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باسمه تعالی
یکی از اهداف كلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرورش تـربیت یافتـگانی 
است كه از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی و نیز دانش ، بینش و 
مهارت ها و روحیه مواجهه علمی و خالق با مسائل فردی ، خانوادگی و اجتماعی  برخوردار 
گردند . زمینه تحقق چنین هدفی ارائه راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، نظیر 
طراحی، تهیه و تولید برنامـه درسی است كه محـوریت تمامـی فعـالیت های آموزشی را 
بر عهده دارد. برنامه درسی در واقع نقشه و راهنمایی برای یادگیری در مدارس است كه 

یادگیرنده آن را تجربه و مشاهده می كند. 
برنامه ریزی درسی كودكان و دانش آموزان با نیازهای ویژه با مدنظر قرار دادن تمامی 
ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوین ، اجرا و ازشیابی ( دریک بافت 
منسجم و هماهنگ با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و همسو با سند تحول بنیادین 

آمـوزش و پرورش و سنـد برنامه درسی ملـی سازمان دهـی می شود. 
فرایند تهیه و تولید محتوای درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه ضمن  لحاظ نمودن 
ساحت های تربیتی حاكم بر فلسفه تعلیم و تربیت و با نگاهی همه جانبه و منعطف با 
توجه به هویت هریک از متربیان تالش دارد با گنجاندن فعالیت های یادگیری مبتنی 
بر نیازها و عالئق كودكان و دانش آموزان متناسب با موقعیت و الزامات برنامه درسی 

زمینه ساز سه ركن تعدیل ، انطباق و بسط باشد. 
خداوند متعال را شاكریم كه با مسئولیت پذیری جمعی عوامل سهیم و مؤثر درتمامی 
سطوح )از ستاد تا مدرسه( و بهره گیری از ظرفیت های ملی و بومی توانستیم در 

فرایند كسب شایستگی های متـربیان خود گام های ارزشمندی را برداریم . 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تالش و مساعی همه دست اندركاران كه ما را 
در تهیه و تولید این محتوا یاری داده اند ، تقدیر و تشکر نموده و خواستار ارائه نظرات 

و پیشنهاد های سازنده در جهت ارتقای كیفیت این محتوا می باشد. 

معاون وزیر و رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی كشور



اولبخـش 
كلیات
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ریاضیات یکی از شناخته شده ترین و کاربردی ترین علوم بشری است. کاربرد ریاضیات در زندگی بسیار فراگیر است، و حتی 
افرادی که تحصیالت آموزشگاهی ندارند، قواعد و اصول آن را در زندگی روزمره به کار می برند. ریاضیات در زندگی فردی و 
اجتماعی انسان حضور دارد و در حقیقت زبانی است که برای برقراری ارتباط به کار می آید. این علم، عالئم، نشانه ها و نمادهای 
خاصی را به کار می گیرد و به نوعی تعامل دو طرفه منتهی می شود؛ تعاملی که از طریق آن، معلم و دانش آموزان اندیشه های 
خود را به زبانی ساده و روان به یکدیگر منتقل می کنند. ریاضیات مفاهیم، مهارت ها و دانشی را به یادگیرنده انتقال می دهد 

که مبنا و پایه ی سازگاری شناختی و اجتماعی اوست. 
همه  درس ها و فعالیت های آموزش و پرورش در رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های دانش آموزان تأثیر به سزایی دارند. 
مفاهیم ریاضی از جمله با ارزش ترین و کارآمدترین مواد آموزشی در دوره های تحصیلی محسوب می شوند و کلیه دانش آموزان 

و از جمله دانش آموزان با نیازهای ویژه، بر اساس سطح تحول شناختی و نیاز خود، از مفاهیم آن بهره مند می شوند. 

ضرورت و اهمیت درس ریاضی 
وظیفه اصلی هر نظام آموزشی، پرورش انسان های متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه است. همگان باید بتوانند استعدادها 
و توانایی های بالقوه  خود را رشد دهند تا در زندگی فردی و اجتماعی به طور مناسبی ایفای نقش نمایند. ریاضیات به عنوان 
یک ماده  درسی، در همه  مدارس دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دانش ریاضی مناسب، همراه با آموزش مناسب، پایه  
اصلی کارآمدی هر فرد است. ریاضی همانند زبانی است که به طور مداوم به آن نیازمندیم تا آنچه را که می بینیم، می دانیم، 
می خواهیم و ..... را با روش های دقیق توصیف و تشریح کنیم و از این طریق دانش خود را گسترش دهیم و از ریاضی در حل 

مسایل استفاده کنیم. 
ریاضیات علمی است که دارای نظم و سازگاری درونی بوده و به منظور پرورش نظم فکری و باال بردن قدرت اندیشیدن و 

استدالل منطقی و نیز خالقیت ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. 
دانش آموزان با نیازهای ویژه، همانند سایر افراد به فراخور سطح شناختی و نیازهای فردی به فراگیری مباحث ریاضی و 

بهره گیری از این علم برای حل مسایل روزانه خود نیازمندند. 

رویکرد حاکم بر برنامه  درسی 
ریاضیات، گستره  وسیعی از دانش ها، مهارت ها و نگرش ها را شامل می شود. این درس همانند سایر دروس، به رشد ابعاد 

شخصیتی دانش آموزان در زمینه های عقالنی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی توجه دارد. 
با توجه به ماهیت انتزاعی درس ریاضی و نظر به محدودیت های شناختی گروهی از دانش آموزان با نیازهاي ویژه و مشکالت 
ویژه در پردازش کالمي آنها، این برنامه در نظر دارد از ریاضی به عنوان ابزاری جهت سازگاری این گروه در زندگی استفاده 

کند. لذا در تدوین برنامه درسی ریاضی، به رویکرد کارکردی توجه شده است. 

مقـدمـه 
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رویکرد کارکردی، مبتنی بر ابعاد مختلف مهارت های زندگی مانند: مهارت های اجتماعی، مهارت های زندگی روزمره و 
مهارت های کاری است. 

رویکرد کارکردی نه تنها به نیازهای فعلی، بلکه به نیازهای آتي دانش آموز نیز توجه دارد. در این رویکرد تمرکز بر آموزش 
مهارت هایی است که دانش آموزان با نیازهای ویژه را به بهترین شکل برای کارکرد مستقل در زندگی آماده سازد؛ به گونه ای 
که آن ها این مهارت ها را در موقعیت های واقعی به کار برند. زمانی که از این رویکرد استفاده می شود، مهارت ها، مواد و 
وسایل آموزشی، مبتنی بر سن تقویمی دانش آموز است و برای افزایش مشارکت وی در فعالیت های گوناگون، انطباق سازی 

و اصالحات الزم صورت می گیرد. 
در رویکرد کارکردی از توانمندی ها، امکانات دانش آموز و والدین در سطح گسترده استفاده می شود. استفاده از ابزار و فناوری 
از دیگر رویکردهای درس ریاضی این گروه از دانش آموزان است. بنابراین بکارگیری ماشین حساب در انجام برخي محاسبات

استفاده از رایانه و دستگاه خودپرداز مورد توجه است.

اصول حاکم بر برنامه  درسی ریاضیات
استفاده از رهنمودهای نظریه های یادگیری، در برنامه ریزی درس  1ـ توجه به یافته های روان شناسی در آموزش: 
ریاضیات جایگاه ویژه ای دارد. تأکید عمده در این درس بر نظریه  رشد شناختی پیاژه و تدوین محتوا، متناسب با سطح 
تحول شناختی یادگیرندگان است. هم چنین به دلیل ویژگی های خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه، استفاده از الگوهای 

یادگیری رفتارنگر و آموزش به روش مستقیم و ساختارمند دارای اهمیت است. 

2ـ پیوند مفاهیم ریاضی با زندگی روزمره  دانش آموزان: این اصل برکاربرد آموخته ها در زندگی روزمره و بکارگیری 
محیط، در آموختن داللت دارد. در صورتی که بین مفاهیم آموزشی و زندگی روزمره  دانش آموزان پیوندی برقرار نباشد، 
آموخته ها برای دانش آموزان معنی دار نبوده و در ذهن آن ها تثبیت نمی شوند. ارتباط محتوا با زندگی روزمره  دانش آموز و 

همچنین به عنوان بخشی از مهارت های پایه  حرفه ها، انگیزه  دانش آموزان را برای یادگیری این درس افزایش خواهد داد. 

3ـ آموزش دانش آموز محور: با توجه به این که یکی از هدف های مهم آموزش دانش آموزان، دستیابی آنان به خودکفایی 
فردی است، در تدریس مفاهیم ریاضی، دانش آموز، محور آموزش قرار می گیرد. بنا براین فرصت های یادگیری به گونه ای 

سازمان دهی می شوند که دانش آموزان در فرآیند یاددهیـ  یادگیری مشارکت فعال داشته باشند. 

4ـ برقراری ارتباط افقی و عمودی: رویکردهای جدید آموزش با برقراری ارتباط بین موضوعات درسی، موجب تقویت 
یادگیری مفاهیم در دانش آموزان می شود و از سوی دیگر ارتباط بین مقوله های گوناگون و یکپارچه دیدن آموزش، به 
دانش آموزان در کاربرد مفاهیم در زندگی کمک می کند. از سویی برقراری ارتباط منطقی در سازمان دهی محتوا در پایه های 
مختلف تحصیلی و هم چنین دوره های تحصیلی متوالی موجب می شود دانش آموزان پیش نیازهای الزم برای درک مفاهیم 

را دارا باشند. 



4

5ـ جلب همکاری والدین: با توجه به ارتباط مفاهیم ریاضی با زندگی روزمره  دانش آموزان، همکاری والدین در این زمینه 
بسیار مؤثر است و معلمان می توانند با برقراری ارتباط سازنده با والدین، همکاری آن ها را در فرآیند آموزش خارج از مدرسه 

جلب کنند. 

هدف های کلي درس ریاضي در دوره اول متوسطه پیش حرفه اي
یکي از هدف هاي اصلي آموزش دانش آموزان با نیازهاي ویژه، آماده کردن آنها براي زندگي اجتماعي است. هدف از آموزش 
درس ریاضي نیز کمک به دانش آموزان در یادگیري مفاهیم مورد نیاز آنها در زندگي روزمره است.این درس مي کوشد تا 
دانش آموزان درفرایند یاددهي- یادگیري به قدرت انجام محاسبات مورد نیاز، پرورش توانایي هاي ذهني، ایجاد نظم فکري 

و توانایي حل مسئله دست یابند.
هدف هاي ریاضي را مي توان در سه حیطه به صورتي که در ادامه مي آید دسته بندي کرد:

دانش
1ـ با خواندن، نوشتن و مقایسه ی اعداد آشنا شود. 

2ـ با چهارعمل اصلی آشنا شود. 
3ـ با ماشین حساب و نحوه  کاربرد آن آشنا شود. 

4ـ با خواندن و نوشتن اعداد با نماد انگلیسی آشنا شود. 
5ـ مقیاس ها و واحدهای گوناگون اندازه گیری را بشناسد.
6ـ با ارزش پول های رایج کشور و کاربرد آن ها آشنا شود. 

7ـ با مفاهیم هندسی آشنا شود. 
8ـ رابطه های متفاوت بین کمیت ها را بشناسد. 

9ـ با مفهوم تقارن آشنا شود.
 

مهارت 
1ـ  اعداد را بخواند و بنویسد. 

2ـ محاسبات عددی را از طریق چهارعمل اصلی انجام دهد. 
3ـ اعداد با نماد انگلیسی را به فارسی بخواند و بنویسد. 

4ـ از ماشین حساب برای انجام محاسبات و حل مسائل استفاده کند. 
5ـ توانایی حل مسئله را بیابد و برخی مسائل زندگی روزمره را حل کند. 

6ـ کمیت های هندسی، زمان، طول، جرم و .... را اندازه بگیرد. 
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7ـ از پول در زندگی روزمره استفاده کند. 
8ـ توانایی تبدیل کمیت ها به یکدیگر را کسب کند. 

9ـ قرینه یک شکل را نسبت به خط تقارن کامل کند. 

نگرش  
1ـ به ریاضیات عالقه داشته و خود را در ارتباط با آن مثبت ارزیابی کند. 

2ـ یادگیری ریاضی را عامل مهمی برای پرورش مهارت های تفکر، تسهیل برقراری ارتباط و حل مسائل زندگی روزمره بداند. 
3ـ به اهمیت ریاضی برای شناخت بهتر محیط پی ببرد. 

4ـ با فراگیری و توسعه  دانش و مهارت های ریاضی، حس اعتماد به نفس وي بهبود یابد. 
5ـ به همکاری گروهی در حل مسائل ریاضی تمایل داشته باشد.
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جدول وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های ریاضی دوره  اول متوسطه پیش حرفه ای

مفاهیم و 
مهارت های

 اساسی

پایه تحصیلی

نهمهشتمهفتم

عدد نویسی

ـ خواندن و نوشتن اعداد شش رقمی
تا   1000 تا   1000 پرشی  شمارش  ـ 

)یادآوری( 
ـ شمارش پرشی 2000 تا 2000 تا

ـ اعداد زوج و فرد چندرقمی )یادآوری(
ـ کاربرد اعداد در زندگی روزمره

خواندن و نوشتن اعداد 7 رقمی 
شمارش پرشی 5000 تا 5000 تا

زوج و فرد )یادآوری( 
کاربرد اعداد در زندگی روزمره 

خواندن و نوشتن اعداد 8 و 9 رقمی 
شمارش پرشی 10000 تا 10000 تا 
زوج و فرد اعداد تا 5 رقمی )یادآوری( 

مقایسه اعداد
مقایسه دو عدد 6 رقمی 

کاربرد مقایسه اعداد در زندگی روزمره
مقایسه دو عدد 7 رقمی 

کاربرد مقایسه اعداد در زندگی روزمره
مقایسه اعداد 8 و 9 رقمی 

کاربرد مقایسه اعداد در زندگی روزمره

جمع

جمع دو عدد سه رقمی با انتقال )یادآوری( 
جمع یک عدد چهاررقمی با یک عدد سه 

رقمی )بدون انتقال( 
جمع ذهنی دو عدد چهاررقمي)مضربی از 

صد، هزار( 
کاربرد جمع در زندگی روزمره 

جمع دو عدد 4 رقمی  )بدون انتقال( 
 جمع 3 عدد دوررقمی )با انتقال و بدون 

انتقال( 
جمع ذهنی دو عدد چهاررقمی مضربی از 

1000 )یادآوری(
جمع 3 عدد چهار رقمي )اعداد مضربي از 

)1000
کاربرد جمع در زندگی روزمره

جمع 3 عدد چهاررقمی )اعداد مضربی از 
1000 – یادآوری(

جمع 4 عدد چهاررقمی )اعداد مضربی از 
 )1000

جمع ذهنی دو عدد 5 رقمی )مضربی از 
 )10000

جمع 4 عدد 4 رقمی با مضرب 1000 
کاربرد جمع در زندگی روزمره 

تفریق 

از سه  تفریق دو عدد حداکثر سه رقمی 
رقمی با انتقال )یادآوری( 

)با  رقمی   4 از  رقمی   4 عدد  دو  تفریق 
مضرب 1000( 

کاربرد تفریق در زندگی روزمره 

تفریق دو عدد سه رقمی با انتقال )یادآوری( 
تفریق ذهنی دو عدد چهاررقمی )مضربی 

از 1000(
کاربرد تفریق در زندگی روزمره 

تفریق ذهنی دو عدد 5 رقمی )مضربی از 
)10000

کاربرد تفریق در زندگی 

ضرب 

رقمی  یک  در  رقمی  دو  اعداد  ضرب 
)یادآوری( 

ضرب اعداد در ده ، صد
ضرب اعداد در هزار

کاربرد ضرب در حل مسایل زندگی روزمره

مفهوم چندبرابر )یادآوری( مفهوم چند برابر 
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جدول وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های ریاضی دوره  اول متوسطه پیش حرفه ای

مفاهیم و
مهارت های 

اساسی

پایه تحصیلی

نهمهشتمهفتم

تقسیم 

با  رقمی  یک  بر  رقمی  دو  اعداد  تقسیم 
باقی مانده و خارج قسمت یک رقمی

زندگی  مسایل  حل  در  تقسیم  کاربرد 
روزمره 

اعداد انگلیسی

خواندن اعداد انگلیسی 5 رقمی به فارسی 
)یادآوری( 

نوشتن اعداد انگلیسی 5 رقمی به فارسی 
)یادآوری( 

کاربرد اعداد انگلیسی در زندگی روزمره

خواندن اعداد انگلیسی6 رقمی به فارسی
نوشتن اعداد  انگلیسی6 رقمی به فارسی
کاربرد اعداد انگلیسی در زندگی روزمره

خواندن اعداد انگلیسی7رقمی به فارسی
نوشتن اعداد انگلیسی 7رقمی به فارسی
کاربرد اعداد انگلیسی در زندگی روزمره

کار با 

ماشین حساب 

خواندن اعداد حداکثر 5 رقمی روی ماشین 
حساب)یادآوری( 

جمع دو عدد )اعداد حداکثر 4 رقمی(
تفریق دو عدد )اعدادحداکثر4رقمی(

ضرب یک عدد حداکثر 3 رقمی در یک 
رقمی 

تقسیم یک عدد حداکثر 3 رقمی بر عدد 
یک رقمی

کاربرد ماشین حساب در زندگی روزمره

خواندن اعداد روی ماشین حساب )حداکثر 
6 رقمی(

جمع دو عدد )اعداد حداکثر 5 رقمی(
تفریق دو عدد )اعدادحداکثر5 رقمی(

 2 در  رقمی   4 حداکثر  عدد  یک  ضرب 
رقمی 

بر 2  رقمی  حداکثر 4  عدد  یک  تقسیم 
رقمی

کاربرد ماشین حساب در زندگی روزمره

خواندن اعداد روی ماشین حساب )حداکثر 
7 رقمی(

جمع دو عدد )اعداد حداکثر 6 رقمی(
تفریق دو عدد )اعدادحداکثر6 رقمی(
ضرب یک عدد 4 رقمی در 3  رقمی 
ضرب یک عدد 5 رقمی در 2  رقمی 
تقسیم یک عدد 5 رقمی بر 2 رقمی

اندازه گیری
 زمان )تقویم،

 ساعت( 

ترتیب عددی ماه های سال )یادآوری(
تبدیل عدد ماه به نام ماه

تشخیص و بیان مهلت پرداخت قبض های 
مختلف با بیان نام ماه و بالعکس 

مصرف  و  تولید  تاریخ  بیان  و  تشخیص 
کاالهای مختلف با بیان نام ماه و بالعکس

استفاده از تقویم در زندگی روزمره
خواندن زمان در ساعت هایي با عدد فارسی، 

انگلیسی و ساعت دیجیتالی )یادآوری(
بیان زمان با استفاده از ساعت های بدون 

شماره )فقط با اعداد 3 ،6 ،9 ،12(
مفهوم زمان )ساعت و دقیقه( 

کاربرد ساعت در زندگی روزمره 

استفاده از تقویم در مشخص کردن روزهای 
گوناگون )روزهای مهم ملی و مذهبی هر 

ماه و روزهای تعطیل( 
مختلف  قبض های  پرداخت  مهلت  بیان 

)یادآوری( 
بیان تاریخ تولید و مصرف کاالهای مختلف 

)یادآوری( 
توانایی تعیین چند ماه، بعد از یک تاریخ 

مشخص
کاربرد تقویم در زندگی روزمره

)ساعت های  ظهر  از  بعد  در  ساعت  بیان 
کامل و بدون دقیقه مانند: 16(

کاربرد ساعت در زندگی روزمره 

تاریخ  یک  از  گذشته  یا  مانده  روز  چند 
مشخص شده 

بیان ساعت در بعد از ظهر )ساعت با دقیقه: 
 )16: 30

کاربرد ساعت در زندگی روزمره 
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جدول وسعت و توالی مفاهیم و مهارت های ریاضی دوره  اول متوسطه پیش حرفه ای

مفاهیم و 
مهارت های 

اساسی

پایه تحصیلی

نهمهشتمهفتم

پول 

 آشنایی با ارزش پول های رایج تا 5000 
تومانی )یادآوری(

 ارزش مجموع 3 اسکناس حداکثر 5000 
تومانی )یادآوری(

 آشنایی با ارزش اسکناس 10000 تومانی 
و معادل های آن

 2000 اسکناس   10 ارزش  با  آشنایی   
تومانی

کاربرد پول در زندگی روزمره

 آشنایی با ارزش مجموع 3 پول با هم )یک 
اسکناس 10000 تومانی و ....( 

 5000 اسکناس   10 ارزش  با  آشنایی   
تومانی 

 کاربرد پول در زندگی روزمره

و  تومانی   50000 پول  چک  با  آشنایی 
معادل های آن )اسکناس 5000 و 10000 

تومانی(
جمع 3 پول )چک پول 50000 تومانی و 

).....
کاربرد پول در زندگی روزمره

اندازه گیری
 )طول، جرم( 

 – سانتی متر  و  )متر  طول  اندازه گیری   
یادآوری( 

 تبدیل واحد متر به سانتی متر و بالعکس 
)یادآوری(

کاربرد اندازه گیری طول در زندگی روزمره

تبدیل واحد سانتی متر به متر و بالعکس 
اندازه گیری جرم )کیلوگرم و گرم( 

کاربرد اندازه گیری جرم در زندگی روزمره

مفهوم کیلومتر 
تبدیل واحد کیلومتر به متر 

مفهوم لیتر

هندسه 

طول و عرض مستطیل )یادآوری( 
اندازه گیری محیط مستطیل با استفاده از 

فرمول 
کاربرد مفاهیم هندسی در زندگی روزمره

اندازه گیری محیط مربع از طریق فرمول
کاربرد مفاهیم هندسی در زندگی روزمره 

)بیضی،  هندسی  اشکال  شناخت 
متوازی االضالع، لوزی( 

رسم دایره با استفاده از پرگار
محاسبه محیط مستطیل و مربع با فرمول 

)یادآوری(
مفهوم مساحت 

مساحت  اندازه گیری  واحدهای  مفهوم 
)سانتی متر مربع، مترمربع(

اندازه گیری مساحت مستطیل و مربع با 
استفاده از فرمول 

کاربرد مفاهیم هندسی در زندگی روزمره

تقارن 

مفهوم تقارن )یادآوری( 
آشنایی با مفهوم »قرینه« 

و  روزمره  زندگی  در  تقارن  کاربرد 
فعالیت های کارگاهی

یادآوری یادآوری 
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هدف هاي فرعي )کارکرد ثانویه( درس ریاضي 
آگاهی معلمان از اهداف سایر دروس در ایجاد تعامل بین آن ها و ارائه راهکارهایی جهت تعمیق یادگیری دانش آموز و رفع 
نارسایی های وی، مؤثر می باشد. بنابراین می توان برخی از مفاهیم ریاضی را در سایر دروس این دوره نیز تقویت نمود و یا 
برخی اهداف سایر دروس را در درس ریاضی تقویت کرد. به عنوان نمونه تاریخ تولید و تاریخ انقضا در درس ریاضی آموزش 
داده می شود. این مفهوم در درس مهارت های اجتماعی – اقتصادی )در مبحث خرید کردن( تکرار شده و موجب تقویت 

یادگیری آن می شود. 
یکی از اهداف اصلی درس فارسی، مهارت خواندن است. که این هدف در درس ریاضی در بحث »آیا می دانید« و خواندن 

دستورالعمل ها و مسائل ریاضي تقویت مي گردد.
در جدول زیر به هم پوشانی اهداف درس ریاضی با سایر دروس و هم چنین کارکردهای ثانویه درس ریاضی اشاره می شود.

جدول هدف های فرعی ) کارکرد ثانویه( درس ریاضی

نسبت به ریاضیهدف هادرسردیف

زبان و ادبیات فارسي1

تقویت مهارت در گوش دادن 
تقویت مهارت در سخن گفتن 

تقویت مهارت در خواندن 
تقویت مهارت در نوشتن 

تمامي پایه ها و درس ها 

تقویت انجام فعالیت های روزمره زندگیمهارت های اجتماعی ـ اقتصادی2

تاریخ انقضا
تاریخ تولید 
خرید کردن 
حل مسئله 

مهت پرداخت 

هنر3
تقویت حس زیبایی شناسی 

تقویت روحیه خالقیت و نوآوری

کاردستی با شکل های هندسی
رسم شکل های هندسی مسطح 

تقارن 

علوم تجربی و بهداشت4

توانایی انجام مشاهدات ساده 
توانایی پیش بینی نتایج عملکردها و پدیده ها 

در محیط زندگی
مهارت اندازه گیری

استدالل کردن 
اندازه گیری جرم 

تعلیمات دینی و قرآن5
اخالق  و  زندگی  از  الگوگرفتن  برای  تالش 

تاریخ مناسبت های مذهبی پیامبر و ائمه اطهار 

اندازه گیری و انجام محاسبات و توانایی حل توانایی انجام برخی فعالیت های ساده  حرفه ایکار و فناوري6
مسئله
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ساختار کتاب های ریاضی 
هدف از آموزش ریاضی در دوره اول متوسطه پیش حرفه ای، انتقال مهارت ها و دانشی است که مبنا و پایه  سازگاری 
دانش آموزان در زندگی فردی و اجتماعی را فراهم سازد. لذا در تدوین اهداف و محتوای کتاب های این دوره به ارائه مفاهیم و 

مطالبی تأکید شده است که دانش آموزان بتوانند در زندگی روزمره و برای بهتر زیستن از آن بهره جویند. 
ساختار کتاب های این دوره بر اساس موارد زیر طراحی شده است: 

1ـ تصویر عنوانی: هر درس )مفهوم( با تصویری برگرفته از موضوع آن درس آغاز می شود. این تصاویر برای جلب توجه 
دانش آموزان، ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی آنان جهت ورود به درس جدید است. 

2ـ آیا می دانید: در صفحه عنوانی مطالبی جهت تقویت مهارت های خواندن و افزایش اطالعات عمومی دانش آموزان ارائه 
شده است. 

3ـ تاریخ: با توجه به اهمیت آشنایی دانش آموزان با تاریخ هر روز، در ابتدای آموزش هر درس و بعضی از تمرین ها، »واژه  
تاریخ« نوشته شده است، که توسط دانش آموزان تکمیل می شود. 

4ـ یادآوری: هدف ازتمرینات »یادآوری« توجه به مطالب پیش نیازی است که الزم است دانش آموز برای دریافت آموزش 
جدید، آن ها را فرا گرفته باشد. همچنین برخی از این تمرین ها به منظور مروری بر مطالب قبلی و یا توسعه تجربیات 

دانش آموزان در مفهوم مورد نظر می باشد. 
5ـ مفاهیم جدید: پس از یادآوری و ارزشیابی از پیش دانسته هاي دانش آموزان، مفاهیم جدید مطرح گردیده و تالش شده 

ـ یادگیری مشارکت فعال داشته باشند.  است که دانش آموزان در فرآیند یاددهیـ 
6ـ تمرین: هدف از تمرین های ارائه شده، تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت دانش آموزان در فضاِی کالس درس است تا 

موجب تسلط و تثبیت یادگیری آن ها شود. 
7ـ مسئله: هدف از آموزش ریاضیات به دانش آموزان با نیازهای ویژه، استفاده از مفاهیم ارائه شده در حل مسایل زندگی 

روزمره می باشد. حل مسئله از اهداف مهم در آموزش ریاضیات است. 
8ـ فعالیت و ریاضی در زندگی من: محیط پیرامون دانش آموزان فرصت های مناسبی را برای تلفیق ریاضیات با زندگی 

فراهم می آورد؛ لذا هدف از این تمرین ها تأکید بر کاربرد مفاهیم و موضوعات ریاضی در زندگی دانش آموزان است. 
9ـ بازی و سرگرمی: این بخش با هدف جذاب کردن یادگیری ریاضی طراحی شده است. دانش آموزان می توانند به صورت 

فردی یا گروهی، آن را انجام دهند. 
10ـ تمرین های دوره ای: این تمرینات فرصتی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا به مرور مطالب آموخته شده قبلی 

بپردازند. تمرین های دوره ای بیشتر به صورت کاربرد آموخته های دانش آموز در زندگی روزمره طراحی شده است. 

چگونه دانش آموزان را به ریاضی عالقمند سازیم 
در آموزش هر درس ایجاد عالقه و انگیزه، امری اساسی است. نقش اصلی انگیزه، ایجاد نیرو و فعالیت در رفتار آدمی است. 
داشتن انگیزه، شرط اساسی برای بهبود فرایند یاددهی – یادگیری به شمار می رود و برای به وجود آوردن آن توجه به برخی 

نکات مؤثر است: 
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1ـ برای ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی الزم است، دانش آموز اطالعات و مهارت های پیش  نیاز درس جدید را قبالً کسب   
کرده باشد. برای تشخیص میزان اطالعات پیشین دانش آموز، معلم باید از پیش دانسته های او که با موضوع تدریس 
مرتبط است، ارزیابی داشته باشد. در صورتی که معلم، درس جدید را بدون توجه به اطالعات قبلی دانش آموز شروع کند، 

نه تنها یادگیری درس معنادار نخواهد بوده، بلکه عالقه و تمایلی نسبت به یادگیری در او دیده نخواهد شد. 
2ـ برای ایجاد عالقه و انگیزه الزم است مطالب و محتوای برنامه  درسی برای دانش آموزان معنادار و جذاب باشد اگر دانش آموز 
باور کندکه برای پیشرفت خود در زندگی به ریاضی احتیاج دارد، نسبت به یادگیری آن انگیزه پیدا می کند و این موضوع 

بر عملکرد مثبت او تأثیر می گذارد. 
3ـ استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی به روشن شدن مطالب درسی و تفهیم آنها کمک می کند. کار با وسایل 
کمک آموزشی موجب افزایش عالقه  دانش آموزان نسبت به درس می شود. آنان را به پاسخ گویی و عکس العمل مثبت 

ترغیب می کند و اعتماد به نفس شان را باال می برد. 
4ـ  برای ایجاد عالقه و رغبت نسبت به درس ریاضی الزم است دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری فعال باشند. 
معلم ریاضی باید شرایطی را در کالس ایجاد کند که دانش آموزان را به طور ذهنی و عینی با موضوعات درسی درگیر 
سازد. اگر دانش آموز در جریان یادگیری سهیم باشد، ریاضی را بهتر یاد می گیرد. فعال شدن دانش آموزان با روش های  
ابتکاری تدریس معلم نیز همبستگی مستقیم دارد. هرقدر معلم در ارائه  درس از یکنواختی پرهیزکند و با روش های متنوع 

دانش آموزان را به سوی هدف های درس رهبری و هدایت کند، به همان اندازه کالس فعال خواهد شد. 
5ـ برای ایجاد عالقه و رغبت به درس ریاضی باید محیط فیزیکی و روانی و شرایط آموزشی برای دانش آموزان رضایت بخش 
باشد. در صورتی که سازمان دهی کالس ها به گونه ای باشد که دانش آموزان در ساعات درس خود به کارگاه ریاضی بروند 
محیط برای آن ها خوشایند می شود و وسایل کمک آموزشی به سهولت در اختیار آن ها قرار می گیرد و این امر کیفیت 

آموزشی را ارتقا می بخشد. 
6ـ به کارگیری مطلوب ارزشیابی، یکی دیگر از شیوه های ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی است. البته نباید فراموش کرد 
که در ارزشیابی، نمره هدف نیست، بلکه نتایج و پیامدهای آن مورد نظر است. بنابراین الزم است در ارزشیابی از شیوه های 
متنوع استفاده شود و میزان توانمندی دانش آموزان در ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد. این کار به موفقیت آن ها در درس 

ریاضی می انجامد، زیرا هر موفقیتی در کسب موفقیت های بعدی مؤثر است. 
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ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از: فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در 

رسیدن به هدف های آموزشی
ارزشیابی یکی از ارکان مهم هر برنامه  درسی است و ارتباط نزدیکی با هدف های برنامه، رویکرد حاکم و روش های 

یاددهی ــ یادگیری هر درس دارد. 
در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیرندگان با نیازهای ویژه، استفاده از روش های گوناگون در جمع آوری اطالعات موجب 
می شود، نتیجه  ارزشیابی درست تر و قابل اعتمادتر شود. همچنین در ارزشیابی و قضاوت درباره  میزان پیشرفت، نه تنها باید 
عملکرد دانش آموزان را مورد توجه قرار دهیم، بلکه الزم است به عواملی چون فرصت برای کسب پیشرفت و نیز کوشش های 

وی توجه شود. 
ارزشیابی از آموخته های ریاضی دانش آموزان باید مبتنی بر مفاهیم یادگیری معنی دار باشد تا برای دانش آموز و معلم حاوی 

آگاهی های درستی باشد. ارزشیابی با توجه به هدف های آن، به سه دسته تقسیم می شود: 
1ـ ارزشیابی تشخیصی: هدف از ارزشیابی تشخیصی، قراردادن دانش آموزان در جایگاه مناسب برای شروع آموزش و نیز 
کشف علل مشکالت یادگیری آنان در رسیدن به هدف های آموزش و اتخاذ راهکارهای مناسب برای آموزش پیش نیازهای 

هر مفهوم است. 
2ـ ارزشیابی تکوینی: این ارزشیابی به منظور در نظر گرفتن تمامی توانایی ها، فعالیت ها، دریافت ها و .... دانش آموزان در 

طول سال تحصیلی انجام می شود. لذا ارزشیابی تکوینی )مستمر( جزئی از فرآیند آموزش است. 
ساخت و تولید دانش ریاضی فرایندی پویاست که رشد و توسعه  عملکرد ریاضی دانش آموزان را در پی دارد، ارائه  بازخورد 
به دانش آموزان حین ارزشیابی مستمر، باعث تقویت این فرایند می شود. لذا هدف ارزشیابی مستمر، به جمع آوری اطالعات 
منحصر نمی شود، بلکه متکی به ارائه  بازخورد مناسب است تا دانش آموز را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد. در ارزشیابی 
مستمر درس ریاضی باید به فعالیت های کالسی دانش آموز، تکالیف درسی، فعالیت های خارج از کالس، مشارکت وی در 

ـ یادگیری و امتحانات کالسی توجه داشت.  فرآیند یاددهیـ 
در فرایند آموزش و ارزشیابی مستمر، گفت وگو در مورد اهمیت و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در زندگی روزمره اهمیت 

به سزایی دارد. 
از آن جا که رویکرد حاکم بر برنامه ی ریاضی جهت گیری مهارتی دارد، یکی از معیارهای ارزشیابی تأکید بر ارزشیابی مهارت ها 
است. در ارزشیابی مستمر باید بین کالس درس و محیط پیرامون و هم چنین بین معلم و والدین دانش آموزان، ارتباط 
تنگاتنگی وجود داشته باشد و به منظور رفع مشکالت دانش آموزان استفاده از تخصص دبیران راهنمای آموزش، وسایل 
کمک آموزشی، ارتباط با دبیران سایر دروس )که به صورت تلفیقی و غیرمستقیم مباحثی از ریاضی را در فعالیت های خود 

ارائه می دهند(، باید مورد توجه قرار گیرد. بارم نمره  ارزشیابی مستمر 20 است. 
3ـ ارزشیابی پایانی: ارزشیابی پایانی میزان دست یابی دانش آموزان را به هدف های آموزشی هر پایه و دوره ی تحصیلی 
تعیین می کند. در ارزشیابی پایانی درس ریاضی، عالوه بر آزمون کتبی، باید از آزمون های عملی نیز استفاده کرد. بارم 

ارزشیابی پایانی درس ریاضی 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی است. 
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برای ارزیابی عملی دانش آموزان، ضروری است همکاران محترم، کاربرگی مانند نمونه ارائه شده را تهیه نموده و پس از انجام 
ارزیابی، آن را به کاربرگ آزمون کتبی دانش آموزان الصاق نمایند. بدیهی است برای ارزیابی عملی متناسب با اهداف 
کتاب باید از وسایل موجود در محیط زندگی مانند پول، اجناس بسته بندی شده )دارای قیمت، تاریخ و ...(،ساعت، 

قبض و .... استفاده نمود. 

کاربرگ ارزشیابی عملی درس ریاضی
    نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                      پایه تحصیلی:                           نیمسال:

نمره دانش آموزبارمموضوعردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

8جمع

   نام و نام خانوادگی دبیر:                                                       امضاء و تاریخ: 



14

سبک های یادگیری 
اصطالح سبک یادگیری را نخستین بار هرب تالن1 در سال 1954 به کار برد. تاکنون در مورد سبک یادگیری تعاریف زیادی 
ارائه شده است. نتایجی که از مطالعات مربوط به تفاوت های فردی در زمینه یادگیری به دست آمده بیانگر آن است که برخی 
از این تفاوت ها، ناشی از تفاوت در سبک های یادگیری است که افراد برای پردازش، سازمان دهی اطالعات و واکنش نشان 

دادن به محـرک های محیطی، مورد استفاده قرار مي دهند. 
به طور کلی سبک های یادگیری به روش های مختلفی طبقه بندی می شود؛ یکی از این طبقه ها، سبک های یادگیری شناختي 

است. 
مجاری شناخت حسی دانش آموزان، به پنج حس محدود می شود که از میان آنها حس بینایی، حس شنوایی و حس المسه 
در ارتباط با جهان خارج و یادگیری بر دیگر حس ها غلبه دارد. حس بینایی مبنای تفکر تصویری، حس شنوایی مبنای تفکر 
کالمی و حس المسه مبنای تفکر دست ورزی و ساختنی را پایه ریزی می کند. این طور نیست که تفکر کالمی، تصویری و 

دست ورزی، ذهن دانش آموزان را به طور یکسان درگیر کنند. 
هرچند مهارت های تفکر دانش آموزان، طیفی بین این سه مهارت تفکر است. اما معموالً در اکثر دانش آموزان یکی از این سه 
سبک بر بقیه غلبه دارد. این سه مهارت تفکر، سه سبک یادگیری: کالمی، تصویری و دست ورزی را به دست می دهند. البته 

به ندرت ممکن است در دانش آموزی دو سبک  یادگیری و یا حتی هر سه سبک غلبه داشته باشند. 
الف( سبک یادگیری کالمی

در دانش آموزان کالمی ساختار نمادین کالم، نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کند. این گروه کسانی هستند که وقتی 
فکر می کنند به زبان کلمات و جمالت با خود حرف می زنند و می توانند افکار خود را روی کاغذ بیاورند. 

ویژگي هاي دانش آموزان با سبک کالمي
1ـ هنگام انجام تکالیف و کار، زیر لب زمزمه مي کنند.

2ـ با شنیدن یک کلمه اعتراض آمیز، سریع واکنش نشان مي دهند.
3ـ به شنیدن صداي آموزگار بیشتر از دیدن او توجه می کنند.
4ـ به بازخواني یادداشت ها و نت برداري کالسي عادت دارند.

5ـ بلند خواني مطالب کتاب و بازخواني آن را براي خود مي پسندند.
6ـ مي توانند افکار خود را مستقیماً روي کاغذ بیاورند.

7ـ اهدافشان را خود تعیین مي کنند و براي سازمان دهي کار و پروژه عالقه بیشتري دارند.
8ـ استدالل ریاضي را مرحله به مرحله و جزء به جزء درک مي کنند.

9ـ از جزء به کل حرکت مي کنند.
10ـ در تحلیل ها بیشتر به جزئیات اهمیت مي دهند.

11ـ داراي انگیزه هاي دروني هستند و از آنها بیشتر تأثیر مي گیرند.

