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  تصاویر توانیم می و باشد می آموز دانش پیرامون محیط از تصویری که است تم

 . است تر بیش تا 99 از شوند متوجه که دهیم نشان آموزان دانش به را دیگری

  باشد همگی ملموس که مثال بهترین و  کنند می صحبت ها بچه آن باره در

  . است مدرسه آموزان دانش تعداد

 . درس به ورود برای باشد ای انگیزه ایجاد تا کرده پول از صحبت هم دانید می آیا در

 . دارد عزیز معلمان روش به بستگی که

 !!!است شده تومان از صحبت صفحه این در اما است ریال ما کشور پول واحد

 :بررسی صفحه پنجاه و پنج



 هایی عدد ما و بگذارند میز روی را خود تایی وده یکی های دسته که خواهم می ها بچه از :فعالیت

  نویسند می و برده جدول داخل در را وآن گذارند می طلق روی کردن باجدا آنها گوییم رامی

 . نویسند می حروف و رقم با هم جدول بیرون سپس

 ما جا این در .است یادگرفته اول کالس واقع در یعنی. آموزد می را ده مضارب آموز دانش :فعالیت

  هنوز جا این در باشد یادمان) : صد عدد معرفی برای من روش . کنیم می معرفی را صد عدد

 مضرب و گیرند می دست در تایی ده ی بسته نه آموزان دانش ( ایم نکرده جدول وارد را صد

    ها بچه به. . خوانند می بلند صدای با را ها بعدیکی . . خوانند می بلند صدای با را ده های

 . تا ده شد؟ تا چند هاتان یکی . بردارید نی یک حاال آفرین 99 ؟ رسیدید چند به : گویم می

 درنوشتن چون ؟ چرا. آفرین . بندیم می خانم ؟ کنیم کار چه رسید به ها یکی که حاال بله

 . تا ده ؟ شد تا چند شما دهتایی بستید که حاال . کنیم درست دهتایی های دسته باید عدد

        هم را دهتایی این خانم کنیم؟ کار چه نظرتون به رسید ده به که ماهم تایی ده ها بچه

  . بندیم می

 :صفحه پنجاه و ششبررسی 



 :ادامه بررسی صفحه پنجاه و شش

  قبل از ها بچه) ؟ شود می چند تایی ده ده کنید می فکر . بگذاریم صفر مجبوریم نداریم هم تایی ده دیگر بستیم حاالکه آفرین

  بعد و کنیم می تمرین تکرارو بار چند . گفتید درست آفرین شود می صد ( درس و کالس از خارج درمحیط اند یادگرفته

   . دهند می انجام ا ر کتاب فعالیت

  پرسیده روخوانی گروه هر از منظور این برای . دهند پاسخ بتوانند تا بگیرند یاد را متن خواندن باید آموزان دانش مهم ی نکته

 .است مهم خیلی مفهوم درک . کنند بیان اند خوانده را چه آن ساده زبان به خواهیم می سپس و شود می

 

 یاد را ها عدد مجذور آموزان دانش و کنند می الگویابی آموزان دانش اینجا در. کنند می رسم را ها خط ها بچه :کالس در کار

 ردیف یک گوییم می ما جا این در ...و ، تا سه سه ، دوتا دو ، یکی یک . شود برده ها آن از نامی که این بدون گیرند می

 . کنیم می معرفی را صد ودوباره تا ده ده به رسیم می نهایت در ...و ( دوتا دوتا) دوتایی ردیف دو . یکی

 



 را دالر خصوص به دیگر کشورهای پول احد و و کنیم می معرفی را کشورمان پول واحد 

 صفحه این. اند کرده تهیه که هایی سکه با . کنند می بیان را اند شنیده تاکنون که

      آموزش را صفحه این فروش و خرید نمایش صورت به من کنیم می تدریس را

 . وخریدار فروشنده و دار بانک نقش و دهیم می

 من نظر از روش وبهترین کنیم می تدریس وکالمی ورزی دست صورت به را سؤاالت

 معلم و دارد کالس شرایط و کالس معلم به چیز همه ولی . باشد می نمایش اجرای

 . دهد انتقال را درس این اهداف که گیرد می تصمیم که است

 توسط مالی ارزش درک طور همین و باشد می پول کردن تبدیل :صفحه این هدف

 سه عدد به رسیم می نهایت در و دارد زیادی ارزش ما برای که است آموز دانش

 .رقمی

 

