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مفاهيم اصلي بخش يكم
 شمارش يك تا پنجـ  الگوهاي تكرار شوندهـ  سرشماري و نمودار

فعاليت هاي پيشنهادي براي تمرين و تثبيت مفاهيم اين بخش:

شمارش يك تا پنج

سه شيء مثل هم ) 3 كتاب يا 3 كيف يا 3...( را به دانش آموزان نشان مي دهيم و مي پرسيم اين ها چند تا هستند؟ دانش آموزان به   
طور جمعي عدد 3 را بيان مي كنند. اين فّعاليت را براي اعداد 4،3،2،1 و5 با اشياي مختلف تكرار مي كنيم. 5 مداد و 4 خط كش و 3 كيف.

از دانش آموزان مي خواهيم با اعالم ما دوتا دوتا دست هم را بگيرند و دسته هاي 2 تايي درست كنند. در مرحله ي بعد دسته هاي        
3 تايي و بعد 4 تايي تشكيل دهند.

دانش آموزان به تعداد عددي كه معلم بيان مي كند از وسايل خود )مداد رنگي، چينه يا ني( را جدا كرده و نشان دهند.  

يك دانش آموز عددي مثل 3 را مي گويد و بقيه ي دانش آموزان 3 بار دست هاي خود را به هم مي كوبند. دانش آموز بعدي عدد ديگري   
را مي گويد و اين فعاليت به صورت بازي در كالس اجرا مي شود. 

دو جدول مانند جدول هاي زير روي تخته  مي كشيم.   

به هر گروه دو نفري دانش آموزان تعداد بين 1 تا 5 را شكل كاغذي قرمز يا آبي مانند شكل هاي سمت چپ جدول مي دهيم. گروه ها يكي 
يكي پاي تخته مي آيند. يكي از اعضاي گروه شكل ها را در دست گرفته و نشان مي دهد و عضو ديگر به تعداد شكل ها از خانه هاي جدول 
رنگ مي كند. در پايان دو گروه )مثاًل چهارگوش قرمز و سه گوش آبي( شكل هاي خود را با هم مقايسه كرده و تفاوت ها و شباهت هاي آن ها 

را بيان مي كنند. اين فعاليت  با شكل هاي مختلف تكرار مي شود.
يك تا پنج انگشت يك دست خود را در حالت هاي مختلف به دانش آموزان نشان   	
 مي دهيم تا ابتدا تعداد آن را بيان كنند و سپس انگشتان خود را به همان شكل 

باز كرده و نشان دهند. 

الگوهاي تكرار شونده

دانش آموزان را آماده مي كنيم تا مانند ما با دست و پا ضربه بزنند. يك ضربه با دست و يك ضربه با پا مي زنيم و ادامه مي دهيم   
تا دانش آموزان همراه با ما ضربه بزنند و بيان كنند دست، پا، دست، پا، ... . در مرحله ي بعد دو ضربه با دست و يك ضربه با پا، تا 
دانش آموزان ضمن همراهي با ما بگويند دست، دست، پا، دست، دست، پا، ... . چند دانش آموز داوطلب هم الگوهايي را ارائه مي كنند 

تا سايرين همراهي كنند. 

           كلبه ی آموزش
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روي تخته الگويي مانند شكل رو به رو مي كشيم.        
مي پرسيم در مرحله ي بعد چه شكلي بايد بكشيم؟ دانش آموزان به طور جمعي پاسخ مي دهند: دايره ي قرمز  

به هر گروه دو نفري 5 مهره يا برچسب در دو رنگ )مثاًل 3 تا قرمز، 2 تا آبي( مي دهيم تا يكي در ميان كنار هم قرار دهند و پس   
از پايان كار الگوي شكلي را كه درست كرده اند، بيان كنند.

شكلي مانند شكل روبه رو را روي تخته مي كشيم.           

مي پرسيم: آيا اين شكل الگوي مشخصي دارد؟ از دانش آموزي كه پاسخ درست داد مي خواهيم پاي تخته بيايد و دليل خود را بيان   
كرده و شكل اضافي را پاك كند تا الگو درست شود. 

 معرفي خط كش و نحوه ي استفاده از آن

از دانش آموزان مي پرسيم چگونه مي توانيم يك خط صاف و راست بكشيم. آن ها را هدايت مي كنيم تا به خط كش اشاره كنند.   
از دانش آموزي كه توانايي استفاده از خط كش را دارد مي خواهيم كه روي تخته با استفاده از گچ و خط كش چند خّط راست در   

جهت هاي مختلف بكشد. توجه دانش آموزان را به نحوه ي گرفتن خط كش با يك دست و كشيدن خّط راست جلب مي كنيم. 
دو نقطه را روي تخته مشّخص مي كنيم تا يك دانش آموز داوطلب با خط كش آن دو نقطه را به هم وصل كند. اين فعاليت در صورت   

امكان براي همه دانش آموزان تكرار مي شود.

