ﻓﺮش
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﻘﺎرنﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی؛ اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ در
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮشﻫﺎ؛ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮشﻫﺎ؛ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻓﺮش ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮز
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﻳﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد وﻟﯽ راﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آن ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ.
٢ــ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و
ﺳﺎدﮔﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ در اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺗﺼﻮﻳﺮ
٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
ﻓﺮﻫﻨﮓ :در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ــ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻓﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﻳﺮان ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻓﺮش را ﺑﺎﮐﻤﮏ ﺗﻘﺎرن ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ را ﻫﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارد ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن روی ﻓﺮش اﻟﮕﻮﻳﯽ رﻧﮕﯽ و ﻣﺘﻘﺎرن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻊ وﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٥ــ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺮش  ۲۰دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
٦ــ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺮش از  ۲۰دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ  ۱۲دﺳﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﭘﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰ
ﻻزم اﺳﺖ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد
٢ــ راﻫﺒﺮد زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳۶ﺗﺎ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ و
 ۶ﻳﮑﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر
ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد.
∗∗ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﻳﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را ﺑﺎ اﺷﻴﺎء
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﮐﺮده و ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﺷﻤﺎرش رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ  ۳ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ
ﻳﺎ از روشﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺠﺪد ًا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺪادﻫﺎی آﺑﯽ و زرد ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎرش  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ اﺷﻴﺎء ﻳﺎ ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ در ﮐﺸﻴﺪن ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ رﺳﻢ ﺷﻮد .ﻳﮏ دﺳﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ و ۲
ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪد  ۱۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن  ۶ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ دﻳﮕﺮ رﺳﻢ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۱داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻂ
زدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪادﻫﺎی زرد و آﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۲ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﻳﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ) (۳ﭘﻴﺪا
ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ دﻗﻴﻖ
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﮑﻪ زﻣﺎن از ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖﺗﺮ زﻣﺎن
٣ــ درک ﺻﺤﻴﺢ از ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ زﻣﺎن و ﺑﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺳﺎﻋﺖ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی
ﺳﺎﻋﺖ از ....ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﻤﯽﺑﻪ .....ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ را آﻣﻮزش
دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻓﺮش ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮش ﺑﺎف از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻤﺎز دوﺑﺎره از ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ۵
ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ در روز  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻓﺮش ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﻴﺎز داد.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی دﻗﻴﻖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻤﺎر ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻋﺪد ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﻌﺪی ﻧﺮﺳﻴﺪه از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻼس
درس ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﮓ دوم ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ از  ۱۲ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ درک و ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺳﺖ از زﻣﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﺮور
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ درک درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان
٢ــ درک ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی و ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ
٣ــ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻋﺪاد ﺗﺎ ۹۹
٤ــ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎرن

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻏﺬ
آن را ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن و ﻓﺸﺎر دادن ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻏﺬ
ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﺑﻌﺪی
اﻧﺠﺎم داده و دو ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ را در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻬﺘﺮ درک ﺷﻮد.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻓﺮش را ﺑﻪ  ۴ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﻄﻪ ای
را در ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎی آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻗﺮﻳﻨﻪای ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺮش دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺮوف را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۹۹را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و در ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
٢ــ در ﻫﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ از ﻳﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎزه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
٣ــ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﮑﻞ را ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻞ زﻳﺒﺎ و ﻣﺘﻘﺎرﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ
٣ــ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار ﺷﺎﺑﻠﻮن و رﺳﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻣﺜﻠﺚ ،داﻳﺮه و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﺑﺎ
ﻣﻘﻮاﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را روی ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و اﻣﻼی اﻳﻦ واژهﻫﺎ را آﻣﻮزش دﻫﻴﺪ.
∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ در ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
∗∗∗ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺑﻠﻮن در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻳﮏ ﻃﺮاﺣﯽ از ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ آدﻣﮏ ﻳﺎ ﻃﺮح
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ
اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ در ﮐﻼس درس و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٢ــ اﻣﻼی اﻳﻦ واژه را ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻳﻦ  ۴ﺷﮑﻞ را در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
٤ــ ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  ٤ﺷﮑﻞ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد )ﮐﻼس ﻳﺎ ﻣﻨﺰل( ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧﺪ) ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ :ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻼس .داﻳﺮه :ﭼﺮخ ﻣﺎﺷﻴﻦ( از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ از اﻳﻦ  ٤ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
٢ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭼﻮب ﺧﻂ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻨﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻘﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ
ﻓﺮش ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﯽاز ﻓﺮش  ۷ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﻗﺮﻣﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮش ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺦ ﻗﺮﻣﺰ
ﻻزم اﺳﺖ؟
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺎ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ از اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﭼﻮب ﺧﻂ ﺣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ را ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
۳ــ وﻗﺘﯽ ﻋﺪدﻫﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻳﻊ ذﻫﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻢ ﮐﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت
ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺻﺮار ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
٢ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ در ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ و ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ
٤ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﮑﯽ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﺟﺴﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آﻧﻬﺎ