Herb Telan ـ1
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 12ـ در هندسه، تصویر را از جزء به کل مي بینند. 
13ـ اشکال را دو بعدي مي بینند تا سه بعدي

14ـ پس از معرفي عناصر اشکال هندسي )مانند طول، ضلع، گوشه( خود شکل را معرفي مي کنند.
15ـ بیان تفاوت و مقایسه اشکال، از طریق کالم صورت میگیرد.

16ـ مراحل محاسبات را جزء به جزء درک و حفظ مي کنند.
17ـ تمایل به مرحله به مرحله کردن و جزء به جزء کردن مسائل دارند.

18ـ درک الگوي عددي براي آنها ساده است.
19ـ در حفظ فرمول توانایي خاصي دارند.

20ـ در تبدیل واحدها به صورت ذهني مشکل ندارند اما در نوشتن ضعیف هستند. 
ب( سبک یادگیری تصویری

در دانش آموزان تصویری، شهود و تصویرسازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کنند. وقتی ایــن 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 درآوردن روند تفکر خود عاجز و ناتوانند اما می توانند به خوبی آن ها را به زبان مفاهیم و 
ارتباط بین آن ها بیان کنند. استدالل ریاضی برایشان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری 
ادراک می شود. این گروه از درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می کنند و معموالً تئوری های آنان در ساختار و مبانی 
دقیق است اما در هم نشینی و برقراری رابطه بین اجزاء ضعیف می نماید. مطالعه از کل به جزء با مشخص کردن روابط جزء 

با کل، قدرت تحلیل را در فراگیران افزایش می دهد و در نتیجه موجب یادگیری معنی دار می شود. 

ویژگي هاي دانش آموزان با سبک تصویري
1ـ مادامي که تصویرکلي و روشنی ازموضوع درس در ذهن نداشته باشند، نمي توانند موضوع را درک کنند.

2ـ از جزئیات نامرتبط، بیزارند.
3ـ عالقمند به دیدن تصاویر هستند.

4ـ دفاتر و کتاب هاي این افراد پر از نقاشي و کاریکاتور است.
5ـ از عالمت ها و شکل ها در نوشتن استفاده مي کنند.

6ـ تصاویر و چهره ها را بهتر از اسامي به خاطر مي سپارند.
7ـ استاد خالصه نویسي هستند.

8ـ اطراف خود را از یا دداشت هاي یادآوري و مرور موضوعات پر مي کنند.
9ـ کلي نگر هستند و از کل به جزء حرکت مي کنند.

10ـ ترجیح مي دهند در گروه کار کنند.
11ـ تعامل بیشتري با آموزگار دارند.

12ـ به تکالیف سازمان یافته بیشتر عالقمند هستند.
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13ـ به هدایت و راهنمایي معلم، بیشتر نیاز دارند.
14ـ از لحاظ ادراک و عقاید شدیداً تحت تأثیر دیگران قرار دارند.

15ـ در ایجاد شهود و تصویر سازي مفاهیم در ذهن، خیلي خوب عمل مي کنند.
16ـ از به کالم درآورن تفکراتشان سخت عاجزند.

17ـ اول کل اشکال هندسي مانند مربع، مستطیل و لوزي را مي فهمند. سپس اجزاي آنها را شناسایی می کنند.
18ـ تشخیص تمایز بین اشکال هندسي برایشان راحت تر است اما در توصیف کالمي مشکل دارند.

19ـ جمع، تفریق، ضرب و تقسیم فرآیندي را که ازکل به جـزء صورت مي گیـرند، دوست دارنـد و یاد مي گیرند.
ج( سبک دست ورزی

در دانش آموزان دست ورز که ساختارگرا هستند بازسازی ساختارها و دست و فکرشان نقش مهمی در تفکر یادگیری ایفا 
می کند. ایشــان با به کار بردن ابزارها و ساختن اشکال و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود، مفاهیم را یاد می گیرند و 
مهارت ها را کسب می کنند. استدالل ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند، نمی فهمند و تاریخ را نیز باید به زبان 

ذهن خود، بازسازی کنند تا بتوانند آن درس را یاد بگیرند. 

ویژگي هاي دانش آموزان با سبک دست ورزي
1ـ دوست دارند خودشان وارد عمل شوند و از طریق کار، موضوع تکالیف یا پروژه را تجربه کنند.

2ـ مطالب را مي خوانند و بازنویسي مي کنند تا در این جریان، بهتر یاد بگیرند.
3ـ شدیداً احساسي و عاطفي هستند.

4ـ ترجیح مي دهند به صورت مستقیم با موضوع درس درگیر شوند و آنها را لمس کنند.
5ـ با دروس کارگاهي و آزمایشگاهي ارتباط راحت تري برقرار مي کنند.

6ـ از طریق به کار بردن ابزارها، مفاهیم را یاد مي گیرند.
7ـ دوست دارند در جاي ساکت و خلوت مبادرت به یادگیري کنند.

8ـ تا خودشان مفاهیم را بازسازي نکنند، خوب یاد نمي گیرند.
9ـ احتماالً در بیان، دچار مشکل هستند.

10ـ ابزارهاي آموزشي مانند چینه و ... در یادگیري آنها بسیار موثر است.
11ـ فرایند یادگیري در آنها از ملموس و عیني به سمت مجرد است. )به نقل از قباخلو، احمدی(

براساس نظریه ساختارشناختی باید با توجه به ظرفیت یادگیری ذهنی دانش آموزان اقدام به انتخاب الگوی یادگیری نماییم. 
چه بسا به دانش آموزی که سبک تصویری دارد هرگز  نتوانیم  با ارائه درس به سبک یادگیری کالمی، انتظار داشته باشیم که 
مطالب را بیاموزد و اگر چنان چه فرا گیرد زود فراموش می کند. هم چنین در مورد دانش آموز با سبک دست ورز هم نمی توانیم 
امیدوار باشیم که با ارائه آموزش به سبک کالمی و تصویری، حتماً به هدف برسیم )پورجالل، حسنی و همکاران ، صفحه 61(
بدیهی است دانش آموزان با نیازهای ویژه نیز مانند دانش آموزان عادی از سه سبک یادگیری استفاده می کنند ولی با توجه 

به ویژگی های آنها، سبک غالب در یادگیری آنها، سبک دست ورزی است.
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ـ یادگیری روش ها و منابع یاددهیـ 
ـ یادگیری  الف( اصول کلی روش های یاددهیـ 

ـ یادگیری  ــ فعال نمودن دانش آموزان در فرآیند یاددهیـ 
ــ توجه به تفاوت های فردی و سطح توانایی دانش آموزان 

ـ کاربردی  ـ نیمه مجسمـ  ـ یادگیری بر اساس مراحل مجسمـ  ــ فرآیند یاددهیـ 
ــ توجه به پیش نیازهای آموزشی 

ــ توجه به آموزش انفرادی و گروهی 
ـ یادگیری  ب( روش های یاددهیـ 

امروزه به سبب پیشرفت علوم تربیتی و روان شناسی، رشد فناوری و تکنولوژی و تأثیر آن در زندگی روزمره، چشم اندازهای 
آموزشی و تربیتی و اهداف تغییر کرده اند و نگرش های آموزشی نو شده اند. محور اصلی نگرش های جدید آموزشی بر چگونگی 
یادگیری و تأثیر آموخته ها بر زندگی یادگیرنده متمرکز است. از این رو شناخت ویژگی های دانش آموزان، بررسی نیازهای 
آموزشی و تربیتی آنها، توسعه امکانات آموزش فردی و مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی از اهمیت خاصی 

برخوردار است. 
در نگرش های جدید، آموزش در حال گذر از رویکرد معلم محوری به رویکرد دانش آموز محوری است. در این رویکرد 
دانش  آموز فردی است که در همه  فعالیت های درسی وکالسی شرکت فعال دارد، لذا باید به ویژگی ها و سبک های یادگیری 

فراگیران توجه شود. به عبارتی روش های یادگیری – یاددهی باید با نحوه  یادگیری دانش آموزان هم خوان باشد. 
یکی از مهم ترین اصولی که در آموزش ریاضیات باید مورد توجه قرار گیرد، این است که آموزش با مسأله ای از دنیای واقعی 
که قابلیت تولید و توسعه مفاهیم ریاضیات را داشته باشد، شروع شود؛ زیرا زمانی که فراگیران موقعیتی  را معنادار بدانند به 
فراگیری آن عالقمندی بیشتر نشان می دهند. هم چنین باید امکان حضور فعال دانش آموزان در فعالیت های آموزشی فراهم 

شود تا به تعمیق و تثبیت یادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران بیانجامد. 
استفاده از الگوها و روش های گوناگون تدریس می تواند درآموزش درس ریاضي مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است 
درکاربرد هر یک از روش ها باید به هماهنگ سازی آن با ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه توجه کرد.یکی ازروش هایی 

که درتدریس ریاضی به این دانش آموزان مؤثر می باشد؛ روش آموزش مستقیم است. 
 

آموزش مستقیم 
آموزش مستقیم، روشی در تدریس ریاضیات است که به دانش آموزان کمک می کند از طریق آموزشی که صریح و به دقت 
برنامه ریزی و طراحی شده است، بر مهارت های ریاضیات تسلط پیدا کنند. ماهیت زنجیره ای ریاضیات، رویکرد آموزش 
مستقیم را به طرزی خاص، با مفاهیم ریاضی منطبق می سازد. آموزش مستقیم با فلسفه  آموزشی یادگیری در حد تسلط و 

تدریس کارآمد سازگار است.
برنامه های ریاضی مبتنی بر آموزش مستقیم، از سازمان یافتگی بسیار باال و توالی بسیار دقیق برخوردار است. آموزش از برنامه 
منظمی پیروی می کند، معلم ها اهداف تدریس را معین و برنامه و طرح کلی تدریس را از طریق تحلیل تکلیف مشخص 
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می کنند، امکان آموزش صریح را فراهم می آورند و مدام برای گرفتن آزمون برنامه ریزی می کنند. در این نوع آموزش، به 
اختصاص زمان کافی برای یادگیری، تمرین کافی برای تسلط بر مهارت ها و تمرکز بر مفاهیم اصلی نیز تأکید می شود. 

مراحل آموزش مستقیم ریاضیات بدین قرار است: 
ــ موضوع ریاضی خاصی را هدف قرار دهید و به آن برسید. 

ــ این هدف باید قابل مشاهده و اندازه گیری دقیق باشد.
ــ خرده مهارت های مورد نیاز براي دست یابي به هدف مورد نظر را مشخص کنید.

ــ مشخص کنید که در حال حاضر دانش آموز کدام یک از این خرده مهارت ها را بلد است. 
ــ توالی مراحل مورد نیاز برای رسیدن به هدف مورد نظر را تعیین کنید)ژانت لرنر، ترجمه عصمت دانش(. 

    در زیر به ذکر یک مثال با استفاده از مراحل این روش می پردازیم: 
1ـ هدف: بیان ارزش مجموع 3 اسکناس 

2ـ مشخص کردن خرده مهارت های مورد نیاز 
آشنایی با ارزش پول های رایج 

آشنایی با مجموع ارزش دو اسکناس 
3ـ ارزیابی از دانش آموزان در خرده مهارت ها 

آیا دانش آموز در حال حاضر: 
ارزش هر پول را می داند؟ 

ارزش مجموع دو پول را می داند؟ 
4ـ توالی مراحل مورد نیاز برای دست یابی به هدف 

اگر دانش آموز در حال حاضر، توانایی انجام خرده مهارت )پیش نیازها( را ندارد، ابتدا معلم باید ارزش هر پول، ارزش مجموع 
دو پول را با دانش آموزان تمرین نماید و پس از اطمینان از یادگیری آنان، تدریس » بیان مجموع ارزش 3 پول« را انجام دهد. 
به طور کلی کاربرد دیدگاه رفتاری در کالس درس که عموماً به روش آموزش مستقیم معطوف است، تأثیر مثبت این روش را 
در پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و رشد توانایی های حل مسأله نشان داده است و موجب شده تا طی چندین دهه ی گذشته 

این روش حمایت های پژوهشی گسترده ای را به دست آورد)پیرزادی و محمد اسماعیل بیگی(.

ـ یادگیری  ج( ویژگی های فعالیت های یاددهیـ 
ـ یادگیرنده در هنگام آموزش باید از جهت ذهنی و عملی فعال باشد به گونه ای که با موضوع آموزش درگیر شده تا یادگیری وی   ـ

پایدارتر شود و بتواند به تعمیم آموخته های خود بپردازد. 
ــ در طراحی فعالیت ها، به سبک یادگیری دانش آموزان توجه شود. 

ــ فعالیت ها به صورت فردی و گروهی سازمان دهی شود. 
ــ در ارائه تمرینات به فرهنگ بومی دانش آموز توجه شود. 
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ــ در ارائه فعالیت ها به پیش نیازهای آموزشی توجه شود. 
ــ فعالیت های آموزشی خارج از مدرسه با همکاری اولیاء، مورد توجه قرار گیرد. 

ـ یادگیری د( منابع یاددهیـ 
ــ کتاب درسی 

ــ کتاب راهنمای معلم 
ــ وسایل کمک آموزشی )پول، ساعت، قبض، چرتکه، ترازو، مواد بسته بندی شده و .....( 

ــ نرم  افزارهای آموزشی مانند نرم افزار ریاضی دوره پیش حرفه ای، خدمات بانک و .....
ــ فضاهای موجود در جامعه )فروشگاه، بانک و ......( 

تکالیف درسی 
ـ یادگیری، طراحی و تهیه تکالیف مناسب است، که به دانش آموز کمک می کند  یکی از بخش های مهم در فرآیند یاددهیـ 
تا خطاهایش را کاهش دهد و یادگیری او تثبیت شود. بر این اساس مفهوم تکالیف درسی گسترش می یابد. طراحی تکلیف، 
طراحی یک فرصت یادگیری برای دانش آموزانی است که نیاز ویژه آموزشی دارند و این نیاز با مطالعه عملکرد گذشته  فرد و 

تحلیل خطاها و موفقیت هایش شناخته می شود و این کار تنها از طریق ارزشیابی ممکن است. 
تکالیف درسی تنوع زیادی داردو معلم می تواند براساس شرایط هردانش آموز، تکالیف خاصی را طراحی کند. 

در زیر به انواع تکالیف درسی اشاره می شود.
تکالیف درسی بر اساس تعداد دانش آموزان کالس، به 3 دسته تقسیم می شود: 

1ـ تکالیف عمومی: تکالیفی است که برای تمام دانش آموزان کالس در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه، پس از آموزش 
عدد نویسی، تمرین های یکسان برای تمام دانش آموز کالس داده می شود. 

2ـ تکالیف گروهی: فعالیت گروهی در کالس درس امروزه بسیار مورد توجه معلمان است. معلم می تواند تعداد محدودی 
از بچه ها را در یک گروه خاص سازمان داده و آنها را برای انجام فعالیت های خاص به مشارکت وادار کند. تکالیف گروهی باید 

قابلیت انجام گروهی را نیز داشته باشد و آنها را به تعامل و هم فکري وادارد.
به عنوان نمونه، اندازه گیری طول را می توان به صورت گروهی ارائه نمود. دانش آموزان را گروه بندی می کنیم؛ یک گروه با 

همکاری هم، طول در کالس و گروه دیگر طول میز معلم و ..... را اندازه گیری کرده و نتیجه را گزارش می کنند. 

3ـ تکالیف انفرادی: این تکالیف بر اساس شناخت معلم از ویژگی های دانش آموز ارائه می شود. وجود تفاوت های فردی در 
بین دانش آموزان، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید. 

معلم می تواند بر اساس شناختی که از دانش آموزان خاصی پیدا کرده و به فرض او را در یک زمینه ضعیف دیده است؛ برای 
او تکلیفی خاص پیدا کند تا ضعفش جبران گردد یا این که کامالً برعکس، دانش آموزی در حیطه اي قوی است و می توان 

تکلیفی ویژه برای او در نظر گرفت. 
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به عنوان مثال، در»آموزش جمع 3 پول«، براي دانش آموزانی که در شناخت ارزش پول ها )دو پول( مشکل دارند؛ تمرین هایی 
برای شناخت مجموع ارزش دو پول پیش بینی گردد و به دانش آموزانی که به راحتی می توانند جمع سه پول را انجام 

می دهند، جمع 4 پول یا بیشتر ارائه شود.

تکالیف درسی را از نظر محتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد: 
1ـ تکالیف تمرینی:  این نوع تکالیف قدیمی ترین و رایج ترین تکالیف درسی در مدارس هستند. معموالً به صورت کتبی 
و جهت تثبیت یادگیری به روش تکرار و تمرین انجام می گیرد. اگر از این تکالیف بیش از حد استفاده شود، مالل انگیز و 
خسته کننده می شود؛ در حقیقت همان مشق های پرمشقتی است که همه ما تجربه آن را در ذهن داریم. لذا از این نوع 

تکالیف در حد و اندازه استفاده شود.

2ـ تکالیف آماده سازی و آمادگی: این گونه تکالیف، بیشتر برای مبحث جدید آموزشی به کار می رود. به عنوان نمونه، اگر 
قرار است جلسه  آینده »تاریخ تولید و تاریخ مصرف« تدریس شود؛ از هر دانش آموز می خواهیم بسته های مواد غذایی موجود 

در خانه  خود را بررسی کرده و یک ماده غذایی را که تاریخ تولید و انقضاء دارد، به کالس بیاورد. 

3ـ تکالیف بسطی و امتدادی: این نوع تکالیف، دانش  آموزان را از سطح کالس باالتر می برد و دانش، مهارت و تجربه آنها 
را توسعه می دهد. می توان این تکالیف را به صورت »پروژه« به دانش آموزان ارائه داد. مثالً به دانش آموزان گفته شود که از 

منابع مختلف )کتاب، اینترنت و ....( مطالب بیشتری را در موضوع مورد بحث تهیه کرده و در کالس ارائه دهند. 
با توجه به ویژگی های دانش  آموزان با نیازهای ویژه ذهنی، از این نوع تکالیف برای تعمیم آموخته ها در موقعیت های مختلف 
می توان استفاده کرد. الزم به ذکر است؛ نمونه این تمرین ها در کتاب های درسی در قالب"فعالیت"پیش بینی شده است. مانند 

مقایسه» مبلغ قابل پرداخت« دو قبض برق منزل دردو دوره  متوالی
ضروری است، معلمان، با توجه به هدف درس و شرایط دانش آموزان کالس خود، تمرین های بیشتری را از این نوع تکالیف 

ارائه دهند. 

4- تکالیف خالقیتی: این تکالیف دانش آموزان را وادار می کند به روش جدیدی، کار را انجام دهند؛ یا اثر کامالً جدیدی از 
خود ارائه دهند. این نوع تکالیف در درس هنر جایگاه خاصی دارد. 

الزم است گفته شده که  تکالیف درسی، متنوع بوده و تا حدامکان بهتر است از تمامی اشکال آن در کالس درس استفاده 
شود. )سایت تبیان( 
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ویژگی های دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی
در این بخش به بررسی برخی ویژگی های این دانش آموزان،که در یادگیری آنها تأثیرمی گذارد، می پردازیم:

ــ این دانش آموزان در مقایسه با همساالن خود ظرفیت یادگیری محدودی دارند. یعنی مقدار کمی از اطالعات را در یک 
زمان می توانند پردازش کنند. 

ــ تفکر این گروه از دانش آموزان،حداکثر در سطح عملیات عینی است و درک مطالب انتزاعی برایشان مشکل است. 
ــ بیشتر این دانش آموزان در زمینه های حافظه به خصوص حافظه کوتاه  مدت مشکل دارند. 

ــ یکی دیگر از ویژگی های این دانش آموزان کمبود توجه است به عنوان نمونه دانش آموز به راحتي  نمی تواند در مسایل، 
نکات کلیدی را شناسایی کند. 

ــ بسیاری از این دانش آموزان در انتقال مهارت هـا از موقعیتـی به موقعیت دیگر )تعمیم( ناتوانی نشان می دهند. به عبارت 
دیگر هنگامی که دانش آمـوز مهارتـی را بـا استفاده از وسایـل خاصی در کالس فرا گرفت، ممکن است نتواند آن مهارت را 

با وسایل دیگری در موقعیت متفاوت انجام دهد. 
ــ معموالً واژگان این دانش  آموزان محدود و جمالت از نظر ساختاری ساده هستند. در خواندن و درک مطلب مشکل دارند. 
ــ این دانش آموزان، معموالً در یادگیری مفاهیم و مطالب نسبت به همساالن عادی خود، انگیزه  کمتری دارند. این امر به 
دلیل بعضی از ناکامی ها و شکست هایی است که در یادگیری با آن مواجه شده اند. بنابراین از روبه رو شدن با موقعیت های 

جدید، اجتناب می کنند. 
بنابراین با توجه به ویژگی های این دانش آموزان، در طراحی آموزشی آنان الزم است، مناسب سازی های خاصی در نظر گرفته 
شود. در کتاب های درسی ریاضی تا حد امکان برخی از مناسب سازی ها، اعمال شده است. معلمان می توانند از راهبردهاي 

دیگري نیز استفاده نمایند که در زیر به چند نمونه اشاره می گردد. 

اثر مشکل در یادگیری ریاضیمشکل دانش آموز

بی عالقگی در یادگیری مباحث ریاضی و عدم تالش در یادگیریکمبود انگیزه

راهبردهای آموزشی: 

ـ دانش آموز را با اهمیت یادگیری آن مبحث آشنا کنید. به عنوان نمونه، در مبحث عددنویسی، به او بگویید یادگیری خواندن اعداد 

به تو کمک می کند تا در هنگام خرید، بتوانی قیمت اجناس را بخوانی. سپس از او بخواهید به ذکر مثال های دیگر بپردازد. 

ـ برای دانش آموز تجارب موفقیت آمیز، پیش بینی کنید. مثالً در مبحث عدد نویسی، ابتدا تمرین های ساده تری طراحی کنید تا

دانش آموز با انجام موفقیت آمیز آن، اعتماد به نفس پیدا کرده و انگیزه بیشتری برای یادگیری داشته باشد. و ...
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اثر مشکل در یادگیری ریاضیمشکل دانش آموز

ناتوانی در به کارگیری مفاهیم و مطالب ریاضی در موقعیت های جدید و زندگی روزمره.ناتوانی در تعمیم مطالب آموخته ها

راهبردهای آموزشی: 

ـ استفاده از وسایل آموزشی متنوع: به عنوان نمونه در اندازه گیری طول از وسایل مختلف اندازه گیری مانند خط کش های مختلف،

متر خیاطی، متر فلزی و ....... استفاده شود. 

ـ آموزش و تمرین بعضی از مفاهیم در محیط های مختلف انجام شود. مثالً آموزش پول در کالس، فروشگاه های مختلف، محیط

خانه و ...

ـ از والدین در تعمیم آموخته ها در محیط زندگی واقعی استفاده کنید.

اثر مشکل در یادگیری ریاضیمشکل دانش آموز

کمبود دامنه توجه، توجه انتخابی و حافظه
ـ عدم توجه به عالیم ریاضی که منجر به پاسخ غلط به تمرین ها می گردد.

ـ برخی مطالب آموخته شده را فراموش می کند.
ـ در انجام مسایل دو مرحله ای یا بیشتر، دچار مشکل هستند.

راهبردهای آموزشی:

ـ از دانش آموز بخواهید که قبل از انجام تمرینات ریاضی به عالیم توجه نماید.

ـ دانش آموز را در پیداکردن نکات کلیدی مسایل یاری نمایید و از او بخواهید زیر نکات کلیدی، خط بکشد تا به مرور دانش آموز به  

طور مستقل این فعالیت را انجام دهد.

ـ معموالً دانش آموز در زندگی با مسایل چندمرحله ای روبه رو می شود. به عنوان نمونه، هنگام خرید کاال، دانش  آموز باید مهارت

خواندن اعداد، جمع دو یا چند عدد، تفریق و ......... را توأماً به کار بندد. لذا در تمرین های دوره ای، به این امر توجه شده است. شایسته 

است در ابتدای حل این تمرین ها، دانش  آموز از راهنمایی گام به گام و کالمی معلم بهره مند شود تا به تدریج بتواند در زندگی خود 

به تحلیل مسایل و حل آن ها بپردازد.

ـ از کارت راهنما که توالی گام ها را نشان می دهد، استفاده شود.و ...
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صالحیت های حرفه ای معلمان 
یک برنامه درسی زمانی می تواند به اهداف خود نائل شود که شرایط اجرایی برای تحقق آن موجود باشد و بدون تردید معلم 
نقش حیاتی در عملیاتی کردن و اجرای برنامه آموزشی دارد. لذا عمده تمرکز اجرای هر برنامه، باید به دانش افزایی و ایجاد 
انگیزه این گروه متکی باشد. معلم درس ریاضی دانش آموزان با نیاز ویژه باید دارای ویژگی هایی باشد که در زیر به آنها اشاره 

می شود. 

صالحیت های عمومی 
ــ آگاهی و دانش عمومی در زمینه تعلیم و تربیت 

ــ آشنایی با مراحل رشد شناختی 
ــ آشنایی با روش های نوین یاددهی – یادگیری 

ــ توانایی در ارزشیابی با استفاده از روش های مختلف 
ــ پی بردن به اهمیت و ضرورت دانش افزایی و یادگیرنده مادام العمر بودن 

ــ داشتن انگیزه برای حرفه معلمی 
ــ توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی 

ــ آشنایی با فناوری اطالعات و استفاده از آن در فرایند یاددهی – یادگیری 
ــ رعایت استانداردهای اخالقی 

صالحیت های خاص
ــ آشنایی با ویژگی های شناختی و رفتاری دانش آموزان با نیازهای ویژه 

ــ آشنایی با مشکالت پردازش کالمی و ....... دانش آموزان 
ــ داشتن دانش مکفی در زمینه ریاضیات 

ــ آشنایی با روش های یاددهی – یادگیری درس ریاضیات 
ــ طراحی مواد آموزشی مناسب و انجام مناسب سازی های آموزشی 

ــ آشنایی با روش های آموزش انفرای و گروهی 
ــ شرکت در دوره های ضمن خدمت مرتبط با درس ریاضی 

ــ شرکت فعال در گروه های آموزشي درس ریاضی 
ــ و ...
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فضا، امکانات و تجهیزات 
با توجه به کاربردی بودن درس ریاضی، فضای کالس به صورت کارگاهی پیش بینی شود تا وسایل کمک آموزشی به راحتی 

در اختیار دانش آموز قرار گیرد. 
بنابر ضرورت استفاده از نرم افزارهای آموزشي، امکان استفاده از رایانه برای ساعت آموزشی این درس فراهم گردد. همچنین با 
توجه به این که آموزش برخی از مباحث ریاضی )کار با دستگاه خودپرداز، خرید و ..( باید در فضای خارج از آموزشگاه صورت 

پذیرد؛ لذا در ابتدای سال تعداد جلسات مورد نیاز پیش بینی و جهت هماهنگی در اختیار مدیر مدرسه قرار گیرد. 
وسایل و تجهیزات کتاب ریاضی شامل وسایلی مانند مکعب های کوئیزنر، چرتکه، ساعت های آموزشی، خط کش ترازو، پول 

قبض، ماشین حساب، رایانه و ......... می باشد. 
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دومبخـش 
راهنمای
 تدریس
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ساختار راهنمای تدریس
در این بخش، روش های تدریس براساس صفحات درسی کتاب ریاضی پایه هفتم ارائه شده است. به منظور ایجاد هماهنگی 

در استفاده بهتر از این راهنما، توجه همکاران محترم به ساختار آن جلب می شود:

توصیه های آموزشی
ـ در تدریس هر موضوع ابتدا توصیه های خاص آموزشی مرتبط با موضوع تدریس، برای دبیران بیان شده است. هم چنین 
با توجه به نقش والدین در ارائه تمرین های جدید و تعمیق یادگیری دانش آموزان، به نحوه همکاری دبیران با اولیاء 

دانش آموزان اشاره شده است.

اهداف
در این بخش هدف کلی و اهداف جزئی درس که باید در فرآیند یاددهی- یادگیری به آموزش آنها پرداخت، اشاره شده است.     

مفاهیم پیش نیاز
با توجه به اهمیت این مفاهیم دریادگیری مفهوم جدید، همکاران باید ضمن توجه به این مفاهیم، از تسلط دانش آموزان بر 

آن ها اطمینان حاصل کنند.
وسایل و مواد مورد نیاز

قبل از شروع آموزش، باید وسایل و مواد مورد نیاز، آماده و به کالس آورده شود. بیشتر این وسایل در کیت آموزشی دوره اول 
متوسطه پیش حرفه ای موجود است و تعدادی از آنها نیز از وسایل و مواد موجود در محیط زندگی می باشد. هم چنین برای 

برخی از وسایل ذکر شده می توان از کیت ریاضی دوره ابتدایی استفاده کرد.

راهنمای تدریس 
در اولین مرحله دانش آموزان را با اهمیت و کاربرد آن موضوع آشنا می کنیم تا دانش آموزان انگیزه بیشتری برای یادگیری 

آن مفهوم داشته باشند. سپس به ادامه تدریس می پردازیم

فعالیت 
با توجه به اهمیت ارائه آموزش به صورت عینی، ابتدا تدریس با یک یا چند فعالیت شروع می شود. این فعالیت ها 
پیشنهادی هستند و همکاران محترم حتماً این فعالیت ها یا فعالیت های مشابه دیگری را انجام دهند. پس از ارائه این 
فعالیت ها، دانش آموزان مفهوم را به صورت نیمه مجسم در صفحات کتاب آمـوزش می بینند و به تمرین می پردازند 

که در این خصوص نیز مواردی ارائه شده است.

چالش ها و راهکارها
دانش آموزان ممکن است در فرآیند یاددهی- یادگیری با بد فهمی هایی مواجه شوند، به دالیل متفاوت در انجام تمرین ها 
دچار مشکل شوند و یا معلمان به دلیل برخی موارد )مثاًل حذف قبض های کاغذی( در ارائه برخی تمرین ها دچار محدودیت 

شوند که در این بخش به ارائه راهکارهایی جهت کاهش این مشکالت پرداخته شده است.
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و یادگیری
به منظور کاربرد مفاهیم آموخته شده در زندگی روزمره و تثبیت یادگیری دانش آموزان، تمرین هایی در این قسمت ارائه 
شده است. گاه این تمرین ها می تواند متناسب با توانمندی دانش آموز، فراتر از مفاهیم تدریس شده در کالس باشد و گاه 
می توان تمرین های آن را به صورت ادغامی با مفاهیم دیگر در نظر گرفت. انجام برخی از این تمرین ها مشارکت فعال والدین 

را درامر آموزش فرزندان می طلبد

ارزشیابی پایانی
این بخش، نوع ارزشیابی از هرمبحث را به صورت عملی- کتبی و یا هر دو مورد بیان می کند و نمونه ای از سواالت ارزشیابی 

را ارائه می دهد.

برخی توصیه های کلی آموزش
ــ استفاده از موقعیت های واقعی در امر آموزش و ارزیابی از عملکرد دانش آموز مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه     
مفاهیمی مانند خواندن عدد، تقویم، اندازه گیری طول را می توان در کارگاه آشپزی و کار و فناوری تمرین کرد و در نهایت  
به صورت عملی مورد ارزیابی قرار داد و یا از شیوه گردش علمی بهره جست و دانش آموز را برای تکمیـل آموزش به محیط 
های واقعـی برد که این کار به دانش آموز در پیونـد فعالیت مدرسه و جامعه کمک می کند. و می توان نتایج آن را در 

عملکرد دانش آموزان مشاهده کرد.
ــ با توجه به ضرب سکه ها و یا چاپ اسکناس های جدید، ممکن است برخی تصاویر کتاب قابل استفاده نباشد. لذا آموزش 
متناسب با هدف، با پول های واقعی انجام شود. هم چنین با توجه به نوسان قیمت کاالها، همـکاران محترم می تواننـد 
در ارائه تمرین ها، قیمت کاالها را متناسب با هدف های کتاب و قیمت روز ارائه دهند. هم چنین در صورت سوال 
دانش آموزان مبنی بر نا همخوان بودن قیمت کاالها در کتاب با قیمت واقعی آنها، به دانش آموزان یادآوری شود که 

این نمونه ها صرفاً برای تمرین می باشد.
ــ استفاده از برنامه های نرم افزاری ریاضی، عالوه بر ایجاد انگیزه، به دانش آموزان بازخورد فوری می دهد و می توان مکرر از 
تمرین های آن استفاده کرد. برای کتاب های ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای نرم افزاری تهیه شده است 
که در مدارس موجود است و بیشتر مطالب آن برای ریاضی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای قابل استفاده است، پس 
حتماً در تدریس، از این نرم افزار )که شامل تمرین هایی در مباحث عدد نویسی، مقایسه اعداد، اندازه گیری طول، 

زمان و پول می باشد( و نرم افزارهای آتی ارسالی، استفاده کنید.
ــ در صورت وجود ویدئو پروژکشن، رایانه یا لپ تاب، مناسب با موضوع تدریس از تصاویر مناسبی مانند: دسته های پول، 
انواع قبض های ارسالی و... استفاده کنید. هم چنین پیشنهاد می شود تصاویری مرتبط با موضوع تدریس، از اینترنت ذخیره 

نمایید و برای تدریس در مرحله نیمه مجسم از آن استفاده کنید.
ــ روش های تدریس ارائه شده برای هر مبحث متناسب با بودجه بندی کتاب در چند جلسه ارائه شود.

ــ در ارائه تمرین به دانش آموزان، از انواع تمرین های آماده سازی، بسطی و ... استفاده شود. هم چنین، با توجه به اهمیت 
بازی ها در تثبیت یادگیری، از انواع بازی های آموزشی استفاده شود.
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تقـویـم

صفحه 1-6 

توصیه هاي آموزشي
1ـ در کالس حتماً تقویم ساالنه وجود داشته باشد.

2ـ هر دانش آموز یک تقویم جیبي همراه خود داشته باشد
3ـ با دانش آموزان در خصوص اهمیت تقویم و استفاده از آن گفت و گو شود.

4ـ آموزش کامالً عیني، با استفاده از وسایل و مواد واقعي انجام گیرد. به عنوان نمونه، در آموزش تاریخ تولید و تاریخ مصرف،   
از مواد غذایي بسته بندی شده مختلف، قبض هاي مختلف و ... استفاده شود.

5ـ با توجه به ارتباط این موضوع با درس مهارت هاي اجتماعي- اقتصادي، تعامل با دبیر این درس ضروري است.
6ـ از والدین دانش آموزان نیز خواسته شود توجه فرزند خود را در موقعیت هاي واقعي )مانند توجه به تاریخ مصرف کاالها 

درهنگام خرید و استفاده از مواد غذایي در هنگام آشپزي و...( به تاریخ جلب کنند.

هدف کلي: آشنایي با تقویم و کاربرد آن در زندگي
اهداف جزیي

ــ توانایي تبدیل عدد ترتیبي هر ماه به نام آن و بالعکس
ــ توانایي خواندن تاریخ با بیان نام ماه

ــ توانایی استفاده از تقویم در زندگی روزمره 
  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ توانایي نام بردن ماه هاي سال به ترتیب

ــ توانایي خواندن تاریخ

وسایل مورد نیاز
ــ تقویم دیواري
ــ تقویم جیبي

ــ انواع قبض هاي واقعي
ــ کاالهاي واقعي که تاریخ تولید وانقضا دارند

ــ کارت ماه هاي سال و کارت اعداد 1 تا 12)همراه با رول مغناطیسی یا چسب(
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صفحه 1

صفحه 2

اسفند

12

تیر

4

خرداد

3

اردیبهشت

2

فروردین

1

راهنماي تدریس
تقویم دیواري سال جاری را روي دیوار کالس نصب می کنیم.

با همراهي دانش آموزان تاریخ آن روز را روي تابلو کالس مي نویسیم و از دانش آموزان مي پرسیم: دانستن تاریخ روزها، چه 
کاربردي در زندگي ما دارد؟

در صورتي که دانش آموزان آمادگي براي شروع بحث گروهي را نداشتند، ابتدا مثالي براي آنها بیان مي کنیم به عنوان نمونه 
یک جعبه بیسکویت به دانش آموزان نشان داده و می گوییم: هنگام خرید این بیسکویت ، ابتدا به تاریخ آن نگاه کردم و دیدم 

تا دو ماه دیگر، می توان آن را مصرف کرد؛ پس آن را خریدم.
    دانش آموزان را هدایت می کنیم به مواردي از کاربرد تقویم در زندگي روزمره، مانند تاریخ برگزاري امتحانات، تاریخ مهلت 

پرداخت قبض ها و غیره اشاره کنند.

تصویر عنواني
توجه دانش آموزان را به تصویر عنواني مبحث تقویم جلب می کنیم و از آنها می خواهیم در مورد تصویري که مي بینند 
توضیح دهند. دانش آموزان را هدایت مي کنیم که بیان کنند این تصویر، یک تقویم ساالنه را نشان مي دهند. در این تقویم 
نام 4 فصل و دوازده ماه سال به ترتیب نوشته شده است که به کمک دانش آموزان خوانده مي شود. بعد به آنها مي گوییم 
همان طور که مي دانید، ماه اسفند 29 روز است ولي در این تقویم )سال 1396( اسفند 30 روز است.هر چهار سال یک بار، 

اسفند 30 روز مي شود.
سپس از دانش آموزان مي خواهیم تا متن " آیا می دانید" را بخوانند و به آنها توضیحات الزم را ارائه  می دهیم.

فعالیت 1
کارت ماه هاي سال را به ترتیب روي تابلوي کالس نصب مي کنیم.

کارت اعداد 1 تا 12 را به دانش آموزان مي دهیم و از آنها مي خواهیم به ترتیب، عدد هر ماه را زیر نام آن ماه قرار دهند و 
نام ماه را به همراه عدد آن بیان کنند. مثالً :

فروردین 1 یا فروردین ماه اول

.....

.....
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مرداد

مرداد

شهریور

اسفندبهمن

5

5

6

1112

تیر

دی

4

10

خرداد

آذر

3

9

اردیبهشت

آبان

2

8

فروردین

مهر

1

7

فعالیت2
دانش آموزان را به دو گروه تقسیم مي کنیم.

به گروه اول، کارت نام اسامي ماه ها و به گروه دوم، کارت اعداد را مي دهیم.از گروه اول مي خواهیم یکي از کارت ها را نشان 
دهد و نام ماه را بخواند.گروه دوم باید کارت عدد مربوط به این ماه را نشان دهد و بخواند.

نمونه
گروه اول کارت ماه مرداد را نشان مي دهد و مي گوید: مرداد 

گروه دوم کارت شماره 5 را نشان مي دهد و بگوید: مرداد، ماه پنجم
این فعالیت با کارت هاي بعدي به همین ترتیب ادامه پیدا مي کند.

فعالیت 3  
این فعالیت برعکس فعالیت 2 مي باشد.یعني گروه اول یکي از کارت هاي اعداد را بر مي دارد و عدد روي کارت را مي خواند..

گروه دوم باید کارت نام ماه مربوط به این عدد را نشان دهد و بخواند.
نمونه

4  را نشان مي دهد و می گوید: ماه چهارم گروه اول کارت  

تیر  را نشان دهد. و بگوید:  تیر، ماه چهارم گروه دوم باید کارت  

این فعالیت با کارت هاي بعدي به همین ترتیب ادامه پیدا مي کند.
پس از انجام فعالیت هاي فوق و یا هر فعالیت دیگر )با نظر معلم کالس( از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 2 کتاب 

را انجام دهند.
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پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و اگر اشکالي داشته باشند آنها را راهنمایي مي کنیم تا به پاسخ صحیح برسند.
در صورت نیاز، تمرینات مشابهي تهیه مي کنیم و به دانش آموزان مي دهیم، تا انجام دهند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید
در پاسخ به سوال: آبان، ماه چندم سال است؟ و سوال های مشابه، دانش آموز می تواند یکی از پاسخ های زیر را بدهد:

8 یا هشتم

صفحه 3
فعالیت

ـ به هر دانش آموز یک قبض مي دهیم تا مهلت پرداخت قبض را پیدا کند و بخواند. در مرحله بعد از دانش آموز مي خواهیم 
با توجه به عدد ماه، نام ماه را تشخیص دهد. سپس تاریخ را به طور کامل با ذکر نام ماه بنویسد و بخواند.