 

 :هفتبررسی صفحه پنجاه و 



 از هایی مضرب است تا ده تا ده محور پردازد می محور از استفاده با صد عدد معرفی به

 حاصل که است هایی جمع هم دو تمرین . رسد می صد به نهایت در که ده عدد

    صفر به مختوم دورقمی عدد منهای صد که هایی تفریق نیز و شود می صد آن

  سپس شود، می زده هایی مثال کتاب از بیرون در ها این ی همه برای باشد می

 . کنند می حل را کتاب آموزان دانش

            مالی ارزش هدف . کنیم می راحل سه تمرین ها سکه از استفاده با سوم تمرین

 . دهند می پاسخ راحتی به و اند آموخته را ده مضارب ها بچه باشد، می

 و وربع نیم روی شود می متمرکز تمرینات . باشد می ساعت نوشتن و خواندن : کن کامل

 تکرار و تمرین آموزشی ساعت با هم باز . دارد وجود ساعت در که ده مضارب

 پرسش و مسابقه با ما و آموزند می را ده مضارب هم ساعت روی ها بچه و میشود

 . کنیم می کمک ها آن یادگیری به پاسخ و

 روش به جایی یک در ها بچه باشد می رقمی سه فرایندی های جمع فصل این هدف

 . رسند می انتقالی یا تکنیکی

 :بررسی صفحه پنجاه و هشت



 نمایش به کتاب طبق صورت سه به که . شود می معرفی رقمی سه عدد صفحه این در

  شده صحبت پل کمک به و مالی ارزش از استفاده با اول صورت . است درآمده

 از استفاده با نهایت در و تایی ده و یکی های ابزار از استفاده با دوم قسمت ودر

 آموز دانش :است مهم جا این که آنچه . است شده تدریس درس این چرتکه

 این از نمایش کمک به ما آن از قبل اما . کند درک را آن و و بخواند را متن باید

 فهم وقابل ملموس ی مسئله پول .دهیم می درس و کرده استفاده حالت سه

 مناسب کار این برای به دارند که کاغذی های پول . است آموزان دانش برای

 را خود قلک خانواده ی اجازه با بگوییم ها بچه به توانیم می که حالی در و است

 که این درباره ها بچه از . شوند آشنا هم ها سکه وزن با تا بیاورند، مدرسه به

 به چرا که این و پرسیم می سؤاالتی شه می تر بزرگ ها سکه روی عدد چرا

 یکی از که که برسند نتیجه این به تا . شه می استفاده اسکناس از سکه جای

 تایی صد دهتایی از و شود می ساخته دهتایی

 :نهبررسی صفحه پنجاه و 



 :نهبررسی صفحه پنجاه و ادامه 

 درجدول طلق روی را اند فهمیده یک سؤال از که چه وآن کشیم می جدول رافهمیدندحاال وخواندندومفهوم افتاد جا ها بچه برای صورت سه وقتی

 های دسته و چرتکه و پول از کندو سازی نماد رقمی سه عدد یک تواندبرای می که رسد می باور این به آموز دانش اینجا در . کشند می خود

 . کند استفاده ...و تایی وده یکی

 . نویسند می هم جدول بیرون سپس و نویسند می جدول در طلق روی ابتدادرگروهها را وعددها کرده عمل کتاب طبق :دو سؤال 

  ده ی درخانه اگر . است 5 همان ها یکی ی خانه در 5مثال پرسم هامی بچه از را رقمها مکانی ارزش ابتدا من : رقمی سه عدد خواندن خواندن برای

 ؟ از فارسی .چپ ؟ طرف کدام از ریاضی : پرسم می را ها سؤال این بعد.. شود می 500باشد ها تایی صد ی خانه در اگر و 50 باشد ها تایی

 ده ؟ بگذاریم جدول در را عدد چه حاال . واجبه احترامش تره بزرگ چون چرا؟. تایی صد ؟ کنیم شروع کی از نوشتن برای اول خوب . راست

  به حاال آفرین. است تر کوچک همه از چون یکی ؟ بگذاریم را رقم کدام آخر در. تر ارزش کم تایی صد از و تره ارزش با یکی از چون. تایی

 جدول از بلدیم هارا این جای خواهیم رقمی هاما امابچه. را5 وسوم 40 دوم 300 اول (345 عدد مثال آوریم می بیرون جدول از ترتیب همین

