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 (صفحه اول:        )بررسی فصل اول

توجه دانش آموزان را به عکس مردی که در تصویر وجود دارد  •
 .جلب می کنیم

 به نظر شما این شخص کیست؟•

 به نظر شما چوپان چیکار می کند؟•

 چند گوسفند سفید در تصویر می بینید؟•

 .حاال گوسفندهای سیاه رنگ را بشمارید•



 :بررسی صفحه دوم

به تخته کالس توپ می چسبانیم و آن ها را با کمک دانش آموزان می  •
 (مهم نیست با چه روشی می شماریم مهم است درست بشماریم.)شماریم

روی تخته به ترتیب ستاره می کشیم و با کمک دانش آموزان با صدای بلند می  •
شماریم وقتی به عدد نه رسیدیم همه را پاک می کنیم و به دانش آموزان می  

 .گوییم چند ستاره می بینید؟ با این کار عدد صفر را یاد می گیرند

به دانش آموزان یادآوری می کنیم که صفر یک دایره کوچک توخالی است تا  : نکته
 .آن را سیاه نکرده و به نقطه  تبدیل کنند

 :نوشتن رقم های روی تخته

9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 

 



 فرق رقم و عدد

 .رقم ها محدودند یعنی تعداد آن ها کم است•

 .همه عددها با استفاده از رقم ها نوشته می شوند•

 .عدد ها بی شمارند یعنی بی نهایت و خیلی خیلی زیاد هستند•



 :بررسی صفحه سوم

 .است زیاد ها آن تعداد که ... و مختلف های شکل وسایل، شمردن نوعی :سرشماری•
  دیگری و بشمارد نفر یک .کنید سرشماری دونفره کنید سعی عزیز آموزان دانش

 .بنویسد

 کنید یادآوری اما اند شده آشنا خط باچوب اول پایه در آموزان دانش عزیزان، :خط چوب•
 .کنیم بندی دسته باید را ها خط چوب تا پنج تا پنج که

  نه چون .کنیم توجه رنگ نارنجی های مربع و سطر و ستون به باید  :انگیز شگفت جدول•
  و سطر هر در پس شوند می شروع یک از جدول در اعداد و داریم سطر نه و ستون
 .باشد تکراری نباید که داشت خواهید عدد نه ستون

  ندیدیم را عددی هر و شماریم می یک عدد از سپس گیریم می نظر در را رنگ نارنجی مربع
 .نویسیم می مناسب و خالی جای در نباشد تکراری که این و ستون و سطر به توجه با



 :چهارمبررسی صفحه 

یک ساعت روی تخته می کشیم و با این سواالت توجه دانش آموزان را به آن جلب می : ساعت•

 :کنیم

 داخل ساعت چه چیزهایی می بینید؟1.

 عددها از چند شروع شده اند؟2.

 دیگه چه چیزی می بینید؟3.

 شمارعقربه ساعت شمار، عقربه بزرگ عقربه دقیقه کوچک عقربه : تفاوت عقربه ها•

 

 



 :بررسی صفحه چهارمادامه 

می کشیم و می گوییم ساعت یک محور است که آن را چرخانده ایمو یک محور گرد درست شده که به آن  12حال روی تخته یک محور از صفر تا 

 .محور را می توانیم به شکل مربع و هرشکل دیگری درآوریم. قایم شده است 12ساعت می گوییم، در ساعت عدد صفر رفته و زیر 

 .در خواندن ساعت توجه دانش آموزان را به عددی که عقربه کوچک آن را نشان می دهد جلب می کنیم و ساعت را می خوانیم

از مقوا مربع هایی را بریده و روی آن ها اعداد التین و فارسی را نوشته و روی تخته کالس می چسبانیم و به ترتیب عددها را :عددهای التین و فارسی•

 .به آن ها یاد می دهیم

می آوریم و می گوییم که ماهی می خواهد عدد بیشتر را بخورد و دهانش را به سمت آن باز می عالمت را به شکل ماهی در : عالمت کمتر و بیشتر•

 سه کمتر است از نه  یا نه بیشتر است از سه  3<9مثال      :   بیشتر را به دو صورت می خوانیم -عالمت کمتر. کند

 

   



 :ادامه بررسی صفحه چهارم

حدس زدن یعنی ما تعدادی وسیله داریم که می خواهیم : حدس زدن •
 .زود بگوییم چندتاست

 .فقط با خوب دیدن می توانیم درست حدس بزنیم

 .حدس می تواند اشتباه باشد اما نباید ناراحت شویم

 