مثال: تاریخ مهلت پرداخت                    07/ 4 /96
                      7/ تیر/96

دانش آموز این کار را با قبض و فیش هاي مختلف تمرین مي کند.
ـ از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های صفحه 3 کتاب را انجام دهند. در انجام این تمرین ها، گذاشتن صفر پشت عدد 

در روز یا ماه هاي یک رقمي، الزامي نیست.
به عنوان مثال در تمرین 03/ 12/ 92، اگر دانش آموز پاسخ را به صورت 03/ اسفند/ 92 یا 3/ اسفند/ 92 بنویسد، هر دو 

پاسخ صحیح است.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

چالش ها و راهكارها

دانش آموزي كه در حفظ عدد ماه مشكل دارد، يعني نمي تواند با ديدن كارت “مرداد” ، عدد 5 را بيان كند، 
ابتدا با بيان شمارش ترتيبي نام ماه ها، با استفاده از شمارش با انگشتان، عدد 5 را بيان كند تا كم كم آنها 

را حفظ كند.

چالش ها و راهكارها

ـ ممكن است دانش آموزان در پيدا كردن مهلت پرداخت قبض مشكل داشته باشند، دراين صورت ابتدا 
دانش آموزان را در پيدا كردن مهلت پرداخت راهنمايي می كنيم.

ـ با توجه به اين كه قبض هاي كاغذي حذف شده و ارسال صورت حساب به صورت پيام كوتاه است؛ می توانيم 
صورت حساب قبض هاي ارسالي را از راه هاي مختلف، مانند پرينت گرفتن، نمايش روي صفحه كامپيوتر، 
مشاهده صفحه موبايل و غيره به دانش آموزان نشان دهيم تا متناسب با هدف مورد نظر )مهلت پرداخت( 

تمرين كنند.
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صفحه 4

بیان نام تصاویر کتاب به دانش آموزان در گسترش خزانه لغات کمک می کند.

فعالیت
به هر دانش آموز یک کاال )کاالیي که تاریخ تولید و تاریخ مصرف دارد( مي دهیم.

)پیشنهاد: مي توانیم درجلسه  قبل به دانش آموزان بگوییم: براي جلسه آینده یک کاال که تاریخ تولید و تاریخ مصرف دارد 
را با خود به کالس بیاورید.(

از آنها مي خواهیم تاریخ تولید و تاریخ مصرف کاالیي را که دارند، بخوانند. با توجه به عدد ماه، نام ماه را تشخیص دهند؛ سپس 
تاریخ را به طور کامل با ذکر نام ماه بنویسند و بخوانند.

نمونه:                 تاریخ تولید: 94/10/14

تاریخ مصرف: 94/12/7      

جواب                                                        تاریخ تولید: 14 /  دي /94

                                                                تاریخ مصرف: 7/ اسفند/94

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 4 کتاب را باز کنند، نام هر تصویر را گفته )سس مایونز، شیر، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، 
مایع ظرفشویی و کپسول( و توجه دانش آموزان را به تاریخ تولید و انقضاء کاال ها جلب می کنیم. 

نمونه حل شده کتاب را روی تابلو کالس نوشته و مجددا نحوه نوشتن تاریخ را با تبدیل شماره ماه به نام ماه یادآوری 
می کنیم و از آنها می خواهیم تمرین این صفحه را انجام دهند.

پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را انجام مي دهیم.

چالش ها و راهكارها

ـ ممكن است، تاريخ توليد و تاريخ مصرف بعضي از كاالها با فونت كوچكي نوشته شده باشد، دراين صورت، 
ابتدا اين تاريخ ها به صورت درشت تر روي كاال نوشته شود.

ـ بعضي از دانش آموزان در پيدا كردن محل درج تاريخ ها، دچار مشكل مي شوند، بنابراين به آنها محل درج 
تاريخ ها را نشان مي دهيم.
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صفحه 5

بعد از انجام صفحه 4، تمرین هایي مانند نمونه زیر به دانش آموزان ارائه می شود.
تولد نسیم،  25/ آبان/ 82 است.                 یعني:         25/ 8 /82  

تاریخ مصرف یک بیسکویت  10/ تیر/ 98 است.
یعني:                            ....... / ....... / .......

نمونه این تمرین را در قالب مثال هاي دیگر به دانش آموزان ارائه مي دهیم و پس از تکرار و تمرین کافي، دانش آموزان 
فعالیت زیر را هم انجام دهند.

تاریخ تولدت را مانند تاریخ تولد نسیم به دو صورت بنویس.                    ............. / ............. / .............

          ............. / ............. / .............                                                                                               

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 5 کتاب را باز کنند.
به یکي از دانش آموزان مي گوییم صورت مسئله را بخواند، سپس از دانش آموزان سوال مي کنیم:

تاریخ 2/ 5/ 93 مربوط به چه ماهي است؟
پاسخ: مرداد

به تصویر روغن سمت راست اشاره کرده و مي پرسیم:
این روغن را تا چه ماهي مي توان مصرف کرد؟

پاسخ: شهریور
به تصویر روغن سمت چپ اشاره می کنیم و می پرسیم: این روغن را تا چه ماهی می توان مصرف کرد؟

پاسخ: آذر
در نهایت سوال مي کنیم:

پس بهتر است کدام روغن زودتر مصرف شود؟
دانش آموزان پاسخ صحیح، یعني روغن سمت راست را عالمت مي زنند.
این بار سوال مي کنیم: چرا بهتر است این روغن را زودتر مصرف کنیم؟

به عنوان نمونه، دانش آموزان مي گویند چون شهریور به مرداد نزدیک تر هست و تاریخ مصرف آن زودتر تمام مي شود.

صفحه 5 : بازی و ریاضی
دانش آموز براي فصل بهار، مداد رنگي سبز را انتخاب کرده و با بیان نام هر ماه، عدد مربوط به آن را )1، 2، 3( رنگ مي کند. 

به همین ترتیب با بیان نام های هر فصل، عدد )4، 5،6( را قرمز ،)7، 9،8( را زرد و )10، 11 ،12( را آبی می کند.
صفحه 5 : جدول

در صورت نیاز، عبارت هاي جدول را به صورت ساده تر و قابل فهم براي دانش آموزان توضیح می دهیم و آنها را در حل 
جدول راهنمایی می کنیم.
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ریاضي در زندگي من 
تمرین 1: دانش آموز مانند نمونه زیر، یک کاال را انتخاب نموده و موارد خواسته شده را تکمیل مي کند.

مثال:             تاریخ تولید:              98/9/16                  تاریخ انقضا       98/9/21

نام کاال: شیر                                16/ آذر/ 98          21/آذر/98

تمرین 2
دانش آموز می تواند با استفاده از شناسنامه، کارت ملی و یا پرسش از اعضای خانواده، تاریخ تولد آنها را مانند نمونه ذکر شده 
در کتاب بنویسد. در این تمرین با توجه به هدف درس، تبدیل شماره ماه به نام آن ماه ضروری است. درستی پاسخ 

دانش آموز بررسی شود.
از دانش آموزان می خواهیم تاریخ تولد اعضای خانواده اش را در تقویم جیبی خود یادداشت نموده و روز تولد هر یک از آنها 

را، تبریک بگویند.

صفحه 6

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

   به منظور تعميم آموخته هاي دانش آموزان در زندگي روزمره،تمرين هاي مختلفي را برای دانش آموزان 
طراحي می كنيم تا در محيط هاي واقعي، با همكاري و نظارت والدين انجام دهند.

به عنوان نمونه:
     والدين فرزندان خود را هنگام خريد به همراه ببرند و از آنها بخواهند به تاريخ توليد و مصرف كاالها توجه 

نموده و آنها را بيان كنند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي و عملي انجام شود.
سواالت ارزشيابي كتبي، مانند تمرين هاي كتاب است.

سواالت ارزشيابي عملي: دادن يك كاال، قبض و ...كه داراي تاريخ توليد، مصرف، مهلت پرداخت و ... باشد.
 دانش آموز بايد پاسخ سوال ها را شفاهي بيان كند ) تاريخ ها را با نام ماه، بيان كند(. 
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عدد نویسی

توصیه هاي آموزشي
1ـ آموزش خواندن، نوشتن اعداد، ابتدا با استفاده از وسایل آموزشي)مانند چرتکه( آغاز و سپس از جدول ارزش مکاني استفاده 

شود. در پایان نیز اعداد به صورت مجرد به دانش آموزان ارائه شوند.
2ـ براي آموزش اعداد از همه فرصت ها و موقعیت هاي ارزشمند زندگي روزمره که جنبه  ریاضي داشته باشند، مي توان 
استفاده کرد؛ مثل خواندن قیمت اجناس متفاوت در موقعیت هاي واقعي، خواندن مبلغ قابل پرداخت قبض ها و 

فیش هاي گوناگون 
3ـ در صورت دسترسي نداشتن به محیط هاي واقعي، مي توان با ایجاد فضایی مناسب در کالس، شرایطي را براي آموزش    

خواندن، نوشتن و کاربرد آنها در زندگي فراهم کرد.
4ـ با دانش آموزان در خصوص کاربرد و اهمیت خواندن اعداد، در زندگي روزمره، گفت و گو شود.

5ـ والدین مي توانند در زمینه هاي زیر براي آموزش اعداد همکاري داشته باشند:
 به هنگام خرید، فرزند خود را همراه ببرند و توجه او را به قیمت انواع کاالها جلب کنند.

 قبض ها و فیش هاي گوناگون را در اختیار آنها قرار دهند تا مبالغ آنها را بخوانند .

هدف کلي: توانایي خواندن و نوشتن اعداد شش رقمي
اهداف جزیي

ــ آشنایي با اعداد 6 رقمي با استفاده از چرتکه
ــ آشنایي با اعداد 6 رقمي با استفاده از جدول ارزش مکاني

ــ توانایي برقراري ارتباط بین بازنمایي هاي مختلف اعداد 6 رقمي )چرتکه، جدول ارزش مکاني، نمایش اعداد به رقم، به حروف(
ــ کاربرد خواندن و نوشتن اعداد در زندگی روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ شناخت طبقات یک و هزار

ــ دانستن تعداد ارقام هر طبقه
ــ دانستن ارزش مکاني هر رقم

ــ آشنایي با خواندن و نوشتن اعداد حداکثر 5 رقمي

صفحه 7-14 
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وسایل مورد نیاز
 چرتکه 6 میله اي

 مهره، جدول ارزش مکاني
 فیش و قبض هاي مختلف

 اجناس واقعي با برچسب قیمت
 وایت برد معلم ساخته

 ماژیک و دستمال کاغذی به تعداد دانش آموزان) به منظور استفاده از وایت برد معلم ساخته(
مراحل ساخت وایت برد معلم ساخته

1ـ روی یک برگه مقوایی A4 متناسب با نوع تمرین فرد، یک جدول ارزش مکانی، چرتکه یا جدول ارزش مکانی بدون 
مرتبه های هر طبقه و یا .... رسم کنید.

2ـ یک طلق شفاف ) ترجیحا سفید رنگ ( روی آن قرار دهید.
3ـ طلق شفاف را به وسیله چسب یا منگه، بر روی صفحه مقوایی بچسبانید.

4ـ صفحه وایت برد آماده شده و می توانید به دفعات، انواع تمرین ها را روی آن با ماژیک نوشته و در اختیار دانش آموزان 
قرار دهید.

 بدیهی است وایت برد معلم ساخته برای تمرین مباحث دیگر نیز ساخت ) مانند ترسیم ساعت بدون عقربه و قرار دادن آن 
زیر طلق شفاف(.

2

3 4

هزار

صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

1

" مراحل ساخت وایت برد معلم ساخته "
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راهنماي تدریس
با یک بحث گروهي در مورد کاربرد و  اهمیت خواندن و نوشتن اعداد در زندگي روزمره، تدریس را شروع مي کنیم.

به عنوان نمونه:
اعداد وخواندن و نوشتن آنها، چه کاربردي در زندگي دارد؟

دانش اموزان را هدایت می کنیم به مواردي مانند، خواندن قیمت روي اجناس، مبلغ قابل پرداخت تلفن و ...  اشاره کنند.

تصویر عنواني
در صفحه عنواني، تصویري از ورزشگاه آزادي تهران و تماشاگران آورده شده است تا دانش آموزان تجسم ذهني بهتري از 

اعداد بزرگ داشته باشند.
توجه دانش آموزان را به این تصویر)مخصوصا تماشاگران( جلب مي کنیم و مفهوم " آیا مي دانید" را به آنها توضیح مي دهیم. 

سپس از هر دانش آموز مي خواهیم، متن " آیا مي دانید" را بخواند.

تمرین های باالي صفحه 8 یادآوري است. بنابراین ضمن توضیح نمونه ارائه شده در کتاب، از دانش آموزان مي خواهیم 
تمرین ها را انجام دهند.

براي این کار، دانش آموز براساس مهره هاي قرارگرفته در هر میله چرتکه و با توجه به ارزش هر میله، جدول را کامل مي کند، 
عدد را از روی جدول می خواند و سپس عدد را از جدول خارج کرده، در جای خالی می نویسد و دوباره عدد را می خواند.

پاسخ هاي دانش آموزان را کنترل می کنیم و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را به آنها ارائه می دهیم.

صفحه 8 : تمرین پایین صفحه
از دانش آموز  می خواهیم جمله را خوانده و عدد مربوط را در جاي خالي به رقم بنویسد.

ـ آنها را راهنمایي می کنیم که در صورت نیاز، هنگام خواندن، عدد مربوط به طبقه هزار را از یک ها جدا کنند و سپس عدد 
را به رقم بنویسند.

مانند:
چهل و چهار هزار́́ و صد و بیست        

ـ پاسخ هاي دانش آموزان را کنترل می کنیم و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را به آنها ارائه می دهیم.

صفحه 7

صفحه 8
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فعالیت1
دانش آموزان را به گروه هاي 2 یا 3 نفره تقسیم مي کنیم و به هر گروه یک چرتکه و یک وایت برد معلم ساخته با کاربرگ 

جدول ارزش مکاني مي دهیم.

صفحه 9

هزار

صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

هر چرتکه یک عدد شش رقمي را نشان دهد. از هر گروه مي خواهیم عددي را که هر چرتکه نشان مي دهد، با ماژیک در 
جدول ارزش مکاني بنویسند و عدد را از روي جدول و با توجه به ارزش هر طبقه بخوانند.

نکته: دانش آموزان می توانند با دستمال کاغذی، طلق خود را برای تمرین های بعدی پاک کنند.
کار هر گروه را بررسي و در صورت نیاز آنها را راهنمایي مي کنیم.

در ادامه، میزان یادگیري هر دانش آموز )به صورت انفرادي( را به روش فوق ارزیابي مي کنیم.

فعالیت2
با استفاده از چرتکه یک عدد 6 رقمي را به دانش آموزان نشان مي دهیم. به عنوان مثال عدد 248396 سپس یک جدول 

ارزش مکاني روي تخته کالس رسم مي کنیم. 
با کمک دانش آموزان، عددي را که چرتکه نشان مي دهد، در جدول ارزش مکاني مي نویسیم و می خوانیم.

عدد را از جدول خارج مي کنیم و نحوه خواندن آن را به دانش آموزان توضیح مي دهیم.



39

یعني مي گوییم:
براي خواندن این عدد؛ سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا مي کنیم، نام طبقه هزار را در باالي سه رقم سمت چپ آن 

مي نویسیم.
       هزار

248/396
و عدد را همراه با دانش آموزان و با تاکید بر کلمه هزار مي خوانیم.

فعالیت 3
ـ دانش آموزان را به گروه هاي دو یا سه نفره تقسیم مي کنیم. به هر گروه یک چرتکه، وایت برد معلم ساخته ) با کاربرگ 

ارزش مکانی(، مي دهیم.
ـ از هر گروه مي خواهیم به دلخواه، با انداختن مهره در میله هاي چرتکه، یک عدد 6 رقمي بسازند ) به دانش آموز مي گوییم، در 
هر میله حداکثر باید 9 مهره باشد.(؛ سپس آن را در جدول قرار دهند و بخوانند و از  جدول خارج نموده و دوباره بخوانند)روش در 
فعالیت2 توضیح داده شده است(.                                                                                                                                                                                                                                                                             

دانش آموزان این فعالیت را با مثال هاي مختلف بر روی چرتکه و وایت برد معلم ساخته انجام می دهند. 
در صورتي که دانش آموزي، در خواندن اعداد مشکل داشته باشد، مي توانیم کارت راهنمایي مانند نمونه زیر تهیه کرده و به 

او بدهیم تا هنگام خواندن عدد، از آن استفاده کند.

    

کارت راهنما )خواندن عدد(

 عدد را سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا کن.
 کلمه هزار را در باالي طبقه سمت چپ بنویس.

 عدد را بخوان.

نکتـه: دانش آموز مي تواند از اين كارت راهنما، تا هنگامي كه در خواندن اعداد تسلط كافي ندارد؛ 
استفاده كند ولي در ارزشيابي پاياني مجاز به استفاده از آن نيست.

از دانش آموزان می خواهیم صفحه 9 کتاب را باز کنند و با توجه به چرتکه، جاهای خالی جدول و نقطه چین را کامل کنند.

پس از توضیح مجدد مطلب، به منظور تسلط بیشتر دانش آموزان در خواندن و نوشتن اعداد، فعالیت بعدی را انجام می دهیم.
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فعالیت
روی تابلوی کالس یک جدول ارزش مکانی رسم کرده و یک عدد 6 رقمی را در آن می نویسیم. عدد را همراه دانش آموزان 

از روی جدول می خوانیم، از جدول خارج کرده، به رقم و حروف می نویسیم.
به عنوان نمونه:

هزار
243709

 به رقم: 342 907َ

به حروف: نهصد و هفت هزار و سیصد و چهل و دو 

در مرحله بعد به هر دانش آموز، یک کاربرگ که در آن، اعداد شش رقمي در جدول ارزش مکاني نوشته شده است،

مي دهیم ) مانند نمونه باال(.
ـ دانش آموزان هر عدد را می خوانند، از جدول خارج نموده ، به رقم و حروف می نویسند.

پاسخ های دانش آموزان را در حین انجام کاربرگ بازبینی کرده و در صورت لزوم راهنمایی های الزم را ارائه می کنیم.
جدول ارزش مکاني، به دانش آموزاني که در خواندن اعداد مشکل دارند، کمک زیادي مي کند.

هدف این صفحه، تسلط بیشتر دانش آموزان در تفکیک طبقات یک عدد و خواندن آن طبق دستورالعمل است.

فعالیت
یک جدول ارزش مکاني مانند نمونه ارائه شده روي تابلوي کالس رسم مي کنیم.

یک عدد را هم روي تابلو مي نویسیم )مانند 357408( و سوال مي کنیم، طبقه هزار این عدد چیست؟ سپس به کمک 
دانش آموزان طبقه هزار را مشخص کرده و در جدول مي نویسیم و مي خوانیم، 357 هزار.

صفحه 10

هزار
357

نمونه این تمرین را به کمک دانش آموزان؛ با مشخص کردن طبقه یک ها، انجام مي دهیم.
ـ از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 10 کتاب را انجام دهند. پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در 

صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.
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صفحه 11

صفحه 12

صفحه 13

صفحه 14

ـ از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 11 کتاب را انجام دهند.
ـ ابتدا از دانش آموزان می خواهیم نحوه خواندن عدد را به صورت کالمی توضیح دهند.

ـ در صورت نیاز هر دانش آموز، مي توانیم “کارت راهنماي خواندن عدد” را در اختیار او قرار دهیم.
ـ پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

ـ از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 12 کتاب را باز کنند.
ـ به هر تصویر اشاره کرده و نام آن را همراه دانش آموزان بیان مي کنیم.

نام کاالها: تلویزیون، گوشي همراه )موبایل(،پنکه، چمدان، ماکروفر، بخاري برقي
ـ به دانش آموزان مي گوییم، قیمت هرکاال به رقم نوشته شده، آن را  بخوانید و سپس در جاي خالي،  به حروف بنویسید.

پاسخ دانش آموزان را باز بینی کرده و در صورت لزوم آنها را راهنمایي مي کنیم.

ـ از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های صفحه 13 را انجام دهند.
براي انجام تمرین پایین صفحه13، دانش آموز باید ابتدا عدد را به حروف بخواند. در صورت نیاز طبقه هزار را با یک عالمت 
جدا کند.، مانند نهصد و هفتاد و هشت هزار ́  و سیصد و چهل و پنج. سپس آن را به نماد عددی آن )با رقم( وصل کند و 

بالعکس اعداد را به رقم بخواند و آن را به نماد حروفی آن وصل کند. 

صفحه 14 : ریاضي در زندگي من
با توجه به حذف قبض هاي کاغذي، این تمرین باید با همکاري والدین انجام شود. یعني آنها باید آخرین قبض ارسال شده 

به گوشي شان را به دانش آموز نشان دهند.
دانش آموز با مشاهده پیام ارسالي، مبلغ قابل پرداخت را به رقم و حروف در جاي خالي صفحه14 مي نویسد.

بازگو کردن مطلب توسط دانش آموز به او کمک می کند مطلب را در ذهن خود بازسازی کند. این 
کار هم چنین نشان می دهد او مفهوم را فهمیده است یا خیر؟
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صفحه 14: بازي و سرگرمي
ابتدا از دانش آموزان مي خواهیم در باالي عبارت شش صد هزار و هفتصد و هشتاد و چهار، عدد را به رقم) 600784 (

بنویسند. 
سپس از آنها مي خواهیم تمام بادکنک هایي راکه این عدد روي آن نوشته شده با مداد قرمز مشخص کنند.پاسخ هاي 

دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در صورت صحیح بودن مي گوییم:
این بادکنک ها را قرمز و بقیه را به دلخواه رنگ کن.

در پایان دانش آموزان مي توانند بادکنک هاي رنگي یکدیگر را ببینند.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

به منظور كاربرد خواندن و نوشتن اعداد در زندگي روزمره، فيش يا قبض هاي گوناگون، مانند: قبض 
خشك شويي، قبض خريد كاال و ... را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم و از آنها مي خواهيم مبلغ 

هر يك را بخوانند.
خواندن قيمت اجناس متفاوت در محيط ها يا موقعيت هاي نمايشي در كالس نيز در رسيدن به اين هدف 

موثر است.
از دانش آموزان می خواهيم نام يك كاال و قيمت آن را از روی مواد بسته بندی شده موجود در آشپزخانه 

منزل خود بنويسند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي پاياني
ارزشيابي اين مبحث به صورت عملي و كتبي انجام می شود.

سواالت ارزشيابي كتبي، نمونه تمرين هاي كتاب است.
ارزشيابي عملی

فيش خريد، كاالهايي كه قيمت روي آن نوشته شده، مبلغ قابل پرداخت قبض ها، موجودي حساب پس انداز 
و ... را به دانش آموز نشان می دهيم و از او می خواهيم مبلغ آنها را به صورت شفاهی بخواند.
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اعداد انگلیسی

توصیه هاي آموزشي
1ـ براي آموزش اعداد انگلیسی مي توان از همه فرصت ها و موقعیت هاي ارزشمند زندگي روزمره که جنبه ریاضي داشته 
باشند، استفاده کرد، مثل خواندن برچسب انگلیسی قیمت جنس ها در موقعیت هاي واقعي، خواندن اعداد انگلیسی روي 

ماشین حساب ها، ساعت هاي دیجیتالي، گوشي هاي تلفن همراه، پمپ بنزین ها و ...
2ـ با دانش آموزان در خصوص اهمیت کاربرد اعداد انگلیسی در زندگي روزمره بحث و گفت وگو کنید.

3ـ والدین نیز مي توانند در محیط هاي گوناگون مانند فروشگاه ها، پمپ بنزین و ..... در تعمیم یادگیري خواندن اعداد 
انگلیسی در زندگي روزمره، همکاري نمایند.

هدف کلي: توانایي خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی
اهداف جزیي

ــ توانایي خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی به فارسي )حداکثر 5 رقمي(
ــ توانایي نوشتن اعداد فارسي به انگلیسی )حداکثر 5 رقمي(

ــ توانایي کاربرد خواندن و نوشتن اعداد انگلیسی در زندگي روزمره و فعالیت هاي کارگاهي

 مفاهیم پیش نیاز
ــ توانایي خواندن و نوشتن اعداد به فارسي )5 رقمي(

وسایل مورد نیاز
ــ اعداد پالستیکی انگلیسی مغناطیسی

ــ اشیایي که روي آنها اعداد انگلیسی نوشته شده باشد. مانند: ساعت، متر، ماشین حساب و ...

صفحه 15-18 



44

راهنماي تدریس
ابتدا یک عدد انگلیسی 4 رقمي )اعداد پالستیکی انگلیسی( روی تابلو کالس نمایش می دهیم و مي گوییم همان طور 

که مي دانید، این عدد با ارقام انگلیسی نوشته شده است. 
از دانش آموزان مي پرسیم؛ اعداد انگلیسی را کجا دیده اید؟

با هدایت معلم، دانش آموزان به مواردي مانند: دیدن اعداد انگلیسی روي بعضي از کاالها، متر نواري، ساعت و ... اشاره 
مي کنند.

به آنها می گوییم ،پس یادگیری اعداد انگلیسی در زندگی ما کاربرد دارد.

صفحه 15 

صفحه 16 

  صفحه عنوانی
   از دانش آموزان مي خواهیم صفحه عنواني کتاب را باز کرده و ضمن توضیح تصاویر کتاب)دیدن اعداد انگلیسی روی کارت 

هدیه، ترازو و پول(، نمونه هاي دیگري از کاربرد اعداد انگلیسی را بیان کنند.
در نهایت از هر دانش آموز مي خواهیم متن" آیا مي دانید" را بخواند و در مورد مفهوم آن به دانش آموزان توضیح می دهیم.

فعالیت
یک متر نواري را به کالس مي بریم.

یک عدد انگلیسی )ترجیحاً 3 رقمي( مانند  136 را روي متر نواري مشخص کرده و از یک دانش اموز مي خواهیم، آن 
را به فارسی بخواند. این تمرین را با اعداد مختلف با همه دانش آموزان تمرین مي کنیم.

از دانش اموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 16 کتاب را انجام دهند.
در اولین تمرین، دانش آموز باید عدد روي دارو را با ارقام فارسي بنویسد و بخواند.

در تمرین بعدي، دانش آموز باید ابتدا عدد را بخواند و سپس آن را به انگلیسی بنویسد. به عنوان مثال   56700 ، ابتدا 
دانش آموز مي خواند: پنجاه و شش هزار و هفتصد و بعد این عدد را به این صورت مي نویسد: 56700 

در تمرین بعد، دانش آموز باید ابتدا عدد انگلیسی را به فارسي بخواند و سپس بنویسد.
به عنوان نمونه، عدد 39400 را به شکل سي و نه هزار و چهارصد بخواند و با ارقام فارسي بنویسد.

تمرین آخر، براساس دستورالعمل کتاب انجام مي شود.

نکتـه: در حل تمرين های اين صفحه، دانش آموزان می توانند برای سهولت در خواندن اعداد، آنها را 
سه تا سه تا از سمت راست جدا كنند، مانند: 054ˋ82
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چالش ها و راهكارها

با توجه به آن كه نمايش  اعداد انگليسی روی ماشين حساب كمی متفاوت تر از اعداد انگليسی است، برخی 
از دانش آموزان در خواندن اعداد انگليسی از روی صفحه نمايش ماشين حساب مشكل دارند؛ در اين 
صورت كارت های اعداد انگليسی را مانند نمونه زير تهيه كرده و در اختيار آنها قرار می دهيم. و از آنها 
می خواهيم عددی را كه ماشين حساب نشان می دهد با اين كارت ها درست كنند.و سپس عدد را به 

فارسی بنويسند. تا به تدريج اعداد را به طور مستقل از روی ماشين حساب بخوانند

صفحه 17 
در تمرین اول از دانش آموزان مي خواهیم اعداد انگلیسی هر ماشین حساب را با ارقام  فارسي بنویسند.

براي انجام تمرین های بیشتر، اعداد دیگري روي ماشین حساب دانش آموزان نمایش مي دهیم تا آنها را با ارقام فارسي 
بنویسند.
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درتمرین بعدي، به دانش آموزان، توضیح مي دهیم که روي بعضي از کاالها، تاریخ تولید و مصرف به انگلیسی نوشته شده 
است و ما باید نحوه خواندن آن را به فارسي یاد بگیریم. سپس توجه دانش آموزان را به نمونه انجام شده جلب کرده و از آنها 

مي خواهیم بقیه تمرین ها را انجام دهند.
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صفحه 18 
دانش آموزان باید با توجه به هر تصویر، تاریخ تولید، تاریخ مصرف و قیمت هر کاال را با ارقام فارسي بنویسند.

به عنوان نمونه در تصویر بطري شیر، تمرین به این شکل کامل مي شود:

تاریخ تولید:  93/8/1

تاریخ مصرف:  93/8/7

قیمت:  2000 تومان

صفحه 18: بازي و ریاضي 
دانش آموزان باید در وصل کردن اعداد، حتماً ترتیب را رعایت کنند )تصویر نهایی  یک کفش را نشان مي دهد(. نقطه شروع 

شماره 305 است .سپس  306  و ...

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

به منظور تعميم آموخته ها، كاالهايي را كه تاريخ توليد و مصرف و قيمت دارد به دانش آموزان مي دهيم و 
از آنها مي خواهيم موارد فوق را اگر به انگليسی نوشته شده به فارسي بنويسند يا بالعكس اگر به فارسي 

نوشته شده به انگليسی بنويسند.
از دانش آموزان می خواهيم با اعداد پالستيكی انگليسی، اعداد 5 رقمی بسازند و سپس آنها را بخوانند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي مي باشد.
سواالت ارزشيابي كتبي، مانند نمونه تمرين هاي كتاب است.
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پول

توصیه هاي آموزشي
1ـ براي آموزش و ارزشیابی پول، ضروری است از پول های واقعی استفاده شود.

2ـ در آموزش پول استفاده از موقعیت های واقعی مانند : خرید از فروشگاه مدرسه یا فروشگاه های خارج از مدرسه ، 
خریدهای روزمره و ... مورد تاکید است.

3ـ در صورت عدم دسترسی کافی به محیط های واقعی می توان با ایجاد فضایی مناسب در کالس، شرایطی برای آموزش 
پول و کاربرد آن در زندگی روزمره فراهم کرد. 

4ـ با توجه به کار برد پول در درس مهارت های اجتماعی و اقتصادی) خرید کردن( ، برقراری تعامل با معلم مربوطه در این 
درس مورد توجه قرار گیرد.

5ـ در آموزش بیان مجموع ارزش چند پول، به دانش آموزان توصیه کنید که می توانند پول ها را با توجه به ارزش آنها، از 
بیشتر به کمتر مرتب کنند تا محاسبه مجموع ارزش آنها ساده تر باشد.

6ـ والدین می توانند با مسئولیت دادن به فرزند خود)مانند انجام خریدهای روزانه منزل ( برای آموزش پول و کاربرد آن در 
زندگی روزمره، نقش به سزایی داشته باشند.

هدف کلي: توانایي بیان ارزش مجموع چند پول
اهداف جزیي

ــ بیان مجموع ارزش 2 پول
ــ استفاده از پول در زندگي روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ بیان ارزش پول هاي رایج کمتر از ده هزار تومانی

ــ خواندن اعداد 5 رقمی

وسایل مورد نیاز
ــ اسکناس هاي 500، 1000، 2000 و 5000 توماني و سکه هاي رایج به تعداد دانش آموزان

ــ تصاویر پول ها در اندازه و رنگ هاي واقعي )این تصاویر به ندرت و صرفاً زماني که پول واقعي دردسترس نباشد؛ استفاده 
شود.(

ــ کاالهاي مختلف )مانند دفتر، مداد و...(

صفحه 19-22 
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راهنماي تدریس
تدریس را با یک بحث گروهي در مورد کاربرد پول در زندگي روزمره، شروع مي کنیم. به عنوان نمونه:

چرا باید با ارزش پول ها آشنا شویم؟
دانش آموزان به مواردي مانند: باید برای خرید کردن، پرداخت پول تاکسي و... ارزش پول ها را بدانیم؛ اشاره می کنند.

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به تصویر کتاب جلب مي کنیم و درباره اهمیت نگهداري صحیح از پول ها با آنها گفتگو مي کنیم.

سپس از هر دانش آموز مي خواهیم " آیا مي دانید" را بخواند و توضیحات الزم را به آنها ارائه می کنیم.  
 

فعالیت
ابتدا جهت یادآوري، سکه و اسکناس هاي رایج )به جز 10/000 توماني( را به کالس مي آوریم.

به هر دانش آموز یک پول مي دهیم و از او مي خواهیم با نگاه کردن به عدد هر پول، ارزش آن را به ریال بیان کند. سپس 
ارزش آن را به تومان بگوید.

از دانش آموزان در مورد چگونگی تبدیل ریال به تومان سوال می کنیم، سپس مجددا توضیح می دهیم براي تبدیل ریال به 
تومان، یکي از صفرها را از سمت راست با انگشت دست مي پوشانیم و سپس عدد را مي خوانیم. 

صفحه 19 

صفحه 20 

در آموزش پول با توجه به کاربرد"واحد تومان" در زندگي روزمره، بیشتر به ارزش پول ها با واژه "تومان" تأکید مي شود.
براي آشنایي با ارزش پول، از هر دانش آموز مي خواهیم نام برخی اجناسی را که با آن پول می توان خرید، بیان کنند.به 
عنوان نمونه دانش آموز با دیدن اسکناس 2000 تومانی می گوید با یک اسکناس 2000 تومانی می توان یک نان خرید و 
یا دانش آموز دیگری با دیدن سکه 500 تومانی می گوید، با 500 تومان نمی توان چیزی خرید ولی اگریک هزار تومانی هم 

داشته باشم می توانم کرایه تاکسی بدهم و ... 

50000 ریال5000 تومان
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صفحه 21 

صفحه 22 

در این صفحه مي خواهیم، دانش آموز، مجموع ارزش یک اسکناس 1000 ،2000 و یا5000 توماني را با اسکناس یا سکه 
500 توماني و یا 200 توماني بیان کند )چون 100 توماني کمتر موجود است، اشاره اي به آن نشده است( .

فعالیت
ـ به هر دانش آموز 2 پول مي دهیم ارزش یکي از پول ها کمتر از 10000 تومان و ارزش پول دیگر، سکه 200 یا 500 

توماني باشد.
ـ دانش آموز ابتدا ارزش هر پول را به تومان بیان مي کند و سپس ارزش مجموع دو پول را مي گوید.

با توجه به این که تعداد پول هاي رایج محدود است. براي بیان مجموع ارزش دو پول، دانش آموزان با تکرار و تمرین کافي 
باید بتوانند به طور ذهني و بدون نوشتن عملیات جمع، پاسخ دهند.                   

سپس از دانش آموزان مي خواهیم با توجه به نمونه ارائه شده در کتاب، تمرین هاي این صفحه را انجام دهند. 
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت نیاز، راهنمایي هاي الزم را ارئه مي کنیم.

در تدریس این صفحه مي توان از روش ایفاي نقش استفاده کرد.
براي استفاده از این روش، چند کاال مانند، دفتر یادداشت، خودکار، جامدادي را قیمت گذاري مي کنیم. به عنوان نمونه: 

دفتر یادداشت 2500 تومان، خودکار 1200 تومان و جامدادي 5500 تومان
به هر دانش آموز 3 پول مي دهیم. )یکي از پول ها حتماً 200 یا 500 توماني باشد(.

متناسب با پول ارائه شده به دانش آموز، یکي از کاالها را انتخاب کرده و از او مي خواهیم از بین پول هایي که دارد، پول این 
کاال را جدا کند.

این تمرین را، به همین ترتیب، تمامي دانش آموزان انجام مي دهند. در مرحله بعـد از دانش آمـوزان مي خواهیم با توجه به 
نمونه ارائه شده، تمرین صفحه 22 کتاب را انجام دهند.

سپس از دانش آموزان می خواهیم که تمرین صفحه 20 کتاب را انجام دهند. پاسخ دانش آموزان را بازبینی کرده و در صورت 
نیاز، راهنمایی های الزم ارائه می شود.

چالش ها و راهكارها

گاهی دانش آموز با ديدن اسكناس 2000 تومانی از واژه محاوره ای 2 تومان استفاده می كند.در اين صورت 
توضيح می دهيم كه معموال اين اصطالح در صحبت های روزمره استفاده می شود. ولی اين يك اسكناس 

2000 تومانی است.
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صفحه 22 : تمرین پایین صفحه 
فعالیت

پول هاي زیر را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهیم:

و از هر دانش آموز مي خواهیم طبق دستورالعمل )با استفاده از دو پول(،مبلغ خواسته شده را از بین پول ها انتخاب کند.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

دانش آموزان را به 2 يا 3 گروه تقسيم می كنيم و پول هايي )متناسب با اهداف درس( در اختيار آنها قرار 
می دهيم و از آنها می خواهيم چند مجموعه را با دو اسكناس بسازند و مبلغ آن را بنويسند.  

از هر گروه بخواهيد نحوه ساختن هر مجموعه را توضيح دهند. به عنوان نمونه: براي 3000 تومان 
دانش آموزان مي گويند يك 2000 توماني و يك هزار توماني می شود 3000 تومان

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملي است.
نمونه سواالت ارزشيابي عملي:

ـ يك اسكناس 5000 توماني، يك سكه 200 توماني به دانش آموزان مي دهيم و از او مي خواهيم مجموع 
ارزش آنها را بيان كند.

ـ پول هايي )متناسب با اهداف درس( در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم و از او مي خواهيم طبق 
دستورالعمل ما، يك مجموعه را بسازد.به عنوان نمونه: 1500 تومان
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زمان )ساعت(

توصیه هاي آموزشي
1ـ از آن جا که زمان استمرار دارد و دیده نمی شود،درک مفهوم آن دشوار است.بنابراین ضرورت دارد آموزش آن به طور 

مستمر در سراسر سال تحصیلی ادامه یابد.
2ـ در زندگی فرصت هایی پیش می آید که می توان در باره گذشت زمان با دانش آموزان گفت و گو کرد. در آموزش باید از 
این فرصت ها بهره برد تا مفهوم زمان در ذهن دانش آموزان ایجاد شود؛ مانند زمان انجام فعالیت های روزانه، زمان پخش 

برنامه های تلویزیونی یا برگزاری مسابقات ورزشی
3ـ در کالس یک ساعت دیواری نصب می کنیم و در مواردی از دانش آموزان می خواهیم ساعت را اعالم کنند)مثال شروع و 

پایان انجام فعالیت های گوناگون( یا از دانش آموزان می پرسیم:"ساعت مچی شما چه ساعتی را نشان می دهد؟"
4ـ به منظور ایجاد وقت شناسی در دانش آموزان و پی بردن آنان به ارزش وقت، تکالیفی را به آنها ارائه می دهیم و از آنها 

می خواهیم در زمان معین آنها را تحویل دهند.
5ـ بر همکاری والدین در همه موارد یاد شده تاکید شود.