 گوییم می o عالوه به جای به . سه +چهل+ صد سی : خوانیم می چپ از . بخوانیم خواهیم می حاال . 345 نویسیم می و آوریم می بیرون

 . سه و سیصدوچهل

 



  . است جدول بیرون و جدول در نویسی عدد هم ر وچها سه سؤال

 

 جا این و  شود برده مضرب از نامی اینکه بدون 100 عدد مضارب 5سؤال

 . شود می تمرین و تکرار وسیله به

 

 :نهادامه بررسی صفحه پنجاه و 



 برای ولی هستند آشنا مکانی ارزش ل جدو با ها بچه است قبل صفحه مانند هم صفحه این

  جدول بین و گذارند می درجدول را ها عدد . شوند می آشنا تر بیش رقمی سه عدد

 رقم با اگر شود می کار دوباره ها بچه خواندن روی . نویسند می رقم و حروف با

     را ها مکانی ارزش کنند می شروع تر بیش مکانی ارزش و چپ سمت از نوشتند

  مثل فارسی ترکیبی کلمات مانند که کنند می بیان را و یک آن وسط و گویند می

 بنویسند خواستند حروف با هم اگر . خوانند می(o) را ( و) آمد و رفت یا مادر و پدر

             (و) ها آن وبین کرده شروع تر بزرگ مکانی ارزش از هم باز راست، سمت از

 . خوانند می ( o) ولی گذارند می

 بیرون ودر گذاشته جدول راداخل عدد شکل مطابق آموزان دانش : کالس در کار در

 . نویسند می حروف و رقم با هم جدول

 :بررسی صفحه شصت



 ارزش به باتوجه چپ سمت از بیند عددرامی آموز دانش که . است نوشتن حروف با :1 تمرین

 چپ به ازراست فارسی :علت) . نویسد می راست سمت از باحروف سپس .خواند می مکانی

 ( است

 بدون) دهد می قرار خود درجای را ها رقم چپ از و خواند می راست از. نویسد می رقم با :2 تمرین

 ارزش اول نکنید اشتباه که این برای گویم می ها بچه به اوایل من ولی ( جدول کشیدن

 کنم فکر کار اوایل برای صورت این به ( ص د -ی) . دهید قرار را بعدرقم بنویسید هارا مکانی

 . باشد خوب

 که هایی سکه با بعد . کنند درک را آن مفهوم تا شود می خوانده ها گروه ی همه توسط :3سؤال

 توانند می شد متقاعد معلم و فهمیدند هرموقع . برسند نتیجه به تا کنند کار گروه در دارند

 . بنویسند کتاب در

 می راحتی به وتمرین تکرار با که کرده بیان پول با را صد و ده - یک از مضربی دوباره : 4 سؤل

 . کنند حل را تمرین این توانند

 فکر آموز دانش که باشد می زنی وگمانه حدس تقویت و ها بچه کشاندن چالش به برای :5 سؤال

 . دارد آموز دانش چند تقریبا بزندمدرسه کندوحدس

 :شصت و یکبررسی صفحه 



 :یکبررسی صفحه شصت و ادامه 

 .باشد می  مسئله حل های اراه یکی هم سازی حدسیه

 :باش خالق

  ضلعی شش هیچ 2 و باشیم داشته رنگ 4 فقط 1 : که است این ما قانون اما کنیم کاری کاشی خواهیم می را سطحی گوییم می آموران دانش به

 کنیم شروع کجا از نظرشما به خوب . . کنیم مشورت هم با کمی نکنید رنگ بد و نکنید کثیف اینکه برای بیایید . نشود رنگ هم مثل هم کنار

 نیست بهتر شما نظر به ها بچه چرا؟ ؟ وسط از یا بهتره کنیم شروع ها گوشه از بپرسم ازتون بزاری ؟ نشه قاطی ها رنگ کنیم کار چه ؟ بهتره

 . کنند رنگ را آن گوییم می هاجاافتاد بچه برای خوب وقتی ؟ کنیم رنگ بعد بگذاریم نقطه رنگ 4 این با اول



  بچه      به قبل روز کار این برای گردد، می ارائه مطلوب نا های حالت حذف جا این در :مسئله حل

 می نگه را هایی چیز چه تکانی خانه هنگام شما مامان کنید تحقیق خانه در گوییم می ها

 انجام که تحقیقی با ها بچه .دارد می نگه انباری در یا . ریزد می رادور هایی چیز چه و دارد

