کمک کنيد.
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اهداف
١ــ تشخيص دسته ای شکل که از يک الگوی خاص پيروی 

می کنند.
٢ــ استدالل کردن در مورد وجود الگو در يک مجموعه.

بيان  و  شکل  دسته  يک  به  مربوط  الگوی  کشف  و  درک  ٣ــ 
قانون آن الگو.

روش تدريس
کسانی  صورت  به  ميان  در  يک  قبل  مانند  را  دانش آموزان   ∗
که کيف دارند و کسانی که کيف ندارند، در يک رديف قرار داده و از 
آنها بخواهيد الگوی مربوط را بگويند. حال اين نظم را با قرار دادن 
دو دانش آموز کيف دار پشت سر هم، به هم بزنيد و از آنها بپرسيد آيا 

الگو برقرار است يا خير؟
∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بخواهيد توضيح 

دهند که چه الگوهايی وجود دارد.
∗∗∗ در قسمت باالی صفحه ابتدا بايد دسته ای از اشکال را که يک الگو را نشان می دهند، مشخص کنند. از دانش آموزان 
الگويی  چرا  که  دهند  توضيح  ندارد  مشخص  الگويی  که  دسته ای  برای  همچنين  و  دهند  توضيح  را  الگو  کالمی  صورت  به  بخواهيد 
موجود نيست و چه اشکالی در نحوه قرار گرفتن و ترتيب شکل ها وجود دارد. در قسمت بعدی پس از آن که دسته ای از شکل ها را 

که الگوی مشخصی دارند، پيدا کردند بايد با رنگ کردن مناسب آن الگو را کپی کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ هدف، درک عميق تر رابطه بين الگوهاست نه ادامه دادن الگوها.

٢ــ در محيط پيرامون  موارد بسياری می توانيد ببينيد که دارای نظم و الگوی مشخص هستند، آنها را به دانش آموزان نشان 
دهيد.

٣ــ به دانش آموزان فرصت دهيد تا بتوانند الگو و رابطه بين شکل ها را درک و بيان کنند، سپس به کپی کردن الگو با رنگ کردن 
بپردازند. تا وقتی دانش آموزان اين کار را ياد نگرفته اند، ادامه دادن الگو را از آنها نخواهيد.
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اهداف
دو  بين  يک  به  يک  تناظر  برقراری  و   ۵ تا  شمردن  ١ــ 

دسته.
٢ــ تشخيص تساوی دو مجموعه به تعداد مساوی.

٣ــ آشنايی با استفاده از ابزار خط کش.

روش تدريس
دو  مقايسٔه  توانايی  بتوانند  دانش آموزان  اينکه  برای   ∗
مجموعه را با شمارش انجام دهند می توانيم از نخود، لوبيا، چينه 
و… استفاده کنيم. به عنوان نمونه ۲ نخود، ۴ لوبيا و ۳ چينه را 
که  بگويند  سريع  بخواهيم  دانش آموزان  از  و  دهيم  قرار  ميز  روی 
دسته  دو  تشخيص  برای  هستند.  يکسان  تعداد  نظر  از  کدام يک 
شکل مساوی می توان از تناظر يک به يک بين دو دسته استفاده 
مقايسه  هم  با  را  لوبيا   ۲ و  نخود   ۳ بخواهيم  اگر  مثال  برای  کرد. 
کنيم می توانيم با برداشتن يکی يکی نخودها و لوبياها و يک نخود 

باقی مانده می توان نتيجه گرفت تعداد نخودها بيشتر بوده اند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که کدام يک از اشياء و يا اشکال داخل آشپزخانه از نظر 

تعداد يکسان هستند.
∗∗∗ حال به صفحه ۶ کتاب برگشته و از دانش آموزان بخواهيد از ابزار خط کش استفاده کرده و دسته هايی که تعداد و شکل 

اشياء مثل هم هستند را به هم وصل کنند.

توصيه های آموزشی
حالت  در  اشياء  بشمارند (حتی  را  متفاوت  اشياء  منزل،  يا  خيابان  مثل  مختلف  موقعيت های  در  بخواهيد  دانش آموزان  از  ١ــ 

حرکت را نيز بشمارند).
٢ــ در اينجا هدف استفاده از ابزار خط کش جهت وصل کردن اشياء با تعداد يکسان است. اگر دانش آموزان خطوط را دقيق 
ندارند، نياز به فعاليت هايی دارند که در آن با  نکردند، ايرادی نيست. اما اگر ديديد که دانش آموزان توانايی کار با خط کش را  رسم 

خط کش نقاط مختلف را به يکديگر وصل نمايند.
٣ــ شمارش در موقعيت های مختلف می تواند توانايی دانش آموزان را رشد دهد به عنوان نمونه شمارش صداها می تواند به دقت 

شنوايی دانش آموزان کمک کند.
مورد نياز  متنوع  فعاليت های  دست ورزی  و  کالمی  بصری،  نظير  دانش آموزان  يادگيری  مختلف  سبک های  برای  همچنين  ٤ــ 

است.
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اهداف
از  استفاده  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ١ــ 

انگشتان دست.
و  عدد  يک  مختلف  نمايش های  بين  ارتباط  برقراری  ٢ــ 

درک اينکه همه اين نمايش ها يک عدد را بيان می کنند.
٣ــ ادامه دادن يک الگوی هندسی.

روش تدريس
∗ يک نمايش از عدد ۱ با انگشتان دست را به دانش آموزان 
نشان دهيد و از آنها بپرسيد: اين چند تا است. سپس نمايش های 
آنها  از  بار  هر  و  دهيد  نشان  دانش آموزان  به  را  يک  عدد  مختلف 
بپرسيد که چندتا است تا دانش آموزان با نمايش های مختلف عدد 
۱ با انگشتان دست آشنا شوند. سپس يک نمايش از عدد ۲ را به 
دانش آموزان نمايش دهيد و از آنها بپرسيد که چند تا انگشت باز 
شده است؟ سپس از آنها بخواهيد نمايش های مختلف ۲ را به شما 

نشان دهند. به همين ترتيب تا اعداد کمتر از ۵ پيش رويد.
∗∗ به صفحه اول بخش برگرديد و از دانش آموزان به عنوان نمونه بپرسيد که چندتا بشقاب روی ميز قرار دارد؟ سپس از آنها 

بخواهيد نمايش های مختلف آن تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗∗ به اين ترتيب انجام فعاليت های باالی صفحه ۷ برای دانش آموزان ساده خواهد شد. آنها را تشويق کنيد تا با انگشتان 

دست خود به صورت متفاوت عددها را نشان دهند.
∗با قيچی کاغذها را به صورت مربع و مثلث و دايره برش دهيد و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد. حال يک الگو با مربع 
از  ديگر  الگوهای  ساخت  با  دهند.  ادامه  اختيارشان،  در  اشکال  با  را  الگو  اين  بخواهيد  آنها  از  و  بسازيد  ميان)  در  (يک  مثلث  و 

دانش آموزان بخواهيد الگوی مورد نظر را با اشکال داده شده ادامه دهند.
∗∗ به صفحه آغازين بخش اول برگرديد و الگوهای موجود را به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بپرسيد که اگر اين الگو 

بخواهد ادامه پيدا کند، شکل بعدی به چه صورت خواهد بود.
∗∗∗ حال ابتدا از دانش آموزان بخواهيد بگويند رابطه موجود در الگوها چيست و سپس الگوی مورد نظر را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ ممکن است دانش آموزان در نمايش عدد با انگشتان دست با مشکل مواجه شوند. اين کار نياز به تمرين و دست ورزی دارد 

و خمير بازی می تواند توانايی مهارتی انگشتان دست دانش آموزان را افزايش دهد.
٢ــ در انجام الگو، ممکن است دانش آموزان در رنگ کردن دقت کافی نداشته باشند. توجه کنيد که هدف درک رابطه الگوها 

و ادامه دادن الگوها است، لذا تمرکز کار را بر درک درست الگو قرار دهيد.
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خارج شدن از خانه
اول،  بعد؛  قبل،  پشت؛  جلو،  راست؛  مفاهیم: چپ،  ــ 

دوم  و سوم.
شمارش؛  بدون   3 زیر  تعداد  تشخیص  مهارت  ها:  ــ 
بستن  پوشیدن روسری؛  پیراهن؛  بستن دکمه های  لباس؛  پوشیدن 
بند کفش؛ تشخیص لنگه چپ و راست کفش؛ مرتب کردن کیف 

مدرسه؛ قفل کردن در خانه.
ــ نگرش ها:

١ــ بعضی وقت ها مردم مطمئن نیستند چه اتفاقی خواهد 
افتاد چون تمام عواملی را که تأثیر دارند، نمی دانند.

2ــ سؤال کردن در مورد جهان اطراف و اراده برای یافتن 
پاسخ آنها با مشاهده و آزمون و خطا جزئی از فطرت بشر است.

ــ تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ــ داستان سازی با اشکال، اعداد و ابزارها.

2ــ عددمند کردن داستان.
٣ــ تحلیل داستان.

ــ تم شناختی:
امنیت: اینکه برای حفظ امنیت، خانه و ماشین خود را قفل می کنیم اینکه برای حفظ امنیت از کیف و وسایل شخصی خود 
مواظبت می کنیم. اگر احتمال باران آمدن بدهیم برای حفظ امنیت از خیس شدن در باران، لباس گرم و مناسب می پوشیم و همراه خود 

چتر برمی داریم.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

1ــ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر 5 تا را بدون کمک شمارش با انگشتان خود نشان دهند و بیان کنند.
2ــ از دانش آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست خیابان چه صحنه ای را مشاهده می کنند.

3ــ به مصادیق امنیت مثل قفل کردن در و ماشین، بستن کمربند ایمنی، عبور از خط عابر پیاده، لباس مناسب و گرم پوشیدن و 
همراه بردن چتر و توجه به چراغ راهنمایی توجه کنید.

4ــ از دانش آموزان بخواهید در مورد احتمال آمدن باران و اینکه گاهی کسی نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد، توضیح دهند.
5 ــ به قوانین دوچرخه سواری در خیابان و اینکه کار خطرناکی است، اشاره کنید.

6 ــ به نگهداری از کیف و لوازم شخصی اشاره کنید.
٧ــ به قوانین راهنمایی و رانندگی که برای حفظ امنیت مردم وضع شده است، اشاره کنید. مثالً اینکه چگونه باید از خیابان رد 

شد.
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اهداف
بدون  عضو   ۳ تا  مجموعه  يک  اصلی  عدد  بيان  ١ــ 

شمارش.
٢ــ برقراری تناظر بين دسته هايی که عدد آنها يکی است.

٣ــ تکميل مربع شگفت انگيز با رنگ کردن.

روش تدريس
در  را  کردن  کپی  توانايی  دانش آموزان  اينکه  به  توجه  با   ∗
الگوها ياد گرفته اند می توانيد از اين توانايی دانش آموزان استفاده 
کنيد و کاغذهايی را به صورت نوار، مانند شکل زير در اختيار آنها 

قرار دهيد.

قرار  آنها  اختيار  در  لوبيا  يا  و  نخود  يا  دکمه  تعدادی  حال 
به  کنند  رنگ  خانه  يک  شیء  هر  ازای  به  بخواهيد  آنها  از  و  داده 
اين ترتيب می توانند تناظر يک به يک را تمرين کنند. نوارها را به 

ترتيب از چپ به راست رنگ کنند.
∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها سؤاالتی در مورد تعداد اشياء و مقايسه آنها بپرسيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به کتاب را بدون شمردن انجام دهند و شکل ها را رنگ کنند. برای انجام هر 
تمرين از بچه ها بخواهيد انگشتان را روی يکی از شکل های سمت چپ قرار داده و با دست ديگر يکی از شکل های سمت راست را 

رنگ کنند و به همين ترتيب رنگ کردن را ادامه دهند تا شکل های سمت چپ تمام شود.

توصيه های آموزشی
١ــ حساسيتی نسبت به اينکه شکل ها را دقيق رنگ کنند، نداشته باشيد.