 



 :پنجمبررسی صفحه 

 :دسته های ده تایی و یکی

درست کردن دسته های ده تایی و یکی با استفاده از مقوا و چسباندن آن ها به تخته ی 
 کالس و کشیدن جدول ارزش مکانی و نوشتن

 :به عدد

 :به حروف

حال می توانید از چینه استفاده کرده و یک تا یک تا با شمردن و چسباندن آن ها به هم  
 .دسته های ده تایی درست کنیم



:پنجمادامه بررسی صفحه   

 از دانش آموزان سوال کنید چینه ی ده تایی از چند چینه درست شده است؟

 .با توجه به چینه ها بیام سوال روی تخته را حل کنیم

 .(فرض کنید روی تخته سه دسته ی ده تایی و دو یکی چسبانده ایم)

 سوال می کنیم سه دسته ی ده تایی یعنی چند تا؟

 با دو تا یکی چند تا می شود؟

 .حاال بیاید با عدد بنویسیم

 .بچه ها بیاید با حروف بنویسیم

 .حاال عددمون رو در جدول ارزش مکانی قرار بدیم

 .عدد ما دو رقم دارد



:ادامه بررسی صفحه پنجم  

 .رقم سمت راست همیشه یکی و رقم سمت چپ ده تایی ما هست

 .جدول ارزش مکانی یکی و ده تایی دارد

راست ده هستم   سمت من اینجا ؟     میگه یکی کجاییپرسیم    یکی با هم می تایی      همه وسط ده صدتایی         وسط از چپ اول 
 تایی

 

 :  آموزش شمردن ده تا ده•

 .این کار را می توانید با بازی و سرود انجام دهید و عددها را ابتدا به صورت عدد و سپس حروف روی تخته بنویسید

 :کردن عددهای دو رقمی با کارتدرست •

و   2مثال با کارت های . تکرار در کارت نادرست است: ی مهمنکته . )دادن کارت به دانش آموزان تا خودشان با کارت عدد درست کنند
 .(را بسازد 22یا  44دانش آموز نمی تواند عدد  4

 

 



:ادامه بررسی صفحه پنجم  

 :درست کردن عددهای دو رقمی با رقم•

 .تکرار در این مورد درست می باشد

 .را درست کنیم و بنویسیم 55-99-59-95می توانیم عددهای  9و  5مثال با رقم های 

 

 :نکته

 .اگر کارت دادند و گفتند عددهای دو رقمی بسازید تکرار درست نیست

 .اگر به صورت نوشتاری رقم دادند و گفتند عدد دو رقمی بسازید تکرار درست است

 



 :بررسی صفحه ششم

 .باشدهمانند صفحه ی پنجم می •



 :بررسی صفحه هفتم
 مهم بسیار ی کتهن•

 :دهگان و یکان مکانی ارزش جدول با تایی ده و یکی مکانی ارزش جدول تفاوت•

 بود تا ده از بیشتر ها یکی تعداد اگر داریم اجازه تایی ده و یکی مکانی ارزش جدول در•
 را اجازه این وقت هیچ دهگان و یکان مکانی ارزش جدول در اما بنویسیم ها یکی زیر

 .بسازیم تایی ده های دسته باید بود تا ده از بیشتر ها یکی تعداد اگر و نداریم

 تایی ده و یکی مکانی ارزش جدول زیر باشیم داشته یکی سیزده و تایی ده دو ما اگر مثال•
 مکانی ارزش جدول در اما دو بنویسیم تایی ده در و سیزده بنویسیم یکی در توانیم می

 سه دهگان زیر و سه یکان زیر و بسازیم تایی ده های دسته ها یکی با باید دهگان و یکان
 .بنویسیم

 

 :الگویابی•

 .دهیم یاد را آمیزی رنگ شعر با توانیم می•



 :بررسی صفحه ی هشتم

 :مسئلههای حل روش 

 .از شکل های ساده استفاده می کنیم: شکلکشیدن 1.

محور از عدد صفر شروع می شود، در جمع به طرف جلو و در تفریق به طرف عقب : محور 2.

 .روی محور حرکت می کنیم

چینه ها دسته های ده تایی هستند که با توجه به روی مساله با رنگ : چینه و رنگ آمیزی3.

