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چند شكل روى پشتى ها مى بينى؟

فكر مى كنى چند ميوه در سبد بوده است؟

چگونه مى توانيم به پدربزرگ و مادربزرگ خود احترام بگذاريم؟

در اين درس ياد مى گيريم:

1- براى شكل ها، جمع چندتايى متناظر بنويسيم.

2- با استفاده از چوب خط، حاصل جمع چند عدد را نشان بدهيم.

3- بعد از پيدا كردن حاصل جمع يا باقى مانده، دو عبارت را مقايسه كنيم.

4- رابطه ى بين شكل ها را در دو اندازه مختلف درك كنيم.

5- طول اشيا مختلف را با واحدهاى غير استاندارد تخمين بزنيم.

6- يك عبارت جمع يا تفريق را روى محور اعداد نشان بدهيم.
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هدف كلّى: جمع  چندتايى با چينه

      با توّجه به شكل جمع مناسب را بنويس و حاصل را پيدا كن.

    عبارت جمع را با چند رنگ مختلف روى شكل ها نشان بده و حاصل آن را بنويس. 

    شكل مناسب اين عبارت جمع را پيدا كن و دور آن خط بكش.
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           با توجه به شكل جمع مناسب را بنويس و حاصل را پيدا كن.
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با كمك چوب خط حاصل را پيدا كن و جمع آن را بنويس.

بزنعدد را از جدول خارج كن و به تعداد آن از خانه ها رنگ بزن. گ ر ز ن د د ب و ن رج جدول ز ر دد
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هدف كلّى: جمع هاى چندتايى با نمايش هاى مختلف
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را انتخاب كن.
 
( ،  ،      حاصل جمع و تفريق ها را بنويس و سپس عالمت مناسب (

     براى هر دسته از چوب خط ها جمع بنويس و جواب آن ها را مقايسه كن.

( ،  ، )     اندازه ى هر شكل را بنويس و عالمت مناسب را بگذار. ( ،  ، ازه ى هر شكل را بنويس و عالمت مناسب را بگذار. (

هدف كلّى: مقايسه دو عبارت رياضى
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مربّع شگفت  انگيز را كامل كن.

با شابلون طرح فرش را كامل كن.

هدف كلّى: طرح فرش، استفاده از شابلون
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      جمله ها را با نوشتن عدد مناسب كامل كن.

    شكل ها را به ترتيب از 1 تا 4 مشّخص كن.  

    دسته ها را بشمار و عدد مناسب بنويس. 

بلندى طناب بين        تا     است. 

بلندى كفگير بين      تا                است.

          ابلندى جارو بين       تا                است.

        

هدف كلّى: تقريب زدن در اندازه گيرى
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با كمك خط كش نقطه ها را به هم وصل كن.

به محور نگاه كن 3 تا از خانه ها را سبز و 5 تا از خانه ها را قرمز رنگ كن.

با كمك محور تفريق ها را انجام بده.

با كمك محور جمع كن.
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هدف كلّى: محور اعداد و نمايش عبارت هاى رياضى
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آزمون مداد كاغذى درس 17

1- با كشيدن چوب خط حاصل جمع را نشان بده.

2- پاسخ هر قسمت را بنويس و با هم مقايسه كن.

ب ع ل

4- بلندى سيخ كباب بين                  تا                 است.

3- با كمك محور جاهاى خالى را كامل كن.

9   7   3

 است.

1- حاصل جمع چند عدد را با استفاده از چوب خط بدست مى آورد.

)، حاصل جمع و باقى مانده را مقايسه مى كند. يا  2- با انتخاب درست، عالمت مناسب كمتر، بيشتر (

3- با استفاده از محور، جمع يا تفريق را حل مى كند.

4- طول شى را با واحد غيراستاندارد تخمين زده و مى نويسد.

بلى     تاحدودى    خيرانتظارات آموزشى