هدف کلي: توانایي بیان ارزش مجموع چند پول
اهداف جزیي

ــ خواندن ساعت با استفاده از ساعت هاي بدون شماره )ساعت فقط اعداد 3، 6، 9 ،12 را دارد.(
ــ کاربرد ساعت در زندگي روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن ساعت با اعداد کامل فارسی و انگلیسی

وسایل مورد نیاز
ــ ساعت واقعي

ــ ساعت آموزشي )در صورت در دسترش نبودن ساعت هاي 
آموزشي، معلم مي تواند این ساعت ها را بسازد.(

صفحه 23-28 
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راهنماي تدریس
با طرح یک سوال درباره اهمیت یادگیری خواندن ساعت و  وقت شناسي ،آموزش را شروع مي کنیم.

به عنوان نمونه، :یادگیري خواندن ساعت چه کاربردي در زندگي ما دارد؟
دانش آموزان به مواردي مانند، دانستن زمان پخش یک فیلم، زمان مسابقه فوتبال، زمان سوارشدن به سرویس مدرسه و... 

اشاره می نمایند.
ممکن است بعضي از دانش آموزان نتوانند در بحث گروهي شرکت نمایند، در این صورت ابتدا خودمان یک نمونه مطرح 

مي کنیم. مثاًل، من هر روز ساعت 6 صبح از خواب بیدار مي شوم تا خود را براي آمدن به مدرسه، آماده کنم.

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به تصویر صفحه23 کتاب جلب مي کنیم و از آنها مي خواهیم درباره این تصویر صحبت کنند و بحث را 
طوري هدایت مي کنیم که دانش آموزان بگویند در بسیاري از مکان هاي عمومي مانند: ایستگاه راه آهن، ترمینال مسافربري 

و... ساعت نصب شده است تا مردم براساس زمان بلیت خود، به موقع سوار وسیله نقلیه شوند.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن" آیا مي دانید" را بخواند و توضیح کوتاهي درباره "ساعت شني" به آنها می دهیم.

فعالیت
روي ساعت واقعي یا آموزشي )تمام اعداد روي آن نوشته شده باشد( زمان هایي را مشخص کرده و از دانش آموز مي خواهیم 

آن را بیان کند.
به دلیل اهمیت این مبحث، الزم است تکرار و تمرین به حد کافي باشد تا دانش آموزان در خواندن ساعت تسلط الزم را داشته 
باشند. سپس از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 24 کتاب را باز کنند. نمونه انجام شده را یک بار دیگر توضیح می دهیم. 

دانش آموزان دو تمرین بعدی را به شکل 9:45 و 8:20 دقیقه پاسخ می دهند.
در انجام تمرین پایین صفحه، دانش آموزان با دیدن زمان نوشته شده، آن را به نماد تصویری آن وصل مي کنند.

پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در صورت نیاز راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

فعالیت 1
توجه دانش آموزان را به ساعت دیواري کالس جلب مي کنیم و مي گوییم، ما مي خواهیم با کمک هم، تصویر یک ساعت 

را روي تابلو رسم کنیم.
سپس یک دایره )نماد یک ساعت بدون عقربه( روي تابلو کالس رسم مي کنیم و اعداد 1 تا 12 را با کمک دانش آموزان 

روي آن مي نویسیم. 

صفحه 23 

صفحه 24 

صفحه 25-26 
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چالش ها و راهكارها

ممكن است بعضي از دانش آموزان در جايگزين كردن اعداد در جايگاه عدد 4 و 5، مشكل داشته باشند. به 
اين صورت كه بعد از نوشتن عدد 2، به عدد نوشته شده)3( توجه نكرده و در مقابل جايگاه عدد 4، عدد 3 
را بنويسند.لذا پيشنهاد می شود برای رفع اين مشكل، كارت های مغناطيسی اعداد 1،2،4،5،7،8،10،11 
را با تصوير ساعت روی تابلو كالس چسبانده و از دانش آموزان بخواهيد كارت اعداد را به ترتيب در جای 

مناسب قرار دهند. 

     در مرحله بعد یک دایره )نماد ساعت( رسم مي کنیم که اعداد 12، 3، 6، و 9 روي آن نوشته شده است و به دانش آموزان 
مي گوییم، روي بسیاري از ساعت ها، فقط این اعداد نوشته شده است. حاال با هم بقیه اعداد را مي نویسیم

براي تمرین بیشتر، کاربرگ ساعت با اعداد 12، 3، 6 و 9 تهیه مي کنیم و در اختیار دانش آموزان قرار مي دهیم تا بقیه 
اعداد را بنویسند.

2 4 5 7

8 10 11

1

1

2

2

1
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فعالیت 2
با استفاده از ساعت هاي آموزشي موجود در کیت ریاضي )یک صفحه ساعت با اعداد کامل و یک صفحه ساعت با اعداد 
)12، 3، 6 و 9( آموزش خواندن ساعت بدون شماره را شروع مي کنیم. در صورت عدم وجود کیت آموزشي مي توان 

از ساعت هاي معلم ساخته استفاده شود.
ابتدا یک زمان کامل )مثالً ساعت 8( را روي صفحه ساعت با اعداد کامل نمایش مي دهیم و از دانش آموزان مي خواهیم زمان 
آن را بیان کنند. همین زمان را روي صفحه ساعتي که فقط اعداد 12، 3، 6 و 9 روي آن نوشته شده نشان مي دهیم و از آنها 

مي خواهیم این زمان را هم بگویند. انتظار مي رود دانش آموزان با توجه فعالیت1، زمان ساعت را بیان کنند.

فعالیت 
با استفاده از ساعت هاي آموزشي موجود در کیت ریاضي و یا معلم ساخته )که فقط اعداد 12، 3، 6 و 9 روي آن نوشته 
شده(یک زمان با ساعت و دقیقه )به عنوان نمونه 7:30( را به دانش آموزان نشان مي دهیم و از آنها مي خواهیم این زمان 

را بیان کنند.
این فعالیت را با زمان هاي مختلف با دانش آموزان تمرین مي نماییم. الزم به 
ذکر است در این مرحله، زمان طوري تعیین شود که عقربه ي دقیقه شمار روي 
یکي از اعداد 12، 3، 6 و یا 9 باشد و عقربه ساعت شمار روي این اعداد نباشد. به 

عنوان نمونه:  8:45 

این فعالیت را با زمان هاي متفاوت با دانش آموزان تمرین مي کنیم. زمان ها کامل)ساعت کامل و بدون دقیقه( باشد؛ مانند: 5
در مرحله بعد از دانش آموزان مي خواهیم به تصاویر صفحه 25 نگاه کنند. یکسان بودن زمان را بر روی ساعت با اعداد کامل 
و ساعت با اعداد 12، 3،6،9، به دانش آموزان نشان می دهیم و سپس متن پایین را خوانده و به آنها توضیح می دهیم و از آنها 
می خواهیم تمرین های صفحه 25 و 26 کتاب را انجام دهند. پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم. 

صفحه 27 
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فعالیت 
با استفاده از ساعت هاي آموزشي و یا معلم ساخته )که فقط اعداد 12، 3، 6 و 9 روي آن نوشته شده(، زمانی را نمایش 
می دهیم که هیچ یک از عقربه ها روی اعداد درج شده در ساعت نباشد )به عنوان نمونه 10:25( و از دانش آموزان 

مي خواهیم این زمان را بیان کنند.
این فعالیت را با زمان هاي مختلف با دانش اموزان تمرین مي کنیم.

در مرحله بعد از دانش آموزان مي خواهیم ضمن توجه به نمونه انجام شده، تمرین باالي صفحه 28 کتاب را انجام دهند.

صفحه 28: گفتگو کنید
هدف از این فعالیت، آشنایي دانش آموزان با زمان مناسب انجام فعالیت ها مي باشد.

فعالیت هایي به عنوان نمونه در کتاب مطرح شده است که دانش آموزان باید زمان مناسب انجام  آنها را بیان کنند.
هم چنین، زمان مناسب انجام سایر فعالیت هاي روزمره را نیز از دانش آموزان سوال می کنیم.

صفحه 28 

فعالیت را با استفاده از ساعت هاي واقعي تمرین مي کنیم.  سپس از دانش آموزان مي خواهیم ضمن توجه به نمونه انجام 
شده، تمرین های صفحه 27 کتاب را انجام دهند.

در تمرین پایین صفحه 27، دانش آموزان باید عالوه بر بیان زمان، فعالیت هاي مناسبي را که مي توان در این زمان ها انجام 
داد، بیان نمایند.
به عنوان نمونه:

تماشاي تلویزیون، آماده شدن براي خواب و ... در صورت نامناسب بودن پاسخ دانش آموزان، با پرسش و پاسخ جواب هاي 
نامناسب را اصالح مي کنیم.
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فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

از دانش آموزان می خواهيم به ساعتهاي موجود در منزل خود توجه نمايند و درج ارقام در آن را مشخص 
كنند. به عنوان مثال پاسخ دهند:

ساعت منزل ما:
ــ همه رقم ها )12-1( را دارد.        

ــ فقط رقم های 3، 6، 9 و 12 را دارد.
ــ هيچ رقمی روی آن نيست.

ــ از والدين نيز مي خواهيم، در اوقات مختلف روز، خواندن ساعت را با فرزند خود تمرين نمايند.

ارزشيابي پاياني

با توجه به كاربرد ساعت در زندگی روزمره،ارزشيابي اين مبحث به صورت عملي است.
براي ارزشيابي عملي از ساعت هاي واقعي كه اعداد مذكور را دارند، استفاده شود.
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چهار عمل اصلي
 )جمع، تفریق، ضرب، تقسیم(

توصیه هاي آموزشي
1ـ برای آموزش چهار عمل اصلی از همه فرصت ها و موقعیت های ارزشمند زندگی که جنبه ریاضی داشته باشند،می توان 

استفاده کرد. مثل خریدهای گوناگون در موقعیت های واقعی
2ـ در صورت دسترسی نداشتن به محیط های واقعی، می توان با ایجاد فضای مناسب در کالس، برای آموزش محاسبات 

چهار عمل اصلی و کاربرد آن در زندگی روزمره، شرایط مناسبی را فراهم کرد.
3ـ الزم است انجام محاسبات چهار عمل اصلی،ابتدا با استفاده از وسایل کمک آموزشی و در نهایت به صورت مجرد به 

دانش آموزان ارائه شود.
4ـ با دانش آموزان در خصوص اهمیت کاربرد انجام چهار عمل اصلی در زندگی روزمره، باید بحث و گفتگو شود.

5ـ گاهي اوقات دانش آموزان در انجام محاسبات مشکلي ندارند ولي در عمل خطاهایي دارند که اگر مورد تحلیل قرار گیرد و 
راهنمایي الزم انجام شود؛ مي توان این خطاها را کاهش داد. به عنوان نمونه استفاده از پردازش غلط در تمرین های زیر:

      دانش آموز به جاي عمل ضرب، عمل جمع را انجام می دهد. 

     گاهي محاسبه را از چپ به راست انجام مي دهند.

     گاهي اعداد را به درستي زیر هم نمي نویسند.
      و ...

      باید با تکرار و تمرین و راهنمایي هاي الزم این خطاي دانش آموزان را تا حد امکان بر طرف نمود.
6ـ والدین می توانند در زمینه های زیر برای آموزش چهار عمل اصلی همکاری داشته باشند:

     هنگام خرید از فرزند خود کمک بگیرند.
     توجه او را به قیمت کاالها جلب کرده و خریدهای ساده را به او واگذار کنند.

6
×    2

 8 

3  5
+    8  2

 1 8 

1

 350
-    20  
 150    



58

جمع

توصیه هاي آموزشي
توصیه های آموزشی چهار عمل اصلی، صفحه 57  این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: توانایی جمع اعداد)بدون استفاده از ماشین حساب(
اهداف جزیي

ــ توانایي جمع دو عدد حداکثر 3 رقمي )بدون انتقال و با انتقال(
ــ توانایي جمع یک عدد 4 رقمي با یک عدد 3 رقمي )بدون انتقال(

ــ توانایي کاربرد جمع در حل مسائل زندگي روزمره

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد چهار رقمي

ــ توانایي جمع دو عدد 2 رقمي )با انتقال(

وسایل مورد نیاز
ــ وایت برد معلم ساخته

ــ کاالي موجود در محیط
ــ مکعب هاي کوییزنر

صفحه 29-34 
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راهنماي تدریس

تصویر عنوانی
از دانش آموزان مي خواهیم به تصویر توجه کرده و بگویند چه مي بینند؟

توضیحات دانش آموزان را جمع بندي مي کنیم و مي گوییم همان طور که گفتید در این روستا تعدادي گوسفند و بز مشغول 
چرا هستند؛ براي اینکه بدانیم در این روستا روي هم چند بز و گوسفند وجود دارد، تعداد بزها و گوسفندها را با هم جمع 

مي کنیم.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن پایین تصویر را بخواند.

در پایان از آنها مي خواهیم »آیا مي دانید« را بخوانند و با واحد شمارش دام یعني »رأس« آشنا شوند.

فعالیت
ابتدا یک مسئله جمع مطرح مي کنیم و با پرسش و پاسخ راه حل آن )جمع مربوط به مسئله( را مي نویسیم. به عنوان نمونه:
دیروز یک مداد به قیمت 480 تومان و یک پاک کن به قیمت 365 تومان خریدم. مي توانید بگویید براي این که بدانم چه 

قدر خرج کرده ام، باید چه عملي انجام دهم؟
با پرسش و پاسخ، دانش آموزان به این نتیجه مي رسند که باید از عمل جمع استفاده نمایند. سپس جمع مربوط به این مسأله 

را نوشته و از دانش آموزان مي خواهیم حاصل جمع را محاسبه کنند.

دانش آموزان جمع دو عدد سه رقمي را در دوره ابتدایي آموزش دیده اند، ولی در صورت نیاز، براي درک مفهوم انتقال، بهتر 
است آموزش را از مرحله مجسم شروع کنیم.

به این منظور، دانش آموزان را به گروه هاي 3 نفره تقسیم مي کنیم. مکعب هاي کوییزنر را در اختیار هر گروه از دانش آموزان 
قرار داده و از آنها مي خواهیم ابتدا هر عدد را با مکعب هاي کوئیزنر درست کنند و عمل جمع را انجام دهند.

صفحه 29 

صفحه 30 
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براي انجام جمع، دانش آموزان ابتدا یکي ها، سپس ده تایي ها و ... را با هم جمع مي کنند.
آنها مشاهده مي کنند که حاصل مرتبه ده تایي ها از ده بیشتر است )یعني 14(، پس باید با ده ده تایی، یک بسته صد تایي 

درست کرده و به تعداد صدتایي ها اضافه کنند.

100 100 100 100

100
100100100

سپس دانش آموزان حاصل جمع را) با شمارش تعداد صدتایی ها،
ده تایی ها و یکی ها( می خوانند

پس از این مرحله، دانش آموزان عمل جمع را با استفاده از جدول 
ارزش مکاني انجام مي دهند.

و در نهایت این جمع را بدون جدول ارزش مکاتی انجام می دهند. 

صد تایيده تایيیکي

084

56+  3

548

1

480
+  365

845

1

     از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 30 کتاب را باز کنند. ابتدا مسئله اول را توضیح می دهیم و از آنها می خواهیم حاصل 
جمع را محاسبه کنند. سپس سایر جمع ها را انجام دهند.پاسخ های دانش آموزان را بازبینی کرده و بازخورد الزم را ارائه 
می کنیم. برای حل تمرین بعدی دانش آموزان باید مانند نمونه، اعداد را در دفتر ریاضي زیر هم نوشته و با هم جمع کنند. 

در انجام این تمرین ها، آنها باید بتوانند دو عدد را به طور صحیح زیر هم بنویسند. 
572یکی ها زیر یکی ها، ده تایی ها زیر ده تایی ها و ... نوشته شوند.

+    65
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هزار تایيصد تایيده تایيیکي
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برای حل مسئله می خواهیم از دانش آموزان می خواهیم مسئله را بخوانند، زیر نکات کلیدی آن یعنی 70 کالری و 100 
کالری و روی هم، خط بکشند. بعد عملیات مورد نظر را مشخص کنند و مسئله را حل کنند.در صورت نیاز راجع به واژه 

کالری به آنها توضیح می دهیم.
پاسخ هاي دانش آموزان را در حین انجام فعالیت و پس از آن، را بازبیني کرده و در صورت نادرست بودن، علت را بررسي 

کرده و بازخورد الزم را ارائه مي کنیم.
حل تمرین هاي کتاب و تمرینات مشابه، مهارت بیشتر دانش آموزان را در محاسبه جمع در پي خواهد داشت.

صفحه 31 
فعالیت

دو کاال مانند یک جعبه دستمال کاغذي و یک دفترچه یادداشت که به ترتیب بر چسب قیمت 4230 تومان و 750 تومان 
را روي آن نوشته ایم، به کالس مي آوریم.

 ابتدا یک جدول ارزش مکاني روي تابلوي کالس رسم مي کنیم.
از دانش آموزان مي خواهیم، قیمت دستمال کاغذي را بخوانند )4230 تومان( این عدد را در جدول ارزش مکاني مي نویسیم، 

سپس از آنها قیمت دفترچه یادداشت را سوال مي کنیم )750 تومان( این عدد را هم در جدول ارزش مکاني مي نویسیم.

در مرحله بعد از دانش آموزان مي پرسیم، براي این که بدانیم 
قیمت این دو کاال چه قدر است باید چه عملي انجام دهیم؟ با 
پرسش و پاسخ دانش آموزان به این نتیجه مي رسند که باید 
از عمل جمع استفاده نمایند. عالمت جمع را در جدول 
نوشته و با کمک دانش آموزان حاصل جمع را محاسبه 

مي کنیم.
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از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های صفحه 31 کتاب را انجام دهند. هدف از این صفحه آموزش جمع یک عدد چهار 
رقمي با سه رقمي است؛ بنابراین براي انجام آن به دانش آموزان مي گوییم، در این جدول جمع یک عدد چهاررقمي و یک 

عدد سه رقمي و حاصل جمع آن نوشته شده است.
شما هم این جمع را انجام دهید و جاهاي خالي را کامل کنید تا به حاصل جمع برسید. به این ترتیب یک بار دیگر روش 

تدریس این جمع را با دانش آموزان مرور مي کنیم.

صفحه 32 

براي حل تمرین اول صفحه، از دانش آموزان مي خواهیم هر عدد را خوانده و در جدول ارزش مکاني بنویسند و سپس با 
توجه به عالمت جمع، آن را انجام دهند.

در تمرین سوم، دانش آموزان باید دو عدد را بدون استفاده از جدول ارزش مکاني انجام دهند.
در تمرین پایین صفحه، دانش آموز باید در دفتر ریاضي، هر دو عدد را به طور صحیح زیر هم نوشته و با هم جمع کند.

پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت پاسخ نادرست، علت را بررسي کرده و باز خورد الزم را ارائه مي کنیم.
حل تمرین هاي کتاب و تمرینات مشابه، مهارت بیشتر دانش آموزان را در محاسبه جمع به دنبال خواهد داشت.
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حل مسئله

توصیه هاي آموزشي
دانش آموز باید:

1ـ صورت مسئله را بخواند.
2ـ آن چه را خوانده، درک کند. برای کمک به درک مسئله می توانیم نکات کلیدی را درشت نمایی کنیم.

3ـ مسئله را به زبان خودش)زبان محاوره ای( تعریف کند. این بیان به او کمک میکند؛ مسئله را در ذهن خود باز سازی کند 
و به معلم نشان می دهد مسئله را فهمیده است یا خیر؟

4ـ راه حل مناسب را انتخاب کند.
5ـ در صورتی که اعداد مسئله بزرگ باشد و بعضی از دانش آموزان نتوانند درک درستی از آن داشته باشند، ابتدا همان 
مسئله را با اعداد کوچکتر مطرح می کنیم و پس از حل آن، مسئله را با اعداد مورد نظر) اعداد بزرگ تر( ارائه می دهیم.

صفحه 33

ــ دانش آموزان برای انجام این صفحه باید هر مسئله را بخوانند و زیر نکات کلیدی آن خط بکشند.
ــ اگر آنها نتوانند نکات کلیدی را تشخیص دهند، راهنمایی الزم را ارائه می کنیم.

ــ مسئله را به زبان محاوره ای بیان کنند.
ــ راه حل مناسب را تشخیص داده و مسئله را حل کنند.

به عنوان نمونه:
آذر می خواهد مربای هویج درست کند. او 540 تومان برای خرید هویج و 2400 تومان برای خرید شکر پرداخت کرد.

2400او چند تومان خرج کرده است؟ 
+    540

تومان 2940 

1000
+    500

تومان 1500 

در حل مسئله 5 این کتاب، ابتدا دانش آموزان ارزش هر اسکناس را به تومان نوشته و سپس آنها را جمع کنند.
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الزم به ذکر است هدف از این مسئله، کسب مهارت در مفهوم جمع است و دانش آموزان باید عملیات مربوط به آن را بنویسند 
ولي اگر جمع ارزش 2 پول مدنظر باشد، آنها باید به طور ذهني این محاسبه را انجام دهند.

صفحه 34
از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 34 کتاب را باز کنند.

 به هر تصویر اشاره کرده و نام آن را همراه دانش آموزان بیان مي کنیم.
نام کاالها:

کمان ارهـ  تیغه ارهـ   تخم مرغـ   نان بربريـ   ساندویچـ   آب معدني
از دانش آموزان مي خواهیم، در هر ردیف، قیمت کاالها را روی هم حساب کرده و در جاي خالي بنویسند.

آنها باید هر دو عدد )قیمت کاالها( را زیر هم نوشته، راه حل مناسب را تشخیص داده و پاسخ صحیح را به دست آورند.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

به منظور توانايي كاربرد مفهوم جمع در زندگي روزمره، مي توان از روش ايفاي نقش استفاده كرد. يعني چند 
كاال را متناسب با اهداف اين درس )جمع يك عدد چهاررقمي و سه رقمي، بدون انـتقال( قيمت گذاري 
مي كنيم. يكي از دانش آموزان نقش فروشنده را به عهده گرفته و هر دانش آموز به ترتيب، به عنوان 
خريدار مراجعه كرده دو كاال را انتخاب مي كند و قيمت آنها را روي يك برگه محاسبه كرده و به فروشنده 
مي گويد من بايد ... تومان به شما بدهم. معلم در انجام فعاليت ناظر بوده و در صورت لزوم راهنمايي الزم 

را ارائه مي كند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث كتبي است. براي ارزش يابي كتبي مي توان از نمونه )مشابه( تمرين هاي كتاب استفاده 
كرد.



65

مقایسه اعداد

توصیه هاي آموزشي
1ـ برای آموزش مقایسه اعداد از همه فرصت های زندگی روزمره که جنبه ریاضی داشته باشند، می توان استفاده کرد.مثل 

خواندن قیمت دو جنس و مقایسه آنها، مقایسه مبلغ قابل پرداخت دو قبض و ...
2ـ در صورت عدم دسترسی کافی به محیط های واقعی، با ایجاد فضایی مناسب در کالس، شرایط را برای خواندن اعداد و 

مقایسه آنها به وجود آورید.
3ـ برای آموزش مقایسه اعداد، ابتدا از وسایل آموزشی مانند چرتکه و سپس از جدول ارزش مکانی استفاده شود. در پایان 

باید اعداد به صورت مجرد با هم مقایسه شوند.
4ـ دانش آموزان را با کاربرد واژه های مقایسه ای آشنا کنید و از واژه هایی مانند: ارزان تر، گران تر، بیشتر و کمتر، در بیان 

مسئله ها استفاده کنید.
5ـ از والدین نیز بخواهید در هنگام خرید، فرزند خود را به همراه برده و توجه او را به قیمت کاالها و مقایسه آنها جلب نمایند 

و هم چنین مقایسه مبلغ قبض ها و فیش های مختلف را مورد توجه قرار دهند.

هدف کلي: مقایسه اعداد
اهداف جزیي

ــ مقایسه دو عدد حداکثر 6 رقمی
ــ آشنایی با واژه های مقایسه ای )ارزان تر گران تر و ...(

ــ مقایسه ارزش دو پول
ــ کاربرد مقایسه اعداد در زندگی روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ دانستن واژه های مقایسه اي )مانند کمتر و بیشتر(

ــ آشنایي با عالیم مقایسه )     =    (
ــ توانایي خواندن و نوشتن اعداد شش رقمي

ــ توانایي مقایسه اعداد حداکثر 5 رقمي

صفحه 35-40 
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وسایل مورد نیاز
ــ چرتکه 6 میله اي و مهره )متناسب با تعداد دانش آموزان(

ــ وایت برد معلم ساخته با کاربرگ ارزش مکاني، ماژیک و دستمال کاغذي)به تعداد دانش آموزان(
ــ فیش هاي مختلف

ــ کاالهاي واقعي با برچسب قیمت
ــ اسکناس هاي رایج

              0    1    2  ......... 9 ــ کارت اعداد 0 تا 9 

راهنماي تدریس
با یک بحث گروهي در مورد اهمیت مقایسه اعداد در زندگي روزمره تدریس را شروع مي کنیم.

به عنوان نمونه: مقایسه اعداد چه کاربردي در زندگي دارد؟
در صورت نیاز، ابتدا یک مثال بیان مي کنیم. مثالً دیروز براي خرید شیریني به قنادي رفتم؛ قیمت دو شیریني مورد عالقه 
خود را مقایسه کردم و شیریني ارزان تر را خریدم. سپس از دانش آموزان مي خواهیم، مثال هاي دیگري را بیان کنند.مثال: 

قد من از قد دوستم بلندتر است و یا قیمت نان لواش از نان سنگگ ارزان تر است. و ...

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به صفحه عنواني جلب کرده و از آنها مي خواهیم در ارتباط با تصویر، توضیحاتي را ارائه دهند. توضیحات 
آنها را تکمیل مي کنیم تا به این نتیجه برسند که »این پسر مي خواهد با مقایسه مقدار پول خود و قیمت پیراهن ها، ببیند 

کدام پیراهن را می تواند بخرد؟ « 
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن »آیا مي دانید« را بخواند و توضیحات الزم را به آنها ارائه می کنیم.

فعالیت
دو کاالي مشابه با قیمت هاي متفاوت، مانند دو بسته ماکاروني را به کالس مي آوریم )در صورت خوانا نبودن قیمت ها، 
برچسب جدیدي روي ان مي چسبانیم( و از دانش آموزان مي خواهیم ابتدا قیمت هر دو کاال را بخوانند و با هم مقایسه کنند 

و بگویند کدام یک گران تر است و یا بالعکس.
برای مقایسه دو عدد، دانش آموزان هر عدد را سه تا سه تا از سمت راست جدا کرده و می خوانند. سپس از سمت چپ، مرتبه 

به مرتبه هر دو عدد را با هم مقایسه کرده و عدد بیشتر یا کمتر را مشخص می کنند.
به عنوان نمونه:

صفحه 35 

صفحه 36 

756ˋ3  و   724ˋ3
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صفحه 37 

صفحه 38 

سه هزار با سه هزار مساوی است.
هفتصد با هفتصد مساوی است.
بیست از پنجاه کمتر است. پس:

3ˋ724 >   3ˋ756

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 36 کتاب را انجام دهند. در تمرین پایین صفحه، به منظور گسترش واژگان 
دانش آموز، حتماً نام هر کاال را به طور کامل بیان کند. یعني واژه »خیار گلخانه اي« و »خیار بوته اي« را بخواند.

فعالیت
دانش آموزان را به گروه هاي 2 نفره تقسیم می کنیم و به هر یک از اعضای گروه یک چرتکه )عدد 6 رقمي را نمایش 
مي دهد( ویک جدول ارزش مکاني)در وایت بردمعلم ساخته یادرکاربرگ( مي دهیم وازهر دانش آموز مي خواهیم عدد 
مربوط به چرتکه خود را در جدول ارزش مکاني بنویسد و بخواند. سپس هر دو دانش آموز اعداد خود را با استفاده از جدول 

با هم مقایسه کنند.
در مرحله بعد، هر دو دانش آموز عدد خود را از جدول خارج کرده، می نویسند، می خوانند و با هم مقایسه می کنند. این 

فعالیت با اعداد مختلف 6 رقمي با همه گروه ها انجام می شود. 
حین انجام فعالیت، بر کار دانش آموزان نظارت کرده و از آنها می خواهیم، روش مقایسه خود را توضیح دهند.

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 37 کتاب را انجام دهند.
پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و در صورت لزوم راهنمایي های الزم را ارائه مي کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های این صفحه را بدون استفاده از چرتکه و جدول ارزش مکاني انجام دهند.
در تمرین های ردیف اول این صفحه، دانش آموزان باید دو عدد را با هم مقایسه کرده و دور عدد بیشتر خط بکشند.

دانش آموزان باید برای مقایسه دو عدد، هر عدد را از سمت راست، سه تا سه تا جدا کرده، بخوانند و سپس آنها را از سمت 
چپ، طبقه به طبقه با هم مقایسه کنند.

به عنوان نمونه، در اولین تمرین این صفحه، دانش آموز به این شکل عمل می کند: 
طبقه هزار هر دو عدد را مشخص می کند و می گوید:      

425ˋ361

452ˋ361
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452 هزار، بیشتر است از 425 هزار و دور آن را خط می کشد.
 البته می توانیم دو عدد را از سمت چپ مرتبه به مرتبه نیز با هم مقایسه کنیم.

دانش آموزان تمرین های بعدی این صفحه را نیز به روش فوق انجام می دهند و طبق دستورالعمل، جنس ارزان تر و 
گران تر را مشخص می کنند. 

تصاویر این صفحه دو نوع کفش ورزشی و دو نوع چرخ خیاطی است.
پاسخ های دانش آموزان را بازبینی کرده و در صورت نیاز راهنمایی های الزم را ارائه می کنیم.

صفحه 39 

تمرین باالي صفحه
 هدف از انجام تمرین های این صفحه مقایسه ارزش دو اسکناس مي باشد. 

فعالیت
چند اسکناس، 5 هزار توماني، 2 هزار توماني و هزار توماني به کالس مي آوریم. دو اسکناس) مثالً یک اسکناس5 هزار توماني 
و یک اسکناس2هزار توماني(را به دانش آموزان نشان مي دهیم و از آنها مي خواهیم ارزش هر اسکناس را به تومان بیان کنند. 

اعداد را روي تابلوي کالس مي نویسیم و به کمک دانش آموزان اعداد را با هم مقایسه مي کنیم.
در مرحله بعد، همین دو اسکناس را به دانش آموزان نشان مي دهیم و این بار، آنها باید بدون نوشتن اعداد، ارزش این دو 

اسکناس را با هم مقایسه کنند.
این فعالیت را با سایر اسکناس ها نیز تمرین مي کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین باالي صفحه 39 کتاب را انجام دهند.
در انجام تمرین هاي این صفحه، دانش آموزان بهتر است  با توجه به شناختي که از ارزش پول دارند و بدون توجه به اعداد 

روي هر پول، مقایسه را انجام دهند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني مي کنیم و در صورت لزوم راهنمایي الزم را ارائه مي کنیم.

صفحه 39: تمرین پایین صفحه
در انجام این تمرین دانش آموز باید میزان پول سمیه را با قیمت هر عینک مقایسه کرده و پاسخ درست را مشخص کند.

فعالیت
به هر دانش آموز، کارت اعداد 0 تا 9 را مي دهیم و از او مي خواهیم با این کارت ها، یک عدد 6 رقمي بسازد و آن را در دفتر 

خود، به رقم و حروف بنویسد.
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صفحه 40 
به عنوان نمونه: 

به رقم: 159ˋ620                           
به حروف: شش صد و بیست هزار و صد و پنجاه و نه

سپس از او مي خواهیم، با این کارت ها عدد دیگري بسازد که از این عدد بزرگ تر باشد. عدد دوم را هم به رقم و حروف در 
دفتر خود بنویسد و هر دو عدد را با هم مقایسه کند.

در صورتي که دانش آموزان در ساختن عدد بزرگ تر مشکل داشته باشند آنها را راهنمایي مي کنیم که با انتخاب عدد 
بزرگ تر، در هر مرتبه، مي توانند، عدد بزرگ تري بسازند.

پس از تکرار و تمرین کافي در این مرحله از آنها مي خواهیم، تمرین باالي صفحه 40 کتاب را انجام دهند.

صفحه 40: ریاضی در زندگی من
این تمرین باید در منزل و با همکاري والدین انجام شود. معلم پاسخ هاي دانش آموزان را در کالس بازبیني کرده و در صورت 

لزوم بازخورد الزم را ارائه مي کند.

6 0 52 1 9

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

طراحي فعاليت هاي متنوع مانند مقايسه قيمت كاالهاي مختلف، مقايسه مبلغ قابل پرداخت دو قبض در محيط 
زندگي دانش آموز، در توسعه و تثبيت يادگيري اين مبحث مفيد و موثر خواهد بود. بديهي است براي انجام 

اين فعاليت ها، همكاري والدين ضروري است.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملي و كتبي است. براي سواالت ارزشيابي كتبي مي توان از مشابه تمرين های كتاب 
استفاده كرد. براي ارزش يابي عملي مي توان از مقايسه قيمت دو كاال، يا مقايسه دو پول  و ... استفاده كرد.
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جمع

توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی چهار عمل اصلی، صفحه 57 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: توانایی جمع اعداد )بدون استفاده از ماشین حساب(
اهداف جزیي

ــ جمع دو عدد )حداکثر چهاررقمي( با مضارب صد و هزار
ــ جمع دو عدد )حداکثر چهاررقمي( با مضارب صد و هزار به صورت ذهني

ــ کاربرد جمع ذهني دو عدد، در بیان ارزش مجموع دو پول
  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد چهار رقمي

ــ بیان ارزش پول هاي رایج به تومان )به جز اسکناس ده هزار توماني(
وسایل مورد نیاز

ــ پول هاي رایج کمتر از ده هزارتومانی

صفحه 41-42 

راهنماي تدریس

هدف از ارائه تمرین هاي این صفحه، افزایش مهارت دانش آموزان در بیان ارزش مجموع چند پول به صورت ذهني است.
ابتدا یک جمع مانند نمونه زیر، روي تابلوي کالس مي نویسیم و به کمک دانش آموزان حاصل را محاسبه مي کنیم.

پس از تکرار و تمرین کافي، از دانش آموزان مي خواهیم تمرین باالي صفحه 41 را انجام دهند. پاسخ هاي دانش آموزان را 
بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم.

صفحه 41 

5000
+    1000

 6000 
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5000
+    2000

 7000 

صفحه 41: جمع ذهنی
فعالیت

براي آموزش جمع هاي ذهني، جمعي مانند نمونه زیر را روي تابلوي کالس مي نویسیم و آن را به کمک دانش آموزان انجام 
مي دهیم.

نمونه 1

سپس به دانش آموزان مي گوییم، مي توانیم این جمع را به شکل زیر هم بنویسیم:
نمونه 2

براي انجام این تمریـن، دانش آموزان ابتدا اعداد 5 و 2 را با هم جمع کرده و بعـد واژه »هزار« را بیان مي کنند.
تمرین های دیگري مانند نمونه )2( را به دانش آموزان مي دهیم تا آنها در حل این تمرین ها به تسلط کافي دست یابند.

نکتـه: اين نوع تمرين را با دو عدد چهار رقمي مضرب هزار ارائه مي دهيم. 

پس از این مرحله، تمرین روبه رو را روي تابلو کالس مي نویسیم:                    = 5000 + 3000
از دانش آموزان مي خواهیم حاصل این جمع را به صورت ذهني بیان کنند. با توجه به مرحله قبل، دانش آموزان مي توانند، 

اعداد 3 و 5 را جمع کرده و بعد واژه »هزار« را بیان کنند.
مشابه این تمرین ها را به دانش آموزان ارائه مي دهیم.

پس از تسلط کافي در این مرحله، نمونه تمرین هاي زیر را روي تابلوي کالس مي نویسیم:

 5000 + 200 =         3000 + 500 =

 2000 + 500 =      4000 + 200 =
از دانش آموزان مي خواهیم، حاصل جمع را بنویسند. اگر دانش آموزي نتواند حاصل جمع را محاسبه کند، مي تواند دو عدد 

را زیر هم نوشته و حاصل را به دست آورید.
سپس پاسخ جمع ها را مي نویسیم:

 5000 + 200 =5200  3000 + 500 = 3500

2000 + 500 =2500    4000 + 200 = 4200

5 هزار
2 هزار    +

7000 = 7 هزار 
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و آنها را براي دانش آموزان مي خوانیم. هنگام بیان حاصل جمع توجه دانش آموزان را به نحوه ي بیان حاصل جمع جلب 
مي کنیم.

مشابه تمرین هاي فوق را روي تابلو کالس مي نویسیم و از دانش آموزان مي خواهیم پاسخ را به صورت ذهني بگویند.
از دانش اموزان مي خواهیم تمرین پایین صفحه 41 را انجام دهند.

این تمرین حتماً در کالس انجام شود تا کنترل کنیم که دانش آموزان پاسخ ها را بدون نوشتن عملیات جمع انجام دهند.
فقط در صورت تکرار و تمرین زیاد دانش آموزان مي توانند، این جمع ها را به صورت ذهني انجام دهند.       

       
                

اسکناس هاي زیر را به تعداد الزم به کالس مي آوریم.

صفحه 42 

به هر دانش آموز 2 پول مي دهیم و از او مي خواهیم، ابتدا ارزش هر پول را بیان کند و سپس مجموع ارزش آنها را بگوید.
بدیهي است دانش آموزان باید ارزش دو پول را به صورت ذهني محاسبه کنند.

نکتـه: به دانش آموزان يادآور مي شويم، بهتر است براي بيان ارزش دو پول، آنها را از بزرگ به كوچك 
مرتب كنند.

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های صفحه 42 کتاب را انجام دهند. پاسخ هاي آن ها را بازبیني کرده و بازخورد الزم را 
ارائه مي دهیم.
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فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

براي تثبيت يادگيري جمع ذهني اعداد، فعاليت رو به رو انجام شود.
مانند نمونه به هم وصل كن.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي مبحث صفحه 41 در ارزشيابی های مستمر كالسی انجام مي شود.
اين مبحث ارزشيابي پاياني ندارد. ولی ارزشيابی نمونه تمرين های صفحه 42) در بخش پول( به صورت 

عملی انجام می شود.

5000 + 200=        

          2000 + 500=

          1000 + 200=

          5000 + 500=

5500

1200

5200

2500
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ماشین حساب

توصیه های آموزشی
1ـ هنگام آموزش از انواع مختلف ماشین حساب استفاده شود تا دانش آموزان بتوانند محاسبات را با ماشین حساب های 

مختلف انجام دهند.
2ـ ماشین حساب را روی وسایل مختلف مانند رایانه، گوشی تلفن همراه و ... به دانش آموزان نشان دهید.

3ـ تکرار و تمرین موجب باال رفتن سرعت و مهارت در استفاده از ماشین حساب می شود؛ بنابراین موقعیت های معناداری 
فراهم سازید تا دانش آموزان مهارت الزم را در این زمینه کسب کنند.

4ـ برای استفاده از ماشین حساب در حل مسئله ها، ضروری است تا دانش آموزان در درک مفاهیم چهار عمل اصلی، تسلط 
الزم را داشته باشند؛ زیرا از ماشین حساب به عنوان ابزاری برای انجام محاسبات ریاضی استفاده می شود.

5ـ تا حد امکان، هر دانش آموز یک ماشین حساب داشته باشد.
6ـ در صورت استفاده از ماشین حساب در ارزشیابی کتبی، سواالت مربوط به این مبحث را جدا از سایر سوال های کتبی طرح 

می کنیم و شرایط آزمون را طوری فراهم می کنیم که دانش آموزان فقط این سوال ها را با ماشین حساب انجام دهند.