٢ــ در اين صفحه هدف اين نيست که تعداد شکل  های سمت چپ را بشمارند و به همان تعداد شکل های سمت راست را رنگ 
کنند، بلکه هدف برقراری تناظر يک به يک بين شکل های سمت چپ و سمت راست است.

کمک  موضوع  اين  بهتر  درک  به  چنگال  قاشق،  و  نعلبکی  استکان،  مثل  مختلف  اشياء  بين  يک  به  يک  تناظر  برقراری  ٣ــ 
می کند.

٤ــ اين فعاليت عالوه براينکه به درک عدد کمک می کند برای آموزش مفاهيم کمتر و بيشتر يا مساوی نيز زمينه سازی می کند.
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اهداف
١ــ بيان تعداد اشياء يک دسته کمتر يا مساوی ٥ تا.

٢ــ ادامه دادن يک الگوی هندسی.
الگوی  يک  در  شده  داده  تشخيص  رابطه  بيان  ٣ــ 

هندسی.

روش تدريس
∗ تعدادی لوبيا و يا اشياء ديگر را پشت خود مخفی کنيد و 
ناگهان به تعداد مورد نظر که کمتر از ۴ تا است روی ميز قرار دهيد 
چندتا  بگويند  شمردن  بدون  و  سريع  بخواهيد  دانش آموزان  از  و 
لوبيا روی ميز است. اين فعاليت را به صورت عملی آنقدر انجام 
با  دسته  يک  اشياء  تعداد  شمردن  بدون  دانش آموزان  همٔه  تا  دهيد 

تعداد کمتر از ۴ شيئی را بيان کنند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان 
از  آنها  و  بپرسيد  را   ۴ از  کمتر  تعداد  مختلف  موقعيت های  در 

بخواهيد تعداد را سريع بگويند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان کنند. سپس الگوی هندسی را کشف و ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بخواهيد که از شمردن پرهيز کرده و تعداد را بدون شمارش و سريع بگويند.

٢ــ وقتی اشياء را برای شمردن به دانش آموزان نشان می دهيم حرکات چشم و لب های آنها تاحدی مشخص می کند که آنها از 
شمردن استفاده می کنند يا خير.

٣ــ در کتاب همٔه اشکال به صورت ساکن قرار گرفته اند، توصيه می شود فعاليت هايی برای شمردن سريع اشياء در حال حرکت 
پيش بينی شود برای مثال در يک موقعيت از دانش آموزان بپرسيد چند اتوبوس در اين لحظه در خيابان حرکت می کند.

٤ــ در تکميل الگوهای هندسی توجه کنيد که هدف کشف الگو، برقراری رابطه بين شکل هاست. لذا اگر دانش آموزان شکل های 
بعدی الگو رابه دقت رسم نمی کنند، سخت گيری نکنيد. همين که شکل را درست تشخيص می دهند کافی است.
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اهداف
عددهای  نمايش  برای  دست  انگشتان  از  استفاده  ١ــ 

مختلف کمتر از ۵.
از  استفاده  با  مفهوم  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ٢ــ 

انگشتان دست.
شکل  به  توجه  و  چپ  و  راست  جهت های  تشخيص  ٣ــ 

انگشتان از روبه رو و يا پشت در دو دست.

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با چينه ها يا نخود يا لوبيا، 
دسته های مختلف کمتر از ۵ بسازند، سپس از آنها بخواهيد عدد هر 
دسته را با انگشتان دست راست، نمايش دهند. آنگاه نمايش های 
دست  انگشتان  با  را  عمل  همين  دهند.  نشان  را  عدد  آن  مختلف 
دو  هر  انگشتان  با   عدد  نمايش  دانش آموزان  تا  دهند  انجام  چپ 

دست را بياموزند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان 

به عنوان نمونه در مورد تعداد فرزندان بپرسيد و از  آنها بخواهيد با انگشتان يک دست و ارائه نمايش های مختلف تعداد بچه ها را نمايش 
دهند، سپس همين عمل را با انگشتان دست ديگر انجام دهند.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد با توجه به جهت خواسته شده در کتاب از انگشتان دست چپ و يا راست برای نمايش 
تعداد شکل های هر دسته استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ نمايش های مختلف توسط انگشتان دست مورد تشويق قرار گيرد.

٢ــ تمايز بين دست راست و چپ معلم که روبروی دانش آموزان می ايستد و جهت های دست دانش آموزان، مورد تأکيد است. 
به عنوان نمونه دست راست معلم در طرف چپ دانش آموزان ديده می شود.

٣ــ وقتی دانش آموزان انگشتان دست معلم را می بينند و يا وقتی انگشتان دست خود را می بينند می توانند يک عدد را از دو 
طرف مختلف مشاهده کنند. شکل های زير اين موضوع را نشان می دهد که عدد ۲ از دو جهت مختلف با دست راست نشان داده شده 

است.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفهوم عدد قبل و بعد.

٢ــ درک واژه اضافه کردن.
عدد  تعيين  و  شمارش  بدون  مجموعه  يک  عدد  بيان  ٣ــ 

بعدی بدون شمارش از ابتدا.
٤ــ بيان رابطه يک الگو و ادامه دادن آن الگو.

روش تدريس
روی  را  دکمه  يا  چينه  يک  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
ميز قرار دهند. از آنها بپرسيد: چند چينه روی ميز قرار دارد؟ 
قرار  ميز  روی  دکمه  يا  ديگر  چينه  يک  بخواهيد  آنها  از  سپس 
دهند. از  آ نها بپرسيد: حاال چند تا چينه يا دکمه روی ميز قرار 
ديگری  دکمه  يا  چينه  بخواهيد  دوباره  ترتيب  همين  به  دارد؟ 
۵ برسيد.  اضافه کنند و همين سؤاالت را تکرار کنيد تا به عدد 
از  حال  دهند.  قرار  ميز  روی  چينه   ۳ بخواهيد  دانش آموزان  از 
اآلن  بپرسيد:  بگذارند.  ميز  روی  ديگر  چينه  يک  بخواهيد  آنها 

چند چينه روی ميز قرار دارد؟ دانش آموزان بدون شمارش مجدد و با توجه به دانسته های قبلی اضافه کردن را درک کرده و عدد 
بعدی را بيان می کنند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان پرسش هايی در مورد اينکه يک نفر يا يک چيز اضافه شود، تعداد به چند 
تا می رسد، بپرسيد.

∗∗∗ حال به فعاليت صفحه ۱۲ بپردازيد. دانش آموزان ابتدا عدد هر دسته را بدون شمردن بيان کنند. سپس برای پيدا کردن 
تعداد دسته وقتی يکی اضافه می شود، بايد عدد بعدی را بگويند و نبايد شروع به شمردن کنند. پس از آن الگوهای پايين صفحه را تمرين 

کنيد. پس از اينکه رابطه بين شکل ها بيان شد، از آنها بخواهيد شکل های بعدی را رسم کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از دانش آموزان بپرسيد و آنها نيز بايد در مورد نحوه پيدا کردن عدد بعدی توضيح دهند تا ارتباط کالمی شکل گيرد.

٢ــ در انجام فعاليت های کتاب بايستی به صورت ذهنی عدد بعدی را اضافه کنند.
٣ــ دانش آموزان نبايد در انجام فعاليت وقتی يکی اضافه شد از اول شروع به شمارش کنند. در صورتی که دانش آموز هنوز 
نياز دارد که برای پيدا کردن عدد بعدی شکل بکشد و از ابتدا شروع به شمارش کند، نشان می دهد که آماده يادگيری مفهوم عدد نشده 

است. لذا تمارين قبل از شمردن بايد تکرار شود.



39

اهداف
١ــ آمادگی برای انجام الگوهای شطرنجی.

٢ــ آشنايی با طراحی يک شکل با استفاده از رنگ کردن 
خانه های صفحه شطرنجی.

از  استفاده  مهارت  و  دانش آموزان  دقت  بردن  باال  ٣ــ 
مداد.

٤ــ آشنايی با مربع شگفت انگيز (سودوکو) ۳تايی با استفاده 
از اشکال هندسی.

روش تدريس
∗ هدف از اين قسمت کسب آمادگی برای انجام فعاليت های 
دانش آموزان  به  شطرنجی  زمينه  با  شکل هايی  است.  شطرنجی 
نشان دهيد و از آنها بخواهيد به رنگ های مربوط به مربع های کاغذ 

شطرنجی توجه کنند.
پياده روها  کف  برگرديد.  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
قسمت  آن  به  را  دانش آموزان  توجه  دارند.  شطرنجی  تقسيم بندی 

جلب کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد که نقطه های تعيين شده را رنگ کنند تا شکل قايق، دريا و ماهی نمايان شود. برای رنگ کردن 

خانه های شطرنجی با توجه به تصوير کلی از رنگ های مناسب استفاده کنند. به عنوان مثال ماهی ها را رنگ قرمز بزنند.
برای تکميل مربع های شگفت انگيز ابتدا برای دانش آموزان توضيح دهيد که سطر و ستون جدول يعنی چه. سپس قانون تکميل 
جدول را آموزش دهيد. در هيچ سطر و ستونی نبايد شکل تکراری وجود داشته باشد. يک مربع ۳×۳ روی تخته بکشيد و به کمک 
دانش آموزان و بر اساس قانون، جدول را با سه شکل مربع، مثلث و دايره کامل کنيد تا دانش آموزان روش کار را ياد بگيرند. سپس از 

آنها بخواهيد جدول های صفحه ۱۳ را با شکل های مناسب کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ رنگ کردن دقيق ممکن است برای دانش آموزان مشکل باشد لذا مناسب است کاغذ شطرنجی به آنها داده شود و از آنها 

بخواهيم يک رديف يا يک ستون را با رنگ های مناسب رنگ کنند، اين کار باعث باال رفتن دقت و تمرکز آنها می شود.
٢ــ با دادن کاغذ شطرنجی و آدرس دادن (باال/پايين، چپ/راست، ستون دوم، رديف سوم و…) دانش آموزان به تمرين رنگ 

کردن بپردازند.
٣ــ در اين مرحله تمام جدول های شگفت انگيز با نگاه کردن به ستون و يا سطر و پيدا کردن شکل به راحتی کامل می شوند.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفهوم قبل و بعد.
٢ــ به کارگيری واژه های قبل و بعد.

٣ــ آشنايی اوليه با مفهوم صفر.
٤ــ کشف رابطه بين شکل و ادامه دادن الگوی شطرنجی 

با استفاده از رنگ کردن.

روش تدريس
∗ تعدادی (به اندازه کمتر از ۵) لوبيا در اختيار دانش آموزان 
قرار دهيد و از آنها بپرسيد که اگر يک لوبيا به آنها اضافه کنيم چند 
اين  بخواهيد  آنها  از  عدد  بيان  هنگام  در  چرا؟  و  می شود  لوبيا  تا 
عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش های 
مختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همين فعاليت را 

برای يکی قبل انجام دهيد.
به  مربوط  موقعيت های  در  را  فوق  سؤاالت  نمونه   ∗∗
دانش آموزان  از  و  مطرح  بخش  آغازين  صفحه  در  رفتن  بيرون 

بپرسيد.
∗∗∗ فعاليت های صفحه ۱۴ را با پرسيدن تعداد شکل های هر دسته شروع کنيد. يکی بعد و يا يکی قبل را بدون شمردن و 
به صورت ذهنی بايد بيان کنند. وقتی از توانايی دانش آموزان مطمئن شديد از آنها بخواهيد الگوهای شطرنجی را توضيح دهند و سپس 

آنها را با رنگ مناسب ادامه دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ در فعاليت باالی صفحه دانش آموزان نبايد از شمردن استفاده کنند. عدد هر دسته رابايد سريع بگويند. برای پيدا کردن 
مرور  دوباره  را  گذشته  صفحات  قبلی  فعاليت های  کردند  استفاده  شمردن  از  آنها  صورتی که  در  همين طور.  نيز  قبل  يا  و  بعد  عدد 

کنيد.
٢ــ در پيدا کردن الگوی شطرنجی توضيح کالمی دانش آموزان به درک بهتر آنها کمک می کند. از آنها بخواهيد الگو را برای 

يکديگر توضيح دهند.
٣ــ برای بيان الگوها از عددهای مختلف می توان استفاده کرد. برای مثال الگوی سوم از اين قرار است: ۳ تا خانه زرد، ۲ تا 

خانه بنفش، ۳ تا زرد، ۲ تا بنفش.