 دور یا بگذاریم کنار باید و نداریم ازم مال را چیز همه همیشه یابند می در دهند می

  . بیندازیم

 بنویسیم رقمی سه های عدد توانیم می چقدر هر شده داده رقم سه یا خواهیم می :یک تمرین

 هدایت را ها بچه و گیریم می کمک دار نظام تفکر از منظور این برای . نباشد هم تکراری که

  رقم دو با و بگیرد قرار ها تایی صد درجایگاه تواند می بار دو رقم هر اینکه به کنیم می

  5و3و2) تمرین همین در مثال . بسازد جدید عدد رقم کردن جابجا با است بلد که هم دیگر

 ها بچه به خودم من .بسازد را ها عدد کوچک به بزرگ از یا بزرگ به کوچک از تواند می (

  بلدی که هم را رقمی دو عدد . بنویس رنگی را صدگان گویم می بخش این تدریس حین در

   . 532-523-352-325-253-235 شود می ها عدد بنابراین .

 سه با تواند می رسدکه می نتیجه این به دهد می س در معلم که هایی روش با آموز دانش پس

 . بسازد رقمی سه عد شش ، رقم

 :دوصفحه شصت و بررسی 



 :دوادامه بررسی صفحه شصت و 
 می هارایادآوری بچه ی گذشته روز تکلیف جا این در . صفراست ها رقم این از یکی بسازدکه رقمی عددسه خواهد می رقمی سه با : 2تمرین

 . دارد می نگه انباری در یا و ریزد می دور را هایی چیز چه و دارد می رانگه هایی چیز چه مامان بگویند خواهیم می کدام ازهر و کنم

  شما. نداریم نیاز بنویسیم توانیم می که آنچه ی همه به ما ها وقت بعضی است همینطور هم ریاضی در ها بچه که کنیم می   بیان سپس

 طبق . بسازیم رقمی سه عددهای 6و0و8 های عدد با خواهیم می حاال دهید انجام را خواسته آنچه و بخوانید را سؤال بایدخوب

  اما .ساختیم ما که هایی رقم این 860-806-680-608-068- 086 . . گیرد قرارمی صدگان ی مرتبه در بار دو رقم هر دار تفکرنظام

 ی درمرتبه صفر چون ؟ چرا. نه ؟ . اند رقمی سه ها عدد این ی همه شما نظر به . بسازیم رقمی سه عدد خواسته ما از سؤال ها بچه

 وسایل مثل و بکشیم خط ها آن روی باید خورند مانمی درد به .نیستند رقمی سه 86 و 68 پس . شود نمی خوانده و است هیچ صدگان

 را اعداد های کارت کنم می استفاده مسابقه از تر بیش من منظور این برای . بگذاریم ر کنا هم را ها این شوند می گذاشته کنار که خانه

 . بسازند رقمی سه عدد گویم می من که هایی رقم   با و بیایند خواهم می گروه دو از و ریزم می میز روی

 به بهتر ها بچه اینکه برای . است شده الگوکار این نظیر قبلی صفحات در دهد می ادامه را الگوها آموز دانش یک ی شماره در : کن یابی الگو

  که ای طبقه و آبی است دوتایی که ای طبقه قرمز است یکی که باال ی طبقه یعنی کنند رنگ را طبقه هر گویم می من بسپارند ذهن

 . شود می اضافه الگو به یکی پایین ی طبقه در که شود واقف مسئله این به باید آموز دانش...و زرد است تایی سه

  است مضرب این بگوییم آموز دانش به که این بدون . ایم داشته را این ی نمونه هم باز که باشد می عددها مضرب : الگویابی دوم قسمت

 . نیست مشکلی و کنند می حل راحت ها بچه . شود می اضافه یکی هرشکل ستون و ردیف به و  ایم اوآموخته رابه دوقلو ضرب



 ها بچه شده که وتمرین تکرار با گیریم می نظر در را مطلوب نا های حالت حذف باز جا این