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از
اﺷﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .دو ﺷﯽء را ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ
ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ واژهﻫﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ واژهﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎ
ٔ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
∗∗ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮش در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻓﺮشﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻓﺮش ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽدﺳﺘﺒﺎف ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﻓﺮشﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
∗∗∗ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ آن )ﻳﺎ ﻫﻤﺎن زﻳﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ( را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺴﺎم ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﺑﺘﺪا در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﮑﯽ و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﺷﻴﺎء اﺑﺘﺪا ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دو ﺷﯽء ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ  ۳ﺷﯽء و در
اﻧﺘﻬﺎ  ۴ﺷﯽء را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺮم اﺟﺴﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮد.
٣ــ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرات را از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﻳﺪ.
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آﻳﻨﻪ
ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﻘﺎرن آﻳﻨﻪای؛ ﭼﭗ و راﺳﺖ در آﻳﻨﻪ؛ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ در آﻳﻨﻪ.
ــ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ :دﺳﺖ و رو ﺷﺴﺘﻦ؛ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺻﻮرتﻫﺎ و
دﺳﺖﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن؛ ﻣﺴﻮاک زدن؛ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن.
ــ ﻧﮕﺮشﻫﺎ:
١ــ از ﺗﻘﺎرن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
٢ــ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺎ در آﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
١ــ ﻣﺆﻣﻦ آﻳﻨﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ.
٢ــ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪای ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
٣ــ دل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ.
ــ ﺗﻢﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
دل :در ﻣﻮرد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻴﺪ.
ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ:
١ــ از  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روی ﺟﺪول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺆاﻻت ،ﺟﺪول را در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۲ﺗﺎ ۲ﺗﺎﻳﯽ اﻟﯽ  ۹ﺗﺎ  ۹ﺗﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش  ۲ﺗﺎ  ۲ﺗﺎ ۴ ،ﺗﺎ  ۴ﺗﺎ ۶ ،ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ و  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ؟
٤ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۳ﺗﺎ  ۳ﺗﺎ و  ۶ﺗﺎ  ۶ﺗﺎ و  ۹ﺗﺎ  ۹ﺗﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ؟
٥ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۵ﺗﺎ  ۵ﺗﺎ و  ۷ﺗﺎ  ۷ﺗﺎ در ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
٦ــ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ  ۷ﺗﺎ  ۷ﺗﺎ و  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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اﻫﺪاف
١ــ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ
ﺷﮑﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی  ۸ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ  ۸ﺗﺎ از آن
را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ
 ۸ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
دﺳﺘﺸﻮﻳﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش  ۸ﺗﺎ  ۸ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﮐﺎﺷﯽ
را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪدﻫﺎ را از زﻳﺎد
ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
∗∗∗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷۰را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ ﺷﺮوع و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮی ﺷﻤﺎرش  ٨ﺗﺎ  ٨ﺗﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻤﺮدن ۸ﺗﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺗﻔﺮﻳﻖ ﮐﺮدن ﻳﺎ اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
٢ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ  ۲۴ ۸ﻳﺎ ۴ــ ۳۲ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ
اﻳﻦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺒﺎرت ،ﺟﻤﻊ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺟﻠﻮﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
٣ــ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻧﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ درک ﻋﺪد  ۱۰۰ﺑﺎ ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ.
٢ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد  ۱۰۰و ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ .۱۰۰
٣ــ درک ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﻫﺎ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻌﺪادی ﺑﺴﺘﻪ دهﺗﺎﻳﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ .از ﻳﮏ
دﺳﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻴﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺳﺆال ﮐﻨﻴﺪ
ﺳﭙﺲ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ  ۱۰ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۱۰۰را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺟﺪول ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ را رﺳﻢ ﮐﺮده و ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺪﺗﺎﻳﯽ را
در ﺟﺪول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
∗∗ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ردﻳﻒ آﺧﺮ ﺟﺪول را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﺪد
 ۹۰ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ  ۱۰۰ﺑﺮﺳﻨﺪ.
∗∗∗ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﺪد  ۱۰۰را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺪف ،آﻣﻮزش ﻋﺪدﻫﺎی ﺳﻪ رﻗﻤﯽﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪد  ۱۰۰ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺟﺪول ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢ــ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود؟ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺪدﻫﺎی  ۳رﻗﻤﯽدر ﮐﻼس دوم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻴﺶ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻋﺪد ۱۰۰
اﻗﺪاﻣﯽاﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﺪ.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻳﺎ
ﭘﺎﻳﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
٢ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻀﺎرب  ۵و  ۱۰ﺑﺎ
ﺷﺮوعﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﺷﮑﻞ.
٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﺪدﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺪدﻫﺎﻳﯽ را
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺪدﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ ﮐﺎر را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻴﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪول را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ
)ﺷﻤﺎرش  ۱۰ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎ( را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻋﺪد  ۳ﺷﺮوع
ﮐﺮده و ﻋﺪدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ  ۴۰ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺷﻤﺎ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰را ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
∗∗∗ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان واﮔﺬار ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن و درک
ﮐﺮدن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﻫﺮ زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﮐﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﻋﺪاد  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﺪدی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را در ﺟﺪول ﻧﻤﺎﻳﺶ
دﻫﻴﺪ.
٢ــ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺪدﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻴﻮه ﻋﺪدﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ٔ
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اهداف
خط.