41

رفتن به مدرسه
پايين؛  باال،  ؛  پشت  جلو،  ؛  راست  چپ،  مفاهيم:  ــ 

رديف، ستون؛ اول تا پنجم؛ اشکال ساده هندسی؛ وسط، کنار.
آداب  ؛  مدرسه  اتوبوس  برای  شدن  منتظر  مهارت ها:  ــ 
اتوبوس؛  از  شدن  پياده  آداب  اتوبوس؛  در  نشستن  و  شدن  سوار 

آداب عبور از خيابان.
ــ نگرش ها:

۱ــ فهميدن افکار ديگران از طريق گوش دادن به سخنان 
آنها از پايه های برقراری ارتباط است.

بيشتر  مردم  بياوريم  دليل  ايده هايمان  برای  بتوانيم  اگر  ٢ــ 
احتمال دارد حرفمان را باور کنند.

۳ــ دانش آموزان می توانند به کمک رياضيات مسائل روزمره 
را بهتر تشخيص دهند و بهتر بشناسند.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ علت يابی وقايع.

٢ــ علت يابی رفتارهای انسانی.
٣ــ آماده شدن برای درک مفاهيم مجرد با کمک مفهوم قرارداد.

ــ تم شناختی:
قانون: به مصداق های قوانين راهنمايی و رانندگی مانند عبور از خيابان و حرکت ماشين ها از سمت راست خيابان و توقف قبل 

از خط عابر پياده، ايستگاه اتوبوس، رانندگی اتومبيل و مانند آن اشاره کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

۱ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد سرنشين های ماشين ها را بشمارند.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشکال هندسی مثلث و مربع روی اتوبوس را بشمارند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره هايی را که حداکثر ۵ است، روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس 
با انگشتان نمايش دهند و سپس به يک دست منتقل کنند.

۴ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهره  هايی را که حداکثر ۵ است روی پنجره های طبقه اول و دوم اتوبوس بگذارند و سپس 
همه را به  طبقه اول منتقل کنند و همين انتقال را با دست نمايش دهند.

۵ ــ از دانش آموزان بخواهيد تعداد پنجره های هر رديف از اتوبوس را بشمارند.
۶ ــ از دانش آموزان بخواهيد حداکثر ۵ مهره را روی دو صندلی انتظار اتوبوس قرار دهند و با انگشتان دو دست نمايش دهند 

سپس انگشتان را به يک دست منتقل کنند.
۷ــ چند نفر کنار اتوبوس ايستاده اند و چند نفر پشت ماشين ها درپياده رو ايستاده اند؟ چند دانش آموز می خواهند سوار اتوبوس 

شوند؟
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اهداف
١ــ ادامه بيان عدد هر دسته بدون شمارش.

۲ــ درک مفهوم اضافه کردن دو شیء.
۳ــ ارتقای توانايی استدالل کردن برای توجيه پيدا کردن ۲ 

عدد بعد با استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس
فعاليت  اين  می توانيد  لوبيا  يا  دکمه  چينه،  از  استفاده  با   ∗
را برای دانش آموزان انجام دهيد، به اين ترتيب که به عنوان نمونه 
ديگر  چينه   ۲ بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  دانش آموزان  به  چينه   ۲
نشمرند  اول  از  دانش آموزان  اينکه  مراقبت  با  کنند.  اضافه  آن  به 
باشيد که  بخواهيد، توجه داشته  از دانش آموزان عدد مجموع را 

دانش آموزان چينه های اضافه شده را می توانند بشمارند.
بخش  آغازين  صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗
برگردند. از آنها سؤاالتی مشابه فعاليت  باال بپرسيد. به عنوان نمونه 
اگر ۲ دانش آموز به آن ۳ دانش آموز اضافه شوند، چند دانش آموز 

می شوند؟
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۱۶ را انجام دهند. در رسم شکل توجه داشته باشيد که دقيق کشيدن شکل 
مورد نظر نيست. در هنگام انجام فعاليت از دانش آموزان توضيح بخواهيد تا آنها روند رسيدن به عدد مورد نظر را بيان کنند. بايد توجه 
داشته باشيد که دانش آموزان از ابتدا شروع به شمردن نکنند. اين موضوع را می توانيد با دقت در حالت و نگاه دانش آموزان تشخيص 

دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان نبايد از اول تعداد شکل ها را بشمارند. اگر دانش آموزان هنوز نياز به شمردن دارند، فعاليت های قبل را برای 

آنها تکرار کنيد.
٢ــ بعد از انجام فعاليت مربوط به چينه ها يا سؤاالتی در مورد محيط پيرامونی بپرسيد، به عنوان نمونه سه کتاب روی ميز قرار 

دهيد و ۲ کتاب ديگر به آن اضافه کنيد و از دانش آموزان عدد مربوط به تعداد کتاب ها را بپرسيد.
صفحه  در  کنند.  رسم  کامل  شکل  دو  بايد  دانش آموزان  شطرنجی  صفحه  در  شده  رسم  شکل   به  مربوط  فعاليت های  در  ٣ــ 
شطرنجی بايد دو مربع قرمز ديگر بکشند و در دو شکل پايين صفحه نيز برای هر کدام ۲ شکل مشابه قرمز رنگ که دارای ۵ مربع است 

و همچنين ۲ شکل سبز رنگ که ۴ مربع سبز دارد، رسم کنند.
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اهداف
١ــ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يک عدد.

٢ــ توانايی کار با انگشتان هر دو دست.
٣ــ توانايی انتقال عدد انگشتان يک دست به عدد انگشتان 

دست ديگر و کسب آمادگی برای درک مفهوم جمع.

٤ــ الگوهای شطرنجی را بتوانند ادامه دهند.

روش تدريس
∗ ابتدا انگشتان دو دست را به دانش آموزان نشان دهيد 
سپس از آنها در مورد عددی که انگشتان دست نشان می دهند، 
اين  به  مربوط  عدد  می خواهيد  دانش آموزان  از  حال  بپرسيد. 
فعاليت را چند  دهند. اين  نشان  انگشتان يک دست  تعداد را با 
بار تکرار کنيد تا توانايی دانش آموزان ارتقا يابد. به عنوان نمونه 
ابتدا  دهيد.  نشان  را   ۱ چپ  دست  با  و   ۳ عدد  راست  دست  با 
عدد انگشتان دست راست را بپرسيد، سپس از آنها بخواهيد با 
بستن انگشت دست چپ به همان تعداد انگشتان دست راست را 

باز کنند، سپس عدد جديد را بپرسيد. اين فعاليت را چندبار انجام دهيد. 
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به عنوان نمونه دانش آموزانی که از خيابان عبور کرده اند را 
با انگشتان يک دست نشان دهند و دانش آموزانی که در حال عبور هستند را با انگشتان دست ديگر؛ سپس از آنها بخواهيد تعداد کل 

دانش آموزان را با انگشتان يک دست نشان دهند.
کامل  را  الگويابی  تمرين  آن  از  پس  دهيد.  انجام  دست  انگشتان  با  را  آن  به  مربوط  فعاليت  و  برگرديد  کتاب  صفحه  به   ∗∗∗

کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ توانايی انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر از اهميت زيادی برخوردار است.

٢ــ اين فعاليت در واقع مفهوم جمع دو عدد با حاصل کمتر از ۵ است، اما فعالً اسمی از عمل جمع برده نمی شود و با نماد آن 
کاری نداريم.

٣ــ در صورتی که بعد از انجام چند تمرين دانش آموزان قادر شوند با بستن دو انگشت يک دست ۲ انگشت دست ديگر را باز 
کنند، آنها را تشويق کنيد. نيازی به انجام اين عمل به صورت يک انگشت يک انگشت نيست.
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اهداف
١ــ آشنايی با نمايش های مختلف يک عدد.

داده  وسايل  با  مختلف  اشکال  ساخت  توانايی  ارتقای  ٢ــ 
شده.

٣ــ کامل کردن مربع شگفت انگيز ۴ تايی.

روش تدريس
∗ تعدادی چوب کبريت به کالس آوريد و از دانش آموزان 
بخواهيد با ۳ چوب کبريت شکل های مختلف بسازند از آنها بپرسيد 
چند شکل ساخته اند. همين کار را با ۲ ، ۴ و ۵ چوب کبريت نيز 
مختلف  اشکال  ساخت  در  دانش آموزان  خالقيت  تا  دهيد  انجام 
رشد کند. حال شما به آنها يک شکل ساخته شده با چوب کبريت 
بدهيد و از آنها بپرسيد: چندتا چوب کبريت در ساختن شکل بکار 

رفته است؟ 
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
چوب  دارند  وجود  تصوير  در  که  دانش آموزان  تعداد  به  بخواهيد 

کبريت جدا کرده و شکل بسازند. در واقع می توانند تعداد دانش آموزان را با نماد چوب کبريتی نمايش دهند.
آنها  از  سپس  بشمارند.  را  شکل  هر  کبريت های  چوب  تعداد  و  برگردند  کتاب   ۱۸ صفحه  به  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗∗∗
بپرسيد به عنوان نمونه با ۳ چوب کبريت چند نوع شکل ديگر می توان ساخت که در اين تصاوير ديده نمی شود. برای آموزش مربع های 
شگفت انگيز ۴×۴ ، يک مربع روی تخته بکشيد. قوانين تکميل جدول را توضيح دهيد. در هر سطر و ستون تمام رنگ ها بايد بکار 
رفته باشد. همچنين در هر ۴ مربع کنار هم بايد ۴ رنگ ديده شوند. با استفاده از اين دو قانون و به کمک دانش آموزان شروع به تکميل 

جدول کرده و با ۴ رنگ مختلف آن را کامل کنيد.
يا  و  سطرها  به  توجه  با  فقط  می توان  تمرين ها  اين  در  کنيد.  کامل  را  آن  زير  جدول های  و  برگرديد   ۱۸ صفحه  تمرين  به  سپس 
ستون ها و يا ۴ مربع کنار هم رنگ های باقی مانده را کامل کرد. اگر با استفاده از سطرها رنگ را پيدا کرديد با دو قانون ديگر کار خود 

را کنترل کنيد تا دانش آموزان در استفاده از آنها به مهارت دست يابند.

توصيه های آموزشی
١ــ به خطرات احتمالی استفاده از کبريت در کالس درس توجه داشته باشيد.

٢ــ تا صفحه ای که آموزش نمادهای عددهای ١ تا ٥ شروع می شود می توانيد از چوب کبريت بجای نماد عدد استفاده کنيد. 
برای مثال دو چوب کبريت کنار هم عدد ٢ را نشان می دهد.
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اهداف
١ــ بيان تعداد اشياء هر دسته بدون شمارش.

به  ديگر  اشياء  به  شیء  دو  کردن  اضافه  مفهوم  درک  ٢ــ 
صورت انتزاعی.

با  جواب  کردن  پيدا  مورد  در  کردن  استدالل  توانايی  ٣ــ 
استفاده از واژه اضافه کردن.

روش تدريس
∗ به دانش آموزان تعدادی چينه، دکمه يا لوبيا بدهيد و از 
دهند  قرار  طرف  يک  در  را  لوبيا   ۲ نمونه  عنوان  به  بخواهيد  آنها 
در  کنيم  اضافه  آن  به  ديگر  لوبيای   ۲ اگر  بپرسد:  آنها  از  سپس 
مجموع چند لوبيا می شود؟ صحت پاسخ آنها را با اضافه کردن ۲ 
لوبيا آزمايش کنيد و توجه داشته باشيد که در مرحله آزمايش نبايد 

از ابتدا شروع به شمردن لوبياها کنند. 
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش 
برگردند و از آنها بپرسيد که اگر به عنوان نمونه ۲ اتوبوس ديگر به 

اين تصوير اضافه شود، چند اتوبوس ديده می شود؟ از اين دست سؤاالت می تواند به دانش آموزان در درک بهتر مفاهيم اين قسمت 
کمک کند.