 . اند آموخته را آن حدودی تا

 قسمت چهار از بگیریم نظر در را سؤال متن قسمت اگر که قسمت سه از : یک تمرین

 به بخواند را متن خوب باید آموز دانش مسئله این تمرین حل برای است شده درست

 باید جواب به رسیدن برای بنویسد و کند طراحی را آن حل راه و بسپارد ذهن

 . کند تجزیه کوچکتر اجزای به را مسئله

 شش این بین از باید حاال . نویسد می خاص نظم یک طبق را رقمی سه عددهای تمام ابتدا

 آموز دانش . عدد کوچکترین الف . است مطلوب کندکه انتخاب را هایی عدد ، عدد

 آموخته راقبال این و تردارد کم تایی صد کندکه می انتخاب را عددی عدد شش بین

 کم تایی ده کندکه می انتخاب را عدد یک ها این بین از دارد عدد بینددو می . است

 نا و خواهیم نمی را دیگر عدد پنج الف قسمت در گوییم می برایش پس . . دارد تر

 کمتر صدگان رقم و باشد و یکان از تر بیش دهگان رقم ب قسمت در. است مطلوب

 بین از را نظر مورد عدد شودو می کشیده چالش به آموز دانش دویاره باشد یکان از

 جیم برای . شویم می آور یاد را بقیه بودن نامطلوب باز و کند می اپیدا باال عدد شش

 . طور همین هم

 :سهبررسی صفحه شصت و 



 :سهادامه بررسی صفحه شصت و 

 به را است خواسته مسئله که را چیزی مسئله مفهوم درک با سپس و خاص نظم ن هما اساس بر سازد می را ها عدد تمام دوباره دوهم سؤال

 این وحل ما درد به داردکه جواب چند پرسیم ومی . شویم می آور یاد را طلوب نا های حالت حذف هم باز جا این در و . آورد می دست

 . است نامطلوب ها آن ی تا چند و خورد می مسئله

 . کند آموزان دانش یادگیری به بزرگی کمک تواند می است وکاربردی زیبا واقعا بعضی که همکاران وقشنگ متنوع ها روش جاهم این

 ساعت که این برای ولی شود نمی خوانده عدد پشت صفر که کنیم می بیان وما باشد می دیجیتالی های شیوه به ساعت تمرین باز : کن کامل

 باشید زده بایدحدس کنید می نگاه کتاب پاورقی در که همانطور . گذاشت را صفر باید پس است شده درست 8 تا چهار از دیجیتالی های

 . است خالی صدگان جای ایم نرسیده 100 ص به هنوز چون ولی باشد می رقمی سه پس است تر بیش صد از کتاب صفحات تعداد که

 . بود خالی هم دهگان جای نه تا یک ی صفحه که درحالی

 و است بلد را پنج و ده مضارب و دارد تأکید ونیم ربع روی که. کنند حل راحتی به توانند می آموزشی ساعت از استفاده با هم ها ساعت برای

 . شود مطلوب جواب و آزمایش ی مرحله وارد کندسپس تواندکمک اینجامی در سازی حدسیه که . برد می جلو ها عقربه

 



 و یکی های دسته ، چرتکه با . کنیم می تمرین دوباره را رقمی سه های عدد

          جدول بیرون سپس و کنیم می جدول وارد را عدد . شکل و دهتایی

   . نویسیم می

  . کنیم می وتمرین تکرار را وصد ده مضارب

 .گیرد می یاد آموز دانش که است صد مضارب محورهم

 

 :چهاربررسی صفحه شصت و 



در صفحه ی قبل مضارب صد را با تکرار و تمرین آموزش دادیم و همین طور به این مضرب ها مضارب ده را 

برای این منظور . . حاال می خواهیم یکی ها را اضافه کنیم . اضافه کردیم و نوشتیم و تمرین کردیم 

یکی ها را به صد تایی ها و ده تایی ها اضافه می کنیم که این کار با وسایل گوناگونی مثل چرتکه و 

کار در کالس الگوی . دسته های یکی و دهتایی و شکل با استفاده از کارت اعداد تدریس می کنیم 

عدد ی است که شماره ی یک و دو یکی ، یکی اضافه می شود و شماره ی سه ده تا ده تا و شماره ی 

حاالکه به عدد های سه رقمی رسیدیم و خوب تمرین : تقریب بزن . صد تا صد تا اضافه می شود  4

من برای تقریب دو رقمی از سیم مفتولی استفاده می . کردیم حاال می خواهیم تقریب را تمرین کنیم 

برای تکرارشکل آن را روی تخته می کشم و با سؤال وجواب هایی که می کنم به . کنم و لی روز اول 