١ــ شمارش  9تا  9تا به کمک شکل.
٢ــ حل مسئله با استفاده از رسم شکل یا چوب

روش تدریس

∗ به کمک اشیاء مختلف شمارش  9تا  9تا را به
صورت ملموس تمرین کنید ،پس از اینکه الگوی عددی
شمارش پیدا شد عددها را از آخر بخوانید و تمرین کنید.
∗∗ با کمک اعداد  1تا  100که در صفحه آغازین
بخش قرار دارد شمارش  9تا  9تا را به صورت های
مختلف تمرین کنید.
∗∗∗ در انجام فعالیت این صفحه ابتدا رنگهای
مختلف و بستههای  9تایی شکل را برای دانش آموزان
توضیح دهید و سپس از آنها بخواهید الگوهای عددی را
کامل کنند .در آخر مسئلهها را با استفاده از رسم شکل یا
چوب خط حل کنند.

توصیههای آموزشی

١ــ شمارش  9تا  9تا رو به جلو یا عقب فقط با استفاده از شکل انجام شود و تمرین ذهنی نکنید.
٢ــ در حل مسئلهها دانش آموزان را تشویق کنید که پس از رسم شکل عبارتهای جمع و تفریق و جلونویسی جواب آخر را
انجام دهند.
٣ــ در کشیدن شکل برای عددی مثل  ،27رسم  2مستطیل  10خانهای برای بستههای  10تایی  7مربع کوچک برای  7تا یکی
کفایت میکند و با خط زدن  9تا  9تا از مربعها میتوانند پاسخ مسئله را پیدا کنند.
٤ــ در پاسخ گویی به مسئله های این صفحه تا تمرین های مشابه از شکل های باالی صفحه می توانند استفاده کنند.
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ.
٢ــ درک ﻣﻔﻬﻮم اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﯽ و دﻳﺪن ﻧﻤﺎﻳﺶ آن در
ﺳﺎﻋﺖ و اداﻣﻪ دادن اﻟﮕﻮ.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ
و از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد داده ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺳﺆال
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰی ﮐﻢ ﻳﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ.
∗∗ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﯽ ﮐﻢ
ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
∗∗∗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷۴ﮐﺘﺎب را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ
را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دادهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻢ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﮐﻠﻴﺸﻪ ﺳﺎزی ﻳﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻌﻀﯽ
از واژهﻫﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﺪدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٢ــ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
٣ــ در ﮐﻼس ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و دادهﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﮐﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اول اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
٤ــ در
ٔ
ٔ
ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت داده ٔ
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اﻫﺪاف
١ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و
ﮐﻠﻴﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ.
٢ــ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﺑﺘﮑﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان.

روش ﺗﺪرﻳﺲ
∗ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻂ ﮐﺶ و ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽو اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻘﺎرن ﻫﺎی
دو ﻧﻴﻤﻪ ای ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻳﺎدآوری ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮش ﻳﺎ ﮔﻠﻴﻢ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
∗∗ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و در
ﻣﻮرد آﻳﻨﻪ و ﺗﻘﺎرن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش اﺷﺎره ﮐﻨﻴﺪ.
∗∗∗ ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ و از
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻤﺎم آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻓﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
١ــ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻘﺎرن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ را در ﮐﻼس ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
٣ــ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺮوز
ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
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