که  باشيد  داشته  توجه  دهند.  انجام  را  فعاليت  اين  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  و  برگرديد  کتاب   ۱۹ صفحه  به  حال   ∗∗∗
دانش آموزان صحت بيانشان را با لوبيا يا چينه آزمايش کنند. در انتها تمرين الگويابی را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ تفاوت فعاليت اين صفحه با فعاليت صفحه ۱۶ در آن است که در اين صفحه دانش آموزان بايد از تصوير ذهنی خود استفاده 

کنند و بدون کشيدن شکل ۲ تا بعد از تعدادی را که می بينند، بيان کنند.
٢ــ برای پيدا کردن ۲ تا بعد از عدد ۳ بايد بشمارند ۴ و ۵. پس پاسخ ۵ می شود. نيازی به شمارش از ابتدا نيست.

٣ــ در صورتيکه دانش آموز قادر به تصور ذهنی نيست و نمی تواند ٢ تا بعد از عدد هر دسته را بشمارد فعاليت های دست ورزی 
را برای او تکرار کنيد. يعنی اين تمرين ها با اشياء ملموس انجام دهد و ٢ تا اضافه کردن را به صورت عملی انجام دهد.
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اهداف
اشکال  به  (کل)  شکل  يک  تجزيه  و  تشخيص  توانايی  ١ــ 

کوچک تر (اجزاء).
تنوع  از  استفاده  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ديدن  ٢ــ 

قرار گرفتن اشکال در کنار هم.
٣ــ درک عدد نشان دهندٔه دسته با اشکال به هم پيوسته.

٤ــ ايجاد درک اوليه مفهوم واحد.
٥ ــ آشنايی با اشکال سه بعدی.

٦ ــ درک يک کل با اجزای داده شده.

روش تدريس
ترکيب های  با  پيوسته  هم  به  چينه های  دانش آموزان  به   ∗
از  شکل  بگويند  ابتدا  بخواهيد  آنها  از  و  بدهيد  را  تا   ۵ تا  متفاوت 
چند تا  چينه درست شده است. سپس از آنها بخواهيد با جداکردن 
چينه ها صحت گفته هايشان را آزمايش کنند. با استفاده از کاغذ و 
مداد شکل هايی به صورت زير رسم کنيد و از آنها بخواهيد که تعداد 

شکل های کوچک تشکيل دهنده شکل را بشمرند و بيان کنند. سپس از آنها بخواهيد با استفاده از قيچی شکل ها 
را جدا کرده و بشمارند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد تعداد پايه های هر نيمکت کنار خيابان را بشمرند و توضيح 
دهند که اين نيمکت ها از چه اجزايی درست شده اند. برای مثال ۴ تا پايه دارد، جا برای نشستن و جا برای تکيه دادن دارد.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد که فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند برای مثال در بالن مثلث، شکل تعداد مثلث های 
هر شکل عبارتند از ۲، ۳، ۵ ، ۴، ۳ و ۴. در صورتی که دانش آموزان در تشخيص تعداد شکل ها مشکل دارند می توانند هر مثلث را 
با يک رنگ پر کنند تا به اين ترتيب تشخيص تعداد مثلث ها در هر شکل ساده تر شود. در مورد بالن مربوط به مکعب ها با توجه به اينکه 

امکان رنگ کردن وجود ندارد، بهتر است شکل ها را با مکعب های چينه بسازند تا کار شمردن برای آنها ساده تر شود.

توصيه های آموزشی
١ــ همان طور که تعداد مثلث های هر شکل در بالن مثلث بيان شد، در اين 
تصوير برای عدد ۴ دو شکل متفاوت ديده می شود. به عبارت ديگر هر دو شکل 

مقابل عدد ۴ مثلث را بيان می کنند ولی ظاهر آنها با هم متفاوت است.
به  مکعبی  چينه های  يا  و  دايره  و  مربع  مثلث،  شکل های  می توانيد  ٢ــ 

دانش آموزان بدهيد تا شکل های ترکيبی بسازند. برای مثال از آنها بخواهيد تا با ۴ مثلث يک شکل متفاوت از دو شکل باال درست 
کنند.
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اهداف
١ــ درک ساخت يک کل با اجزای داده شده.

محيط  در  اجزاء  ترکيب  يا  و  کل  تجزيه  درک  توانايی  ٢ــ 
پيرامونی.

٣ــ توانايی برقراری ارتباط بين اجزاء مختلف يک کل.

روش تدريس
مورد  در  و  برده  کالس  جلوی  را  دانش آموزان  از  يکی   ∗
رنگ شلوار و بلوز او توضيح دهيد. سؤال کنيد که اگر اين فرد 
۲ رنگ شلوار و ۲ رنگ بلوز داشته باشد به چند حالت می تواند 
لباس بپوشد و به مدرسه بيايد. ۲ مثلث آبی و قرمز و ۲ مربع سبز 
ترکيب   ۴ دهيد  نشان  دانش آموزان  همه  به  و  ببريد  مقوا  با  زرد  و 
دانش آموزان  به  ساخت  می توان  اشکال  اين  با  که  خانه  مختلف 
نشان دهيد. از مثلث برای سقف و از مربع برای ساختمان استفاده 
جدولی  و  بکشيد  تخته  روی  را  آمد  دست  به  که  ترکيب  هر  کنيد. 

مثل جدول زير بسازيد.

يا  و  اشياء  مورد  در  بپرسيد.  دانش آموزان  لباس های  رنگ های  ترکيب  مورد  در  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗
اجسام ديگری که می بينيد با پرسش های متنوع ذهن دانش آموزان را درگير کنيد.

∗∗∗ حال به کتاب برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوطه را انجام دهند. ابتدا توجه آنها را به نمونه های انجام 
شده جلب کنيد و رابطه بين رنگ ها را بپرسيد. در صورتی که به صورت کالمی رابطه را بيان کردند از آنها بخواهيد شکل ها را رنگ 

کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ بيان کالمی ارتباط بين شکل بسيار اهميت دارند. دانش آموزان بايد بتوانند آنچه کشف کرده اند را با بيان خود ارائه کنند 

بطوريکه برای ديگران نيز قابل درک باشد.
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رفتن به مهمانی
الی  اول  راست؛  چپ،  کنار؛  بين،  وسط،  مفاهيم:  ــ 

پنجم، رديف؛ اشکال ساده هندسی؛ جلو، پشت.
پذيرايی  مهمان ها؛  از  استقبال  مهارت های  مهارت ها:  ــ 

از مهمان ها؛ شام خوردن در مقابل مهمان؛ بدرقه مهمان ها.
ــ نگرش ها: 

مشاهده  با  اطرافشان  چيزهای  مورد  در  معموالً  مردم  ١ــ 
دقيق، ياد می گيرند.

٢ــ توصيف با دقت چيزها در علم بسيار مهم است، چون 
به مردم کمک می کند مشاهداتشان را مقايسه کنند.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ اخالق فرزند در برابر پدر و مادر.

٢ــ اخالق در برابر مهمان.
٣ــ رفتار تربيتی با کوچکترها، همساالن و بزرگترها.

ــ تم شناختی:
مهمان و ارتباطات مهم: در مورد آداب مهمانی رفتن و 

پذيرايی از مهمان و آداب رفتار با همساالن، کوچکترها و بزرگترها برای دانش آموزان توضيح دهيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ روی رديف صندلی ها از چپ يا راست آدرس دهيد.
٢ــ به دسته های پنج تايی صندلی ها توجه دانش آموز را جلب کنيد.

٣ــ به تناظر صندلی ها و مبل ها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٤ــ به تناظر صندلی های ميز و بشقاب های روی ميز با قاشق ها و چنگال ها توجه کنيد.

٥ ــ به تناظر پيش دستی های روی ميز ميوه و دو پيش دستی در دست دوقلوها با تعداد مهمان ها توجه کنيد.
٦ ــ دو خانواده را به عنوان ۲ دسته پنج تايی در نظر بگيريد.

٧ــ در هر خانواده تعداد دخترها را با دست راست و تعداد پسرها را با دست چپ نشان دهيد، سپس انگشتان را به يک دست 
منتقل کنيد.

٨ ــ در کتابخانه کنار تلويزيون با کمک رديف و ستون و چپ و راست و باال و پايين اول و دوم به اشياء مختلف آدرس دهيد.
٩ــ به اشکال هندسی ساده اشاره کنيد.

١٠ــ در اطراف فرش الگويی هندسی نقاشی کنيد. مثالً يک دايره و يک مثلث و تکرار آنها.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفاهيم ضلع و زاويه و چندضلعی.

٢ــ آشنايی اوليه با خصوصيات اشکال هندسی.
٣ــ توانايی ساخت اشکال هندسی با استفاده از ابزارهای 

مختلف.
٤ــ رشد تفکر هندسی و ارتباط آن با تفکر عددی.

٥ ــ ارتقای مهارت  الگويابی و ارتباط آن با تفکر عددی با 
شمردن اجزاء و اشکال الگو.

٦ ــ درک اوليه مفهوم جمع.

روش تدريس
اشکال  آموزشی  ميله های  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
هندسی متفاوت بسازند و گوشه های اين اشکال را بشمارند. به عنوان 
نمونه از آنها بپرسيد که چند شکل ۳ گوش ساخته ايد؟ سپس از آنها 
بخواهيد به اشکال هندسی اطرافشان توجه کرده و تعداد گوشه های 
شکل ها از آنها پرسيده شود. از آنها بپرسيد که اگر بخواهيد نظير 

شکل های کتاب را با ميله ها بسازيد به چند ميله نياز دارند. سپس از دانش آموزان بخواهيد حدسشان را با انجام دادن، آزمايش کنند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند واشکال هندسی مشاهده شده را به آنها يادآوری کرده و از 

آنها در مورد تعداد گوشه هايشان سؤال کنيد.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مورد نظر را انجام دهند. وقتی تعداد ميله ها (همان ضلع شکل ها) را بيان می کنند از آنها 
بپرسيد: شکل با چند ميله آبی و چند ميله قرمز درست شده است؟ به اين ترتيب کم کم وارد مفهوم جمع شويد. وقتی يک شکل با ۴ 

ميله درست شده و يکی از آنها آبی و ۳ تا قرمز است می توان نتيجه گرفت که ۱ با ۳ می شود ۴ تا.
پس از اينکه با شکل های هندسی آشنايی اوليه ايجاد شد، الگويابی های پايين صفحه را انجام دهيد. توجه دانش آموزان را به 
۲   الگويی که در هر رديف وجود دارد جلب کنيد. در رديف اول هم برگ گلدان ها و هم رنگ گل ها دارای يک نظم و الگو هستند که 

دانش آموزان پس از کشف اين الگو می توانند با رنگ کردن شکل ها را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ از واژه های ضلع و رأس استفاده نکنيد. کلمه گوشه برای دانش آموزان قابل فهم تر است.

٢ــ از مجموعه آهنربا و کيت مغناطيسی برای ساختن اشکال هندسی استفاده کنيد.
٣ــ از واژه يا نماد جمع استفاده نکنيد ولی مفهوم جمع را با شمردن تعداد ميله های آبی و قرمز تمرين کنيد.
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اهداف
١ــ توانايی سرشماری اشياء و سازمان دادن به اطالعات با 

رسم نمودار ستونی.
٢ــ استفاده از ابزار چوب  خط جهت سرشماری اشياء.

٣ــ توانايی ديدن اجزاء يک کل.