هدف کلي: انجام محاسبات چهار عمل اصلی با ماشین حساب
اهداف جزیي

ــ جمع دو عدد با استفاده از ماشین حساب
ــ حل مسئله های جمع با استفاده از ماشین حساب

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد با ارقام انگلیسی، به فارسی

ــ نمایش اعداد روی ماشین حساب
ــ خواندن و نوشتن اعداد از روی ماشین حساب

ــ درک مفهوم جمع
ــ نشان دادن عالمت + و = روی ماشین حساب

صفحه 43-44 
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وسایل مورد نیاز
ــ ماشین حساب به تعداد دانش آموزان

ــ کاالهای واقعی با برچسب قیمت

راهنماي تدریس

فعالیت 
دو کاال که دارای برچسب قیمت باشد به کالس می آوریم.

به عنوان مثال:
یک دفتر به قیمت 950 تومان و یک خودکار به قیمت 870 تومان )بدیهی است قیمت ها واقعی نیست.(

به هر دانش آموز یک ماشین حساب می دهیم و به آنها می گوییم؛ می خواهیم قیمت این دو جمع را با ماشین حساب 
محاسبه کنیم.

به کمک دانش آموزان، راه حل مسئله را بیان کرده و عبارت جمع را روی تابلوی کالس می نویسیم،
یعنی :                                        

950 + 870 =   
سپس به آنها می گوییم:

ــ ابتدا عدد 950 را با ماشین حساب نمایش دهید. 
ــ عالمت جمع را بزنید. 

ــ عدد 870 را بزنید. 
ــ عالمت مساوی را بزنید. 

عدد روی ماشین حساب را بخوانید. این عدد قیمت این دو کاال را نشان می دهد.
بعد از بیان هر مرحله فوق، دانش آموز، آن عمل را انجام داده، درستی کار او را بررسی می کنیم و سپس مرحله بعدی را 

مطرح می کنیم.
یک کاربرگ که در آن تعـدادی جمع دو عدد )حداکثـر 3 رقم با 3 رقـم( نوشته ایم به دانش آمـوزان می دهیم و از 

آنها می خواهیم، حاصل جمع را با ماشین حساب محاسبه کنند.
کار دانش آموزان را در حین انجام فعالیت، بررسی کرده و از آنها می خواهیم، روش محاسبه خود را توضیح دهنـد و بازخـورد 
الزم را ارائه می دهیـم. هم چنین می توانیم کارت راهنما )ماننـد نمونه( را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم که هنگام کار 

با ماشین حساب از آن استفاده نمایند تا یادگیری در آنها تثبیت شود.

صفحه 43 
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کارت راهنما )جمع دو عدد با ماشین حساب(

 ابتدا عدد اول را روی ماشین حساب نمایش دهید.
 عالمت جمع را بزنید.

 عدد دوم را بزنید.
 عالمت مساوی را بزنید.

 حاصل جمع را از روی ماشین حساب بخوانید.

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 43 کتاب را انجام دهند.
براي انجام این صفحه، دانش آموزان ابتدا، مسئله ارائه شده در باالي صفحه را بخوانند، عملیات جمع را با ماشین حساب انجام 

دهند و درستي پاسخ خود را با عدد روي ماشین حساب مقایسه کنند.
سپس، حاصل سایر جمع ها را با ماشین حساب، به دست آورند.

پاسخ های دانش آموزان را کنترل کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم. 
صفحه 43: حل مسئله

براي انجام مسئله هاي جمع، دانش آموزان باید در انجام محاسبات با استفاده از ماشین حساب مهارت الزم را داشته باشند 
همچنین مراحل حل مسئله را به خوبی بدانند، یعنی بتوانند مسئله را بخوانند، نکات کلیدی را مشخص کرده، راه حل مناسب 

را انتخاب کنند و سپس محاسبات را با ماشین حساب انجام دهند.
مهارت دانش آموزان در انجام محاسبات با ماشین حساب باعث می شود؛ آنها هنگام مواجه شدن با مسایل، توجه خود را بر 

فرآیند حل مسئله متمرکز کنند و عملکردشان بهبود یابد.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و مشکالت دانش آموزان را در هر مرحله بررسي مي کنیم و در صورت نیاز 

راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

در این صفحه، دانش آموزان، جمع دو عدد حداکثر 4 رقمي را با ماشین حساب تمرین مي کنند.
راهنمای تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 43 مي باشد.

     در تمرین دوم این صفحه، دانش آموزان باید ابتدا هر جمع را به صورت ستوني در دفتر خود نوشته و بدون استفاده از 
ماشین حساب، حاصل را محاسبه می نماید، سپس همین جمع را با ماشین حساب انجام دهند و پاسخ ها را با هم مقایسه 

کنند.
در صورت مغایرت در پاسخ ها، عملیات را مجدداً انجام دهند.

صفحه 44 
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فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

دانش آموزان را به فروشگاه مدرسه می بريم، از آنها می خواهيم دو كاال را انتخاب كنند، قيمت آنها را با 
ماشين حساب محاسبه كنند.

در صورتی كه مدرسه فروشگاه نداشته باشد، می توانيم اين فعاليت را با روش ايفای نقش در كالس انجام 
دهيم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملی است. 
برای سوال های ارزشيابی می توانيم از نمونه تمرين های كتاب و نمونه فعاليت ارائه شده در راهنمای 

تدريس استفاده كنيم.
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توصیه های آموزشی
هدف از تمرین های دوره اي، ارائه تمرین و ارزیابي از آموخته هاي دانش آموزان است تا با آگاهي از نتایج آن در صورت نیاز 

به ارائه آموزش هاي جبراني، تمرین های بیشتر و ... پرداخت.
در برخي تمرین هاي دوره اي کتاب، تالش بر این است که ریاضیات را در قالب یک فعالیت روزانه که دانش آموز نیازمند  به 
کارگیري چندین مهارت ریاضي مي باشد، مطرح شود تا دانش آموز ارتباط این مفاهیم را با زندگي روزمره خود بهتر دریابد. 

در خصوص این تمرین ها توصیه های زیر مورد توجه قرار گیرد.
1ـ ابتدا یک تصویر کلي از داستاني که براي تمرین طراحي شده است )خالصه داستان( را به دانش آموزان ارائه کنید تا 

دانش آموزان ارتباط اجزاء را با کل داستان بهتر تشخیص دهند و درک بهتري از هر بخش داشته باشند.
2ـ در صورت وجود ویدئو پروژکشن، کامپیوتر و لپ تاپ در کالس، این صفحه را روي پرده نمایش، نشان دهید و توضیحات 
الزم را به صورت گام به گام به دانش آموزان ارائه نمایید. بدیهي است دانش آموزان باید به مرور در انجام این تمرین ها به 

صورت مستقل عمل کنند.
3ـ متناسب با شرایط بومي دانش آموز، تکالیف دیگري را به این شکل و متناسب با اهدافي که خوانده اند طراحي کنید. گاهي 

اوقات گنجاندن نام دانش آموز در داستان، تکلیف را براي او معنا دارتر مي کند.

صفحه 45  تمرین های دوره ای 1

خالصه داستان را مي توانیم به این شکل براي دانش آموزان تعریف کنیم:
یک روز خانم احمدي همراه پسرش به فروشگاه رفتند. محسن متناسب با سایز )اندازه خود( یک بلوز و سپس یک جوراب 

خرید. خانم احمدي هم یک اتو خریداري کرد. آنها چند ساعت پس از خرید با تاکسي به منزل خود برگشتند.
شما داستان را از روي کتاب به دقت بخوانیـد و با مهارت هایي که در درس ریاضي یاد گرفته اید، فعالیت هاي الزم را انجام 

دهید و جاهاي خالي را به طور مناسب پر کنید.
دانش آموزان هر پارگراف را خوانده و سپس قسمت مربوطه را تکمیل مي کنند. در این داستان دانش آموز مروري بر 

موضوعات زیر دارد.

تمرین های دوره ای) 1 (
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صفحه 46 

توصیحاتپاسخ صحیحهدف آموزشی/ فعالیت دانش آموز

15/شهریور 93خط اول: تقویم)نوشتن تاریخ با نام ماه(

38خط دوم: اعداد انگلیسی)تبدیل عدد انگلیسي به فارسي(

17400خط چهارم: عدد نویسی)نوشتن اعداد به رقم(

8400خط پنجم: اعداد انگلیسی )تبدیل ارقام فارسي به ارقام انگلیسی(

با ماشین حساب25800خط پنجم: جمع )جمع دو عدد(

129000خط هفتم: مقایسه اعداد)مقایسه دو عدد(

به صورت ذهنی2500خط هشتم: پول)جمع دو پول(

7:45خط نهم: زمان)خواندن ساعت( 

ــ ابتدا دانش آموز ان جمع ها را ستوني حل کنند. این جمع ها را به صورت افقي نیز براي آنها می نویسیم تا به طور ذهني 

حل کنند. مثال                = 3000 + 2000
ــ تصاویر تمرین بعدي، رادیو ضبط و ویترین شیشه اي مي باشد که باید قیمت آنها را به حروف بنویسند.

ــ در تمرین سوم، دانش آموزان جمع ها را ستوني زیر هم بنویسید و بدون استفاده از ماشین حساب، محاسبه را انجام دهند.
ــ در تمرین آخر، نام تصویر )کالسکه( را از دانش آموزان می پرسیم، سپس آنها قیمت ها را مقایسه می کنند.
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اندازه گیری طول

توصیه های آموزشی
1ـ از محیط داخل و خارج کالس، به خصوص محیط هاي کارگاهي براي آموزش مفهوم اندازه گیري طول، مي توان استفاده 

کرد.
2ـ با توجه به کاربرد اندازه گیري طول در بسیاري از حرفه ها و در زندگي روزمره، با ارائه تمرین های متنوع، زمینه تسلط 

در یادگیري این مفهوم را ایجاد کنید.
3ـ با توجه به کاربرد اندازه گیري در بسیاري از حرفه ها، برقراري تعامل با دبیر کار و فناوري و پیش بیني فعالیت هایي 

مرتبط با این درس، ضروري است.
4ـ والدین نیز می توانند براي تسلط بیشتر در یادگیري این مفهوم، از طریق موارد زیر به دانش آموزان کمک کنند:

ــ وسایل گوناگون اندازه گیري را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
ــ در صورت نیاز به اندازه گیري، از فرزندان خود کمک بگیرند.

هدف کلي: اندازه گیری طول
اهداف جزیي

ــ استفاده از انواع متر در اندازه گیري طول
ــ آشنایي با واحدهاي اندازه گیري )سانتي متر- متر(

ــ تبدیل متر به سانتي متر

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ استفاده از خط کش و متر در اندازه گیري

ــ خواندن و نوشتن اعداد به فارسي و انگلیسی

وسایل مورد نیاز
ــ خط کش

ــ متر نواري )خیاطي( و متر فلزي
ــ کاموا

صفحه 47-50 
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ــ قیچي
ــ متر نواری برش خورده به طول 100 سانتی متر

راهنماي تدریس
 با طرح یک سوال درباره اهمیت یادگیري اندازه گیري طول در زندگي، آموزش را شروع مي کنیم.

به عنوان نمونه:
اندازه گیري طول در چه مواردي کاربرد دارد؟

دانش آموزان با توجه به تجربیات خود، مي توانند به مواردي مانند اندازه گیري طول و عرض اتاق براي خرید موکت، اندازه 
گیري پارچه و چوب براي برخي از فعالیت هاي کارگاهي و ... اشاره کنند.

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به تصویر این صفحه جلب مي کنیم و از آنها مي خواهیم درباره این تصویر، توضیحاتي را ارائه دهند. 
بحث را طوري هدایت مي کنیم که دانش آموزان به این موضوع اشاره کنند که یک خیاط در حال اندازه گیري اندازه های 

یک مشتری است تا براي او لباس بدوزد.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن »آیا مي دانید« را بخواند.

توضیح مختصري در ارتباط با واحد »اینچ«، برای دانش آموزان بیان می کنیم.) هر اینچ حدود 2/5 سانتی متر است(.

فعالیت 1
پاره خطي حدود 45 سانتي متر را روي تابلوي کالس رسم مي کنیم و طریقه اندازه گیري آن را به دانش آموزان توضیح 

مي دهیم.

صفحه 47 

صفحه 48 

ــ نقطه صفر خط کش )0( را در ابتداي پاره خط مي گذاریم.
ــ انتهاي پاره خط را روي خط کش مشخص کرده و عدد روي خط کش را مي خوانیم.

ــ این عدد طول پاره خط است.
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فعالیت 2
کاربرگي را که روي آن پاره خط هایي با طول هاي متفاوت )طول ها عدد کامل براساس سانتي متر باشد( رسم شده است؛ 

در اختیار دانش آموزان قرار مي دهیم و از آنها مي خواهیم طول این پاره خط ها را اندازه گرفته و بنویسند.
در صورت نیاز، کارت راهنمایي مانند نمونه را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهید تا هنگام اندازه گیري از آن استفاده نمایند.

کارت راهنما )اندازه گیری طول(

 نقطه صفر خط کش )0( را در ابتدای پاره خط بگذارید.
 انتهای پاره خط را روی خط کش مشخص کنید.

 عدد روی خط کش را بخوانید. این عدد، طول پاره خط است.

کارت راهنما را تا زمان تثبیت یادگیري در اختیار دانش آموزان قرار مي دهیم.
از دانش آموزان می خواهیم صفحه 48 کتاب را انجام دهند. برای انجام این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان را به »نمونه 
اندازه گیري شده« در صفحه 48 کتاب جلب مي کنیم و مجدداً طریقه ي اندازه گیري پاره خط را توضیح مي دهیم)تاکید 

بر منطبق کردن صفر خط کش در ابتدای خط( سپس از دانش آموزان می خواهیم تمرین را انجام دهند.
براي انجام تمرین اول، دانش آموز باید هر پاره خط را اندازه گیري کرده و با توجه به رنگ پاره خط و رنگ مشابه آن در 

جدول، اندازه ي آن را بنویسد.
براي تمرین بعدي )رسم هر پاره خط با اندازه مشخص( طریقه رسم پاره خط را توضیح مي دهیم.

به عنوان نمونه: رسم پاره خطي به طول 30 سانتي متر
ــ ابتدا یک نقطه روي تابلو کالس مشخص مي کنیم.

ــ صفر خط کش را روي آن قرار داده و در مقابل عدد 30خط کش نقطه دیگري را مشخص مي کنیم.
ــ این دو نقطه را با خط کش به هم وصل مي کنیم.

پاره خطي که رسم کرده ایم؛ 30 سانتي متر است.
سپس از دانش آموزان می خواهیم تمرین کتاب را مطابق مراحل فوق انجام دهند. کار دانش آموزان را در حین انجام فعالیت 

و در پایان مورد بررسی قرار می دهیم و راهنمایی های الزم را به آنها ارائه می دهیم.

گاهی اوقات میزان تمرین ها جهت گذر دانش آموزان از مرحله تدریس به سمت فعالیت های 
مستقل کافی نیست، لذا یادگیری تثبیت نمی شود. بنا بر این ضروری است که زمان کافی برای 

تمرین های عملی در نظر بگیریم.
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صفحه 48 : تمرین پایین صفحه 
دانش آموزان را به گروه هاي 2 نفره تقسیم مي کنیم. به هر گروه مقداري نخ کاموا و یک قیچي مي دهیم و از آنها مي خواهیم، 

نخ هایي با طول هاي مشخص شده اندازه گیري کرده و سپس برش دهند.
براي سهولت در انجام این فعالیت، یکي از دانش آموزان صفر خط کش را روي ابتداي نخ قرار داده و آن را نگه دارد و 
دانش آموز دیگر طول مشخص شده را با خط کش اندازه گیري کرده و برش دهد. در فعالیت بعدي جاي دو دانش آموز 

تغییر مي کند.
اندازه نخ ها را کنترل می کنیم و بازخورد الزم به دانش آموزان ارائه می کنیم.

فعالیت
یک متر نواري )خیاطي( را که آن را از نقطه 100 برش زده ایم )طول متر نواري یک متر باشد.(، به کالس مي آوریم و به 

دانش آموزان مي گوییم: » طول این نوار یک متر است.«
سپس این متر نواري را در اختیار هر دانش آموز قرار مي دهیم و از آنها مي خواهیم که دو طرف نوار را در دست خود 

نگه دارند تا درکي از اندازه یک متر داشته باشند.

صفحه 49

در مرحله بعد، دستان خود را حدود یک متر از هم باز مي کنیم و به دانش آموزان مي گوییم؛ من دستان خود را حدود یک 
متر باز کرده ام  شما هم مانند من، این کار را انجام دهید.) بدیهی است بچه ها دقیقا نمی توانند یک متر را نشان دهند؛ ولی 

این فعالیت به تجسم ذهنی آنها از اندازه یک متر کمک می کند.(
به دانش آموزان مي گوییم، براي اندازه گیري طول هاي بزرگ مانند، طول اتاق، طول تخته کالس و... از واحد »متر« استفاده 
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مي شود. مجدداً نوار یک متري را به دانش آموزان نشان مي دهیم، توجه آنها را به عدد 100 جلب مي کنیم و مي گوییم،

»یک متر، 100 سانتي متر است.«

صفحه 49 : تمرین اول 
فعالیت

دانش آموزان را به گروه هاي دو نفره تقسیم مي کنیم. به هرگروه یک متر نواري یا فلزي مي دهیم و از آنها مي خواهیم 
طول هاي مشخص شده مانند، طول میز معلم، بلندي میزمعلم و ... را اندازه گیري کرده و بنویسند.

براي سهولت در انجام این فعالیت، یکي از دانش آموزان صفر »متر« را روي یک سر وسیله )مثالً میز معلم( قرار داده و آن را 
نگه دارد و دانش آموز دیگر، متر را روي انتهاي وسیله مي گذارد، و عددي را که متر نشان مي دهد، مي خواند و مي نویسد. 

در فعالیت بعدي، جاي دو دانش آموز تغییر مي کند.
 

صفحه 49 : تمرین پایین صفحه 
براي تکمیل جدول، از هر دانش آموز مي خواهیم نام سه وسیله کالس را که حدس مي زند طول آن بیشتر از یک متر است 
در ستون »نام وسیله« بنویسد. سپس براي بررسي درستي حدس خود، با استفاده از متر، طول آن را اندازه گرفته و در ستون 

»اندازه« بنویسد. در صورتي که حدس او درست بود؛ ستون »درست« و در غیر این صورت ستون »غلط« را عالمت بزند.
به یک نمونه تکمیل شده جدول توجه نمایید.

نام وسیلهردیف
اندازه

غلطدرست)سانتی متر(

155طول میز معلم1

60بلندي صندلي معلم2

210طول تخته کالس3
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هدف کلي: اندازه گیری طول
اهداف جزیي

ــ تبدیل متر به سانتي متر

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ اندازه گیري طول با متر و خط کش

ــ آشنایي با واحدهاي اندازه گیري طول )متر- سانتي متر(

وسایل مورد نیاز
ــ متر خیاطي

ــ متر دست ساز معلم )متر 100 سانتي متر(
ــ متر فلزي

صفحه 50

صفحه 50

راهنماي تدریس

ابتدا متر خیاطي را به کالس آورده و از دانش آموزان مي پرسیم: »یک متر چند سانتي متر است؟« دانش آموزان پاسخ 
مي دهند: 100 سانتي متر

آن گاه متر دست ساز معلم را به یکي از دانش آموزان مي دهیم و به کمک او، طول یا عرض کالس را اندازه مي گیریم )الزم 
است، طول مشخص شده مضربي از 100 باشد( و سپس اندازه آن را روي تابلوي کالس مي نویسیم.

به عنوان نمونه: اندازه طول کالس 3 متر
معلم هنگام اندازه گیري، تعداد دفعاتي را که از متر استفاده مي شود، بیان مي کند؛ یعني یک متر، دومتر، سه متر

سپس به آنها مي گوییم: چون یک متر 100 سانتي متر است پس 3 متر برابر است با 300 سانتي متر
براي تبدیل متر به سانتي متر، دانش آموزان مي توانند از مفهوم دسته هاي صدتایي یا ضرب عدد در 100 استفاده کنند. )در 

صورت استفاده از ضرب بهتر است از نوشتن عملیات ریاضي خودداري شود.(
در مرحله بعد، یک متر فلزي )3 متري( را به دانش آموزان نشان مي دهیم و به آنها مي گوییم طول این، 3 متر است. معموالً 
براي اندازه گیري طول هاي بزرگتر از این نوع متر استفاده مي کنیم. مي توانیم مترهایی بزرگ تر را هم، به دانش آموزان 

معرفي کنیم.
از دانش آموزان می خواهیم صفحه 50 کتاب را باز کنند و ابتدا جای خالی تمرین اول را تکمیل کنند. سپس نمونه تمرین 
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انجام شده را به آنها توضیح می دهیم و از آنها می خواهیم تمرین های کتاب را انجام دهند. 
تصاویر این صفحه کارگاه نجاری و مغازه پارچه فروشی را نشان می دهد.

پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم.
انجام تمرین هاي کتاب و تمرین هاي مشابه، مهارت بیشتر دانش آموزان را در تبدیل متر به سانتي متر در پي دارد.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

براي تسلط در اندازه گيري، فعاليت هايي مانند مسابقه پرش طول و اندازه گيری ميزان پرش، اندازه گيري 
طول قد خود و دوستانشان، اندازه گيري طول اشيا گوناگون موجود در مدرسه و ... موثر است. هم چنين 
فعاليت هايي نيز متناسب با هدف هاي درس كار و فناوري مانند اندازه گيري يك قطعه چوب، يك تكه پارچه 

و ... پيش بيني شود.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت عملی وكتبي است. مي توان براي ارزشيابي كتبي از نمونه سواالت 
صفحه 50 كتاب استفاده كرد.

برای ارزشيابی عملی از نمونه تمرين های صفحه 48 و 49 كتاب استفاده شود.
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تفریق

توصیه هاي آموزشي
توصیه هاي آموزشي چهار عمل اصلی، صفحه 57 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: توانایي تفریق اعداد )بدون استفاده از ماشین حساب(
اهداف جزیي

ــ تفریق دو عدد حداکثر سه رقمي )بدون انتقال و با انتقال(
ــ کاربرد تفریق در حل مسایل زندگي روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد
ــ تفریق 2 عدد دو رقمي

وسایل مورد نیاز
ــ وایت برد معلم ساخته

ــ کاالهاي موجود در محیط

صفحه 51-53 
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راهنماي تدریس
ابتدا با طرح یک سوال درباره کاربرد تفریق در زندگي روزمره، تدریس را شروع مي کنیم.

دانش آموزان را هدایت مي کنیم تا به مواردي مانند زیر اشاره کنند.
براي خرید یک کاال، مقداري پول به فروشنده داده ایم و مي خواهیم باقي مانده )مقداري را که باید پس بگیریم( را محاسبه 

کنیم و یا وزن خود را در ماه های مختلف اندازه می گیریم تا ببینیم چقدر چاق و یا الغر شده ایم و ...

 
تصویر عنواني

از دانش آموزان مي خواهیم به تصویر این صفحه نگاه کرده و درباره آن گفتگو کنند. سپس بحث دانش آموزان را کامل کرده 
و مي گوییم: این تصویر پارکینگ یک فروشگاه بزرگ را نشان مي دهد. این پارکینگ جاي پارک 900 ماشین را دارد. تا حاال 

384 ماشین در آن جا پارک شده است. براي این که بدانیم، این پارکینگ چند جاي خالي دارد، چه کار مي کنیم؟
دانش آموزان باید پاسخ دهندکه عدد 384 را از 900 کم مي کنیم. به آنها می گوییم: بله درست است این دو عدد را از هم 

کم کرده اند و عدد 516 را به دست آورده اند. یعني در این پارکینگ، 516 ماشین دیگر، مي تواند پارک کند.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن»آیا مي دانید« را بخواند و درباره آن، توضیحاتي به آنها ارائه مي دهیم. 

فعالیت 1
فعالیت دانش آموزفعالیت معلم

مریم به پاي تابلو مي آید.یکي از دانش آموزان را به پاي تابلوي کالس مي آوریم )مثالً مریم(.

مریم 950 را روي تابلو مي نویسد.مریم، فرض کن تو 950 تومان پول داري. این مبلغ را روي  تابلو کالس بنویس.

یک قرقره را که روي آن برچسب 730 تومان دارد را به مریم نشان مي دهیم و 

مي پرسیم: قیمت این قرقره چند تومان است؟
مریم مي گوید: 730 تومان

اگر تو این قرقره را بخري، چگونه مي فهمي که چه قدر از پولت مي ماند؟
منها مي کنم. یعني 730 را از 950 کم مي کنم)پول قرقره 

را از پول خودم کم می کنم.(

پس تفریق را انجام بده.

مریم تفریق را مي نویسد و انجام مي دهد.

                                             

و مي گوید:

220 تومان از پولم مي ماند.

950
 -  730

220

صفحه 52 

صفحه 51 
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فعالیت2
دو عدد 826 و 354 را روی تابلو کالس می نویسیم و به دانش آموزان می گوییم: می خواهیم این دو عدد را از هم کم کنیم.

برای یادآوری عمل انتقال،یک جدول ارزش مکانی ترسیم می کنیم 
و اعداد را به کمک دانش آموزان درون جدول می بریم و مرتبه به 

مرتبه شروع به تفریق می کنیم.

826
 -  354

صدتاییده تایییکی

6
12
2

7
8

45-3

274

به مرتبه ده تایی ها که می رسیم، دانش آموزان بیان می کنند: نمی توانیم 5 ده تایی را از دو ده تایی کم کنیم. پس یک 
صدتایی قرض می گیریم و به ده تایی ها اضافه می کنیم؛ صدتایی ما می شود 7 صدتایی

از دانش آموزان می پرسیم یک بسته صدتایی، چند ده تایی است؟
آنها پاسخ می دهند 10 ده تایی

پس 10 ده تایی را به 2 ده تایی اضافه می کنیم و ده تایی های ما می شود 12 ده تایی و می توانیم تفریق را انجام دهیم.
آن گاه، 5 ده تایی را از  12 ده تایی کم می کنیم، می شود 7 ده تایی و تفریق مرتبه صدگان را نیز انجام می دهیم. مجددا 

این تفریق را با توضیح در خارج از جدول انجام می دهیم.
826

 -  354
472

712

مشابه این تمرین را با تمام دانش آموزان در تابلوی کالس انجام می دهیم) انتقال یا در مرتبه یکان باشد و یا در مرتبه دهگان(.
در صورتی که دانش آموزان در مفهوم انتقال مشکل داشته باشند، بهتر است از مرحله مجسم شروع کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم مسئله باالی صفحه 52 کتاب را با توجه به تصویر مرحله به مرحله بخوانند، پاسخ سواالت را 
نوشته و محاسبه را انجام دهند. در صورت نیاز می توانیم تفریق این صفحه را نیز همانند فعالیت 2 در جدول ارزش مکانی 
برده و توضیح دهیم. سپس دانش آموزان تفریق های ستونی را انجام می دهند و پس از اطمینان از پاسخ دهی صحیح از آنها 

می خواهیم تمرین پایین صفحه را انجام دهند.
براي انجام تمرین پایین صفحه، دانش آموزان در دفتر ریاضي خود، دو عدد را زیر هم نوشته و از هم کم  کنند. آنها باید بتوانند 

دو عدد را به طور صحیح زیر هم بنویسند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت نیاز، راهنمایي الزم را ارائه مي دهیم.
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صدتاییده تایییکی

15
5

12
3

1
2

68-1

940

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین ها و مسئله صفحه 53 کتاب را انجام دهند. برای حل مسئله های این صفحه، توصیه های 
حل مسئله در صفحه 63 را مورد توجه قرار دهند. با توجه به آن که در تفریق های ستونی، دو عمل انتقال صورت می گیرد؛ 
در صورت نیاز دانش آموزان می توانند این تمرین  ها را با فاصله بیشتری بین اعداد در دفتر خود نوشته و تفریق را انجام دهند.

پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و در صورت نیاز، راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

936
 -  489

نکتـه: در سواالت و مسايلي كه از فعل منفي استفاده مي شود، جهت افزايش توجه دانش آموزان، زير 
فعل منفي خط كشيده مي شود.مانند مسئله باالي صفحه 53 كه زير فعل نخوانده است، خط كشيده ايم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي و مشابه تمرين های كتاب انجام شود.

صفحه 53 

روش تدریس این صفحه مانند صفحه52 مي باشد. فقط باید فعالیت ها طوري پیش بیني شود که تفریق با دو  انتقال مطرح 
شود. در صـورتي که دانش آمـوزان در انجام تفریق با دو  انتقال مشکل داشتـه باشند. مي توانیم از جدول ارزش مکاني 
استفاده کنیم و توضیح دهیم براي تفریق اعداد، ابتدا یکي ها، سپس ده تایي و ... از هم کم مي کنیم و درصورتي که درتفریق 

هر مرتبه،رقم عدد باال کمتر از عدد پایین بود، مفهوم انتقال را به شیوه ذکر شده در فعالیت 2 توضیح مي دهیم.
به عنوان نمونه:

حل تمرین هاي کتاب و تمرین هاي مشابه، موجب مهارت بیشتر دانش آموزان در درک مفهوم تفریق و انجام عملیات مربوط 
به تفریق مي شود.



91

هدف کلي: تفریق اعداد )بدون استفاده از ماشین حساب(
اهداف جزیي

ــ تفریق دو عدد چهار رقمي مضرب 1000
ــ کاربرد تفریق دو عدد )چهار رقمي مضرب 1000( در زندگي روزمره

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد حداکثر 4 رقمي

ــ درک مفهوم تفریق

وسایل مورد نیاز
ــ اسکناس هاي رایج )هزارتوماني، دو هزارتوماني، پنج هزارتوماني(

ــ کاالهاي مختلف با برچسب قیمت."قیمت ها: هزار، دوهزار، سه هزار)کمتر از چهارهزار تومان(" باشد.

راهنماي تدریس

فعالیت
براي تدریس این مبحث مي توانیم از روش ایفاي نقش استفاده کنیم. تعدادي اسکناس هزار، دو هزار و پنج هزار توماني و 
چند کاال را با برچسب قیمت با مضارب هزار به کالس مي آوریم. مي توانیم از وسایل موجود در کارگاه »کار و فناوري« مانند 

قیچي، کاغذ سمباده، بیلچه و... استفاده کنیم.
به یکي از دانش آموزان یک اسکناس 5000 توماني و یک اسکناس 2000 توماني داده و مي گوییم:

من 7000 تومان براي خرید به تو مي دهم. این مبلغ را روي تابلوي کالس بنویس.
سپس از او مي خواهیم یکي از کاالها را انتخاب کرده، مبلغ آن را بخواند و روي تابلو کالس بنویسد.

به عنوان مثال 3000 تومان 
در مرحله بعد به او مي گوییم، اگر این جنس را بخري، چه قدر برایت مي ماند؟

در صورتي که دانش آموز نتواند راه حل مناسب را تشخیص دهد، ضمن تحلیل مسئله، او را به راه حل مناسب هدایت 
می کنیم. دانش آموز تفریق مورد نظر را روي تابلو کالس نوشته و آن را انجام مي دهد.

صفحه 54-55 

صفحه 54 

7000
 -  3000

4000
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 نمونه این فعالیت را با دانش آموز دیگر و با مبالغي مانند5000 تومان، 7000 تومان و ... نیز انجام مي دهیم.
پس از انجام این فعالیت، یک تفریق مانند نمونه زیر را روي تابلوي کالس مي نویسیم و آن را به کمک دانش آموزان انجام 

9000مي دهیم.
 -  4000

5000

)1(

سپس به دانش آموزان مي گوییم، مي توانیم این تفریق را به شکل زیر هم بنویسیم:

براي انجام این تفریق، دانش آموزان ابتدا عدد 4 را از 9 کم کرده و بعد واژه "هزار" را بیان مي کنند.
تمرین های دیگري مانند نمونه )2( را به دانش آموزان مي دهیم تا آنها در حل این تمرین ها به تسلط کافي دست یابند.

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 54 کتاب را باز کنند.
مسئله باالي صفحه را به دانش آموزان توضیح مي دهیم و از آنها مي خواهیم تمرین ها را انجام دهند.

براي انجام تمرین هاي قسمت دوم این صفحه، دانش آموزان باید دو عدد را زیر هم نوشته و تفریق را انجام دهند. هم چنین 
باید توجه داشته باشندکه ابتدا عدد بزرگ تر را نوشته و عدد کوچک تر را زیر آن بنویسند. 

به عنوان نمونه  6000  و 2000    

دانش آموزان مي توانند این نمونه تفریق ها را به شکل زیر هم نوشته و انجام دهند.              

)2(

6000
 -  2000

4000

صفحه 55 
مسئله

ــ توصیه هاي آموزشي »حل مسئله« در صفحه 63 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.
ــ در صورتي که دانش آموزان در درک صورت مساله ها دچار مشکل شوند، مي توانیم آنها را به صورت ساده تري مطرح 

نماییم. 
به عنوان نمونه مسئله 3 این صفحه را مي توان به شکل زیر هم نوشت:

در یک مرغداري 9000 تخم مرغ بود.

9 هزار
4 هزار  - 

5 هزار = 5000

6 هزار
4 هزار  - 

4 هزار = 4000
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7000 تخم مرغ تبدیل به جوجه شد.
چند تخم مرغ به جوجه تبدیل نشده است؟

صفحه 55: بازي و ریاضي
از دانش آموزان می خواهیم محاسبات را انجام داده و جاهای خالی را کامل کنند، توجه آنها را به مشابه بودن عدد در خانه 

اول و آخر جلب می کنیم.
پاسخ بازي و ریاضي

+2000 4000ــ +3000 8000 1000ــ

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي است. براي سواالت ارزشيابي كتبي مي توان از مشابه تمرين هاي كتاب 
استفاده كرد.

 7000  9000  5000  8000
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تفریق با ماشین حساب

توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی ماشین حساب، صفحه 74 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: انجام چهار عمل اصلی با ماشین حساب
اهداف جزیي

ــ تفریق دو عدد سه رقمی با ماشین حساب
ــ حل مسایل تفریق با استفاده از ماشین حساب

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد فارسي

ــ خواندن و نوشتن اعداد با ارقام انگلیسی، به فارسی
ــ نمایش اعداد روي ماشین حساب

ــ نوشتن اعداد از روي ماشین حساب
ــ درک مفهوم تفریق

ــ نشان دادن عالمت    -    و     =    روي ماشین حساب

وسایل مورد نیاز
ــ ماشین حساب )به تعداد دانش آموزان(

راهنمای تدریس

صفحه 56-58 

صفحه 56 
فعالیت

به هر دانش آموز یک ماشین حساب مي دهیم؛ سپس یک مسأله تفریق روي تابلوي کالس می نویسیم.
به عنوان نمونه:

کتاب ریاضي 110 صفحه دارد؛ 55 صفحه از آن را خوانده ایم.
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چند صفحه دیگر باید بخوانیم؟
به کمک دانش آموزان عبارت = 55 – 110 را روي تابلو مي نویسیم، و مي گوییم: جواب این تفریق را با ماشین حساب 

محاسبه کنید، پس:
ــ ابتدا عدد 110 را با ماشین حساب نمایش دهید. 

ــ عالمت تفریق را بزنید.
ــ عدد 55 را بزنید.

ــ عالمت مساوي را بزنید.
ــ عدد روي ماشین حساب را بخوانید. این عدد، تعداد صفحاتي را که باید بخوانیم، نشان مي دهد.

نکتـه: بعد از بيان هر مرحله فوق، دانش آموز آن عمل را انجام داده، درستي كار او را بررسي مي كنيم 
و سپس مراحل بعدي را مطرح مي كنيم.

یک کاربرگ که در آن تعدادي تفریق دو عدد  3 رقمی نوشتـه ایم بـه دانش آموزان مي دهیم و از آنها مي خواهیم، پاسخ 
تفریق ها را با ماشین حساب، پیدا کنند.

کار دانش آموزان را در حین انجام فعالیت بررسي کرده و از آنها مي خواهیم روش محاسبه خود را توضیح دهند و بازخورد 
الزم را ارائه مي دهیم. هم چنین مي توانیم کارت راهنما )مانند نمونه( را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم که هنگام کار با 

ماشین حساب از آن استفاده نمایند تا یادگیري آنها تثبیت شود.

کارت راهنما )تفریق دو عدد با ماشین حساب(

 ابتدا عدد بزرگ تر را روي ماشین حساب نمایش دهید.
 عالمت تفریق را بزنید.

 عدد دیگر را بزنید.
 عالمت مساوي را بزنید.

 جواب تفریق را روي ماشین حساب بخوانید.

استفاده از ماشین حساب باعث می شود فرد نگرش بهتری به ریاضیات پیدا کند و بتواند محاسبه 
مسائل با اعداد بزرگ تر را که مناسب با دنیای واقعی است،انجام دهد.
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از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 56 کتاب را انجام دهند.
براي انجام این صفحه، دانش آموزان ابتدا مسئله ارائه شده در باالي صفحه را بخوانند، نکات کلیدی آن را مشخص کنند، 

عملیات تفریق را با ماشین حساب انجام دهند و درستي پاسخ خود را با عدد روي ماشین حساب مقایسه کنند.
سپس پاسخ تفریق ها را با ماشین حساب به دست آورند.

پاسخ های دانش آموزان را کنترل کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم. 
صفحه 56: حل مسئله                                                  

براي انجام مسئله هاي تفریق، دانش آموزان باید در انجام محاسبات با ماشین حساب مهارت الزم را داشته باشند. همچنین 
مراحل حل مسئله را به خوبی بدانند؛ یعنی بتوانند مسئله را بخوانند، نکات کلیدی را مشخص کرده، راه حل مناسب را انتخاب 

کنند و سپس محاسبات را با ماشین حساب انجام دهند. 
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و مشکالت دانش آموزان را در هر مرحله بررسي مي کنیم و در صورت نیاز 

راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

صفحه 57 

صفحه 58 

در این صفحه، دانش آموزان، تفریق دو عدد حداکثر 4 رقمي را با ماشین حساب تمرین مي کنند.
راهنمای تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 56 مي باشد.از دانش آموزان می خواهیم تمرین اول را انجام دهند. در صورت 
نیاز، کارت راهنما را برای چند تمرین اول در اختیار آنها قرار می دهیم تا کم کم بتوانند بدون استفاده از کارت راهنما این 

فعالیت را انجام دهند.

تمرین باالی صفحه
دانش آموزان باید ابتدا تفریق ها را به صورت ستوني نوشته و بدون استفاده از ماشین حساب، پاسخ را محاسبه کنند و در خانه 
مربوطه در جدول بنویسند.سپس آنها را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و پاسخ ها را در جدول بنویسند. پاسخ های هر 
ردیف را با هم مقایسه کرده و در ستون نتیجه، یکی از گزینه های "درست" یا " نیاز به بررسی" را انتخاب نمایند. در صورت 

مغایرت  در پاسخ ها و انتخاب گزینه" نیاز به بررسی" ، عملیات آن ردیف را باید مجددا انجام دهند.

صفحه 58: بازي و ریاضي
دستورالعمل را براي دانش آموزان مي خوانیم و با ذکر یک مثال »همه رقم هاي تکراري« را به دانش آموزان توضیح 

مي دهیم، یعني در یک عدد، همه رقم ها مثل هم هستند. مثال 5555
براي انجام محاسبات، دانش آموزان از ماشین حساب استفاده نمایند.
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500 ــ2150+ 2586ــ  1342ــ  
 4500

به دانش آموزان می گوییم: همان گونه که می بینید، پاسخ 2222 است که همه رقم های آن تکراری است.