 .های مختلف آن ها را رنگ آمیزی می کنیم

 .درست کردن دسته های پنج تایی و استفاده از دو رنگ: چوب خط. 44.

 



 :نهمبررسی صفحه ی 

 .بگیرند یاد آموزان دانش تا کنیم حل شیوه چهار به و کنیم طرح سوال یک توانیم می•

 :کن کامل•

  می خطوط روی کبریت چوب و کشیم می آن روی کتاب مثل را خطوط و کنیم می استفاده کاغذ برگ یک از

 روی ها کبریت چوب جای تا دهیم می فشار ها کبریت چوب روی محکم و کنیم می تا وسط از را کاغذ بعد چسبانیم

 .شود کامل شکل تا ریم می ها آن روی از مداد با بعد و بیفتد کاغذ

 .دهیم می یاد را تقارن خط آموزان دانش به•

  تقارن خط روی از اگر و هستند همدیگر مثل خط این طرف دو در ها شکل که است خطی تقارن خط :تقارن خط•

 .افتند می هم روی ها شکل بزنیم تا را کاغذ



 :بررسی صفحه ی دهم

 :و تفریق اعدادجمع •

و تفریق اعداد با روش های حل مسئله انجام می گیرد که قبال جمع 
 .توضیح داده شده اند

 .(دانش آموزان در سال گذشته آموخته اند: )استفاده از انگشت ها•

 



 :بررسی صفحه ی یازدهم
 

 .دو قرمز، دو سبز و سه نارنجی. هفت سه گوشه با مقوا درست می کنیم و به تخته ی کالس می چسبانیم•

 از دانش آموزان می پرسیم چند سه گوشه داریم؟•

 .بعد جواب دادن سه گوشه های قرمز را می کنیم•

 سوال می پرسیم حاال چند سه گوشه داریم؟•

 .با این کار دانش آموزان تفریق را یاد می گیرند•

•7-5=2 

 

 :یادآوری شمارش ده تا ده تا و پنج تا پنج تا•

•10-20-30-40-50-60-70-80-90 

 همیشه شمارش ده تا ده تا این شکلی هست؟ خیر•

•8-18-28-38 

 .شمارش پنج تا پنج تا هم مانند ده تا ده تا کار شود•

 



:یازدهمصفحه ی ادامه بررسی   

از دانش آموزان بخواهید دور عددهای پنج دایره بکشند و با آن ها ده تایی بسازند سپس ده ابتدا =        5+10+20+5+2شکل   روش حل کردن سواالتی بدین •

 .تایی ها را با هم جمع کرده و سپس یکی ها را اضافه کنند

 :بزن، ساعتحدس •

 .روی تخته یک ساعت می کشیم و عقربه ی کوچک را مثال بین ساعت پنج و شش می کشیم•

 .توجه دانش آموزان را به عقربه ی کوچک جلب می کنیم و عقربه را ادامه می دهیم و می بینیم بین دو عدد قرار گرفته است•

 حال می پرسیم عقربه ی ساعت شمار از چه ساعتی گذشته؟•

 عقربه ی ساعت شمار من به چه ساعتی مانده و قراره برسد؟•

 .اصال در این مبحث با عقربه ی بزرگ کاری نداشته باشید: نکته•

 

 

 



 :بررسی صفحه ی دوازدهم

 :هایی که جواب های مشترک دارندجمع •
دو سری کارت از رقم صفر تا پنج روی تخته ی کالس می چسبانیم و حال جمع ها را 

 .کار می کنیم
 .به ترتیب از رقم صفر شروع می کنیم به نوشتن جمع ها: نکته

 کارت صفر باالیی با کدام کارت پایینی جمع شود تا پنج شود؟
 .ترتیب این کار را ادامه می دهیمبه 

 
 :خالق باش•
چهار، سه گوشه با رنگ های مختلف روی تخته می چسبانیم و با جابجایی سه •

 .گوشه ها شکل های جدید می سازیم



 :سیزدهمبررسی صفحه ی 

 الگوی عددی -شمارش چند تا چند تا •

از مکعب های خانه سازی برای تدریس این مبحث استفاده می کنیم و مکعب ها را به طبقه و •
 .دایره ی موجود در آن را به اتاق تشبیه می کنیم