روش تدريس
می توانيد  مثال  برای  قرار  دهيد.  هم  کنار  شیء  تعدادی   ∗
استفاده  دفترچه  رنگی، کتاب و  مداد، پاک کن، مداد  تعدادی  از 
قرار  دانش آموزان  اختيار  در  شمارش  ميله  تعدادی  سپس  کنيد. 
کنار  ميله  يک  اشياء  از  يک  هر  تعداد  به  بخواهيد  آنها  از  و  دهيد 
بگذارند. تعداد اشياء را حداکثر تا ۵ در نظر بگيريد. بعد از آنکه 
را  شمارش  ميله های  شما  نظر  مورد  اشياء  تعداد  به  دانش آموزان 
کنار گذاشتند از دانش آموزان در مورد تعداد اشياء سؤال کنيد. 
آنها را هدايت کنيد تا برای پاسخ دادن به شما ميله ها را بشمارند. 
تا  کنيد  رسم  خط  چوب  يک  تخته  روی  ميله  هر  جای  به  سپس 

دانش آموزان با نماد چوب خطی برای سرشماری تعدادی شیء آشنا شوند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجه به صفحه آغازين بخش انجام دهند و براساس سؤاالت پرسيده شده 
اقدام به قرار دادن ميله ها شمارش نمايند. برای مثال می توانيد تعداد صندلی ها، بشقاب، قاشق، چنگال های يک طرف ميز را بشمارند. 

به تناظر يک به يک بين اين اجزا نيز توجه کنيد.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به صفحه ۲۴ را انجام دهند. شکل جوراب نياز به ۵ چوب خط دارند. در 

مورد مورب قرار دادن چوب خط پنجم برای آنها توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين تصوير جوراب و کفش ها به صورت جفت شمرده نمی شوند. تعداد تک آنها مورد نظر است.

٢ــ توجه دانش آموزان را به مقايسه بين ستون هايی که با رنگ کردن خانه های جدول ايجاد می شود، جلب کنيد.
مورد  اين  در  می کردند  استفاده  خود  نظر  مورد  اشياء  سرشماری  برای  خط  چوب  از  دور  خيلی  زمان های  در  انسان ها  ٣ــ 
چوب  ضرب المثل  مثال  برای  می شود.  ديده  نيز  ضرب المثل ها  در  موضوع  اين  اثرات  دهيد.  توضيح  دانش آموزان  برای  می توانيد 
خط شما پر شده است، برای اين موضوع به کار می رفته است که در مکان هايی مثل نانوايی برای نگهداری حساب و کتاب مشتريان 
از چوب خط  استفاده می کردند و به تعداد نان های خريداری شده چوب خط می کشيدند. چوب خط پر شده است يعنی آن مشتری 
بايد پول نان هايی را که در اين مدت خريداری کرده است، بپردازد. نانوايی ديگر به آن فرد نان نمی دهد تا حساب های قبلی خود را 

کند. تسويه 
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اهداف
دو  هر  انگشتان  با  عدد  يک  مختلف  نمايش های  ارائه  ١ــ 

دست.
٢ــ توانايی انتقال انگشتان باز يک دست به دست ديگر.

٣ــ زمينه سازی برای درک مفهوم جمع.
٤ــ توانايی کشف و ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس
انگشتان  از  استفاده  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  ابتدا   ∗
هر دو دست خود عدد مورد نظر شما را نشان دهند، سپس از آنها 
بخواهيد انگشتان يک دست را ببندند و معادل آن انگشتان دست 
آن قدر  را  عمل  اين  بگويند.  را  مربوطه  عدد  و  کنند  باز  را  ديگر 

تکرار کنيد که همه دانش آموزان قادر به انجام آن باشند.
نمونه  عنوان  به  کنيد.  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
از دانش آموزان بخواهيد تعداد مهمان ها و يا بچه های مهمان ها را 
بستن  با  بخواهيد  آنها  از  دوباره  دهند  نشان  دست  دو  انگشتان  با 

انگشتان يک دست و باز کردن انگشتان دست ديگر همه را با يک دست نشان دهند.
∗∗∗ فعاليت مربوط به اين صفحه را با دانش آموزان انجام دهيد. هر بار از آنها بخواهيد که عمل خود را با جمله ای بيان کنند 
در واقع با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر عمل جمع کردن را انجام می دهند بدون آنکه نامی از جمع برده شود. سپس الگوی 
شطرنجی پايين صفحه را انجام دهيد. توجه دانش آموزان را به شکلی که تکرار می شود جلب کنيد. همچنين آنها می توانند از شمردن 

خانه های رنگ شده برای کشف و بيان الگو استفاده کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ در صورتی که دانش آموزان ياد گرفته اند که به جای بستن يک به يک انگشتان يک دست و باز کردن يک به يک انگشتان 

دست ديگر يک مرتبه ۲ انگشت يک دست را ببندند و به جای آن ۲ انگشت دست ديگر را باز کنند، آنها را تشويق کنيد.
٢ــ هر بار از عبارت جمع بدون بردن واژه ی جمع و نشان دادن نماد آن استفاده کنيد.

٣ــ تعداد اشياء مورد نظر برای شمردن را به گونه ای انتخاب کنيد که جمع آن از ۵ تا بيشتر نشود تا امکان نمايش آن با يک دست 
وجود داشته باشد.

٤ــ دانش آموزان را در موقعيت تصميم گيری قرار دهيد. در صورتی که عدد ۳ را با دست راست و عدد ۲ را با دست چپ نشان 
داده اند، بهتر است انگشتان دست چپ را به دست راست منتقل کنند. اما اگر عدد ۴ را با دست چپ و عدد يک را با دست راست 

نشان داده اند، بهتر است انگشتان دست راست را به چپ منتقل کنند.
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اهداف
شکل های  رسم  در  شابلون  از  استفاده  مهارت  کسب  ١ــ 

هندسی.
٢ــ رسم اشکال هندسی با استفاده از شابلون.
٣ــ آشنايی اوليه با ويژگی های اشکال هندسی.

روش تدريس
را  شابلون  يک  شکل های  که  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
کنيد.  سؤال  آنها  از  شکل  هر  گوشه های  تعداد  مورد  در  و  ببينند 
از آنها بخواهيد مانند نمونه روی کاغذ شکل های شابلون را رسم 
تکرار  را  شکل  يک  سطر  يک  در  بخواهيد  آنها  از  سپس  کنند، 
نشان  آنها  به  را  شابلون  گرفتن  دست  در  نحوه  تخته  روی  کنند، 

دهيد.
∗∗ حال به شکل های هندسی صفحه آغازين توجه کنيد، 
سپس از آنها بپرسيد که اين اشکال چندگوشه دارند، و آن شکل ها 

را در شابلون نشان دهند. 
انجام  را  صفحه  اين  فعاليت  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  توجه  دانش آموزان  توسط  شابلون  گرفتن  دست  در  نحوه  به  حال   ∗∗∗

دهند.

توصيه های آموزشی
مقوا  روی  و  بريده  را  شابلون  تصوير  درسی  کتاب  انتهای  از  می توانيد  ندارند،  شابلون  شما  دانش آموزان  صورتی که  در  ١ــ 

بچسبانيد و با بريدن دور آن يک شابلون مقوايی درست کنيد.
٢ــ نحوه در دست گرفتن شابلون و قرار دادن انگشتان دست روی آن و رسم شکل با دست ديگر را به دانش آموزان آموزش 

دهيد.
٣ــ برای کسب مهارت در استفاده از شابلون نياز به تمرين و ممارست وجود دارد. زمانی که هر دانش آموز برای کسب مهارت 
احتياج دارد با دانش آموزان ديگر متفاوت است. برای کسب مهارت به آنها فرصت کافی بدهيد و از کاغذهای پيش نويس برای انجام 

تمرين های زياد استفاده کنيد.
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اهداف
١ــ تشخيص اجزاء يک کل.

چوب  کمک  به  اشکال  و  اشياء  سرشماری  توانايی  ٢ــ 
خط.

٣ــ سازماندهی اطالعات داده شده با استفاده از جدول.

روش تدريس
يکديگر قرار دهيد. به عنوان نمونه  ∗ تعدادی اشياء کنار 
از تعدادی مداد، پاک کن، مداد رنگی، کتاب و دفترچه استفاده 
کنيد. سپس تعدادی ميله شمارش در اختيار دانش آموزان قرار 
دهيد و از آنها بخواهيد به تعداد هر يک از اشياء يک ميله کنار 
نام  دانش آموز  دهند يک  انجام  نفره  فعاليت را دو  بگذارند. اين 
شیء را ببرد و دانش آموز ديگر معادل آن يک ميله شمارش کنار 

بگذارد. اين کار را تا پايان سرشماری اشياء ادامه دهند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد همين عمل را با توجه 
به صفحه آغازين بخش انجام دهند و اشياء مثل هم را سرشماری 

کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به اين صفحه را به صورت ۲ نفره انجام دهند. يک نفر از دانش آموزان نام حيوان 
را می برد و دانش آموز ديگر برای آن حيوان يک چوب خط در محل مربوطه رسم می کند. سپس جای اين دو نفر عوض می شود تا به 

اين ترتيب هر ۲ نفر فعاليت اين صفحه را کامل کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ مهم ترين توصيه برای انجام سرشماری با چوب خط اين است که دانش آموزان اقدام به شمردن شکل ها و يا اشياء (بدون 
چوب خط) نکنند. يعنی ابتدا شکل ها را نشمارند و سپس معادل آن چوب خط بکشند. بلکه اين کار بايد با تناظر يک به يک انجام 

شود. به همين دليل در انجام اين فعاليت توصيه شده است که از کار گروهی ۲ نفره استفاده شود.
٢ــ وقتی دانش آموز چوب خط رسم می کند، بايد به اين نکته توجه داشته باشد که چوب خط پنجم را به صورت مورب روی ٤ 

چوب خط قبلی رسم کند تا دسته های ٥ تايی درست شود.
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اهداف
١ــ آشنايی با عدد به عنوان طول.

٢ــ درک اجزاء يک کل.
٣ــ آشنايی اوليه با مفهوم واحد.

کمک  به  ترکيبی  جمع های  مفهوم  با  اوليه  آشنايی  ٤ــ 
چينه های رنگی.

٥ ــ استفاده از مربع شگفت انگيز جهت رشد مهارت حل 
مسئله.

روش تدريس
∗ اين فعاليت را به صورت عملی با استفاده از چينه های 
رنگی انجام دهيد. چينه ها، مکعب های رنگی يک اندازه هستند که 
کرد.  ايجاد  مختلف  طول های  می توان  آنها  دادن  قرار  هم  کنار  با 
مقوا  با  می توانيد  نداريد  اختيار  در  را  ابزار  اين  صورتی که  در 
مکعب  ها را بسازيد و يا از وسايل مشابه مثل مکعب های کوئيزنر 
استفاده کنيد. به هر حال انجام عملی اين فعاليت توصيه می شود. 

از  ۲ رنگ استفاده کنيد و ترکيب های حداکثر تا ۵ را بسازيد. ۲ رنگ به شما کمک می کند تا مفهوم جمع های ترکيبی را تمرين کنيد. 
طول مکعب ها را با هم مقايسه کنيد برای مثال ۵ مکعب طول بيشتری نسبت به ۴ مکعب دارد. يعنی با ديدن طول مکعب های ساخته 

شده می توان عددها را مقايسه کرد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد. برای شمردن اشکال و يا اشياء و ترکيب آنها از چينه های رنگی استفاده کنيد. برای 
مثال تعداد بچه های پسر را با چينه های سبز و تعداد بچه های دختر را با چينه های زرد نشان داده و مجموع آنها را با کنار هم قرار دادن 

چينه ها به دست آوريد.
∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب نيز توجه دانش آموزان را به طول چينه های ساخته شده جلب کنيد. هر بار تعداد چينه های يک 
رديف و تعداد سبز و زرد را بپرسيد و از دانش آموزان بخواهيد برای هر رديف عبارت ...... و ...... می شود ....... را بيان 
کنند. در مربع های شگفت انگيز پايين صفحه توجه بچه ها را به اين نکته جلب کنيد که عالوه بر کنترل رديف ها و ستون ها می توانند ۴ مربع 

کنار هم را نيز بررسی کنند و شکل مورد نظر را بيابند.