پاسخ جدول به شرح زیر است:

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملی است. 
براي سوال های ارزشيابي مي توان از نمونه تمرين هاي كتاب و نمونه فعاليت ارائه شده در راهنمای تدريس 

استفاده كرد.

 4000  6150  3564  2222
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پول

توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی پول،صفحه 47 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: توانایی بیان ارزش مجموع چند پول
اهداف جزیي

ــ بیان مجموع ارزش 3 پول
ــ استفاده از پول در زندگي روزمره

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ بیان ارزش پول هاي رایج کمتر از ده هزار توماني

ــ بیان مجموع ارزش دو پول
ــ جمع دو عدد چهار رقمي با مضرب 1000 به صورت ذهني

ــ خواندن و نوشتن اعداد پنج رقمی

وسایل مورد نیاز
ــ اسکناس هاي 500، 1000، 2000 و 5000 توماني متناسب با تعداد دانش آموزان

ــ تصاویر پول ها در اندازه و رنگ هاي واقعي )از این تصاویر به ندرت و صرفاً زماني که پول واقعي در دسترس نباشد، استفاده 
شود.(

ــ کاالهاي مختلف )قیمت کاالها متناسب با اهداف درس باشد.(

صفحه 59-60 
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راهنمای تدریس 

فعالیت
دانش آموزان را در گروه هاي 3 نفره قرار مي دهیم.

به هر گروه سه اسکناس مي دهیم و از آنها مي خواهیم ارزش مجموع این پول ها را به تومان بیان کنند.
به عنوان نمونه:

به هر نفر از اعضاي گروه یکي از اسکناس هاي زیر را مي دهیم.

صفحه 59 

هر دانش آموز باید ارزش اسکناس خود را به تومان بیان کند.
در صورتي که دانش آموزی در بیان ارزش پول مشکل داشته باشد، بقیه اعضاي گروه، او را راهنمایي مي کنند.

به دانش آموزان مي گوییم براي این که راحت تر بتوانید مجموع ارزش پول هاي خود را بیان کنید، بهتر است آنها را از بیشتر 
به کمتر مرتب کنید.

با توجه به این که دانش آموزان قبالً جمع ذهني دو عدد را یاد گرفته اند، مي توانند با استفاده از این روش، ابتدا جمع 5000 
و 2000 که می شود 7000 را بیان کنند و سپس 7000 را با 1000 به صورت ذهنی جمع کنند و بگویند 8000 

نکتـه: جمع ها به صورت ذهنی و بدون نوشتن عمليات جمع باشند.

مشابه این فعالیت با ترکیب تمامي حالت هاي3پول به صورت گروهـي و انفرادي با دانش آموزان تمرین می شود.
 از دانش آموزان مي خواهیم صفحه59 کتاب را انجام دهند.

پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت وجود اشکال، مجدداً با پول هاي واقعي تمرین شود.
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فعالیت
در تدریس این صفحه مي توان از روش ایفاي نقش استفاده کرد.

براي استفاده از این روش، چند کاال)قیمت کاالها متناسب با اهداف درس باشد.( به کالس مي آوریم و آنها را قیمت گذاري 
مي کنیم.

به عنوان نمونه:
دفتر 7000 تومان، لیوان 6500 تومان و جعبه دستمال کاغذي 8500 تومان

به هر دانش آموز مقداري پول مي دهیم؛ متناسب با پول ارائه شده، یکي از کاالها را انتخاب کرده و از او مي خواهیم از بین 
پول ها، مبلغ مورد نیاز براي خرید آن کاال را مشخص کند.

باید در نظر داشت پول هایي را که به دانش آموزان مي دهیم، طوري انتخاب کنیم که جمع حداکثر 3 تا از آنها برابر قیمت 
جنس مورد نظر باشد.

به عنوان نمونه: اگر قیمت دفتر را 7000 تومان تعیین کرده ایم، مي توانیم از اسکناس هاي 5000 توماني، 2000 توماني، 
1000 توماني و 500 توماني استفاده کنیم.

بهتر است در شروع آموزش تعداد پول هایي که در اختیار دانش آموزان قرار مي دهیم، زیاد نباشد )حداکثر 4 اسکناس باشد(.
این تمرین را به این شکل با تمام دانش آموزان انجام می دهیم و در صورت مشکل، راهنمایی های الزم را ارائه می کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 60 کتاب را انجام دهند.
ابتدا نام هر تصویر را گفته و قیمت آن را بخوانند)تصاویر دفتر فنری،یک دسته گل،کاله ورزشی( سپس مبلغ آن را از بین 

پول ها جدا کنند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت وجود اشکال، مجدداً با پول هاي واقعي تمرین شود. 

صفحه 60 : تمرین پایین صفحه
فعالیت

تعدادي اسکناس 5000 توماني، 2000 توماني، 1000 توماني و 500 توماني به کالس مي آوریم. به هر دانش آموز 5 اسکناس 
مي دهیم و از او مي خواهیم، طبق دستورالعمل )با استفاده از 3 پول( مبلغ خواسته شده را از بین پول ها انتخاب کند.

صفحه 60 

در ابتدای آموزش با ارائه تمرین های ساده تر به دانش آموزان در آنها  احساس موفقیت ایجاد کنید 
تا عزت نفس شان افزایش یافته و انگیزه آنان برای یادگیری افزایش یابد.



101

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

دانش آموزان را به گروه هاي2 يا 3 نفره تقسيم می كنيم و پول هايي )متناسب با اهداف درس( را در 
اختيار آنها قرار می دهيم و از آنها می خواهيم، چند مجموعه را با 3 اسكناس بسازند و مبلغ آن را بنويسند.
     براي اطمينان از تصادفي نبودن پاسخ ها، از هر گروه می خواهيم پاسخ را توضيح دهند. به عنوان نمونه: 
براي 9000 تومان، آنها مي گويند از  يك اسكناس 5000 توماني و 2 اسكناس 2000 توماني استفاده كردم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملي است.
ارزشيابي عملي

ــ 3 اسكناس )متناسب با اهداف درس( در اختيار دانش آموز قرار مي دهيم و از او مي خواهيم مجموع 
ارزش آنها را بيان كند.

ــ 5 پول )متناسب با اهداف درس( در اختيار دانش آموز قرار مي دهيم و از او مي خواهيم طبق دستورالعمل 
ما، يك مجموعه را بسازد.

مجموعه ها را  بايد طوري انتخاب كنيم كه دانش آموز بتواند آن را حداكثر با 3 پول بسازد. مانند: 7000 
تومان كه دانش آموز مي تواند يك اسكناس 5000 توماني و يك اسكناس 2000 توماني را انتخاب كند يا 

از يك اسكناس 5000 توماني و دو اسكناس 1000 توماني استفاده كند.
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ضرب

توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی چهار عمل اصلی، صفحه 57 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: ضرب اعداد ) بدون استفاده از ماشین حساب (
اهداف جزیي

ــ ضرب یک عدد حداکثر 2 رقمي در یک عدد یک رقمي 
ــ کاربرد ضرب در حل مسایل زندگي روزمره

  
 مفاهیم پیش نیاز

ــ خواندن و نوشتن اعداد
ــ آشنایی با مفهوم ضرب

ــ توانایي انجام ضرب دو عدد یک رقمي

وسایل مورد نیاز
ــ وسایل موجود در محیط

راهنمای تدریس

صفحه 61-64 

ابتدا با یک بحث گروهي در مورد کاربرد مفهوم ضرب در زندگي روزمره تدریس را شروع مي کنیم. 
به عنوان نمونه: گاهي اوقات هنگام خرید کاال، چند تا از آن کاال را مي خریم. مثالً من دیروز، براي پسرم 10 دفتر خریدم. 
آیا شما هم مي توانید چند مثال بزنید، دانش آموزان با هدایت مربي به مواردي مانند خرید 5 نان لواش، 3 کیلو پرتقال، 2 

بسته ماکاروني و... اشاره مي کنند،
سپس مي گوییم، زماني که از کاالیی چند تا مي خریم، براي این که بتوانیم قیمت آنها را حساب کنیم، قیمت یک کاال را 

در تعدادي که خریده ایم، ضرب مي کنیم. 
به عنوان نمونه: اگر قیمت هرنان لواش300 تومان باشد، براي خرید6 نان لواش،6 را در300 ضرب مي کنیم.
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صفحه 61 

صفحه 62 

صفحه 63 

تصویر عنواني
توجه دانش آموزان را به تصویر صفحه 61 کتاب جلب مي کنیم و از آنها مي پرسیم:

در این تصویر چند نیمکت مي بینید؟   6 نیمکت
در هر نیمکت چند دانش آموز مي تواند بنشیند؟   سه دانش آموز 

پس با ضرب تعداد نیمکت ها در تعداد دانش آموزان یعني 6 در 3 مي توانیم بگوییم:
این کالس جاي 18 دانش آموز دارد.

 سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن »آیا مي دانید« را بخواند و توضیحاتي را به دانش آموزان ارائه مي دهیم.

هدف از این صفحه یادآوري، ضرب هاي اساسي نوع اول است، در صورتي که دانش آموزان در پاسخگویي به صورت ذهني 
مشکل داشته باشند از تکرار و تمرین مستمر استفاده شود. 

از دانش آموزان مي خواهیم، اولین تمرین این صفحه) ضرب های اساسی نوع اول( را انجام دهند.  
صفحه 63: تمرین دوم

فعالیت
ابتدا یک ضرب )به عنوان نمونه 34×2( را با شکل، روي تابلوي کالس نمایش مي دهیم، و از دانش آموزان مي خواهیم حاصل 

را با استفاده از عمل ضرب به دست آورند.
ــ دانش آموزان ضرب مربوط به شکل را مي نویسند و سپس با توجه به پیش دانسته هاي خود، ابتدا عدد 2 را در یکي ها 

و سپس در ده تایي ها ضرب مي کنند.

10

10

10

10

10

10

34
 ×    2

 68

پس از تکرار و تمرین کافي در این مرحله از دانش آموزان مي خواهیم تمرین دوم این صفحه را انجام دهند. پاسخ هاي آنان 
را بازبیني کرده و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.
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صفحه 63: مسئله
از دانش آموزان مي خواهیم مسایل این صفحه را حل کنند. آنان باید ابتدا مسئله را بخوانند، نکات کلیدي را مشخص کنند، 

راه حل مناسب را انتخاب کنند و سپس ضرب مربوط را نوشته و انجام دهند.

فعالیت
براي آموزش ضرب یک عدد دو رقمي در یک رقمي با انتقال، ابتدا یک ضرب )به عنوان نمونه 2× 16 ( را با شکل روي تابلوي 
کالس نمایش مي دهیم و از دانش آموزان مي خواهیم حاصل را با استفاده از عمل ضرب به دست آورند. دانش آموزان ضرب 
مربوط به شکل را مي نویسند و سپس با توجه به پیش دانسته هاي خود، ابتدا عدد 2 را در یکي ها و سپس در ده تایي ها 

ضرب مي کنند.

چالش ها و راهكارها:
در صورتي كه دانش آموزان در تشخيص راه حل مناسب براي حل مسايل ضرب مشكل داشته 

باشند، بايد مجدداً مفهوم ضرب از مرحله  مجسم آموزش داده شود.

صفحه 64 

هنگام ضرب در یکي ها، دانش آموزان متوجه مي شوند که حاصل ضرب بیشتر از 10 مي شود. بنابراین یک دسته ده تایي 
جدا مي کنند و پس از ضرب عدد 2 در ده تایي ها، این دسته را با حاصل ضرب ده تایي ها جمع مي کنند)دانش آموزان در 

صورت اشکال مي توانند این عملیات را به صورت مجسم انجام دهند(.

10

10
10
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16
 ×    2

 

16
 ×    2

 

1
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از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 64 کتاب را انجام دهند.
براي انجام تمرین این صفحه، ابتدا با استفاده از شکل باالي صفحه، مجدداً نحوه انجام ضرب یک عدد دو رقمي در یک عدد 

یک رقمي با انتقال را آموزش مي دهیم و سپس از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي ضرب را انجام دهند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت لزوم راهنمایي هاي الزم را ارائه مي دهیم.

صفحه 64: مسئله
براي حل مسائل این صفحه مي توان توصیه های آموزشی  ارائه شده برای حل مسئله، صفحه 63 این کتاب را براي 

دانش آموزان، بازگو کرد.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث كتبي است. براي سواالت ارزيابي كتبي مي توان از تمرين ها و مسايل مشابه كتاب 
استفاده كرد.
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توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی ماشین حساب، صفحه 74 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: انجام محاسبات چهارعمل اصلی با ماشین حساب
اهداف جزیي

ــ انجام ضرب دو عدد با ماشین حساب
ــ حل مسائل با استفاده از ماشین حساب

  
 مفاهیم پیش نیاز

ــ خواندن و نوشتن اعداد به فارسي
ــ خواندن و نوشتن اعداد با ارقام انگلیسی به فارسی

ــ نمایش اعداد با ماشین حساب
ــ خواندن اعداد از روي ماشین حساب به فارسي

ــ آشنایی با مفهوم ضرب
ــ نشان دادن عالمت   ×  و  =   روي ماشین حساب

وسایل مورد نیاز
ــ ماشین حساب 

ــ کاالهای واقعی با برچسب قیمت

راهنمای تدریس

فعالیت
به هر دانش آموز یک ماشین حساب می دهیم؛ سپس یک مسئله ضرب روی تابلوی کالس  می نویسیم.

به عنوان نمونه:
در یک کارتن، 24 قوطی رب گوجه فرنگی هست.

صفحه 65-66 

صفحه 65 

ضرب با ماشین حساب
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در 9 کارتن چند قوطی رب گوجه فرنگی وجود دارد؟
به کمک دانش آموزان، راه حل مسئله را بیان کرده و عبارت ضرب را روی تابلوی کالس می نویسیم. یعنی = 9×24 و 

می گوییم: جواب این ضرب را با ماشین حساب محاسبه کنید. پس:
ــ ابتدا 24 را با ماشین حساب نمایش دهید.

ــ عالمت ضرب را بزنید.
ــ عدد 9 را بزنید.

ــ عالمت مساوی را بزنید.
ــ عدد روی ماشین حساب را بخوانید. این عدد تعداد قوطی های رب یک کارتن را نشان می دهد.

یک کاربرگ که درآن تعـدادی ضرب )یک عدد دورقمی در یک رقمی( نوشته ایـم؛ به دانش آمـوزان می دهیم و از آنها 
می خواهیم، حاصل ضرب ها را با ماشین حساب محاسبه کنند.

کار دانش آموزان را در حین انجام فعالیت بررسی کرده و از آنها می خواهیم روش محاسبه خود را توضیح دهند و بازخورد 
الزم را ارائه می دهیم. همچنین می توانیم کارت راهنما )مانند نمونه( را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم که هنگام کار با 

ماشین حساب از آن استفاده نمایند تا یادگیری آنها تثبیت شود.

نکتـه: بعد از بيان هر يك از مراحل فوق، دانش آموز آن عمل را انجام داده، درستی كار او را بررسی 
می كنيم و سپس مرحله بعدی را مطرح می كنيم.

کارت راهنما )ضر ب دو عدد با ماشین حساب(

 ابتدا عدد اول را روی ماشین حساب نمایش دهید.
 عالمت ضرب را بزنید.

 عدد دوم را بزنید.
 عالمت مساوی را بزنید.

 جواب ضرب ر ازا روی ماشین حساب بخوانید.

از دانش آموزان می خواهیم، صفحه 65 کتاب را انجام دهند.
برای انجام این صفحه، دانش آموزان ابتدا، مسئله ارائه شده در باالی صفحه را بخوانند، عملیات ضرب را با ماشین حساب انجام 

دهند و درستی پاسخ خود را با عدد نوشته شده در ماشین حساب یا حاصل ضرب نوشته شده، مقایسه کنند.
سپس تمرین های ضرب این صفحه را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند.

صفحه 65: حل مسئله
برای انجام مسئله های ضرب، دانش آموزان باید در انجام محاسبات با ماشین حساب مهارت الزم را داشته باشند. همچنین 
مفهوم ضرب را به درستی درک کرده و مراحل حل مسئله را بخوبی بدانند؛ یعنی مسئله را بخوانند، نکات کلیدی را مشخص 
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کرده، راه حل مناسب را انتخاب کنند و سپس محاسبات را با ماشین حساب انجام دهند.
پاسخ های دانش آموزان را بازبینی کرده، مشکالت دانش آموزان را در هرمرحله بررسی می کنیم و در صورت لزوم 

راهنمایی های الزم را ارائه می دهیم.

صفحه 66 

دراین صفحه دانش آموزان، ضرب یک عدد سه رقمی در یک رقمی را با ماشین حساب تمرین می کنند.
در تمرین اول دانش آموزان دو عدد را با استفاده از ماشین حساب ضرب کرده و حاصل ضرب را می نویسند.

فعالیت
کاالهایی را مانند نمونه زیر به کالس می آوریم. )کاالها را قبالً قیمت گذاری می کنیم.(

3 دفتر )قیمت هر دفتر 950 تومان(، 5 مداد )قیمت هر مداد 680 تومان(، 2 پاک کن )قیمت هر پاک کن 870 تومان( و  
)بدیهی است قیمت ها واقعی نیست.(

یکی از دفترها را به دانش آموزان نشان می دهیم و می گوییم:
قیمت یک دفتر 950 تومان است.

سپس 3 تا دفتر را نشان داده و می پرسیم، برای این که بدانیم قیمت این 3 دفتر چقدر است، باید چه عملی را انجام دهیم؟
پاسخ های دانش آموزان را هدایت می کنیم تا بگویند، ضرب می کنیم.

از دانش آموزان می خواهیم ضرب را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و پاسخ خود را بگویند. در صورتی که پاسخ 
دانش آموزی نادرست بود، علت را بررسی کرده و بازخورد الزم را ارائه می کنیم.

همین فعالیت را با بقیه کاالها )مداد، پاک کن و ....( نیز انجام می دهیم.
پس از تکرار و تمرین کافی از دانش آموزان می خواهیم تمرین 2 صفحه 66 را انجام دهند.

برای انجام این تمرین، دانش آموزان، با استفاده از ماشین حساب قیمت هر کاال را در تعداد آن ضرب کرده و حاصل ضرب 
را در جای خالی می نویسند.

پاسخ های آنها را بازبینی کرده و بازخورد الزم را ارائه می دهیم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملی است. 
براي سوال های ارزشيابی مي توان از نمونه تمرين های كتاب و يا نمونه فعاليت های ارائه شده در 

روش تدريس استفاده كرد.
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توصیه های آموزشی
1ـ با توجه به این که تقارن در بعضي از فعالیت هاي کارگاهي )مانند نقشه خواني در قالي بافي و گلدوزي( کاربرد دارد، 
پیشنهاد مي شود دانش آموزان در رنگ آمیزي براساس خط تقارن، ردیف به ردیف عمل کنند. بدیهي است از نظر دانش 

ریاضي، دانش آموزان مي توانند از هر راه صحیح دیگري براي تکمیل نیمه دوم شکل متقارن استفاده کنند.
2ـ براي درک الگوهاي متقارن دانش آموزان بهتر است از راهبرد شمارش استفاده کنند.

هدف کلي: آشنایی با مفهوم تقارن
اهداف جزیي

ــ تشخیص شکل هاي متقارن
ــ تشخیص خط تقارن

ــ تکمیل نیمه  شکل براساس خط تقارن

  
 مفاهیم پیش نیاز

ــ تشخیص جهت ها )باال، پایین، چپ، راست(
ــ تشخیص رنگ هاي مختلف

ــ مفهوم نصف یا نیمه شکل

وسایل مورد نیاز
ــ مداد رنگي

ــ تصاویر اشکال هندسی دوربری شده

صفحه 67-70 

تقارن
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صفحه 67 

صفحه 68 

صفحه 69 

راهنمای تدریس

تصویر عنواني
توجه دانش آموزان را به تصویر عنواني جلب کرده و از آنها مي خواهیم به دو نیمه ي شکل توجه کنند و با پرسش و پاسخ 

به این نتیجه برسند که دو نیمه ي این قالي شبیه هم یعني »متقارن« است.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم متن »آیا مي دانید« را بخواند و توضیحات الزم را به آنها ارائه می کنیم.

فعالیت
دانش آموزان را گروه بندي مي کنیم و به هر گروه تصویر دو شکل هندسي مي دهیم. شکل ها دور بریده شده و توسط 

خط چین دو قسمت شده است؛ در یکي از شکل ها خط چین، خط تقارن است و در دیگري نیست. 

  

از دانش آموزان مي خواهیم، هر شکل را از روي خط چین، تا کرده و بگویند در کدام شکل، دو نیمه کامالً شبیه هم هست 
و در کدام شکل، شبیه هم نیست؟ سپس به دانش آموزان مي گوییم در شکل هایي که دو نیمه مثل هم هستند؛ خط چین 

خط تقارن است.
از دانش آموزان مي خواهیم به شکل هاي صفحه 68 توجه کرده و بگویند چرا در هر شکل، خط چین، خط تقارن است.

سپس یکي از دانش آموزان متن داخل کادر پایین صفحه را خوانده و توضیحات الزم را ارائه مي دهیم.

به هر کدام از دانش آموزان یک برگه که روي آن شکلي مانند نمونه رسم کرده ایم، مي دهیم و نمونه بزرگ تر آن را هم به 
روي تابلوي کالس نصب مي کنیم.
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طریقه رنگ آمیزي نیمه دوم شکل را به شرح زیر به دانش آموزان توضیح مي دهیم.
از باالي شکل به اولین ردیف رنگ شده اشاره مي کنیم و به کمک آنها از راست به چپ تعداد خانه هاي آبي را مي شماریم 

و از دانش آموزان مي خواهیم بعد از خط تقارن دو خانه را آبي کنند.
سپس به ردیف بعدي اشاره کرده و آنها را راهنمایي مي کنیم تا با شمارش تعداد خانه هاي سبز رنگ )یک خانه(، یک خانه 

بعد از خط تقارن را  سبز کنند، سپس با شمارش تعداد خانه هاي قرمز )دو خانه( دو خانه بعدي را قرمز کنند.
در ردیف بعدي، به همین ترتیب، خانه هاي رنگي به تفکیک شمرده و رنگ آمیزي مي شود.

یعني یک آبي، یک قرمز و یک سبز
در هر ردیف کار دانش آموزان را بررسي مي کنیم و پس از اطمینان از درستي پاسخ، از آنها مي خواهیم ردیف بعدي را انجام 

دهند.
از دانش آموزان مي خواهیم اولین تمرین این صفحه را انجام دهند، در صورت نیاز تمرین هاي مشابه دیگري )خط تقارن 

عمودي باشد( را به دانش آموزان ارائه می کنیم.

صفحه 69: تمرین دوم
در این تمرین خط تقارن افقي رسم شده است، در این صورت قرینه شکل در پایین  خط تقارن است.

بنابراین دانش آموزان مي توانند، تعداد خانه هاي آبي را شمرده و قرینه آن را در پایین خط تقارن رنگ کنند و یا قرینه یک 
ردیف را با شمارش خانه به خانه به دست آورده، رنگ کنند و سپس همین عمل را در ردیف بعدی انجام دهند.
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صفحه 69: تمرین پایین صفحه
دانش آموزان مطابق دستورالعمل ذکر شده در تمرین باالی صفحه،قرینه این شکل ها را نیز رنگ آمیزی کنند.    

تکرار و تمرین کافي در نمونه باالي صفحه، موجب مي شود تا دانش آموزان قرینه این شکل ها را با اِشکال کمتري به دست 
آورند.

در انجام تمرینات این صفحه، بهتر است دانش آموزان ابتدا تمرین دوم و سوم را انجام دهند. روش انجام این تمرین ها همانند 
روش آموزش صفحه 69 کتاب درسي است.

تصویر پروانه به عنوان »بازي و سرگرمي« در نظر گرفته شود و هنگام انجام آن توسط دانش آموزان، مي توانیم راهنمایي هاي 
الرم را ارائه کنیم.

صفحه 70 

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مفهوم در ارزش يابي هاي مستمر كالس به صورت كتبي مورد توجه قرار گيرد.
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توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی چهار عمل اصلی، صفحه 57 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: تقسیم یک عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی
اهداف جزیي

ــ تقسیم یک عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی )خارج قسمت یک رقمی( و بدون باقیمانده
ــ کاربرد تقسیم در زندگی روزمره

  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ ضرب اعداد یک رقمی در یک رقمی

وسایل مورد نیاز
ــ وسایل و مواد موجود در محیط مانند: شکالت

صفحه 71-72 

صفحه 71 

راهنمای تدریس
ابتدا با ذکر یک مثال درخصوص کاربرد تقسیم در زندگی، تدریس را شروع می کنیم. به عنوان نمونه: می خواهیم با 8 عدد 
تخم مرغ آب پز، 4 ساندویچ درست کنیم. برای این که بدانیم در هر نان چند تخم مرغ بگذاریم از »تقسیم« استفاده 

می کنیم.

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به تصویر این صفحه جلب کرده و با پرسش و پاسخ و با توجه به متن باالی صفحه، توضیحاتی را به 

آنها ارائه می دهیم.
سپس از هر دانش آموز می خواهیم متن باالی صفحه و » آیا می دانید« را بخواند

تقسیم
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فعالیت
تعداد 20 شکالت را به کالس می آوریم و از یکی از دانش آموزان می خواهیم آنها را پنج تا پنج تا بین هم کالسی های خود 

تقسیم کند.
سپس از دانش آموزان می پرسیم:

چند شکالت داشتیم؟ 20 تا
به هر نفر چند شکالت دادیم؟ 5 تا

به چند نفر شکالت دادیم؟ 4 نفر
و عبارت تقسیم را روی تابلو کالس می نویسیم:

20  5 = 4                                                                                
بنابراین می توانیم بگوییم : 20 می شود 4 دسته 5 تایی

از دانش آموزان می خواهیم صفحه 72 کتاب را انجام دهند.
ابتدا توجه دانش آموزان را به تصویر باالی صفحه جلب کرده و از آنها می پرسیم:

چند تخم مرغ داریم: 18 تا
در هر بسته چند تخم مرغ هست؟ 6 تا

چند بسته داریم؟ 3 تا
سپس از دانش آموزان می خواهیم عبارت پایین شکل را بخوانند و زیر نکات کلیدی خط بکشند.

در مرحله بعد از دانش آموزان می خواهیم تمرین اول )شکالت ها( را انجام دهند. برای این کار به آنها می گوییم، ابتدا متن 
پایین شکل را بخوانند، زیر نکات کلیدی خط کشیده، دسته بندی را انجام داده و پاسخ را در جای خالی بنویسند.

جهت تثبیت یادگیری، مشابه این تمرین را به دانش آموزان ارائه می دهیم.
در پایین این صفحه چند تمرین به صورت مجرد ارائه شده است. برای انجام این تمرین ها، دانش آموزان باید در ضرب های 

اساسی تسلط کافی داشته باشند.
پاسخ های دانش آموزان را بازبینی کرده و بازخورد الزم را ارائه می دهیم.

حل مسئله پایین صفحه و مسایل مشابه، دانش آموزان را با کاربرد تقسیم در زندگی آشنا می کند.

صفحه 72 
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صفحه 73 

هدف کلي: تقسیم اعداد با باقیمانده
اهداف جزیي

ــ توانایي تقسیم یک عدد دو رقمي بر یک رقمي )خارج قسمت یک رقمي( با باقیمانده
ــ معرفي نماد تقسیم، خارج قسمت و باقیمانده
ــ کاربرد تقسیم در حل مسایل زندگي روزمره  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ ضرب هاي اساسي )ضرب دو عدد یک رقمي(

ــ تقسیم یک عدد دو رقمی بر یک رقمي )خارج قسمت یک رقمي( بدون باقیمانده

وسایل مورد نیاز
ــ وسایل موجود در محیط )دکمه، مهره، چینه و ... (

ــ وسایل آهن ربایي

راهنمای تدریس

صفحه 73-78 

 فعالیت 1
14 وسیله )وسایلی که پشت هر یک از آنها آهنربا چسبانده شده است ( را روي تابلو کالس نصب مي کنیم و از یکي 

از دانش آموزان مي خواهیم آنها را به دسته هاي 4 تایي تقسیم کند. 
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می پرسیم:
چند مهره داشتیم:   14 تا

به دسته هاي چند تایي تقسیم کردیم:  4 تایي
چند دسته شد؟  3 دسته

چند مهره باقي ماند:  2 مهره
پس مي توانیم بگوییم:

14 برابر است با 3 دسته 4 تایي و 2 تا یکي
و این عبارت را روي تابلوي کالس مي نویسیم.

همین فعالیت را با مثال هاي مختلف با تمام دانش آموزان انجام مي دهیم.

فعالیت 2
به هریک از دانش آموزان 7 مهره ) یا هر وسیله دیگر در دسترس( مي دهیم و از آنها مي خواهیم، مهره ها را به دسته هاي 
2 تایي تقسیم کنند. عبارت" 7 برابراست با  .......... دسته 2 تایي و .......... یکي" را هم روي تابلوي کالس مي نویسیم و بعد از 

دسته بندي مهره ها توسط دانش آموزان، به کمک آنها جاهاي خالي عبارت فوق را تکمیل مي کنیم.
7 برابر است با 3 دسته 2 تایي و 1 یکي

این فعالیت را با وسایل مختلف و در قالب مثال هاي دیگر با دانش آموزان تمرین مي کنیم تا تسلط کافي را به دست آورند.

فعالیت 3
در این مرحله آموزش را در مرحله نیمه مجسم ادامه مي دهیم؛

به عنوان نمونه:
شکل زیر را روي تابلو کالس رسم مي کنیم و به دانش آموزان مي گوییم مي خواهیم این شکل را مانند نمونه، دسته بندي 

کنیم. 

ابتدا به کمک دانش آموزان تعداد کل مربع ها را مي شماریم و عبارت " 17 برابر است با .......... " را روي تابلو مي نویسیم؛ 
سپس تعداد "عضوهاي یک دسته" را با آنها شمرده و عبارت فوق را کامل کرده و زیر شکل مي نویسیم.

 یعني 17 برابراست با .......... دسته 5 تایي و .......... یکي
از یکي از دانش آموزان مي خواهیم دسته بندي )5 تا 5 تا( را انجام داده و جاهاي خالي را کامل کند.
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این فعالیت را با تمامي دانش آموزان در قالب اشکال و مثال هاي 
مختلف تمرین مي کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 73 کتاب را انجام دهند.
آنها تمرین باالي صفحه را مانند"فعالیت 2" به صورت عملي انجام 
می دهند. یعني به هر دانش آموز 9 مهره مي دهیم و از آنها مي 
خواهیم مهره ها را به "دسته هاي 2 تایي" تقسیم کنند و جاهاي 

خالي را کامل کنند.
سپس تمرین هاي بعدي را انجام دهند. در صورت نیاز، دستورالعمل را به آنها توضیح می دهیم که ابتدا تعداد دسته نمونه را 
بشمارید و بقیه اشکال را به همان تعداد تقسیم کنید و سپس جاهای خالی را پر کنید. در پایان، کار دانش آموزان را بازبینی 

و راهنمایی های الزم ارائه می شود.

صفحه 74 

صفحه 75 

تمرین هاي این صفحه مانند صفحه 73 است. هدف از ارائه این صفحه، انجام تمرین هاي بیشتر جهت درک مفهوم بهتر 
تقسیم مي باشد.

پس از انجام این صفحه، پاسخ هاي دانش آموزان را کنترل کرده و بازخورد الزم را ارائه مي کنیم.

شکل زیر را روي تابلوي کالس رسم مي کنیم و از یکي از دانش آموزان مي خواهیم شکل را به دسته هاي 4 تایي تقسیم 
کرده و عبارت پایین شکل را کامل کند.

سپس نماد "تقسیم با باقیمانده" را به دانش آموزان معرفي مي کنیم و مي گوییم این تقسیم را به این صورت مي نویسیم: 
 

و طریقه انجام تقسیم را توضیح مي دهیم. یعني، ضمن اشاره به تعداد عضوهاي هر دسته، مي پرسیم:
شکل را به دسته هاي چندتایي تقسیم کردیم؟ 4 تایي 

چند دسته 4 تایي؟

11 4
   

17 برابراست با 3 دسته 5 تایي و 2 یکي

11 برابر است با 2 دسته 4 تایي و 3 یکي
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ضمن اشاره به تعداد دسته ها، پاسخ )یعنی 2( را مي نویسیم.
                   

در مرحله بعد مي گوییم، 2، چهار تا مي شود، 8 تا ) 8 را روی تصویر هم نشان می دهیم(. پس 8 را زیر 11 مي نویسیم و از 
آن کم مي کنیم و باقیمانده را می نویسیم)تعداد مهره های باقیمانده را نیز روی شکل نشان می دهیم(.

در نهایت خارج قسمت و باقیمانده را به دانش آموزان معرفي مي کنیم. دانش آموزان باید بیاموزند که خارج قسمت، تعداد 
دسته هاست. نمونه این فعالیت را با تک تک دانش آموزان، روي تابلو کالس تمرین مي کنیم و از دانش آموزان مي خواهیم 

صفحه 75 کتاب را انجام دهند.
براي انجام این صفحه، توجه دانش آموزان را به تصویر باالي صفحه جلب نموده و یک بار دیگر با استفاده از شکل؛ مفهوم 

تقسیم، نماد، خارج قسمت و باقیمانده را یادآوري کرده و از دانش آموزان مي خواهیم تمرین پایین صفحه را انجام دهند.

11 4
   2

11
8 ــ 

3

4
   2 خارج قسمت

باقي مانده

صفحه 76 

صفحه 77 

تمرین هاي این صفحه، مانند صفحه 75 است. دانش آموزان باید با توجه به مقسوم علیه )البته به دانش آموزان فقط 
خارج قسمت و باقیمانده را معرفي مي کنیم و اشاره اي به واژه مقسوم علیه نمي کنیم(، شکل را دسته بندي کرده و 
از روي شکل )تعداد دسته ها( خارج قسمت را پیدا کرده و بنویسند. پس از انجام تفریق باقیمانده را محاسبه نمایند و 
با شکل های باقیمانده در تصویر مطابقت دهند. در این صفحه هم بهتر است دانش آموزان واژه خارج قسمت و باقیمانده را 

جلوی اعداد بنویسند.

در این صفحه به دانش آموزان انجام تقسیم در مرحله مجرد )بدون استفاده از وسیله و شکل( را آموزش مي دهیم.
یک عبارت تقسیم روي تابلوي کالس مي نویسیم. به عنوان نمونه:

   

23 5
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و می پرسیم:
پس عبارت ضرب مناسب کدام است؟

دانش آموزان به  20= 5 ×4 اشاره می کنند. دور این عبارت را خط می کشیم و می گوییم:
 23 برابر است با 4 بسته 5 تایي، خارج قسمت مي شود 4 و ادامه تقسیم را توضیح مي دهیم و باقیمانده را محاسبه می کنیم.

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 77 کتاب را باز کنند.
براي انجام تمرین های این صفحه، توجه دانش آموزان را به نمونه ارائه شده در باالي صفحه جلب نموده و یک بار دیگر 
طریقه انجام تقسیم و پیدا کردن خارج قسمت را توضیح مي دهیم و از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي این صفحه را 

انجام دهند.
مسئله پایین صفحه به منظور کاربرد مفهوم تقسیم در زندگي روزمره ارائه شده است. دانش آموزان مسئلله را مي خوانند، 

نکات کلیدي را مشخص کرده و تقسیم را انجام مي دهند.

23
20 ــ 

3

5
   4

به دانش آموزان مي گوییم، براي پیدا کردن خارج قسمت و با توجه به تعداد دسته ها) یعنی 5(، اعداد را از یک در 5 ضرب 
مي کنیم تا حاصل ضرب نزدیک به 23 و کوچکتر از آن را پیدا کنیم. این عمل را همراه دانش آموزان انجام داده و ضرب ها 

5 = 5  × 1را روي تابلوي کالس مي نویسیم:
2 ×  5 = 10
3 ×  5 = 15
4 ×  5 = 20
5 ×  5 = 25

چالش ها و راهكارها

دانش آموزان براي اين كه بتوانند خارج قسمت تقسيم را در مرحله مجرد به دست آورند بايد در ضرب هاي 
اساسي )ضرب دو عدد يك رقمي( تسلط كامل داشته باشند. در صورتي كه دانش آموزي در اين بخش مشكل 
داشته باشد، مي توانيم جدول ضرب های اساسي را با پاسخ، در اختيار او قرار دهيم تا بتواند خارج قسمت 
مناسب را با استفاده از اين جدول به دست آورد ولي بايد در نظر داشت، دانش آموز در انجام تمرين هاي 

كالسي مي تواند از اين جدول استفاده كند ولي در ارزشيابي مجاز نيست.
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صفحه 78 
مسئله هاي این صفحه به منظورکاربرد مفهوم تقسیم درزندگي روزمره ارائه شده است. دانش آموزان مسئله را مي خوانند، 
نکات کلیدي را مشخص مي کنند و  مسئله را به زبان خود بیان می کنند، راه حل را تشخیص می دهند و تقسیم را انجام 

مي دهند. 
مسئله 2 و 4تقسیم بدون باقیمانده است. دانش آموزان در انتخاب نماد تقسیم  ÷  یا    مختارند

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي است. 
براي سوال های ارزشيابي مي توان از مشابه تمرين هاي كتاب استفاده كرد.
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توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی کار با ماشین حساب، صفحه 74  این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: انجام چهار عمل اصلی با ماشین حساب
اهداف جزیي

ــ توانایي انجام تقسیم دو عدد بدون باقیمانده با استفاده از ماشین حساب
ــ استفاده از ماشین حساب در حل مسایل زندگي روزمره

  
 مفاهیم پیش نیاز

ــ خواندن و نوشتن اعداد به فارسي
ــ خواندن و نوشتن اعداد با ارقام انگلیسی، به فارسی

ــ نمایش اعداد روي ماشین حساب

ــ خواندن اعداد از روي ماشین حساب به فارسي
ــ درک مفهوم تقسیم براي استفاده از ماشین حساب در حل مسایل

ــ نشان دادن نماد )÷( و عالمت )=( روي ماشین حساب

راهنمای تدریس

صفحه 79-80 

صفحه 79 
فعالیت

به هر دانش آموز یک ماشین حساب می دهیم، سپس یک مسئله تقسیم بدون باقیمانده روی تابلو کالس می نویسیم.
به عنوان نمونه:

می خواهیم 48 لیوان را در جعبه های 4 تایی بسته بندی کنیم.
برای این که بدانیم چند جعبه الزم داریم، چه عملی را انجام می دهیم؟

به کمک دانش آموزان، راه حل مسئله را بیان کرده و عبارت تقسیم را روی تابلو می نویسیم. 
یعنی = 4 ÷  48 و می گوییم، این تقسیم را با ماشین حساب انجام دهید. پس:

تقسیم با ماشین حساب



122

ــ ابتدا 48 را با ماشین حساب نشان دهید.
ــ عالمت تقسیم را بزنید.

ــ عدد 4 را بزنید.
ــ عالمت مساوی را بزنید.