 .برای این صفحه یک محور با ضرایبی از صد روی تخته می کشم.آن هاآموزش می دهم 

 :پنجبررسی صفحه شصت و 



 :بررسی صفحه شصت و پنجادامه 

   . بیاید در هشت و هفت شکل به تا کنیم می جمع را آن حاال. است سیم یک کنید فرض را محور این گوییم می ها بچه به

   .باشد می 50 - 150 - 250 - 350- 450 باال ی ها ورأس 0 - 100-200-300-400-500....900.پایین های رأس

 پایین از هایی عدد چه بین ؟ دهید نشان را 254 جای مثال پرسیم ی دارندم قرار ها آن بین که هایی عدد پیرامون سؤال جند ها بچه از

  عدد طورچند همین 300 و 200 دهند می پاسخ ها آن ( پایین های عدد گویم می ها بچه به ولی. است صد مضارب منظورم) قرارداد

 . است آموخته را بین عدد بشیم مطمئن تا پرسیم می را دیگر

 عدد هرطرف که است آموخته آموز دانش ؟ چرا . است تر نزدیک پایین های صدتایی از یک کدام به ها عدد گوییم می بعد ی مرحله در 

 تر بزرگ عدد سمت به میل باشد باال دررأس درست عدد اگر اما . است تر نزدیک که افتد می سمتی به عدد 50 به مختوم رقمی سه

 . آوریم می وجود به او در را یادگیری و دهیم می آموزش او به تمرین و تکرار با کند می



 الگوهایی به باید آموز دانش .باشد می رقمی سه اعداد کردن جمع برای اعداد ل جدو 

              سپس کنید پر را جدول گوییم می ابتدا ببرد پی  است رفته کار به جدول در که

 .تا ده تا ده است؟ چگونه است رفته کار به ها ردیف در که الگویی پرسیم می

  . کنم اشاره عددی روی اگر . آفرین .صدتا تا صد است؟ چگونه ستونی الگوهای

  در اگر .صدتا تا ؟صد تا تاچند چند . کم ؟ یاکم شود می اضافه عدد باال سمت به

 ؟ تا چندتاچند . زیاد ؟ زیاد شودیا می کم عدد کنم حرکت جلو سمت به ردیف

  وده صد مضارب شمارش با آموز دانش است جدول مثل دوهم سؤال .تا تاده ده

  بسیار کمک آن واقعی درک در همکاران عالی روشهای با که رسد می پاسخ به

 . کند می

:ششبررسی صفحه شصت و   



 :بررسی صفحه شصت و ششادامه 

  در را شکل توان بودمی وقت اگر است چهارقسمتی تقارن . کند حل را آن تواند می تقارن از استفاده با آموز دانش :باش خالق

  کنند رنگ ، کرده رنگ که را هایی قسمت آن کتاب مثل آنها . داد قرار آموزان دانش اختیار ودر کرده رسم  A4 ی برگه

 رنگ را ها رنگ اثر جای و کنند باز سپس بکشند دست انگشت با محکم آن روی و بزنند تا افقی تقارن خط روی از سپس.

   .کنند رنگ را آن اثر و کنند باز و بکشند محکم انگشت با را آن روی و بزنند تا عمودی خط روی از دوباره و کنند

  باز کنند، ایجاد سوراخ یک آن روی و افقی تقارن خط با بار یک و بزنند تا عمودی خط از بار یک ببرند پی مفهوم به اینکه برای

 . هستند متقارن سوراخ چهار این ببینند و کنند

 



 و پرسیم می را آن از چندکار و داده نشان ها بچه به را صد یکتا اعداد جدول : یک فعالیت

 تمرین را 110 تا 81 از نویسی عدد بعد .شود می سؤال هم رفته کار به که الگوهایی

  و است شما وتفریق جمع به کردن کمک برای هم این گوییم می ها بچه به و کنیم می

  باشد می صد از بیش ها آن جمع حاصل که عددهایی با دورقمی عدد کردن جمع برای

 . رود می کار به

  منظور این برای . کنند می حل باال جدول از استفاده با را کتاب های وتفریق جمع :دو تمرین

 دیگر برای هم تابلو روی و دهند می انجام ها طلق روی کتاب بیرون در تمرین چند

 . دهند می توضیح آموزان دانش

 رقمی دو ، رقمی یک رود می کار به که است ذهنی های تفریق و جمع حل برای :سه فعالیت

  را اعداد مکانی ارزش توانیم می جا این در .وصد ده ، یک مضارب واقع در .رقمی سه ،

  تکرار داریم وظیفه ما ولی بلدند ها بچه . کنیم تدریس داستان وگفتن جدول باکشیدن

 .کنیم تمرین و

 