توصيه های آموزشی
١ــ بدون استفاده از واژه جمع و نماد آن به مفهوم جمع به کمک چينه ها اشاره کنيد.

٢ــ مقايسه طول چينه های هر رديف آغاز مفهوم مقايسه عددهاست.
٣ــ چينه ها کمک می کنند تا دانش آموزان با مفهوم عدد به عنوان طول آشنا شوند و اين موضوع در آينده به آنها کمک می کند تا 
پيوسته بودن عددهای حقيقی را بهتر درک کنند و عددها را روی محور اعداد نشان دهند. همچنين درک بهتری از عددهای کسری 

و اعشاری برای آنها ايجاد می کند.
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پيک نيک
ــ مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت.

ــ مهارت ها: نحوه ی ماشين سوار شدن؛ پياده شدن از 
ماشين؛ آداب گردش، تفريح و پيک نيک.

ــ نگرش ها: 
تفکر  با  دانش آموز  برخورد  مرحله  اولين  نمادين  تفکر  ١ــ 
مجرد است. دانش آموز بايد به زبان نمادين بتواند با ديگران ارتباط 

برقرار کند.
٢ــ نياز به اعداد از نيازهای طبيعی بشر است.

۳ــ رسيدن به چيزی که يک نفر می خواهد ممکن است به 
معنی از دست دادن چيز ديگری باشد.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ تشخيص کارديناليتی تا ۵ بدون شمردن.

۲ــ تقويت تخيل با اشکال هندسی.
۳ــ تأثير افکار بر گفتار.

ــ تم شناختی:
با  می رسد  نظرتان  به  که  را  نکاتی  طبيعت  با  ارتباط  و  طبيعت  در  کردن  بازی  و  طبيعت  از  مراقبت  آداب  مورد  در  طبيعت: 

دانش آموزان مطرح کنيد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

۱ــ اعضای دو خانواده را به عنوان دو دسته پنج تايی با سرنشين های ماشين ها متناظر کنيد.
انگشتان دست را  آنهايی که با هم بازی می کنند،  اندازه  تعداد بچه هايی را که بازی می کنند با يک دست نشان دهيد و به  ٢ــ 

ببنديد.
را  دست  انگشتان  نشسته اند،  که  آنهايی  اندازه  به  و  دهيد  نشان  دست  يک  با  نمی کنند  بازی  که  را  بچه هايی  تعداد  ۳ــ 

ببنديد.
۴ــ کمتر از ۵ مهره را روی هر يک از صندلی های ماشين ها قرار دهيد و با انگشتان دو دست نمايش دهيد و بعد به تعداد يکی 

از ديگری انگشتان را ببنديد.
۵ ــ تعداد کمتر از  ۵ مهره را در يک ماشين قرار دهيد و با دست عدد ۵ را نمايش دهيد و سپس به تعداد سرنشين ها انگشتان 

دست را ببنديد و بگوييد چند جای خالی در ماشين باقی مانده است.
۶ ــ برای تصوير آغازين اين بخش يک داستان تعريف کنيد.
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اهداف
١ــ استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشياء.

٢ــ آشنايی با مفهوم جمع.
چوب  از  استفاده  با  آن  نمايش  و  عدد  دو  جمع  درک  ٣ــ 

خط.

روش تدريس
و…  لوبيا  چينه،  مانند  ملموس  اشياء  از  استفاده  با   ∗
با  اشياء  ابتدا  دهيد.  انجام  را  فعاليت  عملی  صورت  به  می توانيد 
رنگ های متفاوت را کنار هم قرار دهيد و از دانش آموزان بپرسيد 
تعداد اشياء مربوط به يک رنگ چند تا است؟ سپس از آنها بپرسيد 
که مجموع اشياء با دو رنگ چندتا است؟ از آنها بخواهيد تعداد 
مجموع آنها را با چوب خط نشان دهند. بايد توجه کنيد که نمايش 
چوب خط ها به صورت پنج تايی های متفاوت است و اين نمايش را 

به دانش آموزان آموزش دهيد.
به عنوان  و  کنيد  توجه  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗

مثال از آنها بخواهيد تعداد صندلی های جلوی هر ماشين را با استفاده از چوب خط ها نمايش داده و مجموع آن را با چوب خط پيدا 
کنند. می توانيد به دانش آموزان ۲ دسته ۵ تايی مهر ه های رنگی يا دکمه يا اشياء ديگر بدهيد و از آنها بخواهيد جمع های مختلف را با 
قرار دادن آن اشياء روی صندلی ماشين ها بسازند. برای مثال ۲ مهره آبی روی صندلی های جلو و ۳ مهره قرمز روی صندلی های عقب 

قرار دهند و بپرسيد چند مهره داريم؟ آن را با چوب خط نمايش دهند.
∗∗∗ با توجه به فعاليت کتاب، دانش آموزان می توانند تعداد مجموع اشياء را با استفاده از چوب خط ها نمايش دهند. برای اين 
کار از دسته اول شروع کرده و متناظر با آن چوب خط رسم می کنند سپس به تعداد اشياء دسته دوم کشيدن چوب خط را ادامه دهند 

تا تعداد مجموع به دست آيد.

توصيه های آموزشی
١ــ تعداد مجموع دو دسته تا اين قسمت کتاب، حداکثر ۵ تا می شود.

٢ــ دانش آموزان بايد تعداد چوب خط های هر دو دسته را پشت سر هم رسم کنند نه اينکه برای هر دسته به صورت جداگانه 
چوب خط بکشند.

٣ــ دانش آموزان نبايد تعداد اشياء دو دسته را پشت سر هم بشمارند و برای تعداد مجموع آنها چوب خط بکشند. هدف پيدا 
کردن مجموع با رسم چوب خط است.
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اهداف
١ــ آشنايی با مفهوم تفريق با استفاده از انگشتان دست.

٢ــ مهارت برقراری ارتباط کالمی برای تعريف عمل تفريق.

٣ــ ارتباط برقرار کردن بين نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس
به  مربوط  فعاليت  می توانيد  ملموس  اشياء  از  استفاده  با   ∗
اين صفحه را انجام دهيد برای اين  کار به دانش آموزان شکل هايی 

به صورت زير بدهيد.

و از آنها بخواهيد برای مثال ۲ تا سه گوش را از آن جدا 
حال  است؟  مانده  باقی  گوش   ۳ تا  چند  بپرسيدکه  سپس  و  کنند 
می توانيد از آنها بخواهيد همين فرايند را با انگشتان دست نشان 
دست  يک  انگشتان  با  را  اوليه  گوش های  سه  تعداد  يعنی  دهند. 
ببندند.  دست  انگشتان  از  کرده  جدا  که  تعدادی  به  و  دهند  نشان 

تعداد باقيمانده با تعداد انگشتان باز آنها برابر است. همين فعاليت را می توانيد با اشياء ديگر مثل چينه ها، مهره ها و… تکرار کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه کنيد و به دانش آموزان چند مهره يا دکمه رنگی بدهيد تا روی صندلی های ماشين ها قرار 
دهند. برای مثال ۴ مهره روی صندلی يک ماشين قرار دهند. به آنها بگوييد ماشين شما ۴ سرنشين دارد آن را با انگشتان دست نمايش 
دهيد. سپس ۳ مهره را برداريد (يعنی ۳ نفر پياده شدند). به همان تعداد بايد از انگشتان دست بسته شود. حال ماشين چند نفر دارد؟ 

تعداد انگشتان باز دست اين عدد را نشان می دهد.
∗∗∗ در هنگام انجام فعاليت اين صفحه از دانش آموزان در مورد تعداد هر يک از شکل ها بپرسيد و از آنها بخواهيد با انگشتان 
دست آن عدد را نشان دهند اگر نمايش بعضی از دانش آموزان  متفاوت بود، آنها را جلوی کالس بياوريد و درستی و نادرستی نمايش 

ارائه شده را از دانش آموزان ديگر بپرسيد. سپس عمليات مربوط به اين صفحه را انجام دهيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از به کار بردن واژه تفريق و يا نمايش نماد تفريق خودداری کنيد. در اين قسمت کتاب دانش آموزان فقط مفهوم تفريق را 

تمرين می کنند.
٢ــ دانش آموزان برای نمايش عدد دسته سمت چپ می توانند نمايش های مختلف عدد را با انگشتان ارائه کنند. برای مثال ۳ 

يا ۴ های مختلفی را نشان دهند.
٣ــ شکل های کتاب نمايش از حرکت و جدا شدن تعدادی جاندار از يک دسته را نشان می دهند.

۴ــ هر بار پس از بستن انگشتان دست عبارت .... تا از .... می شود .... را بيان کنند.
۵ــ برای بستن انگشتان دست می توانند با تناظر يک به يک انگشتان را يکی يکی ببندند و می توانند يک مرتبه به تعداد اشياء 

دسته سمت راست، انگشتان را ببندند.
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اهداف
دانشی:

١ــ توانايی کشف و ادامه دادن الگوهای تکرار شونده.

٢ــ تشخيص الگوهای تکرار شونده در محيط اطراف.

روش تدريس
الگوهای  ساخت  جهت  شمارش  ميله های  از  می توانيد   ∗
تکرارشونده استفاده کنيد. از دانش آموزان بخواهيد الگويی را که 
شما ساخته ايد ادامه دهند و از آنها در مورد رابطه بين شکل های 

الگو سؤال کنيد.
داخل  کاشی های  يا  موزائيک ها  مابين  خط  از  می توانيد 
کالس نيز استفاده کنيد و با پر رنگ کردن اين خطوط با استفاده از 

گچ های رنگی اين الگوها را به دانش آموزان نشان دهيد.
دانش آموزان  از  و  برگرديد  بخش  آغازين  صفحه  به   ∗∗
بخواهيد به کمک مهره های رنگی در اين تصوير الگوهای تکرار 
نشان  را  الگوها  اين  شما  به  که  بخواهيد  آنها  از  و  بسازند  شونده 

دهند و در مورد رابطه بين شکل های الگوها نيز صحبت کنند.
∗∗∗ از دانش آموزان در مورد رابطه بين شکل های الگوها بپرسيد و از آنها بخواهيد الگويی که تکرار می شود را بيان کنند، 

سپس کشيدن شکل های الگو را انجام دهند.

توصيه های آموزشی
١ــ توجه دانش آموزان را به الگوهايی که در اطراف خود می بينند، جلب کنيد.

٢ــ با زدن ضربه های متناوب روی ميز و يا دست زدن های متناوب، الگوهايی با صدا ايجاد کنيد و از دانش آموزان بخواهيد آن 
الگو را کشف کرده و توضيح دهند.

٣ــ بيان کالمی رابطه بين شکل های هر الگو اهميت زيادی دارد.
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اهداف
١ــ تمرين مفهوم تفريق با کمک انگشتان دست.

٢ــ نمايش حاصل تفريق با استفاده از چوب خط.
٣ــ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يک عدد.

روش تدريس
∗ از دانش آموزان بخواهيد پنج لوبيا يا اشياء ديگر را روی 
باز  عدد  آن  نمايش  برای  را  خود  دست  انگشتان  و  دهند  قرار  ميز 
کنند. سپس از آنها بخواهيد ۳ لوبيا را از آنها جدا کنند و همزمان 
۳ تا از انگشتان دست خود راببندند. حال از آنها بپرسيد که چند تا 
لوبيا مانده و چند تا انگشت دست باز مانده است. همين فعاليت را 

با عددهای مختلف تکرار کنيد.
∗∗ با کمک ماشين هايی که در صفحه آغازين بخش است 
سرنشين های  جای  به  صندلی ها  روی  مختلف  اشياء  دادن  قرار  و 

ماشين عمل تفريق کردن را تمرين کنيد.
را  دانش آموزان  صفحه  اين  فعاليت  انجام  حين  در   ∗∗∗

هدايت کنيد تا ابتدا پنج انگشت دست خود را باز کنند و به تعدادی شکل که در تصوير می بينند انگشتان را ببندند و به تعداد باقيمانده 
چوب خط بکشند. سپس بيان کنند که از ۵ تا شکل .... تا برداشتيم و ... تا شکل باقی مانده است.