ــ عدد روی ماشین حساب را بخوانید. 
این عدد تعداد جعبه ها را نشان می دهد. بعد از بیان هر یک از مراحل فوق، دانش آموز آن عمل را انجام داده، درستی کار 

او را بررسی می کنیم و سپس مرحله بعدی را مطرح می کنیم.
یک کاربرگ که در آن تعدادی تقسیم )یک عدد دو رقمی بر یک رقمی، بدون باقیمانده( نوشته ایم، به دانش آموزان 

می دهیم و از آنها می خواهیم، تقسیم ها را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند.
کار دانش آموزان را در حین انجام فعالیت بررسی کرده و از آنها می خواهیم روش محاسبه خود را توضیح دهند و بازخورد 
الزم را ارائه می دهیم. همچنین می توانیم کارت راهنما )مانند نمونه( را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم که هنگام کار با 

ماشین حساب از آن استفاده نمایند تا یادگیری آنها تثبیت شود.

کارت راهنما )تقسیم دو عدد با ماشین حساب(

 ابتدا عدد اول را روی ماشین حساب نمایش دهید.
 عالمت تقسیم را بزنید.

 عدد دوم را بزنید.
 عالمت مساوی را بزنید.

 جواب تقسیم را از روی ماشین حساب بخوانید.

از دانش آموزان می خواهیم صفحه 79 کتاب را انجام دهند.
برای انجام این صفحه، دانش آموزان ابتدا مسئله ارائه شده در باالی صفحه را بخوانند، عملیات تقسیم را با ماشین حساب 

انجام دهند و درستی پاسخ خود را با عدد نوشته شده در ماشین حساب یا جواب تقسیم نوشته شده، مقایسه کنند.
سپس تمرین های این صفحه را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند.

صفحه 79: حل مسئله
برای انجام مسئله های تقسیم، دانش آموزان باید در انجام محاسبات با ماشین حساب مهارت الزم را داشته باشند. همچنین 
مفهوم تقسیم را به درستی درک کرده و مراحل حل مسئله را به خوبی بدانند؛ یعنی مسئله را بخوانند، نکات کلیدی را 

مشخص کرده، راه حل مناسب را انتخاب کنند و سپس محاسبات را با ماشین حساب انجام دهند.
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صفحه 80 
در این صفحه، دانش آموزان تقسیم یک عدد 3 رقمی بر یک رقمی بدون باقیمانده را با ماشین حساب تمرین می کنند.

راهنمای تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 79 است.
برای تکمیل جاهای خالی دانش آموزان مقدار پول را بر قیمت کاال تقسیم نموده و پاسخ را در جای خالی می نویسند.

پاسخ های دانش آموزان را بازبینی کرده و بازخورد الزم را ارائه می دهیم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت عملی است. 
براي سوال های ارزشيابي مي توان از نمونه تمرين هاي كتاب و نمونه تمرين های ارائه شده در راهنمای 

تدريس استفاده كرد.
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توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی تمرین های دوره ای، صفحه 78 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: مروری بر مطالب آموخته شده
اهداف جزیي

ــ اندازه گیري طول
ــ تبدیل واحد متر به سانتي متر

ــ تقارن )تکمیل نیمه دیگر شکل با توجه به خط تقارن(
ــ جمع 3 پول

ــ مفهوم تفریق و کاربرد آن در زندگي روزمره
ــ تفریق دو عدد سه رقمي بدون استفاده از ماشین حساب

ــ تفریق دو عدد چهار رقمي )با مضرب هزار( بدون استفاده از ماشین حساب
ــ مفهوم ضرب و کاربرد آن در زندگي روزمره

ــ انجام چهار عمل اصلي با ماشین حساب
ــ خواندن ساعت و کاربرد آن در زندگي روزمره

تمرین های دوره ای2
تمرین 1

ــ ابتدا یک توضیح کلي در ارتباط با تمرین، به دانش آموزان مي دهیم و از آنها مي خواهیم، تمرین را یک بار به طور کامل   
بخوانند.                 

ــ در مرحله بعد از آنها مي خواهیم تمرین را گام به گام خوانده و انجام دهند. یعني:
ــ طول و عرض را روي تصویر اندازه گرفته و درجاهاي خالي مربوطه بنویسند.   

عرض = 5 سانتي متر طول = 7 سانتي متر  
ــ با توجه به خط تقارن، قسمت رنگ نشده را رنگ کنند.

ــ دانش آموزان ارزش مجموع 3 پول را با هم درجاي خالي اول مي نویسند )یعني 9000 تومان(.

صفحه 81

تمرین های دوره ای) 2 (
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صفحه 82

ــ در مرحله بعد دانش آموزان قیمت نقشه )8500 تومان( را از مبلغ پول ها )9000 تومان( کم مي کنند و پاسخ را درجاي 
خالي مي نویسند.   یعني 500 تومان پس گرفت.

در انجام تمام مراحل، به کار دانش آموزان نظارت مي کنیم و در صورت لزوم راهنمایي الزم را ارائه مي دهیم. دانش آموزان 
براي انجام تفریق مي توانند از ماشین حساب استفاده کنند.

تمرین 2
دانش آموزان مسئله را مي خوانند و با توجه به قیمت هر بستني و تعداد آنها، از عمل ضرب استفاده مي کنند.

آنها براي انجام ضرب مي توانند از ماشین حساب استفاده کنند.
دانش آموزان در نوشتن عبارت ضرب مختارند ولي چون یکي از اهداف تمرین هاي دوره اي، کاربرد ریاضي در زندگي روزمره 

است بهتر است بدون نوشتن عمل ضرب این تمرین را انجام دهند.

تمرین 3
در این تمرین، دانش آموزان مسئله را می خوانند، نکات کلیدی را مشخص می کنند،تقسیم را انجام داده و تعداد بسته ها 

را محاسبه می کنند.
آنها برای انجام تقسیم از ماشین حساب استفاده می کنند.

دانش آموزان در نوشتن عبارت تقسیم مختارند ولی چون یکی از اهداف تمرین های دوره ای، کاربرد ریاضی در زندگی روزمره 
است، بهتر است بدون نوشتن عملیات تقسیم ، این تمرین را انجام دهند.

تمرین 4
در این تمرین، منظور از 7 متر موکت، طول موکت خریداري شده است. بنابر این دانش آموزان جمله را خوانده، 7 متر را به 

سانتی متر تبدیل کرده و در جای خالی می نویسند.

تمرین 5
در این تمرین نیز مانند تمرین 4، دانش آموزان جمله را خوانده، متر را به سانتی متر تبدیل کرده و پاسخ را در جای خالی 

می نویسند.
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تمرین 6
دانش آموزان باید این تفریق ها را بدون استفاده از ماشین حساب انجام دهند.

تمرین 7
دانش آموزان مسئله را خوانده، نکات کلیدی را مشخص کرده و مقدار پول هادی را از قیمت آبرنگ کم می کنند.

تمرین 8
دانش آموزان باید این ضرب ها را بدون استفاده از ماشین حساب انجام دهند.

صفحه 82: ریاضي در زندگي من 
در این تمرین، هر دانش آموز، زمان انجام فعالیت هاي روزانه خود را در جای خالي مي نویسد.

با توجه به اهمیت »خواندن ساعت« در زندگي روزمره و لزوم انجام به موقع فعالیت ها، مشابه این تمرین را با فعالیت هاي 
دیگر دانش آموز در زندگی روزمره طرح می کنیم.
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توصیه های آموزشی)ساعت(
توصیه های آموزشی زمان(ساعت)، صفحه 51 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: آشنایی با مفهوم زمان
اهداف جزیي

ــ درک تقریبي از مفهوم یک دقیقه

ــ کاربرد مفهوم دقیقه در زندگي روزمره

   مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن ساعت

وسایل مورد نیاز
ــ کرونومتر

ــ ساعت با عقربه ثانیه شمار
ــ ساعت آموزشي

راهنمای تدریس

صفحه 83-88 

صفحه 83 
تصویر عنوانی

توجه دانش آموزان را به تصویر صفحه عنواني جلب نموده و از آنها مي خواهیم متن باالی صفحه را بخوانند و درباره تصویر 
با هم گفت و گو کنند. صحبت های آنها را جمع بندی کرده و می گوییم نفر اول، مسیر مسابقه را در یک دقیقه و 20 ثانیه 

دویده است.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم جمله باالي تصویر و » آیا مي دانید« را بخواند.

با توجه به آنکه درک مفهوم ثانیه براي دانش آموزان مشکل است، مي توانیم با استفاده از کرونومتر، طول زمان هایي مانند 
10 ثانیه، 30 ثانیه و ... را به دانش آموزان نشان دهیم.

زمان
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فعالیت 1
یک ساعت با عقربه ثانیه شمار )یا کورنومتر( را به کالس مي آوریم و به دانش آموزان مي گوییم؛ امروز مي خواهیم با مفهوم 

یک دقیقه آشنا شویم.
»چشم هاي خود را ببندید و سرخود را روي میز بگذارید. پس از یک دقیقه من به شما خواهم گفت تا سرتان را از روي میز 
بردارید.«. در پایان یک دقیقه از آنها می خواهیم چشمان خود را باز کنند و می گوییم: شما چشمان خود را یک دقیقه بسته 

بودید.برگفتن عبارت یک دقیقه تاکید می کنیم.
پس از انجام این فعالیت، فعالیت هاي دیگري را براي درک تقریبي مفهوم یک دقیقه پیش بیني مي کنیم. 

مانند: یک دقیقه سکوت، گوش کردن به موسیقي براي یک دقیقه و ...
پس از تمرین کافي و اطمینان از درک تقریبي مفهوم دقیقه، در مرحله بعد به دانش آموزان مي گوییم، براي مدت یک دقیقه 
فعالیتی را انجام دهند. به عنوان مثال: نوشتن از روي یک متن و یا انجام تمرین های یک صفحه از کتاب ریاضی، وقتي 
احساس کردند یک دقیقه تمام شده، فعالیت را متوقف کنند. در صورتي که دانش آموزي زیر یک دقیقه دست از فعالیت 
کشید به او مي گوییم هنوز یک دقیقه به پایان نرسیده است و باید کار را ادامه دهی. در پایان یک دقیقه از دانش آموزان 

مي خواهیم انجام فعالیت را متوقف سازند حتي اگر انجام آن تمام نشده باشد.
در این فعالیت، کنترل زمان یک دقیقه به عهده معلم است. کار بچه ها را بررسي کرده و به هر یک از دانش آموزان بازخورد 

مي دهیم. مثالً تو در یک دقیقه توانستي 2 خط از این متن را بنویسی و ...
از دانش آموزان می خواهیم صفحه 84 کتاب را باز کنند و طبق دستورالعمل و با اعالم ما، به مدت یک دقیقه دست بزنند، 

موزیکی را که از گوشی خود پخش می کنیم، گوش دهند و در نهایت، به مدت یک دقیقه سکوت کنند. 
در هر فعالیت، پایان یک دقیقه را اعالم می کنیم.

فعالیت 2
از هر دانش آموز مي خواهیم فعالیت هاي ارائه شده در تمرین صفحه 84 کتاب را بخواند و با درک تقریبي که از مفهوم 
یک دقیقه به دست آورده است، حدس بزند که»آیا مي تواند هر یک از این فعالیت ها را در یک دقیقه انجام دهد یا خیر«؟

سپس براي انجام هر فعالیت، یک دقیقه به دانش آموزان زمان مي دهیم. )کنترل یک دقیقه به عهده معلم است.( تا بتوانند 
درستي پاسخ خود را امتحان کنند.

در مرحله بعد از دانش آموزان مي خواهیم با خواندن هر فعالیت و استفاده از تجربیات قبلي خود از انجام آن فعالیت ها، 
تمرین باالي صفحه 85 را انجام دهند. پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و در صورت لزوم توضیحات الزم را به آنان ارائه 

می کنیم. مثاًل حمام کردن بیشتر از یک دقیقه طول مي کشد و ...

صفحه 84 

صفحه 85 
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صفحه 85: جدول زیر را کامل کنید
فعالیت

به دانش آموزان مي گوییم امروز از یکي از دانش آموزان مي خواهیم فعالیتی را انجام دهد تا ببینیم این فعالیت کمتر از یک 
دقیقه طول مي کشد یا بیشتر از یک دقیقه؟

از یکي از دانش آموزان مي خواهیم براي آوردن یک ماژیک وایت برد به دفتر مدرسه برود. )کنترل زمان یک دقیقه به عهده 
معلم است.( شروع و پایان یک دقیقه را به دانش آموزان اعالم مي کنیم. و بعد از بازگشت دانش آموز به کالس، مي گوییم 
بچه ها، این فعالیت بیشتر از یک دقیقه طول کشید یا کمتر از یک دقیقه؟ بدیهی است دانش آموزان با اعالم پایان یک دقیقه 

می گویند بیشتر از یک دقیقه طول کشید.
هم چنین براي درک مفهوم کمتر از یک دقیقه، فعالیت هایي را به کمک دانش آموزان انجام مي دهیم.

به عنوان نمونه: پاک کردن یک کلمه از روي تابلوي کالس و پلک زدن چشم
پس از اطمینان نسبی از درک مفهوم فوق، از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 85 )جدول زیر را کامل کنید( را انجام 

دهند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و در صورت لزوم تمرین های بیشتري را ارائه می کنیم.

صفحه 85: تحقیق کنید
دانش آموزان مي توانند از راه هاي مختلف مانند پرسش از والدین و .... پاسخ این سوال را بنویسند.

ارزشيابي پاياني

اين مبحث ارزشيابي پاياني ندارد و ارزيابی از اين مفهوم  در ارزشيابي هاي مستمر كالس و به صورت عملي 
مورد توجه قرار گيرد.
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هدف کلي: آشنایی با مفهوم زمان
اهداف جزیي

ــ آشنایي با مدت زمان انجام یک فعالیت )کمتر از 60 دقیقه(
ــ کاربرد مفهوم چند دقیقه در زندگي روزمره

مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن ساعت

ــ درک تقریبي از مفهوم یک دقیقه
ــ شمارش 5 تا 5 تا، تا60

وسایل مورد نیاز
ــ ساعت واقعي

ــ ساعت آموزشي

راهنمای تدریس

صفحه 86 

صفحه 86 

فعالیت
ابتدا با انجام فعالیتي که یک دقیقه طول مي کشد، مفهوم یک دقیقه را یادآوري مي کنیم. به عنوان نمونه، خواندن دعا 

گوش کردن به موسیقي به مدت یک دقیقه 
سپس فعالیت دیگري را براي دانش آموزان پیش بیني مي کنیم که مدت زمان انجام آن )با توجه به تفاوت هاي فردي 
دانش آموزان( حدود 10 تا 30 دقیقه طول بکشد. به عنوان نمونه، یک کاربرگ ریاضي  را که قبالً به تعداد دانش آموزان 
آماده کرده ایم به آنان مي دهیم. پس از بیان ساعت شروع انجام فعالیت، به دانش آموزان مي گوییم، آن را انجام دهند. )بهتر 
است شروع انجام تکلیف، ساعت کامل باشد، مثالً ساعت 9، اگر امکان شروع در ساعت کامل نباشد، ساعت کالس را روي 

ساعت 9 تنظیم مي کنیم.
هنگامي که هر دانش آموز کاربرگ انجام شده را تحویل داد، زمان شروع و پایان فعالیت را به او گفته و روي برگـه او مي نویسیم. 

به عنوان نمونه » شروع انجام این کاربرگ، ساعت 9 بوده است و االن ساعت 9 و 10 دقیقه است.« 
                           شروع: 9                        پایان: 9:10
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این بازخورد را به تمامي دانش آموزان مي دهیم.
در مرحله بعد، زمان شروع و پایان انجام فعالیت هر دانش آموز را روي تابلو کالس مي نویسیم.

به عنوان نمونه:

زمان انجام فعالیتساعت پایان ساعت شروع نام دانش آموز

10 دقیقه99:10فاطمه

15 دقیقه99:15نسیم

20 دقیقه99:20الهام

سپس با توجه به جدول، مدت انجام فعالیت هر دانش آموز را به کمک دانش آموزان و با شمارش پنج تا پنج تا، بر روی 
ساعت آموزشی محاسبه می کنیم. به عنوان نمونه: برای محاسبه مدت زمان انجام فعالیت الهـام، ساعت شـروع یعنی 9 را 
روی ساعـت نشان می دهیـم و سپس ساعـت پایان یعنی 9:20 را نشـان می دهیم و با شمارش پنج تا پنج تا، مدت زمان 

انجام فعالیت الهام را محاسبه می کنیم و به این ترتیب مدت زمان انجام فعالیت تمامی دانش آموزان را محاسبه می کنیم.
پس از تکرار و تمرین کافي، از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 86 کتاب را باز کنند. در این صفحه ابتدا توجه دانش آموزان 
را به تمرین نمونه، جلب کرده و نحوه محاسبه طول مدت زمان انجام فعالیت)40 دقیقه(را با دانش آموزان مرور مي کنیم و 

سپس از ان ها مي خواهیم تمرین کتاب را انجام دهند.
دانش آموزان مي توانند برای انجام این تمرین از ساعت آموزشی استفاده کنند. در صورتی که دانش آموزان در محاسبه 47 

دقیقه مشکل داشته باشند، راهنمایی الزم را به آنها ارائه می دهیم.
پاسخ هاي آنها را در حین انجام فعالیت و پایان آن بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي کنیم.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث كتبي است. براي ارزش يابي كتبي مي توان از نمونه تمرين هاي صفحه 86 كتاب 
استفاده كرد.
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هدف کلي: آشنایی با مفهوم زمان
اهداف جزیي

ــ درک مفهوم یک ساعت، برابر 60 دقیقه است.
ــ بیان مناسب واحد زمان )دقیقه یا ساعت( براي انجام یک فعالیت.

ــ کاربرد تشخیص واحد مناسب )دقیقه یا ساعت( در بیان مدت زمان انجام فعالیت هاي روزانه

مفاهیم پیش نیاز
ــ شماره 5 تا 5 تا، تا 60

ــ خواندن ساعت

وسایل مورد نیاز
ــ ساعت واقعي

ــ ساعت آموزشي

راهنمای تدریس

صفحه 87-88 

صفحه 87 
فعالیت

با ذکر یک داستان ملموس و چرخاندن عقربه هاي ساعت )متناسب با زمان هاي ذکر شده در داستان( این مفهوم را آموزش 
مي دهیم. براي مثال این داستان را تعریف مي کنیم: » زنگ ورزش بود، بچه ها ساعت 8 وارد کالس شدند و تا 10: 8 لباس 
ورزشي پوشیدند 8:15 وارد حیاط مدرسه )زمین ورزش( شدند و تا 8:25 تمرین کردند. سپس در ساعت 8:30 دقیقه براي 
بازي گروه بندي شدند. از ساعت 8:35 شروع به بازي کردند و در ساعت 8:55 دقیقه بازي آنها تمام شد. آنها ساعت 9 به 

کالس برگشتند.«
سپس از دانش آموزان چند سوال در ارتباط با این داستان مي پرسیم:

بچه ها چه ساعتي وارد کالس شدند؟ ساعت 8 )این زمان را روي ساعت نشان مي دهیم.(
پس از پایان بازي، چه ساعتي به کالس بازگشتند؟ ساعت 9 )با چرخاندن عقربه بزرگ دور ساعت، ساعت 9 را نشان مي دهیم.

این زمان چه مدت طول کشید؟ 1 ساعت
مي توانید بگویید این زمان چند دقیقه است؟

پس از طرح این سوال ها دانش آموزان را هدایت مي کنیم تا با شمارش 5 تا 5 تا به این مفهوم که یک ساعت برابر 60 دقیقه 
است، پی ببرند.
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صفحه 88 

با پیش بیني فعالیت هاي واقعي مي توان یادگیري این مطلب را تعمیق داد. براي مثال، توجه دانش آموزان را به زمان شروع 
کالس ریاضي )8 صبح( جلب مي کنیم و از آنها مي خواهیم تا ساعت 9 تکالیفي را انجام دهند. در طول این مدت، در 
فاصله هاي متفاوت، میزان گذشت زمان را از دانش آموزان مي پرسیم به عنوان نمونه: ساعت 8:20 دقیقه است، ساعت 

40: 8 دقیقه است و ... .تا دانش آموزان به درک مفهوم » 1 ساعت برابر 60 دقیقه« پي ببرند.
توجه به این که نکته ضروري است که زمان شروع فعالیت حتماً زمان کامل انتخاب شود؛ مثل 8، 9، از دانش آموزان مي خواهیم 

صفحه 87 کتاب را انجام دهند.
براي انجام این تمرین، ابتدا به دانش آموزان مي گوییم، » این ساعت ها زمان انجام فعالیت هاي یک دانش آموز در مدت 

یک ساعت، یعني از زماني که بیدار مي شود تا زماني که وارد کالس مي شود« را نشان مي دهد.
سپس از دانش آموزان مي خواهیم با توجه به زمان نوشته شده در هر تصویر، با کشیدن عقربه بزرگ زمان انجام آن فعالیت 

را نشان دهند.
انجام این فعالیت به دانش آموزان در»درک مفهوم یک ساعت برابر 60 دقیقه است.« کمک مي کند. یعني دانش آموزان 

پي مي برند که وقتي عقربه دقیقه شمار یک دور مي چرخد، زمان یک ساعت به جلو مي رود. 
در تمرین 2 این صفحه، ابتدا دانش آموزان زمان هر دو ساعت را مي نویسند؛ سپس در پاسخ سوال» پخش فیلم چند دقیقه 
طول کشیده است؟« مي نویسند؛ 60 دقیقه )براي پیدا کردن پاسخ، دانش آموزان مي توانند از شمارش 5 تا 5 استفاده کنند.(

در پایان نتیجه مي گیرند که یک ساعت 60 دقیقه است و جای خالی را پر می کنند.

توجه دانش آموزان به تصویرصفحه 88 جلب کرده و داستان کوتاهي در رابطه با تمرین ارائه شده در این صفحه )بدون بیان 
واژه هاي »دقیقه« و »ساعت«( بیان مي کنیم. سپس از دانش آموزان مي خواهیم متن را خوانده و جاهاي خالي را با کلمه 

»دقیقه« و یا »ساعت« کامل کنند.
پاسخ هاي دانش آموزان را کنترل کرده و بازخورد الزم را ارائه مي کنیم.
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ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث كتبي است. براي ارزشيابي كتبي، می توان از نمونه تمرين های كتاب استفاده كرد.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

فعاليت هايي راروي تابلو كالس مي نويسيم و دانش آموزان درست يا غلط بودن آن را با گذاشتن عالمت 
انتخاب  مي كنند.

ــ زمان زنگ تفريح ما  15دقيقه است.            

غلط                                      درست  
ــ ديشب مادرم در 3 دقيقه پلو و خورشت قورمه سبزي درست كرد

غلط                                      درست  
ــ خانم فتاحی كارمند اداره است. او معموال روزي 8 ساعت كار مي كند.

غلط                                      درست  
و ...

از دانش آموزان مي خواهيم، در مواردي كه پاسخ »غلط« را انتخاب مي كنند، علت را توضيح دهند. به عنوان 
نمونه، دانش آموز می گويد: درست كردن پلو و خورشت قورمه سبزی خيلی زمان می برد و نمی توان آن را 

در 3 دقيقه پخت.
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هدف کلي: آشنایی با اعداد زوج و فرد
اهداف جزیي

ــ آشنایي با اعداد زوج و فرد در اعداد یک رقمي 
ــ آشنایي با اعداد زوج و فرد در اعداد حد اکثر چهار رقمي

ــ کاربرد مفاهیم زوج و فرد در زندگي روزمره

   مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن اعداد

ــ دسته بندي اعداد به صورت دو تایي

وسایل مورد نیاز
ــ چینه یا لوبیا

7   و ...      22    9    14    8 ــ کارت اعداد  

راهنمای تدریس

صفحه 89-99 

تدریس را با طرح سوالي مانند: چرا باید اعداد زوج و فرد بشناسیم و کاربرد آن در زندگي ما چیست؟ آغاز مي کنیم ابتدا در 
تابلو کالس عبارت زیر را مي نویسیم:

دکتر طالبي: ویزیت روزهاي زوج  ساعت 16-20
و به دانش آموزان مي گوییم، این خانم دکتر، روزهاي زوج هفته، به مطب مي آید و بیماران را ویـزیت مي کند. آیا شما 
می توانید مثال های دیگری بزنید؟ با هدایت گفت و گوي دانش آموزان، آنها به مواردي مانند: کالس زبان - روزهاي فرد 
آقایان و روزهاي زوج خانم ها و ... اشاره مي کنند و نتیجـه گیـري مي کنیم که: پس باید بدانیم روزهاي زوج و فرد چه 

روزهایي هستند.

زوج و فرد
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صفحه 89 

صفحه 90 

تصویر عنوانی
توجه دانش آموزان را به تصویر عنواني کتاب جلب مي کنیم و از آنها مي پرسیم در این تصویر چه مي بینید؟

با هدایت بحث، ،دانش آموزان مي گویند: در این خیابان ماشین های زیادی وجود دارد و ترافیک به وجود آمده است، سپس 
توجه آنها را به شماره پالک ماشین ها جلب مي کنیم و مي گوییم: همان طور که مي بینید در این خیابان، هم ماشین هاي 
پالک فرد و هم ماشین های پالک زوج در حال حرکت هستند. سپس از آنها مي خواهیم متن " آیا می دانید" را به صورت 
فردي بخوانند و خود نیز در پایان، متن را براي آنها خوانده و توضیحات الزم را ارائه مي دهیم. الزم به ذکر است به 

دانش آموزان مي گوییم:  گاهي اوقات از طرح هاي دیگري براي کنترل ترافیک استفاده مي کنند.

فعالیت
یک کیسه چینه به کالس مي آوریم و به عنوان نمونه به هر دانش آموز تعدادي چینه و یک برگه کاغذي که تعداد آنها را 

نشان مي دهد، مي دهیم. به عنوان نمونه:

دانش آموز شماره 1 :  8 چینه و برگه

دانش آموز شماره 2 :  13 چینه و برگه

دانش آموز شماره 3 : 16 چینه و برگه

دانش آموز شماره 4 : 22 چینه و برگه

دانش آموز شماره 5 : 7 چینه و برگه

دانش آموز شماره 6 : 10 چینه و برگه

دانش آموز شماره 7 :  15 چینه و برگه

سپس از آنها مي خواهیم چینه های خود را مانند نمونه 2 تا 2 تا رو به روي هم بگذارند پس از 
انجام فعالیت از هر یک از آنها می پرسیم آیا توانستی تمام چینه ها را دوتا دوتا رو به روی هم 
بگذاری؟ بدیهی است پاسخ دانش آموزان بلی یا خیر است. از آنها می خواهیم پاسخ را روی برگه  

خود بنویسند. 
به عنوان نمونه

8

13

16

22

7

10

15

 7:                   خير
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کار دانش آموزان را بررسي و بازخورد الزم را مي دهیم.
روی تابلو کالس، عبارت و جدولی مانند نمونه زیر رسم مي کنیم.

من توانستم تمام چینه های خود را 2تا 2تا بسته بندی کنم.
 

بلي )زوج(  خیر )فرد(

بلي )زوج(  خیر )فرد(

5                       8        

1 3                     1 0        

1 7                     1 6        

               2 2        

از هر دانش آموز مي خواهیم برگه عدد خود را پای تابلو کالس بیاورد و اگر توانسته است تمامي چینه ها را دو تایي دسته بندي 
کند، آن عدد را در قسمت بلي و در غیر این صورت در بخش خیر بنویسد.

بدیهي است پس از کامل کردن جدول به شکل زیر مي آید.
من توانستم تمام چینه هاي خود را 2 تا 2 تا دسته بندي کنم

دور یکان هر دو ستون را خط می کشیم و توجه دانش آموزان را به ستون یکان اعداد جلب مي نماییم و مي گوییم: 
اعدادي که یکان آنها 0، 2، 6، 4 و 8 باشد را عددهاي زوج مي گوییم و اعداي که یکان آنها 1، 3، 7،5 و 9 هستند، 

اعداد فرد مي گوییم.
از آنها مي خواهم صفحه 90 کتاب را باز کنند؛ مجدداً نحوه تشخیص اعداد زوج و فرد را بخوانند و به زبان محاوره ای خود 

توضیح دهند.
براي انجام تمرین پایین صفحه، توجه دانش آموزان را به تصاویر جلب مي کنیم و مي گوییم نام هر ورزش را بخوانند. سپس 
تعداد بازیکنان هر تیم را که در زمین بازي مي کنند، بشمارند و عدد آن را در جای خالی بنویسند و سپس کلمه زوج یا فرد 

را جلوي اعداد بنویسند.
بسکتبال 5 نفر )فرد( فوتبال 11 نفر )فرد(  
والیبال 6 نفر )زوج(              واترپولو 7 نفر )فرد(

در صورتي که دانش آموزي به عدد 16 در تصویر فوتبال و یا 13 در تصویر والیبال اشاره کرد، مي گوییم تعداد بیشتري بازیکن 
براي بازي آماده مي شوند، ولي به عنوان نمونه فقط 6 نفر آنها باید در زمین بازي والیبال باشند.
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صفحه 91 

صفحه 92 

ابتدا چند عدد 3 رقمي و 4 رقمي زوج و فرد روي تابلو کالس مي نویسیم و از دانش آموزان مي خواهیم یکان هر عدد را 
بخوانند. سپس به آنها توضیح مي دهیم در اعداد چند رقمي نیز، در صورتي که یکان آنها زوج باشد، عدد زوج و در صورتي 

که فرد باشد عدد فرد است.
سپس از دانش آموزان مي خواهیم برای حل تمرین باالي صفحه طبق دستورالعمل به یکان هر عدد توجه کنند و در تمرین 

اول، دور اعداد زوج و در تمرین دوم، دور اعداد فرد را خط بکشند و صحت کار آنها را مورد بررسي قرار می دهیم.
براي تمرین سوم، دانش آموزان متن تمرین را مي خوانند و در پاسخ، طبقات فرد را می نویسند.. در صورت نیاز به آنها 
توضیحات الزم را مي دهیم به عنوان نمونه مي گوییم به این علت در تصویر کلمه طبقات فرد و طبقات زوج درج شده است 
که اگر به طور مثال کسي خواست به طبقه 15 برود، مستقیماً با آسانسور طبقات فرد به طبقه 15مي رود ولي در صورتي 
که به دلیل خرابی آسانسور طبقات فرد، از آسانسور طبقات زوج استفاده کند، مي تواند به طبقه 14 که زوج است، برود و 

سپس یک طبقه را با پله باال برود. 

صفحه 91: ریاضي در زندگي من
این تمرین باید با نظارت والدین انجام شود و درستی پاسخ دانش آموزان) در مورد زوج یا فرد بودن اعداد( توسط مربی کنترل 

شود.

دانش آموزان براي تمرین 1 پاسخ: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه را مي نویسند و مابقي روزها را براي تمرین 2 مي نویسند.
تمرین 3:  براي حل تمرین 3 به دانش آموزان توضیح مي دهیم که در پالک ماشین به عدد  مشخص شده  

توجه کنند و زوج و فرد بودن پالک ماشین را مشخص کنند. و سپس بقیه تمرین را انجام دهند. درستي انجام تکلیف بررسي 
و راهنمایي الزم ارائه مي شود.

برای تمرین 4 نیز دانش آموز متن مسئله را می خواند، زیر نکات کلیدی آن)یعنی شنبه،؛ دوشنبه و چهارشنبه(، خط می کشد. 
هم چنین در پالک ماشین ها ضمن توجه به اعداد 448 و 443، زیر پالک صحیح را خط می کشد

            یعنی                              
                             

صفحه 92: ریاضي در زندگي من
این فعالیت نیز با نظارت والدین انجام شود. صحت درستي پاسخ دانش آموزان را در سوال 3، با توجه به شماره پالک، کنترل 

می کنیم.

433 ق 1132

448 ق 3344
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ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث كتبي است.
براي ارزشيابي كتبي، می توان از نمونه سوال های كتاب برای ارزشيابی استفاده كرد. 

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

از دانش آموزان مي پرسيم آيا شماره خيابان آنها، با عدد مشخص شده است؟
در صورت پاسخ بلي، از آنها مي پرسيم شماره خيابان آنها زوج است يا فرد؟

سپس به آنها توضيح مي دهيم معموالً خيابان هاي زوج در يك طرف خيابان اصلي و شماره هاي فرد در طرف 
ديگر مي باشند. روي تابلو كالس اين مورد را نمايش مي دهيم.

خيابان هيجدهم خيابان هفدهم 

خيابان شانزدهم خيابان پانزدهم 

خيابان چهاردهم خيابان سيزدهم 
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هدف کلي: توانایي ضرب اعداد در مضارب 10، 100 و 1000
اهداف جزیي

ــ ضرب اعداد در 10
ــ ضرب اعداد در 100

ــ ضرب اعداد در 1000
  

 مفاهیم پیش نیاز
ــ ضرب اعداد در یک

وسایل و مواد مورد نیاز
ــ مکعب هاي کوئیزنر
ــ بسته هاي ني و ...

راهنمای تدریس
یک بسته صد تایي از یک اسکناس )ارزش اسکناس اختیاري است( به کالس آورده و به دانش آموزان نشان مي دهیم 
و مي گوییم، در بانک ها اسکناس ها را به صورت صد تایي بسته بندی مي کنند. در صورت عدم دسترسي به بسته 

اسکناس صد تایي مي توانیم از تصاویر آنها استفاده نماییم.

صفحه 93-95 

صفحه 93 
تصویر عنوانی

توجه دانش آموزان را به تصویر جلب کرده و از آنها مي خواهیم درباره تصویر کفت و گو کنند. پس از صحبت هاي 
دانش آموزان، به بسته هاي صدتایي پول ها در تصویر اشاره نموده و توضیح مي دهیم که در بانک ها، اسکناس ها را 
در دسته هاي صدتایي بسته بندي مي کنند. مثالً یک بسته صد تایي اسکناس 1000 توماني، یک بسته صدتایي اسکناس 

2000 توماني و ... تا شمارش آنها ساده تر شود.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم، متن»آیا مي دانید«را بخواند و توضیحات الزم را به آنها ارائه می دهیم.

ضرب
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صفحه 94 
ضرب عدد در 10 

فعالیت 
با استفاده از بسته هاي ده تایي )ني، مکعب هاي کوئیزنر و ... ( مفهوم ضرب را یاد آوري مي کنیم.

به عنوان نمونه :
3 بسته ده تایي را به دانش آموزان نشان مي دهیم و با شمارش ده تا ده تا مي پرسیم:

3 بسته ده تایي مي شود؟ 30 پس 3، ده تا، 30 تا
و عبارت ضرب را مي نویسیم:

پس از ذکر مثال هاي گوناگون نظر دانش آموزان را به صفر عدد10 و صفرهاي حاصل ضرب، جلب مي کنیم و آنها را 
راهنمایي مي کنیم تا به این نتیجه برسند که »براي به دست آوردن حاصل ضرب هر عدد در 10 مي توان آن عدد را نوشت 

و یک صفر در جلویش قرار داد.«
سپس از دانش آموزان مي خواهیم » تمرین اول صفحه 94« را انجام دهند.

پاسخ دانش آموزان را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي کنیم.

صفحه 94: ضرب عدد در 100
براي آموزش »ضرب هر عدد در 100« نیز مي توانیم از دسته هاي صد تایي استفاده کنیم و تدریس را مانند مراحل آموزش 

ضرب عدد در ده ارائه دهیم.
به عنوان نمونه:

4 بسته صد تایي را به دانش آموزان مي دهیم و مي پرسیم:
4 بسته صد تایي مي شود؟ 400 پس     4، صد تا مي شود؟ 400 تا

عبارت ضرب را مي نویسیم 

  

پس از ذکر مثال هاي مختلف توجه دانش آموزان را به تعداد صفرهاي عدد 100 و تعداد صفرهاي حاصل ضرب جلب مي کنیم 
تا به این نتیجه برسند که » براي به دست آوردن حاصل ضرب هر عدد در 100 مي توان آن عدد را نوشت و دو صفر در جلویش 

قرار داد.«

3 ×10 =30    
5 ×10 =50
7 ×10 =70

4×100 =400    
5×100 =500
6×100 =600
9×100 =900
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سپس مثال هایي یا اعداد بزرگ تر مثاًل
را روي تابلو مي نویسیم و از دانش آموزان مي خواهیم پاسخ را بنویسند.

سپس از آنها مي خواهیم » تمرین دوم صفحه 94« را انجام دهند.
پاسخ هاي دانش آموزان را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم.

صفحه 94: مسئله
هدف از ارائه مسئله های این صفحه، مروري مجدد بر درک مفهوم ضرب و نیز استفاده از روش فوق براي به دست آوردن 

حاصل ضرب است.
دانش آموزان مسئله را مي خوانند، نکات کلیدي را مشخص مي کنند، عبارت ضرب را مي نویسند و حاصل ضرب را با استفاده 

از » ضرب عدد در ده یا صد« به دست مي آورند.

صفحه 95 
ضرب عدد در 1000 

براي آموزش » ضرب هر عدد در هزار« نیز مي توانیم از دسته هاي هزارتایي استفاده کنیم. در صورتي که دسته هاي هزارتایي 
به اندازه کافي در دسترس نباشد مي توانیم از » تصاویر دسته هاي هزارتایي« استفاده کنیم و تدریس را مانند مراحل آموزش 
ضرب عدد در 10 و 100 ارائه دهیم تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که » براي به دست آوردن حاصل ضرب هر عدد 

در 1000 مي توان آن عدد را نوشت و سه صفر در جلوي آن قرار داد.«
پس از تکرار و تمرین کافي از دانش آموزان مي خواهیم » تمرین« صفحه 95 را انجام دهند. پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده 

و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم. 

صفحه 95: مسئله
هدف از ارائه مسایل این صفحه نیز تأکید بر درک مفهوم ضرب و استفاده از روش »ضرب هر عدد در 1000« براي پیدا کردن 

حاصل ضرب مي باشد.
مسئله 1ـ دانش آموزان باید به قیمت نوشته شده روي کیک توجه کنند و تشخیص دهند براي خرید 8 تا از این کیک باید 

از »ضرب« استفاده کنند. عبارت ضرب را نوشته و حاصل را به دست آورند.
مسئله 2ـ دانش آموزان مسئله را بخوانند، نکات کلیدي را مشخص کنند، عبارت ضرب را نوشته و حاصل را به دست آورند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي انجام شود.

16×100 =
27×100 =
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صفحه 96 

هدف کلي: شمارش پرشی اعداد
اهداف جزیي

ــ شمارش هزار تا هزارتا
ــ کاربرد شمارش پرشي اعداد در زندگي روزمره

   مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد

وسایل و مواد مورد نیاز
    1000    2000     3000    ..................  20000 ــ کارت اعداد   

ــ اسکناس هاي هزارتوماني
ــ تصویر اسکناس های هزار تومانی در اندازه و رنگ های واقعی)تصاویر پول ها به ندرت و صرفا زمانی که پول واقعی در 

دسترس نباشد، استفاده شود(

راهنمای تدریس

صفحه 96-97 

فعالیت 1
کارت هاي اعداد را روي تابلوي کالس نصب مي کنیم و از دانش آموزان مي خواهیم، همه با هم، اعداد را با صداي بلند و 

ریتمي موزون و به ترتیب بخوانند. مي توانیم در این مرحله، دانش آموزان را همراهي کنیم.
در مرحله بعد، از هر دانش آموز مي خواهیم، اعداد نصب شده روي تابلو را بخواند. این فعالیت را با همه دانش آموزان انجام 

مي دهیم.

فعالیت 2
ابتدا کارت هاي اعداد هزار تا ده هزار را بین دانش آموزان تقسیم مي کنیم )به هر دانش آموز یک کارت مي دهیم(.

آنها با توجه به ترتیب اعداد، عدد نوشته شده روي کارت خود را اعالم مي کنند.