           كلبه ی آموزش



  از هر شكل چند تا هست؟ به تعداد هر شكل خانه ي مقابل آن را رنگ كن.

 در دست دختر چند شاخه گل هست؟ به تعداد گل ها داخل مثلث ها را زرد كن.

 در دست پسر چند بادكنك هست؟ به تعداد بادكنك ها داخل مربّع ها را قرمز كن.

 لباس دختر چند دكمه دارد؟ به تعداد دكمه ها داخل دايره ها را آبي كن.

 لباس پسر چند جيب دارد؟ به تعداد جيب ها داخل چهارگوش ها را سبز كن.

بگو و رنگ كن
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  در مربّع كنار هر رديفي كه الگوي مشّخص دارد، عالمت بزن. آن هايي را كه الگوي مشخّصي ندارند، با عالمت ×  
     مشخص كن.

  در هر رديف شكل بعدي كدام است؟ مانند نمونه دور آن خط بسته بكش.
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  هر كدام چند چرخ دارند؟
  از خط كش استفاده كن و مانند نمونه هر وسيله را به دسته اي كه تعداد چرخ های آن ها را نشان مي دهد،  وصل كن.

   تعداد نقطه ها در دايره هاي كوچك بايد با تعداد شكل هاي دايره هاي بزرگ مثل هم باشند. 
     در هر قسمت نقطه ها را كامل كن.
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مفاهيم اصلي بخش دوم
بيان سريع تعداد دسته هاي تا پنج تاييـ  تشخيص دسته هاي مساويـ  جدول سودوكو 3 ×3ـ 
 اضافه كردن يكي به دسته هاي تا پنج تايي )بيان عدد بعدي(ـ   بيان عدد قبل و بعد يك عدد

فعاليت هاي پيشنهادي براي تمرين و تثبيت مفاهيم اين بخش:

شمارش

از يكي از دانش آموزان مي خواهيم رو به تخته و پشت به دانش آموزان كالس بايستد. به او مي گوييم براي مثال 3 انگشت دست   
راست و 4 انگشت دست چپ خود را باز كند؛ سپس از بقيه ي دانش آموزان مي خواهيم كه به همان تعداد مداد رنگي در دست هاي 

خود بگيرند. اين فعاليت را با چندين دانش آموز و عددهاي مختلف تكرار مي كنيم.
از دانش آموزان مي خواهيم كه به تعداد ضربه هايي كه با دست مي زنيم توجه كنند و در پايان يكي به آن تعداد اضافه كرده و عدد را بگويند. 	

عددي را بيان مي كنيم تا دانش آموزان با انگشتان خود نشان دهند؛ سپس يكي ديگر از انگشتان خود را هم باز كرده و تعداد انگشتان    
باز خود را بلند بگويند.

دانش آموزان را در دو گروه سمت راست و سمت چپ كالس قرار مي دهيم. عددي را مي گوييم، گروه سمت چپ با هم عددي را كه   
يكي كم تر است و گروه سمت راست عددي را كه يكي بيش تر است، بگويند. اين فعاليت را با جابه جايي دانش آموزان و عددهاي 

مختلف بارها تكرار مي كنيم.

مربع  شگفت انگيزـ   سودوكو

روي تخته شكل هاي زير را به ترتيب مي كشيم و به دانش آموزان معّرفي مي كنيم.  

اين جدول يك سطر دارد.     اين يك خانه است.         

اين جدول يك ستون دارد.       اين جدول دو خانه دارد.        

          

اين جدول سه سطر و سه ستون دارد.   اين جدول چهار خانه دارد.      

                                             

به هر گروه دو نفري از دانش آموزان برگه اي كه روي آن يك جدول بزرگ به   
اين شكل كشيده ايم و 9 دايره ي مقوايي به رنگ هاي قرمز، زرد و آبي مي دهيم 
و به آن ها فرصت مي دهيم با هم بازي كنند و مقواهاي رنگي را طوري در جدول 

بگذارند كه در هر سطر و ستون رنگ تكراري قرار نگيرد.
                                                       

اين فعاليت را با همان برگه و شكل هاي مختلف نيز انجام مي دهيم. شكل ها طوري بايد در   
هر سطر و ستون جدول قرار بگيرد كه تكراري نباشد.

           كلبه ی آموزش
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شطرنجي

برگه هايي از كاغذ شطرنجي به اندازه ي A5 به دانش آموزان مي دهيم تا با رنگ زدن خانه ها شكل هايي بسازند. پس از پايان وقت   
بايد دانش آموزان از كار يك ديگر بازديد كنند. در اين بازديدها از هم ياد مي گيرند و ايده هاي جديد شكل مي گيرد. 

برگه هاي شطرنجي را با نقاط مشخص شده در اختيارشان قرار مي دهيم تا ابتدا حدس بزنند با رنگ كردن چه شكلي درست مي شود.   
سپس به طور مناسب رنگ آميزي كنند و درستي حدس خود را بررسي كنند.