توصيه های آموزشی
١ــ نحوه بستن انگشتان دست، يکی يکی و يا يک مرتبه بستن تفاوتی نمی کند.

٢ــ با توجه به اينکه دانش آموزان تا اين صفحه نماد عدد را ياد نگرفته اند. حاصل را با نماد چوب خط نمايش می دهند.
٣ــ در اين صفحه مفهوم افرازی تفريق مورد نظر می باشد. در واقع ٥ شيئ به دو قسمت افراز می شود آنچه برداشته شده و 

آنچه باقی مانده است.
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اهداف
١ــ پيدا کردن قانون مربوط به يک الگو و ادامه دادن آن.

الگوی  يک  شکل های  بين  رابطه  کالمی  بيان  ٢ــ 
شطرنجی. 

٣ــ پيدا کردن شکل تکرار شونده ی يک الگو و رسم شکل 
تکرار شونده.

روش تدريس
∗ در محيط اطراف خود توجه دانش آموزان را به الگوهای 
هندسی موجود جلب کنيد. از آنها بخواهيد الگو را توصيف کنند. 
برای مثال می توانند به الگويی که در ساختن نرده های راه پله مدرسه 
وجود دارد، اشاره کنند. به شکلی که در اين الگوها تکرار می شوند 
دقت کنيد و از دانش آموزان بخواهيد شکل تکرارشونده را به شما 

نشان دهند.
∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش 
برگردند و در مورد الگوهايی که در شکل می بينند، توضيح دهند. 

برای مثال در ماشين ۲ صندلی در جلو و ۳ جای نشستن در عقب وجود دارد.
∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد که الگوی مربوطه را به صورت کالمی بيان و توصيف کنند، سپس از آنها بخواهيد الگوی 

شطرنجی را ادامه دهند. پس از رسم شکل تکرار شوندٔه الگوها، مربع های شگفت انگيز پايين صفحه را مرور کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ از اين صفحه تشخيص و رسم شکل تکرار شوندٔه الگو شروع می شود. قسمت سمت راست برای کشيدن شکل تکرارشونده 

در نظر گرفته شده است. اين کار کمک می کند تا دانش آموزان الگو را بهتر دنبال کنند.
٢ــ در توصيف الگو از دانش آموزان بخواهيد تا از عددها و شمردن استفاده کنند. برای مثال ۳ تا سبز، ۲ تا نارنجی، ۳ تا سبز، 

۲ تا نارنجی. به اين ترتيب شکل تکرارشونده نيز مشخص می شود.
٣ــ در تکميل مربع های شگفت انگيز راه حل های دانش آموزان را بپرسيد. اگر آنها با کنترل رديف  رنگ مورد نظر را پيدا کردند 

شما با بررسی ستون ها و يا ۴ مربع کنار هم درستی يا نادرستی پاسخ آنها را وارسی کنيد.
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اهداف
١ــ آشنايی اوليه با مفهوم ضلع و رأس.

و  اضالع  تعداد  براساس  هندسی  اشکال  تشخيص  ٢ــ 
رئوس.

٣ــ توانايی رسم اشکال هندسی با ابزار خط کش.
اشکال  ساخت  جهت  قيچی  ابزار  از  استفاده  توانايی  ٤ــ 

هندسی با کاغذ.

روش تدريس
∗ ابتدا به دانش آموزان کاغذی را که در آن اشکال هندسی 
نظير مربع، مستطيل و… وجود دارد، بدهيد تا با استفاده از قيچی 
آنها را ببرند و توانايی کار با قيچی را کسب کنند. سپس از آنها 
از  و  کنند  مشخص  رنگ  يک  با  را  اشکال  اين  لبه های  بخواهيد 
آنها در مورد تعداد لبه های هر شکل سؤال کنيد. از آنها بخواهيد 
از  بپرسيد.  آنها  از  را  گوشه ها  تعداد  و  کنند  لمس  را  گوشه ها 
دانش آموزان بخواهيد با استفاده از خط کش شروع به رسم اشکال 

هندسی کرده و فرايند گفته شده در باال را تکرار کنند.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند و اشکال هندسی را که در آن صفحه می بينند، بيان کنند.

و  لبه ها  تعداد  براساس  هندسی  اشکال  تفاوت  نيز  و  گوشه ها  تعداد  و  لبه ها  تعداد  مورد  در  صفحه  اين  فعاليت  انجام  در   ∗∗∗
گوشه ها از دانش آموزان بپرسيد.

توصيه های آموزشی
توضيح  شما  برای  کشف و  را  کار  فرايند  شده  داده  تصوير  صفحه و  اين  به  کردن  نگاه  با  تا  دهيد  فرصت  دانش آموزان  به  ١ــ 

دهند.
٢ــ در استفاده از قيچی و آسيب های احتمالی ناشی از آن به نکات ايمنی توجه کافی داشته باشيد.

کفايت  گوشه ها  و  لبه ها  تشخيص  همچنين  و  قيچی  و  کش  خط  ابزارهای  با  کار  صرفاً  نيست.  ضروری  شکل ها  نام  بردن  ٣ــ 
می کند.
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بازی با دوستان
رديف،  بين؛  کنار،  وسط،  راست؛  چپ،  مفاهيم:  ــ 

ستون؛ جلو، پشت؛  اول الی پنجم.
پازل های  الگوسازی؛  چينه ها؛  با  بازی  مهارت ها:  ــ 

دوبعدی و سه بعدی کاردستی.
ــ نگرش ها: 

اطرافمان  جهان  و  طبيعت  از  بايد  را  رياضيات  ١ــ 
بياموزيم.

از  را  آن  انسان  و  دارد  وجود  طبيعت  در  اعداد  زبان  ٢ــ 
طبيعت آموخته است.

ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:
١ــ تفکر هندسی و کار با اشکال هندسی.

٢ــ مدلسازی.
٣ــ تربيت ديگران با رفتار صحيح.

٤ــ شناخت دوستان.
٥ ــ تأثير بر رفتار.

ــ تم شناختی:
دوست: در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان، نکاتی را که به ذهنتان می رسد با 

دانش آموزان در ميان بگذاريد.
ــ ارتباط با صفحات بخش:

١ــ برای لوحه يک داستان بسازيد.
دهيد.  نشان  دست  دو  انگشتان  با  را  آنها  تعداد  سپس  بگذاريد،  صفحه  پايين  چينه  دو  روی  را  مهره   ۵ از  کمتر  عددهای  ٢ــ 

انگشتان دو دست را به يک دست منتقل کنيد. همين کار را با مهره ها انجام بدهيد و همه را روی يک چينه منتقل کنيد.
٣ــ چند مهره را روی دو چينه پايين صفحه بگذاريد و با دو دست نشان بدهيد سپس از دستی که تعداد بيشتری دارد به تعداد 

دست ديگر انتقال دهيد. همين کار را با مهره ها انجام بدهيد و بگوييد چقدر باقی می ماند.
٤ــ در مورد نکاتی که مربوط به اتاق شخصی دانش آموزان می شود، مانند تميزی و مرتب کردن آن نکاتی را که به نظرتان می رسد 

به دانش آموزان بگوييد.
٥ ــ در مورد کار گروهی با دانش آموزان صحبت کنيد و آنها را به بازی های گروهی تشويق کنيد.

٦ ــ تعداد بچه های در حال بازی را با تعداد صندلی ها مقايسه کنيد.
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اهداف
١ــ درک مفهوم جمع با استفاده از ابزار چينه.

٢ــ درک مفهوم ترکيبی با استفاده از ابزار چينه.

٣ــ ارائه نمايش های مختلف عدد و مفهوم جمع.
٤ــ تمرين پيدا کردن حاصل جمع با انگشتان و چينه.

روش تدريس
حداکثر  رنگ  يک  با  چينه  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
تا ۵ را در سمت چپ خود قرار داده و تعداد آن را با انگشتان 
تا   ۵ تا  حداکثر  که  چينه  از  ستون  يک  سپس  دهند،  نشان  دست 
است را در سمت راست خود قرار دهند و آن را با دست راست 
نشان دهند. (توجه داشته باشيد که مجموع دو ستون بيشتر از ۵ 
تا نشود، از اين رو برای آنها تعداد را مشخص کنيد. به عنوان 
نمونه بگوييد ۲ تا از چينه ها را با رنگ قرمز در سمت چپ و ۳ 
تا از آنها را با رنگ ديگر در سمت راست قرار دهيد.) حال از 
همين  بشمارند.  و  دهند  قرار  هم  روی  را  آنها  که  بخواهيد  آنها 

عمل را با انتقال از يک دست به دست ديگر انجام دهند تا حاصل جمع به دست آيد.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بخواهيد مانند فعاليت باال با قرار دادن اشيايی مثل مهره روی دو رديف 
چينه ی پايين صفحه، تمرين های خود را انجام دهند. از شمردن مربع های کنار پنجره يا در که به صورت ستونی قرار دارند نيز استفاده 

کنيد.
∗∗∗ حال به صفحه ۳۷ کتاب برگشته و فعاليت مربوطه را انجام دهيد. در هر تمرين دانش آموزان ابتدا جواب جمع را با انتقال 
انگشتان يک دست به دست ديگر انجام دهند. سپس همين عمل را با رنگ کردن چينه های سفيد با دو رنگ مختلف انجام داده و 

حاصل جمع را به دست آورند.

توصيه های آموزشی
١ــ به دانش آموزان توصيه کنيد تا رنگ کردن چينه ها را از پايين به باال انجام دهند و بين آنها فاصله ايجاد نکنند تا به اين ترتيب 

پاسخ با ستون های مختلف رنگی نمايش داده شود.
٢ــ بهتر است برای رنگ کردن چينه ها از ۲ رنگ استفاده کنند تا حالت جمع و ترکيب دو عدد ديده شود، اما با يک رنگ هم 

اشکالی ندارد.
٣ــ انجام فعاليت عملی با چينه ها برای دانش آموزان دست ورز توصيه می شود.
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اهداف
١ــ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان 

دست.
٢ــ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.

٣ــ درک اولیه مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با چوب 
خط.

روش تدریس
دانش آموز  اختیار  در  را  تا   5 تا  مختلف  اشیاء  ابتدا   ∗
آنها  از  و  باشند  هم  مثل  آنها  از  تعدادی  که  دهید  قرار  به گونه ای 
بخواهید که تعداد این اشیاء را با انگشتان دست نشان دهند. سپس 
از آنها بخواهید به تعداد اشیائی که مثل هم هستند انگشتان دست 

را ببندند و بگویند که چند تا شیء باقی می ماند.
∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بپرسید 
که چند تا چینه روی میز سبز رنگ روی هم چیده شده است؟ از 
آنها  از  نشان دهند. سپس  انگشتان دست  با  را  آن  بخواهید  آنها 

بپرسید به تعداد چینه های هم رنگ )قرمز( و یا به تعداد چینه های سبز یا زرد انگشتان دست را ببندند و بگویند که چند تا چینه مانده 
است. به همین ترتیب می توانید سؤال های مشابه را بپرسید.

∗∗∗ حال به صفحه 38 کتاب برگشته و فعالیت مربوط به این صفحه را انجام دهید. قبل از شروع از دانش آموزان بخواهید 
شکل های مثل هم را نشان دهند.

توصیه های آموزشی
١ــ هدف از انجام این فعالیت کم کردن اشیاء مثل هم از یک مجموعه و درک تعداد باقی ماندهٔ اشیاء این مجموعه است.

٢ــ دانش آموزان باید تعداد اعضای باقی مانده را با چوب خط نمایش دهند. بنابراین به ازای هر یک از اشیایی که مشابه بقیه 
نیستند یک چوب خط کشیده و به همین ترتیب ادامه دهند.

٣ــ دانش آموزان از نماد تفریق استفاده نمی کنند بلکه هدف، درک مفهوم تفریق است.
٤ــ در هنگام انجام فعالیت توجه داشته باشید که عددهای به کار رفته نباید بیشتر از 5 باشند.
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اهداف
١ــ تشخيص الگوی شطرنجی و ادامه دادن الگو.