شمارش پرشی اعداد
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یعني ابتدا، دانش آموزي که »کارت عدد هزار« را دارد، عدد کارت خود را مي گوید و بعد دانش آموزی که »کارت دو هزار« 
را دارد، عدد کارت خود را اعالم می کند و به همین ترتیب تا آخر )عدد ده هزار(؛ سپس همین فعالیت را با کارت هاي اعداد 

)یازده هزار تا بیست هزار( انجام مي دهیم.
براي آموزش شمارش پرشي اعداد، استفاده از تکرار و تمرین بسیار موثر است. 

از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 96 را انجام دهند. 
براي انجام تمرین اول، دانش آموزان مي توانند هر عدد از سمت چپ )1 تا10( را در هزار ضرب کرده و در خانه سمت راست 
مربوطه بنویسند. اگر دانش آموزان بتوانند بدون انجام عمل ضرب و با استفاده از شمارش پرشي، اعداد خانه هاي سمت 

راست را بنویسند، بهتر است.
سپس دانش آموزان اعداد سمت راست را به ترتیب از باال به پایین بخوانند. یعني هزار، دو هزار، سه هزار و ... ده هزار )شمارش 

پرشي(
در تمرین پایین صفحه، دانش آموزان باید با توجه به ترتیب در شمارش هزار تا هزار تا، جاهاي خالي را 

کامل کنند. یعنی :

7000600050004000300020001000

و ...
ــ در تمرین پایین صفحه، دانش آموزان باید بتوانند پس از تکرار و تمرین الزم، شمارش پرشي اعداد هزار تا بیست هزار را 

به ترتیب و به طور شفاهي بیان کنند.

صفحه 97 
هدف از ارائه تمرین هاي این صفحه، آشنایي دانش آموزان با یکي از کاربردهاي شمارش پرشي )هزار تا هزار تا( در زندگي 

روزمره است.

فعالیت 1
تعدادي اسکناس هزار توماني، به کالس مي آوریم. به دانش آموزان مي گوییم مي خواهیم مبلغ اسکناس هاي هزارتوماني را 

با شمارش هزار تا هزار تا بیان کنیم.
ابتدا یک اسکناس هزار توماني به دانش آموزان نشان مي دهیم. آنها مي گویند: هزار

سپس یک اسکناس دیگر اضافه مي کنیم، یعني دو اسکناس هزار توماني را نشان مي دهیم؛ دانش آموزان مي گویند: دو هزار
همین کار را ادامه مي دهیم تا تعداد اسکناس ها به 20 برسد و دانش آموزان بگویند: بیست هزار
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فعالیت 2
دانش آموزان را گروه بندي مي کنیم. به هر گروه تعدادي اسکناس هزار توماني مي دهیم )حداکثر بیست اسکناس( و از هر 

گروه مي خواهیم مبلغ پول هاي خود را با شمارش پرشي محاسبه کرده و بگویند.
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین هاي صفحه 97 را انجام دهند.

پاسخ هاي آن را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم. ممکن است شمارش پول ها در صفحه کتاب براي بعضي 
از دانش آموزان مشکل بوده و دچار خطا شوند؛ در این صورت مي توانند از پول هاي واقعي یا تصاویر واقعي پول ها استفاده 

نمایند.
باید توجه داشته باشیم که چون هدف این صفحه آموزش کاربرد شمارش پرشي اعداد است؛ به استفاده از این روش تأکید 

شده است. ولي دانش آموزان مي توانند، براي محاسبه مبلغ چند پول از هر روش دیگري استفاده کنند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي از اين مبحث در ارزشيابي هاي مستمر و به صورت عملي مورد توجه قرار گيرد. 
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هدف کلي: شمارش پرشی اعداد
اهداف جزیي

ــ شمارش دو هزار تا دو هزارتا
ــ کاربرد شمارش پرشي اعداد در شمارش پول و زندگي روزمره

مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن و نوشتن اعداد

ــ شمارش 2 تا 2 )تا عدد بیست(

وسایل مورد نیاز
    2000     4000    6000     8000   ..................  20000 ــ کارت اعداد   

ــ اسکناس هاي دو هزارتوماني

ــ تصاویر اسکناس های دو هزارتومانی در اندازه و رنگ های واقع)تصاویر پول ها به ندرت و صرفا زمانی که پول واقعی در 

دسترس نباشد، استفاده شود.(

راهنمای تدریس

صفحه 98-99 

صفحه 98 

فعالیت1
کارت های اعداد را روی تابلوی کالس نصب می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم، همه با هم، اعداد را با صدای بلند و 

ریتمی موزون و به ترتیب بخوانند، می توانیم در این مرحله، دانش آموزان را همراهی کنیم.
در مرحله بعد، از هر دانش آموز می خواهیم، اعداد نصب شده روی تابلو را بخواند. این فعالیت ها را با همه دانش آموزان انجام 

می دهیم.

فعالیت2
ابتدا کارت های اعداد دو هزار تا بیست هزار را بین دانش آموزان تقسیم می کنیم. )به هر دانش آموز یک کارت می دهیم.(

آنها با توجه به ترتیب اعداد، عدد نوشته شده روی کارت خود را اعالم می کنند. یعنی ابتدا دانش آموزی که »کارت عدد دو 
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صفحه 99 

هزار را دارد، عدد کارت خود را می گوید و بعد دانش آموزی که »کارت عدد چهار هزار« را دارد، عدد کارت خود را 
اعالم می کند و به همین ترتیب تا عدد »بیست هزار«.

تکرار و تمرین در یادگیری شمارش پرشی اعداد، بسیار مؤثر است.
از دانش آموزان می خواهیم تمرین صفحه 98 کتاب را انجام دهند.

برای انجام تمرین اول، دانش آموزان ابتدا جدول را با استفاده از شمارش دو تا، دو تا تکمیل می کنند.
برای انجام تمرین بعدی، دانش آموزان می توانند هر عدد از سمت چپ را در هزار ضرب کرده و در خانه سمت راست 
بنویسند، اگر دانش آموزان بتوانند بدون انجام عمل ضرب و با استفاده از شمارش پرشی، اعداد خانه های سمت راست را 
بنویسند، بهتر است. سپس دانش آموزان اعداد سمت راست را به ترتیب از باال به پایین بخوانند. یعنی دو هزار، چهار هزار، 

شش هزار و.... بیست هزار )شمارش پرشی(
در جدول پایین صفحه، دانش آموزان باید با توجه به ترتیب در شمارش دو هزار تا دو هزار تا، جاهای خالی را کامل کنند. 

یعنی:

100008000600040002000

و ....

در تمرین پایین صفحه، دانش آموزان باید بتوانند پس از تکرار و تمرین الزم، شمارش پرشی اعداد دو هزار تا بیست هزار را 

به ترتیب و به طور شفاهی بیان کنند.

فعالیت1
ده اسکناس دو هزار تومانی را به دانش آموزان نشان می دهیم و می گوییم، می خواهیم مبلغ این اسکناس ها را با شمارش 

دو هزار تا، دو هزار تا بیان کنیم.
ابتدا یک اسکناس دو هزار تومانی به دانش آموزان نشان می دهیم. آنها می گویند: دو هزار 

سپس یک اسکناس دیگر اضافه می کنیم، یعنی دو اسکناس دو هزار تومانی را نشان می دهیم، دانش آموزان می گویند: 
چهارهزار

همین کار را ادامه می دهیم تا تعداد اسکناس ها به ده برسد و دانش آموزان بگویند: بیست هزار

فعالیت2
دانش آموزان را گروه بندی می کنیم. به هر گروه تعدادی اسکناس دو هزار تومانی می دهیم )حداکثر ده اسکناس( و از هر 

گروه می خواهیم مبلغ پول های خود را با شمارش پرشی محاسبه کرده و بگویند.
از دانش آموزان می خواهیم تمرین های صفحه 99 کتاب را انجام دهند.
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پاسخ های آنها را بازبینی کرده و بازخورد الزم را ارائه می دهیم. ممکن است شمارش پول ها در صفحه کتاب برای بعضی از 
دانش آموزان مشکل بوده و دچار خطا شوند؛ در این صورت می توانند از پول های واقعی یا تصاویر واقعی پول استفاده کنند.
باید توجه داشته باشیم که چون هدف این صفحه آموزش کاربرد شمارش پرشی اعداد است؛ به استفاده از این روش تأکید 

شده است. ولی دانش آموزان می توانند، برای محاسبه مبلغ چند پول از هر روش دیگری استفاده کنند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث در ارزشيابي هاي مستمر و به صورت عملي مورد توجه قرار گيرد. 
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توصیه های آموزشی پول، صفحه 47 این کتاب مورد توجه قرار گیرد. 

هدف کلي: شناخت ارزش پول های رایج و بیان ارزش مجموع آنها
اهداف جزیي

ــ تشخیص یک اسکناس ده هزارتوماني از بین پول هاي دیگر
ــ بیان ارزش یک اسکناس ده هزارتوماني به ریال و تومان

ــ معادل سازي یک اسکناس ده هزارتوماني با اسکناس هاي هزار، دو هزار و پنج هزار توماني
ــ بیان ارزش مجموع دو اسکناس )حداقل یکي از اسکناس ها، ده هزارتوماني باشد(

ــ کاربرد پول در زندگي روزمره

   مفاهیم پیش نیاز
ــ خواندن اعداد نوشته شده روي پول ها

ــ بیان ارزش هر پول به ریال و تومان
ــ بیان ارزش چند پول با هم

ــ نوشتن اعداد حد اکثر شش رقمی

وسایل و مواد مورد نیاز
ــ اسکناس هاي رایج

ــ تصاویر پول ها در رنگ و اندازه هاي واقعي )از این تصاویر به ندرت و صرفاً زماني که پول واقعي در دسترس نباشد، استفاده 
شود.(

ــ کاالهاي مختلف

صفحه 100-102 

پول
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صفحه 100 
فعالیت 1

فعالیت دانش آموزفعالیت معلم

به هر دانش آموز یک اسکناس ده هزار توماني مي دهیم و یک 
اسکناس هم در دست خود مي گیریم.

توجه دانش آموز به اسکناس ده هزار توماني

100/000 ریالبه عدد نوشته شده روي اسکناس توجه کنید و آن را بخوانید

خواندن عدداین عدد را با رقم، روي تابلو کالس مي نویسیم.

یک صفر را از سمت راست در نظر نمي گرفتیمچگونه ریال را به تومان تبدیل مي کردیم؟

با دست خود یک صفر را از سمت راست مي پوشانیم و می گوییم 
عدد را بخوانید.

خواندن  عدد جدید )ده هزار توماني(

عدد 10000 تومان را زیر 100/000 ریال مي نویسیم. و مي گوییم: 
پس این یک اسکناس ده هزارتوماني است.

هر دانش آموز پول خود را نشان مي دهد و مي گوید، این یک 
اسکناس ده هزار توماني است.

فعالیت 2
به هر دانش آموز، 2 اسکناس مي دهیم )حتماً یکي از آنها، اسکناس ده هزار توماني باشد(

پول هاي دانش آموز 1

پول هاي دانش آموز 2
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پول هاي دانش آموز 3

و ...  بدیهي است ترکیب پول هایي که به دانش آموزان مي دهیم، تکراري خواهد بود.
از دانش آموزان مي خواهیم اسکناس ده هزار توماني خود را نشان دهند.

در صورت پاسخ نادرست، آنها را به پاسخ درست راهنمایي مي کنیم.

فعالیت 3
دانش آموزان را به 3 گروه تقسیم می کنیم. به یک گروه تعدادي اسکناس 1000توماني مي دهیم )تعداد اسکناس ها بیشتر 

از ده تا باشد.( و از آنها مي خواهیم از بین این اسکناس ها، به میزان ده هزار تومان جدا کنند.
دانش آموزان مي توانند از روش شمارش پرشي هزار تا هزار تا و یا هر روش دیگري استفاده کنند.

به گروه دیگر تعدادي اسکناس 000ˋ2 توماني مي دهیم )تعداد اسکناس ها بیشتر از 5 تا باشد.( و از آنها مي خواهیم از بین 
این اسکناس ها، به میزان ده هزارتومان جدا کنند.

دانش آموزان مي توانند از روش شمارش پرشي دو هزار تا دو هزار تا و یا هر روش دیگري استفاده کنند.
به گروه سوم تعدادي اسکناس 5000توماني مي دهیم )تعداد اسکناس ها بیشتر از 2 تا باشد.(.

از آنها مي خواهیم از بین این اسکناس ها، به میزان ده هزارتومان جدا کنند.
دانش آموزان قبالً »توانایي بیان ارزش مجموع 2 پول« را یاد گرفته اند و بنابراین مي توانند از این روش و یا هر روش دیگري 

استفاده نمایند.
در مرحله بعد از هر گروه مي خواهیم معادل پول ده هزار توماني گروه خود را توضیح دهند.

گروه اول: ده اسکناس 1000 توماني را نشان داده و مي گوید ده اسکناس هزار توماني می شود؛ ده هزار تومان
گروه دوم: به همین ترتیب مي گوید، پنج اسکناس 2000 توماني مي شود؛  ده هزار تومان

گروه سوم: به روش فوق مي گوید، دو اسکناس 5000 توماني مي شود، ده هزار تومان
پس از آن، اسکناس هاي 1000 توماني، 2000 توماني و 5000 توماني را در گروه هاي مختلف جا به جا مي کنیم تا تمامي 

گروه ها معادل اسکناس ده هزار توماني، با اسکناس هاي مختلف را درست کنند.

فعالیت4
دانش آموزان را به گروه هاي دو نفره تقسیم مي کنیم.

به هر گروه پول هایي را مي دهیم. 
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به عنوان نمونه:
گروه اول: 4 اسکناس 2 هزار توماني

گروه دوم: 10 اسکناس 1000 توماني
گروه سوم: 2 اسکناس 5 هزار توماني

گروه چهارم: 6 اسکناس 1000 توماني
گروه پنجم: 5 اسکناس 2000 توماني

روي تابلوي کالس، عبارت هاي زیر را مي نویسیم:
ده هزار تومان هست. و جلوي این عبارت یک اسکناس ده هزارتوماني مي چسبانیم.

ده هزار تومان نیست.
سپس از گروه ها مي خواهیم ارزش پول هاي خود را بررسي کرده و نماینده هر گروه به پاي تابلو آمده و نتیجه بررسي خود 

را با نشان دادن پول ها به کالس بیان کرده و در ستون مربوطه بنویسید.

ده هزار تومان هست

10 اسکناس  1000 توماني

2 اسکناس    5000 توماني

5 اسکناس    2000 توماني

ده هزار تومان نیست

4 اسکناس  2000 توماني

6 اسکناس  1000 توماني

در پایان، نوشته روی تابلو را با دانش آموزان جمع بندی می کنیم و  از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 100 کتاب  
را انجام دهند. پاسخ ها را بررسي کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم.

فعالیت  
در تدریس این صفحه مي توان از روش ایفاي نقش استفاده کرد. براي استفاده از این روش چند کاال )که قیمت آنها حدود ده 
هزارتومان باشد.(را به کالس آورده و قیمت گذاري مي کنیم مانند: یک بسته چاي 000ˋ20 تومان، یک جامدادي 500ˋ12 
تومان، یک بسته ماکاروني 000ˋ7 تومان و یک دفتر000ˋ10 تومان. به هر دانش آموز یک اسکناس 000ˋ10 توماني 

مي دهیم. او باید از بین کاالها، هر کاالیي را که مي تواند با این اسکناس بخرد، انتخاب کند.
اگر دانش آموزان به یک بسته ماکاروني )قیمت 7000 تومان( اشاره ای نکردند، آنها را راهنمایي مي کنیم تا تشخیص دهند 

که با مقدار پولي که دارند، مي توانند کاالهایي را که قیمت آنها کمتر از پول ان ها است، بخرند و بقیه پول را پس بگیرند.
از دانش آموزان مي خواهیم تمرین صفحه 101 کتاب را انجام دهند.

صفحه 101 
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فعالیت  
به هر دانش آموز 2 اسکناس )یکي از آنها ده هزار توماني باشد( مي دهیم و از او مي خواهیم، ارزش مجموع دو اسکناس را 

بیان کند.
با توجه به این که تعداد اسکناس ها محدود و ارزش هر دو اسکناس مضربي از هزار است، دانش آموزان مي توانند از جمع 

ذهني عدد 10 با 1، 2، 5 استفاده کنند.
یعني به عنوان نمونه با دیدن اسکناس هاي زیر بگویند، 10 و 5 مي شود 15، یعني این دو پول 15 هزار تومان است.

براي انجام این صفحه، ابتدا تمـامي دانش آموزان نام هر کاال و قیمت آن را بیان مي کنند و سپس پاسخ درست را انتخاب 
می کنند.

نام کاالها: کیف، دم پایي، بلوز، شال
صفحه 101: گفتگوکنید

در این تمرین، به منظور آشنایي دانش آموزان با ارزش 10/000 توماني، نام چند کاال نوشته شده است که دانش آموزان باید 
بگویند، کدام کاال را مي توان با ده هزار تومان خرید.

     با توجه به تغییر قیمت کاالها، معلم مي تواند نام کاالهاي دیگر را جایگزین کند.بدیهي است دانش آموزان نباید با حدس 
و گمان نام کاالها را بیان کنند بلکه آنها باید از قیمت کاالها تا حدودي اطالع داشته و نام کاالهایي را بگویند که در زندگي 

روزمره مصداق واقعي داشته باشد.

صفحه 101:  ریاضي در زندگي
دانش آموز باید با توجه به قیمت واقعي کاالها در زندگي روزمره، کاالیي را که دوست دارد و مي تواند با ده هزار تومان بخرد، 

بیان کند.در صورت پاسخ نادرست دانش آموزان، اطالعات الزم را در مورد قیمت اجناس به آنها می دهیم. 

صفحه 102 

چالش ها و راهكارها

ممكن است بعضي از دانش آموزان نتوانند به طور فعال در گفتگوها  )ارزش هر پول متناسب با قيمت 
كاالها( شركت نمايند و در اين صورت به والدين توصيه می كنيم كه هنگام خريد فرزند خود را به همراه 
خود ببرند و از آنها بخواهند به قيمت كاالها توجه كنند.هم چنين مسئوليت خريد كاالهاي جزيي را به آنها 

واگذار نمايند.
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پس از تکرار و تمرین کافي، از دانش آموزان مي خواهیم تمرین باالي صفحه 102 را انجام دهند. پاسخ هاي دانش آموزان را 
بازبیني کرده و بازخورد الزم ارائه مي شود.

صفحه 102: فعالیت کتاب
اسکناس های رایج را در اختیار دانش آموز قرار می دهیم) بیشترین تاکید بر اسکناس های ده هزار تومانی و ترکیب آن با 
اسکناس های هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی است(. و از هر دانش آموز می خواهیم طبق دستورالعمل، مبلغ 

خواسته شده را از بین پول ها انتخاب کند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث عملي است.
برای ارزشيابی می توان از فعاليت های پيشنهادی در روش تدريس برای صفحه 100 و 102 كتاب و فعاليت 

صفحه 102 كتاب رياضی استفاده كرد.

فعاليت هاي پيشنهادي جهت توسعه و تثبيت يادگيري

دانش آمـوزان را به دو يا سه گروه تقسيـم می كنيـم و به هـر گروه، 2 اسكناس ده هزار تومانـی، 1 اسكناس 
پنج هزار تومانی، 1 اسكناس دو هزار تومانی و 2 اسكناس هزار تومانی می دهيم.از هر گروه می خواهيم با 

استفاده از دو اسكناس، يك مجموعه بسازند و ارزش آن را بنويسند.
از هر گروه می خواهيم پاسخ های خود را توضيح دهند. به عنوان نمونه برای 12000 تومان، می گويند: 1 

اسكناس ده هزارتومانی و 1 اسكناس دو هزارتومانی استفاده كردم.
بديهی است دانش آموزان با اين روش بايد چندين مجموعه بسازند.
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مستطیل

هدف کلي: آشنایی با اشکال هندسی
اهداف جزیي

ــ تشخیص طول و عرض مستطیل
ــ تشخیص تساوي طول ها و تساوي عرض ها در مستطیل

   مفاهیم پیش نیاز
ــ آشنایی با مستطیل

ــ اندازه گیري طول با استفاده از خط کش

وسایل و مواد مورد نیاز
ــ اجسام مستطیل شکل

ــ خط کش
ــ نوار مقوایي در دو اندازه متفاوت )چند عدد(

ــ سنجاق
ــ مداد رنگی

راهنمای تدریس

صفحه 103-104 

صفحه 103 
توجه دانش آموزان را به تصویر عنواني جلب کرده و از آنها مي خواهیم درباره تصویر گفتگو کنند. پس از صحبت هاي 

دانش آموزان، توضیح مي دهیم که این تصویر، زمین بازي والیبال است؛ زمین بازي والیبال به شکل مستطیل است.
سپس از هر دانش آموز مي خواهیم، متن »آیا مي دانید« را بخواند.
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صفحه 104 
فعالیت  

ابتدا یک شئي مستطیل شکل، مانند یک برگه A4، کتاب ریاضي، تابلوی کالس و ... )تفاوت اندازه طول و عرض در شئي 
مورد نیاز زیاد باشد( را به دانش آموزان نشان مي دهیم و پرسش و پاسخ ها را مانند جدول زیر ادامه مي دهیم.

فعالیت دانش آموزفعالیت معلم

مستطیلتابلوي کالس چه شکلي است؟

ابتدا ضلع بزرگ تر تابلو را با دست لمس مي کنیم و 
سپس ضلع کوچکتر را با دست لمس مي کنیم

توجه دانش آموز

خیرآیا این دو ضلع با هم مساوي هستند؟

ضمن اشاره به ضلع بزرگ مي پرسیم:
به ضلع بزرگ مستطیل چه مي گویند؟

طول

ضمن اشاره به ضلع کوچک مي پرسیم:
به ضلع کوچک مستطیل چه مي گویند؟

عرض

در صورتي که اختالف طول و عرض تخته کالس زیاد نبود، از وسیله دیگري استفاده شود.
پس از انجام این فعالیت از دانش آموزان مي خواهیم چند وسیله مستطیل شکل را نشان داده، طول و عرض آن را مشخص 

کنند.
از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 104 کتاب را انجام دهند.

در انجام تمرین باالي صفحه، دانش آموزان با توجه به شکل مستطیل به پرسش ها پاسخ مي دهند. یعني:

الف

دج

ب
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نام این شکل چیست؟ مستطیل
کدام ضلع ها بزرگ تر است؟ نام ببرید. الف  ب  و  ج  د

کدام ضلع ها کوچک تر است؟ نام ببرید. الف  ج  و  ب  د
دانش آموزان طریقه خواندن اضالع را در دوره ابتدایي یاد گرفته اند ولي مي توانیم قبل از انجام این تمرین توسط دانش آموزان، 

مجدداً طریقه خواندن اضالع را یادآوري کنیم.
سپس دانش آموزان دو جمله پایین این تمرین را مي خوانند و به این ترتیب مجدداً طول و عرض یادآوري مي شود.

صفحه 104: تمرین
دانش آموزان تمرین را مطابق دستورالعمل انجام مي دهند یعني در هر مستطیل، طول ها را آبي و عرض ها را قرمز مي کنند.

صفحه 104: ریاضي در زندگي
دانش آموزان را به خارج از کالس)راهرو مدرسه یا ... ( مي بریم و از آنها مي خواهیم چند وسیله مستطیل شکل را نشان 

دهند و طول و عرض آنها را مشخص کنند.
پس از انجام صفحه 104، توانایي تشخیص تساوي طول ها و عرض ها را به شرح ذیل به دانش آموزان آموزش مي دهیم.

فعالیت 1
با قطعات نوار مقوایي، مستطیل هایي مي سازیم که گوشه هاي آن، با سنجاق به هم وصل شده باشند. )به تعداد گروه هاي 

کالس(                           

                                                                                                                                                                          

دانش آموزان را به گروه هاي دو تایي تقسیم مي کنیم و به هر یک از گروه ها، یکي از این مستطیل ها را مي دهیم و 
مي خواهیم طول و عرض آن را نشان دهند.

سپس از هر گروه مي خواهیم، سنجاق ها را باز کنند)مانند شکل(.

یکي از دانش آموزان طول ها را روي هم قرار داده و اندازه ان ها را با هم مقایسه کند. دانش آموز دیگر به همین طریق اندازه 
عرض ها را با هم مقایسه کند.

در پایان این فعالیت، دانش آموزان به این نتیجه مي رسند که در هر مستطیل طول ها با هم و عرض ها با هم برابرند.

سنجاق سنجاق
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فعالیت 2
به هر دانش آموز یک کاربرگ و یک خط کش که روي آن یک مستطیل رسم کرده ایم مي دهیم و از آنها مي خواهیم، اضالع 

این مستطیل را با خط کش اندازه گرفته و بنویسند.
کار هر یک از دانش آموزان را بررسي مي کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اندازه گیري را درست انجام داده اند. سپس توجه 

آنها را به اندازه هاي به دست آمده جلب مي کنیم و مي گوییم:

در هر مستطیل طول ها با هم و عرض ها با هم برابرند.
پس از انجام این فعالیت، کاربرگي مانند نمونه زیر تهیه مي کنیم و از دانش آموزان مي خواهیم تمرین های آن را انجام دهند.

1ـ اندازه طول و عرض هاي هر مستطیل را به دست آورید و جاهاي خالي را کامل کنید.

......سانتی متر

......سانتی متر......سانتی متر

......سانتی متر

......سانتی متر......سانتی متر

......سانتی متر

......سانتی متر

5

............

ــ در هر مستطیل طول ها با هم ........................................ هستند.
ــ در هر مستطیل عرض ها با هم ........................................ هستند.

2ـ در هر مستطیل اندازه  ضلع هاي نوشته نشده را بنویسید:

............
............

............

2

7

4
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در تمرین 1 این کاربرگ، کار دانش آموزان را بررسی و در صورت مشکل در اندازه گیری، کارت راهنما اندازه گیری طول را 
در اختیار آنها قرار می دهیم. هم چنین از آنها می خواهیم ضمن توجه به اندازه های نوشته شده،جاهای خالی را کامل کنند.

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت عملي و كتبي انجام مي شود. براي سواالت ارزشيابي كتبي مي توان از مشابه 
تمرين هاي كتاب و براي ارزشيابي عملي مي توان از نمونه فعاليت ارائه شده در"رياضي در زندگي" 

صفحه 104 استفاده كرد.
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هدف کلي: توانایی اندازه گیری محیط شکل های مختلف
اهداف جزیي

ــ آشنایی با نحوه محاسبه محیط مستطیل از طریق جمع اضالع
ــ آشنایی با نحوه محاسبه محیط مستطیل با استفاده از فرمول

ــ آشنایی با کاربرد محیط مستطیل در زندگي روزمره

  
 مفاهیم پیش نیاز

ــ شناخت مستطیل
ــ تشخیص طول و عرض مستطیل

ــ تشخیص تساوي طول ها و تساوي عرض ها در مستطیل
ــ اندازه گیري طول

وسایل و مواد مورد نیاز
ــ مکعب هاي کوئیزنر
ــ بسته هاي ني و ...

راهنمای تدریس

صفحه 105-106 

صفحه 105 
فعالیت 1

براي آموزش مفهوم محیط مي توانیم از فعالیت هایي که دانش آموزان در درس کار و فناوري انجام داده اند، استفاده کنیم. 
به عنوان نمونه جانماز و رومیزي دوردوزي شده، زیرگلداني که دور آن ریش ریش شده است و ...

از دبیر کار و فناوري، زیر گلداني ها را گرفته و با خود به کالس مي آوریم. کارهاي آنها را نشان مي دهیم و مي گوییم کارهایي 
که در درس کار و فناوري انجام داده اید بسیار زیبا هستند مثل این زیرگلداني ها. سپس یکي از آنها را انتخاب مي کنیم و 
با نشان دادن دور آن )حرکت دادن انگشتان دست خود دور آن( مي گوییم، شما دور، یعني محیط این زیر گلداني را 
ریش ریش کرده اید. سپس از دانش آموزان مي خواهیم به اطراف خود نگاه کرده و محیط اجسام مختلف را نشان دهند. به 

محیط مستطیل
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عنوان نمونه: محیط میز معلم، نیمکت، کالس و ... 
در مرحله بعد، یک مثال در مورد کاربرد محیط بیان مي کنیم و از دانش آموزان مي خواهیم مثال هاي دیگري را بیان کنند.

به عنوان نمونه:
اگر بخواهیم عکسي را قاب کنیم، باید محیط آن را اندازه بگیریم. یا اگر بخواهیم دور باغچه نرده بکشیم، محیط آن را اندازه 

مي گیریم.

فعالیت 2
یک مستطیل روي تابلوي کالس رسم مي کنیم و اندازه ضلع هاي آن را مي نویسیم.

9

5
5

9

از دانش آموزان مي پرسیم، براي به دست آوردن محیط این مستطیل چه کار می کنیم؟
به دانش آموزان در دوره ابتدایي، طریقه محاسبه محیط چند ضلعي ها آموزش داده شده است؛ با این حال در صورت عدم 
توانایي در محاسبه محیط، آنها را هدایت مي کنیم تا به این نتیجه برسند که براي محاسبه محیط مستطیل باید اندازه 

ضلع ها را با هم جمع کنند. 
سپس از یکي از دانش آموزان مي خواهیم، محیط این مستطیل را روي تابلوي کالس محاسبه کند.

سانتي متر  28= 5 + 9 + 5 + 9

این فعالیت را با همه دانش آموزان انجام مي دهیم. یعني مستطیل هاي دیگري با اندازه هاي متفاوت روي تابلو کالس رسم 
مي کنیم و دانش آموزان محیط آنها را محاسبه مي کنند.

ابتدا از دانش آموزان مي خواهیم متن باالی صفحه را بخوانند ، سپس از آنها می خواهیم تمرین صفحه 105 کتاب را انجام 
دهند. پاسخ هاي آنها را بازبیني کرده و بازخورد الزم را ارائه مي دهیم.
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صفحه 106 
فعالیت

تابلوي کالس رسم مي کنیم و  یک مستطیل روي 
اندازه یک طول و یک عرض آن را مي نویسیم.

7

3

5

2

از یکي از دانش آموزان مي خواهیم، پاي تابلوي کالس 
آمده، ابتدا اندازه طول و عرض دیگر مستطیل را بنویسد 

و پاسخ خود را توضیح دهد.

ممکن است بعضي از دانش آموزان در توضیح دادن مشکل داشته باشند. در این صورت با نشان دادن طول و عرض مستطیل 
روي شکل، یک بار دیگر تساوي طول ها و عرض ها را در هر مستطیل یادآوري مي کنیم.

سپس از دانش آموز مي خواهیم محیط آن را محاسبه کند.
7 + 3 + 7 + 3 = 20

پس از تشویق دانش آموز، از او مي خواهیم سرجاي خود بنشیند، مجدداً به شکل و عبارت محاسبه محیط روي تابلو اشاره 
مي کنیم و مي گوییم چون در هر مستطیل طول ها با هم و عرض ها با هم برابرند پس مي توانیم یک طول و عرض را با 

هم جمع کنیم و حاصل را در 2 ضرب کنیم. یعني                                                                          10 = 3 + 7

2 × 10 = 20
و عبارت 2 × )طول + عرض( = محیط مستطیل را روي تابلوي کالس مي نویسیم. در مرحله بعد مستطیل دیگري روي 

تابلوي کالس رسم مي کنیم. مانند نمونه:

از یکي از دانش آموزان مي خواهیم، ابتدا اندازه طول و عرض دیگر را بنویسد و سپس محیط را از هر دو طریق محاسبه کند. 
یعني :

5 + 2 + 5 + 2 = 14  
این فعالیت را با همه دانش آموزان و با مثال هاي مختلف انجام مي دهیم.

7

3

7

3

5 + 2 = 7

2 × 7 = 14
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5

3

پس از انجام این فعالیت، کاربرگي تهیه مي کنیم و از دانش آموزان مي خواهیم محیط را فقط با استفاده از فرمول محاسبه 
کند. مانند نمونه:

 

 5 + 3 = 8                                                                                                           

2 × 8 = 16                                                                                                             

در انجام این کاربرگ دانش آموز در نوشتن اندازه اضالع دیگر مختار است. 

نکتـه: در صورت نياز، برای محاسبه 
محيط، كارت راهنما در اختيار دانش 

آموز قرار گيرد.

کارت راهنما )محاسبه محیط مستطیل(

 اندازه طول را بنویس.
 اندازه عرض را بنویس.

 یک طول و یک عرض را با هم جمع کن.
 حاصل را در 2 ضرب کن.عدد به دست آمده، محیط 

مستطیل است.

از دانش آموزان مي خواهیم صفحه 106 کتاب را باز کنند. 
مجددا روش محاسبه محیط را از روي کتاب توضیح مي دهیم. در انجام تمرین این صفحه دانش آموزان باید ابتدا طول و عرض 
را اندازه گیري کرده و بعد محیط را محاسبه کنند. هنگام اندازه گیري طول و عرض، بر کار دانش آموزان نظارت مي کنیم که 

اندازه گیري را صحیح انجام دهند. هم چنین فقط یک طول و یک عرض را اندازه گیري کنند.
مسئله پایین این صفحه به منظور آشنایي دانش آموزان با کاربرد محیط در زندگي ارائه شده است. دانش آموزان ابتدا مسئله 

را مي خوانند. نکات کلیدي را مشخص کرده و محیط را محاسبه مي کنند.
ارائه تمرین و مسئله هاي بیشتر، موجب توانمندي بیشتر دانش آموزان درکاربرد محیط و محاسبه آن مي گردد.             

ارزشيابي پاياني

ارزشيابي اين مبحث به صورت كتبي و متناسب با تمرين های كتاب است.

توسعه و تثبيت يادگيری

در حياط مدرسه با گچ مستطيل هايی رسم می كنيم. از دانش آموزان می خواهيم با متر نواری يا فلزی اندازه 
يك طول و عرض را به دست آورده و سپس با ماشين حساب محيط آن را حساب كنند.

سانتی متر
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تمرین های دوره ای) 3 (

توصیه های آموزشی
توصیه های آموزشی تمرین های دوره ای، صفحه 78 این کتاب مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلي: مروری بر مطالب آموخته شده
اهداف جزیي

ــ تبدیل عدد هر ماه به نام آن ماه و برعکس
ــ خواندن ساعت و کاربرد آن در زندگي روزمره

ــ مفهوم جمع و کاربرد آن در زندگي روزمره
ــ مفهوم تفریق و کاربرد آن در زندگي روزمره
ــ مفهوم ضرب و کاربرد آن در زندگي روزمره

ــ خواندن و نوشتن اعداد
ــ آشنایي با اعداد زوج و فرد

ــ آشنایي با مفهوم دقیقه و ساعت

راهنمای حل تمرین های دوره ای
مفاهیم ریاضي در صفحه 107 و 108 در قالب یک داستان ارائه شده است. بنابراین، ابتدا یک توضیح کلي در ارتباط با داستان 
به دانش آموزان مي دهیم و از آنها مي خواهیم، تمرین را یک بار به طور کامل بخوانند. در مرحله بعد از آنها مي خواهیم تمرین 
را گام به گام خوانده و انجام دهند. در انجام تمام مراحل، به کار دانش آموزان نظارت مي کنیم و در صورت لزوم راهنمایي الزم 

را ارائه مي کنیم.

صفحه 107 
1ـ با توجه به تصویر بلیت، درجاي خالي مي نویسند:   20/ مرداد/ 92

2ـ با توجه به تصویر بلیت، زمان حرکت)ساعت حرکت( را با کشیدن عقربه هاي ساعت نشان مي دهند.

 بلیط رفت تهرانـ  رامسر 

  تاریخ حرکت :20 / 5 / 92
  ساعت حرکت :10:40
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صفحه 108 

صفحه 109 

3ـ دانش آموزان با توجه به صورت حساب، مبلغ پرداختي یعني 9200 تومان را مشخص مي کنند و این مبلغ را از 
10000 تومان کم مي کنند. و پاسخ 800 را به دست مي آورند.

دانش آموزان براي انجام تفریق مي توانند از ماشین حساب استفاده کنند.
4ـ دانش آموزان به قیمت هر جنس توجه کرده و با استفاده از ماشین حساب، مبلغ پرداختي یعني 3800 تومان را محاسبه 

مي کنند.
  

1ـ دانش آموزان با توجه به قیمت هر سبد و تعداد آنها، عمل ضرب را با استفاده از ماشین حساب انجام مي دهند و پاسخ 
یعني 24000 تومان را مي نویسند.

2ـ دانش آموزان با استفاده از ماشین حساب، قیمت سبدها )24000 تومان( را از 30000 کم مي کنند و پاسخ یعني 
6000 تومان را درجاي خالي مي نویسند.

3ـ دانش آموزان مبلغ پرداختي را به حروف مي نویسند، یعني دویست و بیست هزار تومان
و در نهایت جمله پایاني را مي خوانند.

ریاضي در زندگي من
دانش آموزان، عبارت مربوط به هر فعالیت را خوانده و واحد زمان مناسب براي انجام آن فعالیت را مشخص مي کنند.

ساعتدقیقهمدت زمان انجام بعضي از کارهاي من

مسواك زدن حدود 5

صبحانه خوردن حدود 10

حضور در مدرسه حدود 5

تماشاي فیلم سینمایي حدود 2

خواب حدود 8

صفحه 109: تمرین پایین صفحه
ابتدا دانش آموزان متن نوشته شده را مي خوانند. سپس با پرسش و پاسخ، منظور از » محدوده زوج و فرد « را یادآوري مي کنیم.

پس از آن دانش آموزان با توجه به روز هفته )پنج شنبه(، درجاي خالي اول، واژه » زوج « را مي نویسند.
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براي تکمیل جاي خالي دوم، دانش آموزان باید با توجه به تصویر تعداد اعضاي خانواده،  عدد 4 را به دست آورده و در 2000 
ضرب کنند. براي انجام ضرب مي توانند از ماشین حساب استفاده کنند.

صفحه 110 
یادداشت های یک روز من

این صفحه را هر دانش آموز، متناسب با مشخصات و شرایط زندگي خود تکمیل مي کند.
1ـ هر دانش آموز نام و نام خانوادگي خود را مي نویسد.

2ـ تاریخ تولد: تاریخ تولد کامل نوشته شود به عنوان نمونه  1381/6/20
3ـ سن: در صورتي که دانش آموزي سن خود را نداند، مي تواند، سال تاریخ تولد خود را از سالي که در آن هستیم کم کند. 

به عنوان نمونه: سال تولد 1381 و امسال 1399 است. پس:       

4ـ پایه تحصیلي: هفتم )این مورد براي همه دانش آموزان یکسان است.(
5ـ هر دانش آموز، ساعت بیدار شدن از خواب خود را با کشیدن عقربه هاي ساعت نشان مي دهد.

6ـ ساعت خارج شدن از خانه به مدرسه
7ـ ساعت رسیدن به مدرسه

8ـ تعداد زنگ تفریح ها )براي تمام دانش آموزان یکسان است.(
9ـ مدت زمان هر زنگ تفریح )براي تمام دانش آموزان یکسان است.(

10ـ زمان رسیدن به خانه
11ـ در جلسه قبل، به دانش آموزان مي گوییم مبلغ قابل پرداخت آخرین قبض و مهلت پرداخت آن را یاد داشت کرده و به 

کالس بیاورند. و جاهاي خالي را متناسب با آنها کامل کنند.
12ـ تاریخ روزي که تمرین را انجام مي دهند، بنویسند. 

در پایان از هر دانش آموز مي خواهیم، متن کامل شده خود را بخواند.

99
81  ــ 

18

1399
1381  ــ 

18
یا
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