
 

  

راهنماي معلم دوم ابتدايي 
 

) ۱-۱۸فصل اول عدد و رقم (صفحه 
 

صفحه عنواني:  
ـ برقراري ارتباط كالمي 

ـ تصويرخواين 
ـ باال بردن آگاهي ها 

):  ۲-۳-۴ (صفحه ۱واحد يادگيري 
هدف كلي:  

عدد و مشارش 
: مهارتها

ـ مشارش شكل ها با دسته بندي و خط زدن   ـ استفاده از ابزارهاي خمتلف براي مشارش  
 ـ تركيب و مشارش اعداد 
 ـ مهارت حدسيه سازي 

ـ آمار و سرمشاري ـ توانايي و مهارت استفاده از ابزار  ـ مهارت مقايسه كردن 
ـ مربع هاي شگفت انگيز (سودوكو)     ـ يادآوري عدد خارج از جدول 

ـ خواندن ساعت رُند     ـ كاربرد عدد و رقم در حميط پريامون 
 ـ مهارت ارتباط كالمي  ـ فكري (فارسي ـ التني)ـ برقراري ارتباط بني منادهاي خمتلف از يك عدد 

): ۵-۶-۷ (صفحه ۲واحد يادگيري 
 دسته هاي ده تايي و يكي هدف كلي:

: مهارتها
ـ درست كردن دسته هاي ده تايي و يكي    ـ الگويايب با شكل 

ـ استفاده از جدول ارزش مكاين و مشارش عدد   ـ يادآوري ترتيب اعداد 
ـ نشان دادن دسته هاي ده تايي و يكي با شكل ـ برقراري ارتباط بني منايش هاي خمتلف از 

ـ نوشنت به عدد و حروف تا نود و نه يك عدد 
ـ مفهوم عدد و رقم 

ـ ساعت و خواندن ساعت گذشته و مانده 
ـ عدد دو رقمي و ساخت دسته هاي ده تايي و يكي عدد دو رقمي 

): ۸-۹حل مسئله (صفحه 
ـ با استفاده از راهربد رسم شكل (چينه ـ حمور ـ چوب خط ـ ترسيم شكل و تصوير) 

ـ حدسيه سازي  
ـ استفاده از شابلون 

 قسميت ۴ـ تقارن 



 

  

): ۱۰-۱۱-۱۲ (صفحه ۳واحد يادگيري 
هدف كلي : 
مجع و تفريق 

: مهارتها
ـ مجع و تفريق سطري (با انگشت با چوب خط، رنگ زدن تصاوير با حمور) 

 تا) ۱۰ تا ۱۰ تا و ۵ تا ۵ـ مشارش چند تا چند تا (
 ۱۰ و ۵ـ مجع چندتايي عدد با مضارب 

ـ خواندن ساعت (گذشته، مانده، بني) 
 تايي) ۳ تايي و ۲ـ مجع تركييب اعداد (

ـ استفاده از شابلون و طراحي و مدل سازي و كاشي كاري 
ـ مجع و تفريق با يكديگر (هم با يك عبارت جربي و هم روي حمور) 

) : ۱۳-۱۴-۱۵ (صفحه ۴واحد يادگيري 
 هدف كلي:

مشارش چند تا چند تا 
: مهارتها

ـ  الگويايب عددي يا به كمك ابزار و شكل و رسم چوب خط ـ مجع و تفريق سه عدد با استفاده از رسم شكل 
 تا  ـ مشارش و دسته بندي ۸ تا ۸ تا  تا ۴ تا ۴ـ الگويايب عددي و هندسي از 

تايي با روش هاي خمتلف ۵ـ  ساخت دسته هاي 
ـ تقسيم بندي و آشنايي با انواع دسته بندي ها 

ـ طراحي شكل و مدل سازي (يادگريي تصويري) با استفاده از رنگ و شكل هندسي 
ـ كاشي كاري و مدل سازي (آماده سازي و آشنايي با خط بنايي) 

ـ مهارت و تقويت درك فضايي 
ـ مهارت كار با شابلون و ساخت اشكال هندسي متنوع با مربع 

): ۱۶-۱۷-۱۸مرور فصل (صفحه 
ارزش يابي پاياني 

: مهارتها
ـ فرهنگ نوشنت (نقشه مفهومي فصل را با زبان نوشتاري و كالمي بيان مي كند.) تقويت امال و درك مطلب 