           كلبه ی آموزش



   مانند نمونه، به تعداد شكل هاي سمت راست از انگشتان دست راست و به تعداد شكل هاي 
     سمت چپ از انگشتان دست چپ رنگ كن.

   تعداد شكل هاي وسط را بگو و مانند نمونه سمت چپ يكي كمتر و سمت راست يكي بيش تر دايره بكش. 

بشمار و رنگ كن
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   دو شكل بعدی هر سطر را كامل رنگ بزن.

   در هر جدول شكل ها را به طور مناسب كامل يا رنگ كن.
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   خانه هايي را كه 1 نقطه دارند، آبي كن.

   خانه هايي را كه 2 نقطه دارند، قهوه اي كن.

   خانه هايي را كه 3 نقطه دارند، سبز كن.

   در هر سطر رنگ کردن را مثل الگو ادامه بده.

بشمار و رنگ كن
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مفاهيم اصلي بخش سوم
 مفهوم جمع و شمارش شكل هاي سه بعديـ  جدول جمعـ  سودوكو 4 × 4 

فعاليت هاي پيشنهادي براي تمرين و تثبيت مفاهيم اين بخش:

مفهوم جمع

كارت هايي كه روي هر كدام از 1 تا 4 شكل كشيده شده را تهيه مي كنيم. به هر دانش آموز يك كارت مي دهيم تا تعداد شكل هاي    
روي كارت خود را بگويد. سپس 2 تا به آن تعداد اضافه كرده و عدد را بگويد. از چند دانش آموز داوطلب مي خواهيم كه روش كار 
خود را براي كالس بيان كنند. آن ها را هدايت مي كنيم تا ابتدا عدد كل كارت خود را بگويند )بدون شمارش( سپس دو تا بعد از آن 

عدد را يكي يكي بشمارند و بگويند. 
يك بسته ني تهيه مي كنيم. هر ني را از طول چهار قسمت مي كنيم. 5 قطعه ني در اختيار هر دانش آموز قرار مي دهيم تا با آن ها   
شكل هاي مختلف بسازد. عددي را بيان مي كنيم تا دانش آموزان به آن تعداد ني بردارند و شكل بسازند. در هر مرحله فرصت مي دهيم 

تا از كار هم ديدن كرده و ايده هاي جديد كسب كنند.

قطعه هاي مقوايي كه به شكل  ،  و  بريده شده را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم تا با كنار هم قرار دادن آن ها   
شكل هاي جالب بسازند.

جدول جمع

جدولي مانند شكل روبه رو روي زمين مي كشيم.  

                    

تا يك دانش آموز با حركت كردن در هر خانه وسيله اي كه در خانه ي بااليي قرار دارد را بردارد. اين فعاليت را چندين بار با دانش آموزان 
و وسايل مختلف تكرار مي كنيم. 

           كلبه ی آموزش



    در هر قسمت بگو مورچه چند خانه جلو رفته است؛ بعد دو خانه ي جلوتر را رنگ کن و بگو اگر مورچه دو خانه جلوتر 
برود، چند خانه مي شود؟

   تعداد چوب کبریت های سمت چپ را بگو و مانند نمونه با همان تعداد 3 شكل متفاوت بساز و بكش.
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   مربع هاي شگفت انگيز را به طور مناسب کامل کن.

   مانند نمونه ها جدول ها را کامل کن.
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آزمون مرحله اي شماره )2(
ارزشيابي مرحله اي شماره )1(

1   از هر جانور چند تا در شكل زير مي بيني؟  به تعداد هر كدام خانه ها ي زير آن را رنگ كن.

2   به شكل سمت چپ نگاه كن و انجام بده.

    به تعداد انارهاي روي درخت گردي بكش.

    به تعداد انارهاي داخل جعبه چهارگوش بكش.

  به تعداد  انارهاي روي زمين سه گوش بكش.
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3    كدام رديف الگوي مشّخصي دارد؟ دو شكل بعدي آن را بكش. كنار رديفي كه الگوي مشّخص ندارد،  عالمت × بزن.

4    خانه هاي خالي جدول ها را كامل كن.

5   جدول را كامل كن.

  

  



6   اگر به شكالت هاي سمت چپ دو تا اضافه شود، در هر رديف شكالت ها چند تا مي شوند؟ 
           در سمت راست شكل بكش.

نياز به آموزشقابل قبولخوببسيار خوب

تعداديك،دووسهشيئيراميشناسد

تعدادچهاروپنجشيئيراميشناسد

رابهدرستيميكشد و شكل

رابهدرستيميكشد شكل

الگوراشناساييميكند

الگورابهدرستيادامهميدهد

جدولجمعراكاملميكند

تعداديرابهدستههايقبلياضافهميكند

دستوركاررادركميكند

خالقّيت

ارزشيابي معّلم
نياز به آموزشقابل قبولخوبخيلي خوب
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