به صورت  آن  بيان  و  الگو  به  مربوط  قانون  درک  ٢ــ 
کالمی.

٣ــ تشخيص و رسم شکل تکرارشوندٔه الگو.
٤ــ تشخيص الگوهايی در محيط پيرامونی و کشف قانون 

مربوط به آن.

روش تدريس
∗ از بچه ها بخواهيد با استفاده از مدادهای رنگی و قرار 
چه  بگويند  و  بسازند  الگو  يکديگر  از  مناسب  فاصله  با  آنها  دادن 
الگويی در اين چينش مدادها می بينند. سپس از آنها بخواهيد با 
استفاده از مداد اشکال هندسی نظير   يا    يا    يا    
يا    را با فاصله های مناسب از يکديگر قرار داده و الگو بسازند 

و بيان کنند در اين الگو چه شکلی تکرار شده است.
توجه  برگرديد.  بخش  آغازين  صفحه  به  حال   ∗∗

دانش آموزان را به ريشه فرش جلب کرده و از آنها بپرسيد که آيا الگوی خاص در ريشه های اين فرش می بينند؟ سپس از آنها بخواهيد 
با استفاده از مداد رنگی الگوی مربوط به آن را بکشند.

∗∗∗ حال به صفحه ۳۹ کتاب برگشته و از بچه ها بخواهيد الگوی مورد نظر را ادامه دهند. هدف اصلی اين صفحه تشخيص 
شکل تکرار شونده است. دانش آموزان با توصيف کالمی الگو می توانند به شکل تکرارشونده پی ببرند و سپس آن را رسم کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ توجه دانش آموزان را به الگوی شطرنجی و فاصله بين شکل های تکرارشونده جلب کنيد.

٢ــ دليل اينکه با يک فاصله شطرنجی ترسيم شکل شروع شده است، اين است که دانش آموزان آن را از روی خط قرمز نبينند، 
بلکه الگو را در داخل کادر شطرنجی ادامه دهند. اما اگر دانش آموز الگو را ادامه داد به گونه ای که خط کادر را نيز قطع کرد ايرادی 

ندارد.
٣ــ از دانش آموزان بخواهيد که با استفاده از کاغذ شطرنجی الگوهای جديدی بسازند.

٤ــ از بچه ها بخواهيد که الگوی شطرنجی را روی خط ادامه دهند تا دقت و ظرافت انجام کار آنها باال برود.
٥ ــ کشف قانون مربوط به الگو و بيان آن به صورت کالمی در رشد ادراک کالمی دانش آموزان از اهميت خاصی برخوردار 

است.
با  دانش آموزان  سپس  کنيد.  رسم  را  تکرارشونده  شکل  ابتدا  دهيد.  انجام  نيز  ديگر  صورتی  به  را  فعاليت  اين  می توانيد  ٦ ــ 

استفاده از آن شکل يک الگو بسازند و آن شکل را چندين مرتبه به دنبال هم رسم کنند.
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اهداف
١ــ درک اوليه مفهوم تفريق.

٢ــ رشد ادراک کالمی و غيرکالمی.
٣ــ ارائه بازنمايی های مختلف عدد با چينه و چوب خط.

رنگ  با  آن  نمايش  و  تفريق  حاصل  مفهوم  درک  ٤ــ 
کردن.

روش تدريس
∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد ستون چينه های تا پنج تايی 
بسازند. سپس روی تخته به تعداد کمتر از ۵ چوب خط رسم و از 
آنها بخواهيد که به تعداد چوب خط ها از چينه ها بردارند و حاصل 

را با انگشتان دست نشان دهند.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بپرسيد 
باز  را  کمد  کشوهای  از  تا   ۲ اگر  دارد؟  کشو  تا  چند  کمد  اين  که 
کنيم چند تا کشو بسته می ماند؟ آن را با انگشتان دست نشان دهيد. 
به همين ترتيب با استفاده از اين تصوير می توانيد مسائل مختلف 

تفريق طرح کنيد و دانش آموزان به سؤال های شما پاسخ دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۴۰ را انجام دهند. ابتدا تعداد چينه های سبز را بگويند و با دست نشان 
رنگ  سفيد  چينه های  از  باقی مانده  تعداد  به  و  آيد  دست  به  حاصل  تا  ببندند  را  دست  انگشتان  خط ها  چوب  تعداد  به  سپس  دهند. 

کنند.

توصيه های آموزشی
١ــ اگر دانش آموزان در حين انجام فعاليت صفحه ۴۰ چينه ها را نامرتب خط زدند ايرادی ندارد. اما به آنها توصيه کنيد که از 

باال و به دنبال هم خط بزنند.
٢ــ هم چنين در رنگ کردن چينه های سفيد بهتر است از پايين و به ترتيب رنگ کنند.

٣ــ بدون به کار بردن واژه تفريق و يا نماد آن هر بار می توانند يک عبارت تفريق مثل جمله زير بيان کنند:
از ۵ تا چينه سبز ۲ تا برداشتيم ۳ تا ماند.

٤ــ در اين صفحه نيز مفهوم افرازی تفريق مورد نظر است.
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اهداف
١ــ داستان سازی و برقراری ارتباط کالمی.

٢ــ به کارگيری مفاهيم اوليه مانند اضافه شدن يا کم شدن و 
به کارگيری مهارت شمارش در بيان داستان.

٣ــ به کارگيری مفاهيم رياضی در محيط پيرامونی.
٤ــ رشد قدرت انتزاعی و تخيل دانش آموزان.

روش تدريس
آنها  از  و  کنيد  بيان  دانش آموزان  برای  ساده  داستانی   ∗
بخواهيد با استفاده از نقاشی و يا وسايل ديگر اين داستان شما را 
عينی کنند. در بيان داستان از مفاهيم شمارش، کم کردن و اضافه 

کردن استفاده شود.
∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان 
يک  شمارش  مفاهيم  يا  اضافه  کردن  يا  تفريق  مفهوم  با  بخواهيد 

داستان مرتبط با آن تصوير بسازند.
بچه ها  از  و  برگشته  کتاب   ۴۱ صفحه  فعاليت  به   ∗∗∗

بخواهيد داستانی در مورد اتفاقی که در تصوير اين صفحه افتاده است، بسازند. برای مثال می توانند بگويند بعد از پنچر شدن اتوبوس 
چند نفر پياده شده اند و ۲ نفر هنوز پياده نشده اند و يا ۳ نفر در تاکسی نشسته اند و يک نفر ديگر در حال سوار شدن به تاکسی ديگری 

است.
براساس اين اتفاقات برای دانش آموز مسئله طرح کنيد. برای مثال اگر ٣ نفر سوار تاکسی شوند، چند نفر ديگر می توانند سوار 

شوند.

توصيه های آموزشی
١ــ دانش آموزان را جهت دهيد که در هنگام داستان سازی مفاهيم محاسباتی و شمارش را به کار برند.

٢ــ حساسيتی روی نوع داستانی که بچه ها می سازند نداشته باشيد.
٣ــ اگر دانش آموزان برای بخشی از اين اتفاق داستان ساختند، ايرادی ندارد. اما به کارگيری عدد، مفاهيم جمع و تفريق از 

اهميت خاصی برخوردار است.
٤ــ از دانش آموزان بخواهيد يک صفحه از اتفاق زندگی خود را تجسم و با به کارگيری مفاهيم رياضی داستانی را برای والدين 

خود بسازند.
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اهداف
١ــ درک مفهوم تقارن.

٢ــ به کارگيری ابزار شابلون جهت ترسيم اشکال هندسی.
٣ــ درک خصوصيات و تفاوت های اشکال هندسی.

کپی  از  استفاده  بـا  هندسی  شکل هـای  قـرينه  کشيدن  ٤ــ 
کردن.

روش تدريس
هندسی  اشکال  شابلون  با  بخواهيد  دانش آموزان  از   ∗
مثالً  شکل  يک  بخواهيد  آنها  از  سپس  کنند.  رسم  دلخواه 
سه گوش را با شابلون و مداد رسم کنند و با تا زدن کاغذ و فشار 
آوردن به خطوط، شکل قرينه آن را پيدا کنند. سپس همين عمل 
کامل  تقارن  مفهوم  درک  تا  دهند  انجام  ديگر  شکل های  با  را 

شود.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد که اشکال متقارن و غيرمتقارن 
را در اين تصوير تشخيص دهند. توجه آنها را به شيشه های درب 

و پنجره و شکل های متقارن ديگر جلب کنيد.
∗∗∗ حال به صفحه ۴۲ کتاب درسی برگشته و از بچه ها بخواهيد مراحل کار را توضيح دهند. در هر تصوير چه اتفاقی افتاده 
است؟ سپس از آنها بخواهيد همين عمل را با شابلون انجام داده و با تا کردن و کپی کردن شکل ها، قرينه ی آنها را به دست آورند. توجه 

آنها را در پايان کار به قرينه بودن شکل های دو طرف نسبت به خط تا جلب کنيد.

توصيه های آموزشی
١ــ در اين فعاليت از هر نوع شابلونی می توانند استفاده کنند. چون هدف ترسيم اشکال هندسی و تشخيص تقارن اين اشکال 

می باشد.
٢ــ در تمام اين کتاب از شابلون خاص که نمونه آن در آخر کتاب آورده شده، استفاده شده است.

٣ــ استفاده از ابزار شابلون دقت دانش آموزان را در طراحی اشکال هندسی تقويت می کند.
٤ــ دانش آموزان اين روش را بايد برای رسم شکل های قرينه ياد بگيرند تا در ادامه کار هر وقت نياز به رسم شکل قرينه بود و 

آنها در تشخيص شکل قرينه با مشکل مواجه شدند، با انجام عمل مشابه اين فعاليت، شکل قرينه را پيدا کنند.
٥ ــ قرينه شکل مثلث بيشترين توجه و تمرين را نياز دارد.
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تولد دوقلوها
رديف،  بين؛  کنار،  وسط،  راست؛  چپ،  مفاهيم:  ــ 

ستون؛ جلو، عقب؛ جلو، پشت؛  اول الی پنجم.
کيک؛  تقسيم کردن  لوحه:  به  مربوط  مهارت های  ــ 

بازکردن هديه ها؛ فوت کردن شمع؛ دعوت مهمان ها.
ــ نگرش ها: 

١ــ وقتی مردم توصيف های متفاوتی از يک چيز می دهند 
بهتر است يک مشاهده انجام دهيم تا اينکه استدالل کنيم چه کسی 

درست می گويد.
٢ــ مفهوم تساوی در ابعاد وسيع در زندگی روزمره مطرح 
است. مفاهيم رياضی بسياری از اين مفهوم انتزاع می شوند که در 

زندگی روزمره کاربرد دارد.
ــ تأثيرات بر ساختارشناختی:

١ــ حدس زدن.
٢ــ بخشش.

٣ــ تأثير رفتار بر عادات.
ــ تم شناختی:

هديه: در مورد آداب هديه دادن و هديه گرفتن و تشکر از کسی که هديه می دهد، نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان 
بگوييد.

ــ ارتباط با صفحات بخش:
١ــ مصداق های جمع و تفريق با حاصل کمتر از ۵ را با توجه به اين تصوير مطرح کنيد.

٢ــ اشيايی را که تنها يک عدد از آن در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۱.

٣ــ اشيايی را که دقيقاً ۲ عدد از آنها در تصوير وجود دارد نام ببريد و کنار آنها بنويسيد ۲.
٤ــ با رديف و ستون در کتابخانه آدرس بدهيد.

تقسيم  پنج تايی  دسته  دو  صورت  به  را  حاضر  افراد  و  شمع ها  و  گل  شاخه های  و  هديه ها  و  کيک  برش های  تعداد  ٥ ــ 
کنيد.

٦ ــ چند نفر عينک دارند؟
٧ــ پيراهن  پدر چند دکمه دارد؟ پيراهن پسر کوچک چند دکمه دارد؟