ـ مترينات (مترين و تكرار مي كند تا مطالب آموخته شده را تثبيت و تعميق خبشد.) 
ـ معما (پرورش قواي فكري، بازي و خالقيت و لذت يادگريي را بر دارد.) سرگرمي 

ـ  فرهنگ خواندن (باعث افزايش گنجينه لغات مي شود.) و افزايش درك خواندن و باال بردن اطالعات عمومي تقويت مهارت شنيداري 
و آشنايي با چهره هاي علمي 

 



 

  

) ۱۹-۳۶فصل دوم جمع و تفريق اعداد دو رقمي (صفحه 
 

 ): ۱۹صفحه عنواني (صفحه 
ـ داستان گويي و آمادگي براي مجع و تفريق دو عدد دو رقمي 

ـ تصويرخواين 
ـ باالبردن سطح آگاهي دانش آموزان 

) ۲۰-۲۱-۲۲ (صفحه ۱واحد يادگيري 
هدف كلي: 

مجع و تفريق ده تايي  
: مهارتها

 و مضارب ده ـ دهي  ـ تصوير و شكل سازي با دسته هاي ده تايي ۱۰ـ مجع و تفريق با شكل بر مبناي 
ـ مجع و تفريق دو عدد دو رقمي (ذهين)   ـ تقريب زدن روي حمور 

ـ مجع و تفريق روي حمور     ـ حدسيه سازي 
ـ برقراري ارتباط بني دسته هاي د ه تايي و انگشتان دست  ـ آموزش حمور ده ـ دهي 

ـ مجع و تفريق سطري و ستوين    ـ كاشي كاري و معماري 
ـ تبديل زبان كالمي به مناد رياضي و برعكس   ـ مشارش ده تا  ده تا رو به جلو روي حمور 

ـ منايش انواع شيوه هاي دسته بندي    ـ مجع و تفريق با رسم شكل، چينه، حمور 
 

) ۲۳-۲۴-۲۵ (صفحه ۲واحد يادگيري 
هدف كلي:  

مجع و تفريق اساسي 
: مهارتها

ـ مجع و تفريق با شكل، تصوير، حمور، چينه و چوب خط، روش منادين سازي با انگشتان دست 
ـ مقايسه ي روش هاي حماسبه با هم 

ـ مجع و تفريق ذهين و سوق دادن به مست جترد در حماسبات 
ـ مجع و تفريق با جدول تركييب و با چينه هاي ده تايي 

ـ مجع وتفريق با روش حركت رو به جلو و مجع دوقلوها و جداول تركييب رو به عقب از روي جدول اعداد 
ـ روش هاي خمتلف در مجع دو عدد به روش داستان گويي و حل مسأله 

ـ مجع و تفريق با روش حركت رو به جلو و عقب روي حمور 
): ۲۶-۲۷حل مسأله با راهبرد تفكر نظام دار (صفحه 

: مهارتها
ـ حل مسأله با تفكر نظام دار 

ـ حل مسأله با جداول ارزش مكاين 
ـ الگويايب عددي 

ـ آموزش دقيقه در ساعت 
ـ آماده سازي براي ربع و حركت عقربه بزرگ در ساعت 

ـ آماده سازي براي كسر با بُرش 
ـ مجع هاي تركييب 



 

  

ـ تقريب زدن روي ساعت 
) ۲۸-۲۹-۳۰ جمع و تفريق دو عدد دو رقمي (صفحه ۳واحد يادگيري 

: مهارتها
 عدد دو رقمي از طريق رسم شكل و جدول ارزش  مكاين ۲ـ مجع و تفريق 
 عدد دو رقمي بدون انتقال و به روش استدالل عددي ۲ـ مجع و تفريق 
ه نويسي از روي شكل د عدد دو رقمي از طريق گسرت۲ـ مجع و تفريق 
ه نويسي د عدد دو رقمي با منايش جربي و با گسرت۲ـ مجع و تفريق 

ـ خواندن ساعت با دقيقه 
ـ تقريب زدن روي حمور 

ـ مجع و تفريق فرآيندي از طريق منايش عددي و استدالل عددي به صورت ستوين 
 تا روي ساعت ۵ تا ۵ـ الگويايب و مشارش 