 :هفتبررسی صفحه شصت و 



      و شد داده توضیح قبل ی صفحه در که باشد می صد مضارب های وتفریق جمع

  از استفاده تمرین این ی نکته ولی . کنند حل توانند می ذهنی آموزان دانش

 . باشد می محور

  آن به مربوط های وتفریق جمع و نویسد می را محور های عدد آموز دانش : دو تمرین

 . دهد می انجام محور از استفاده با را

  که . باشد می ذهنی صورت به مانده باقی و جمع حاصل آوردن دست به :سه تمرین

 ی مانده باقی و بشود صد جواب که کند می کم یا اضافه قدر آن ابتدا آموز دانش

  که افتد می اتفاق صورتی در امر این . کند می کم یا اضافه صد به را دوم عدد

 .باشند رسیده درک این به ها آن و باشد کرده تمرین آموزان دانش با خوب معلم

:هشتبررسی صفحه شصت و   



 دوما شوند روان خواندن در اوال شود خوانده گروه در ابتدا صفحه این کنم می پیشنهاد

  وگو گفت با را سؤال هر نمایش و بیایند بخواهیم ها گروه از . کنند رادرک مسئله

 وقتی کنند بیان را آن بودن غلط یا ودرست ببینند دیگر های وگروه دهند انجام

 -محور. داشت وست د که راهی هر از . کنیم می مسئله حل به شروع فهمیدند خوب

  اول از من . کند هم جلونویسی باید نویسد می که را حل حال هر در جدول - ذهنی

  کردن حل ؟اول داره چی مسئله هر پرسم می رسم می که مسئله حل به که کتاب

 . دارد جلونویسی دوم دارد

 . رسد می آخر جواب به حل راه دو انجام آمواز شودودانش می دوقسمت مسئله 3 سؤال

  برای ما آوردو می دست به را تقریبی وپاسخ نوشته آن مقابل ا عددر هر تقریب 4 سؤال

 .بگویند را آن تقریب تا گوییم هامی آن به را هایی عدد تر بیش تمرین

:نهبررسی صفحه شصت و   



 :بررسی صفحه شصت و نهادامه 

 توانیم می هم باز که است تر نزدیک تایی صد عدد کدام به وبگویندکه کنند پیدا باید را بین عدد 5 سؤال

 . کنند حل را کتاب افتاد جا وقتی کنیم وتمرین تکرار کتاب بیرون در

 . کنند درست ریالی صد سی ها آن با و بگذارند میز روی در را ریالی 50 و ریالی 100 های سکه :باش خالق

   . ریال صد شود نمی ریالی دوپنجاه بدانند باید

300=100+100+100   

   100+100+50+50=300 سپس

   100+50+50+50+50=300 سپس

 50+50+50+50+50+50=300 ودرپایان

 



 من و است شده نوشته تا صد تا صد ها عدد این ): نوشتن فرهنگ 

 صد نه عدد تا من و شود می پانصد ، 400 از بعد عدد که دانم می

 متن این ( . بدهم ادامه را الگو و بنویسم صدتا تا صد توانم می را

 . بنویسد تواند می آموز دانش که است پیشنهادی

 ابزار با راحتی به و است خوانده فصل این در آموز دانش را ها تمرین

 های عدد مورد در 7 سؤال . کند حل تواند می شده معرفی های

 با و شد صحبت قبال که . باشد می ها تایی ده به مربوط بین

  تمرینات این حل در را ها آن توانایی توانیم می وتمرین تکرار

 . ببریم باال

:هفتادبررسی صفحه   



  اعداد مکانی ارزش نوشتن با آموز دانش . باشد می نویسی گسترده :8 تمرین

            جمع مورد در سؤال یک همیشه من و کند می جمع هم با را ها آن

  توانیم می هایی چیز چه جمع عالمت به : کنم می تأکید و پرسم می

 4 ی اضافه به2 مثل اضافه به دیگر؟ 6 ی عالوه به5 مثل عالوه به ؟ بگوییم

 3 با9 مثل با دیگر؟ هفت ( o)و پنج مثل oدیگر 7و5 مثل و دیگر؟

:هفتاد و یکبررسی صفحه   



 .تدریس توسط آموزگار صورت نمی گیرد

:هفتاد و دوبررسی صفحه   