 .دانش آموزان عزیز این مکعب چند طبقه دارد؟ یک طبقه•

 .یک طبقه چند اتاق دارد؟ چهار اتاق•

 .آن را روی تخته می نویسیم•

 .و به مکعب یک مکعب دیگر وصل می کنیم. بیایید یک طبقه ی دیگر به ساختمانمان اضافه کنیم•

 .حاال چند طبقه داریم؟ دو طبقه•

 .چند اتاق داریم؟ هشت اتاق•

 .و به این ترتیب تعداد مکعب را زیاد کرده و در تخته می نویسیم•

•۴ - ۸ - 12 - 1۶ 

 



:صفحه ی سیزدهمادامه بررسی   

 .حال از مکعب های دیگری که دایره های بیشتری دارند استفاده می کنیم و عددها را روی تخته می نویسیم مانند باال•

•۸ - 1۶ - 2۴ - 32 

 :عددی با رسم شکلالگوی •

 .اول الگوی عددی را می نویسیم سپس برای عددها شکل می کشیم که رسم شکل همان الگوی هندسی می باشد•

 

 :الگوی عددی با رسم چوب خط•

 .اول الگوی عددی را می نویسیم سپس برای عددها چوب خط می کشیم•

 



 :چهاردهمبررسی صفحه ی 

 .چهارتا چهارتا با مداد رنگی های مختلف چینه ها را رنگ کرده و الگوی عددی را می نویسیم•

 

تعداد شکل ها آخرین . شمارش کردن می توانیم از هر روشی استفاده کنیمبرای : کار در کالس•

 .عددی است که شمارش می شود

 

 .صفحات قبلی توضیح داده شده استدر : خالق باشید•

 

 



 :پانزدهمبررسی صفحه ی 

دانش آموزان با هر روشی که دوست دارند می توانند این تمرین را : تمرین یک•

 .حل نمایند، چوب خط یا رسم شکل

 .تا که توضیح داده شد ۸تا  ۸شمارش : دومتمرین •

 .شمارش می باشد که توضیح داده شده است: سومتمرین •

به دانش آموزان نام های اشکال هندسی را یادآوری می کنیم و : چهارمتمرین •

 .می گوییم هر یک از شکل ها را چه رنگی کنند

 



 :شانزدهمبررسی صفحه ی 

 :فرهنگ نوشتن•

 دانش آموزان سوال می پرسیم که در این فصل چه چیزهایی یاد گرفتید؟از •

 :آن ها جواب خواهند داد•

 .چوب خط دوباره یادآوری شد. 1•

 .ساعت مرور شد. 2•

 .الگویابی را دوباره یاد گرفتیم. 3•

 .شمارش چند تا چند تا را آموختیم. 4•



:بررسی صفحه ی شانزدهمادامه   

 .کنیم حل توانیم می شکل رسم و خط چوب چینه، آمیزی رنگ ،محور :از استفاده با را تمرینات .5•

 .است نهفته 2 تمرین در جالبی ی نکته اما اند شده داده توضیح قبال 4 و 3 و 1 سواالت•

 .ام کرده ابداع را ای شاخه روش آن حل برای حقیر•

  ها شاخه مقابل در و کشیم می شاخه سه داریم عدد سه چون ها آن مقابل در سپس نویسیم می هم از فاصله با را 1 و 0 و 6 عددهای روش این در•

 66 - 60 - 61 - 06 - 00 - 01 - 16 - 10 - 11     .نویسیم می هم کنار پایین در را عددها حال نویسیم می را 1 و 0 و 6 عددهای هم باز ترتیب به

 روی گوییم می و است غلط و شود می نوشته چپ سمت در که باشد عددی اولین تواند نمی صفر عدد گاه هیچ که میدهیم یاد آموزان دانش به•

 06 - 00 - 01  .(نامطلوب های حالت حذف) .بزنند خط است ها آن چپ سمت عدد اولین صفر عدد که عددهایی

 



 :هفدهمبررسی صفحه ی 

 را آموزان دانش اشتباه شکل رسم با توانیم می صفحه این سواالت تمامی در•

 .کنیم کم

 

 :الگویابی•

 ی عقربه بررسی با و کشیم می تخته روی را ها ساعت کتاب همانند عینا

 .است 2 تا 2 ها ساعت عددی الگوی که برند می پی آموزان دانش کوچک



 :بررسی صفحه ی هجدهم

 و گرفت نخواهد صورت آموزگار طرف از آموزشی هیچ صفحه این در •

 .باشد می آموزان دانش به مربوط