ـ مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با مضارب ده روي حمور اعداد 
): ۳۱-۳۲-۳۳ جمع و تفريق دو عدد ادامه (صفحه ۴واحد يادگيري 

: مهارتها
ـ مجع و تفريق با عبارت جربي روي شكل 

ـ خواندن و نوشنت ساعت با دقيقه 
ـ تقريب زدن 

ـ مجع و تفريق دو عدد با روش فرآيندي 
ـ استفاده از جدول اعداد براي مجع و تفريق فرآيندي و مشارش رو به جلو و عقب (از روي جدول) 

ـ حل مسأله مربوط به مجع و تفريق فرآيندي 
ـ مجع و تفريق دو عدد دو رقمي به صورت ستوين و حماسبات فرآيندي 

): ۳۴-۳۵-۳۶مرور فصل (صفحه 
ه نويسي و تقريب زدن. دـ فرهنگ نوشنت: خالصه نويسي و نقشه مفهومي فصل، اجياد تفكر الگوريتمي، مجع و تفريق با روش گسرت

ه نويسي، اجنام حماسبات فرآيندي حل مسأله. دـ مترين: تكرار و تثبيت يادگريي، تقريب زدن، گسرت
ـ معما: سرگرمي ـ خالقيت ـ تفكر رياضي ـ پوشاندن سطح ـ استدالل رياضي ـ بازي 

ـ فرهنگ خواندن: افزايش گنجينه لغات،  متركز ، مهارت خواندن، برقراري ارتباط كالمي 



 

  

): ۳۷-۵۴فصل سوم اشكال هندسي (صفحه 
): ۳۷صفحه عنواني (صفحه 

ـ يادآوري اشكال هندسي 
ـ تقويت حس زيبايي در حميط پرياموين 

ـ مهارت ارتباط كالمي 
ـ مهارت مشاهده و مقايسه اشكال 

ـ مهارت قرينه يايب و مدل سازي 
ـ باال بردن سطح آگاهي ها 

ـ پيدا كردن روابط بني اشكال هندسي 
ـ مهارت ساخت اشكال هندسي 

) ۳۸-۳۹-۴۰ (صفحه ۱واحد يادگيري 
يادآوري شكل هاي هندسي: 

: مهارتها
ـ يادآوري شكل هاي هندسي 

ـ مقايسه اشكال هندسي 
ـ شناخت ضلع و گوشه 

ـ رسم اشكال هندسي با شابلون 
ـ مهارت كار با ابزار شابلون 

ـ شناخت تفاوت ها و شباهت ها در اشكال هندسي 
ـ شناخت اشكال هندسي در حميط پرياموين 

ـ مهارت قرينه سازي 
ـ كاشي كاري و مدل سازي 

ـ بكارگريي اشكال هندسي در آيينه كاري 
ـ يادآوري تقارن افقي و دو قسميت 

ظم تـ تفاوت ها و شباهت ها در اشكال هندسي منتظم و غري من
ـ تقويت مهارت مشاهده و حس زيبا شناخيت در معماري اسالمي و كاشي كاري ها و آيينه كاري ها 

ـ خواندن ساعت با دقيقه 
ـ كاربرد اشكال هندسي در ساعت و برقراري ارتباط با شكل هاي هندسي 

) ۴۱-۴۲-۴۳ (صفحه ۲واحد يادگيري 
هدف كلي: 

روابط بني شكل ها 
: مهارتها

ـ پرورش خالقيت و هوش فضايي 
ـ درك روابط بني اشكال هندسي در ساخت مدل  

ـ شكل سازي با اشكال هندسي 
ـ كسب مهارت و استفاده از ابزار در مدل سازي 

ـ پوشاندن سطح و كاشي كاري  
ـ مهارت خط بنايي و آشنايي با هنر اسالمي 



 

  

ـ نقطه يايب و مهارت شكل سازي با ختته ميخي 
ـ آمار و سرمشاري 

ـ مدل سازي با اشكال هندسي 
ـ طراحي در يك صفحه شطرجني 

ـ خالصه كردن اطالعات با منودار ستوين 
 تكه شكل هندسي ۷ـ ساخت مربع تانگرام و ساخت شكل ها با 

ـ شكل سازي با دسته بندي ده تايي 
): ۴۴-۴۵حل مسأله با راهبرد الگويابي (صفحه 

هدف كلي: 
ـ  حل مسأله با راهربد الگويايب عددي و هندسي 

ـ درك ارتباط بني منايش هاي خمتلف از يك عدد (ارتباط بني اعداد دجييتال و فارسي) 
ـ شناخت مناد اعداد به حالت هاي خمتلف 

ـ مهارت ساخت اعداد دجييتال 
ـ مهارت خواندن و نوشنت ساعت به صورت عدد دجييتال 

): ۴۶-۴۷-۴۸ (صفحه ۳واحد يادگيري 
هدف كلي: 

تقارن دو نيمه اي 
:  مهارتها

ـ يادآوري تقارن افقي و عمودي 
ـ رسم تقارن خطي در يك صفحه شطرجني 

ـ آموزش نيم،  دو قسمت شدن با كمك ابزار ساعت 
ـ درك تقرييب از تقارن دو نيمه اي 

ـ تقارن خطي و دو نيمه مساوي با اشكال هندسي 
ـ تقريب در تقارن 

ـ ارتباط نصف و نيم با آموزش روي ساعت در قالب تقارن دو نيمه اي 
ـ مفهوم تقارن دو نيمه اي 
ـ مفهوم سازي براي قطر 

ـ طراحي و مدل سازي و كاشي كاري  
ـ خواندن ساعت به صورت نيم 

ـ مهارت حدسيه و تقارن زدن در اشكال  
ـ جتسم فضايي در تقارن 

) ۴۹-۵۰-۵۱ (صفحه ۴واحد يادگيري 
هدف كلي: 

 قسميت ۴تقارن 
: مهارتها
 قسميت در دو حمور افقي و عمودي ۴ـ تقارن 

 قسميت ۴ـ معريف ربع در ساعت از طريق تقارن 
ـ پوشاندن سطح و مدل سازي و كاشي كاري 



 

  

ـ مهارت تقسيم يك شكل به قسمت هاي مساوي 
ـ خواندن ساعت با ربع 

ـ حدسيه و تقريب در تقارن 
) ۵۲-۵۳-۵۴مرور فصل (صفحه 

هدف كلي: 
فرهنگ نوشنت: الگويايب و توصيف آن، تقارن و دو نيمه شدن، تقويت مهارت كالمي و نقشه مفهومي فصل 

مترين: تقارن دو نيمه اي و چهار قسميت، خواندن ساعت با ربع و نيم دقيقه، جتانس و بزرگ منايي 
معما: بازي، پرورش تفكر بصري، دقت و خالقيت، پرورش كالمي، الگويايب، سرگرمي، هوش فضايي 

فرهنگ خواندن: آشنايي با افسانه تانگرام و رشد خواندن و درك منطقي رياضي 



 

  

) ۱-۱۸فصل اول عدد دو رقمي (صفحه 
صفحه عنواني: 

 هدف: 
ـ برقراري ارتباط كالمي و ارتباط تصويري در ابتداي سال حتصيلي با دانش آموزان 

ـ تعريف داستان و داستان سازي براي پرورش قواي فكري و خالقيت 
ـ احساس نياز به عدد و رقم و يادآوري اعداد از پايه اول ابتدايي 

ـ كاربرد اعداد در حميط پرياموين 
روش: 

در مورد تصوير صحبت كنند، نقاشي اطراف خود را بكشند، آن جاهايي را كه با اعداد ديده اند بكشند مثل ماشني با مشارش پالك  
آن ها، پالك  خانه ها و .... 

): ۲-۳-۴ عدد و شمارش (صفحه ۱واحد يادگيري 
هدف: 

آشنايي دانش آموزان و يادآوري عدد و مشارش و انواع مشارش  ـ
ـ يادآوري ابزارهاي مشارشي چون انگشت، دسته بندي، جدول ارزش مكاين، چوب خط، حمور، چينه  

پيامدهاي آموزشي: 
 انواع مشارش را به منايش بگذارند، با يكديگر گفت و گو كنند، با مبناي ده دـ معلم در پايان اين سه صفحه انتظار دارد، بچه ها بتوانن

و پنج شكل ها را بشمارند و از ابزار خمتلف مشارش استفاده كنند، توانايي استفاده از ابزارها را داشته باشند، منايش هاي خمتلف از يك 
عدد را منايش دهند، عدد را بنويسد و به ترتيب بشمارد و مقايسه دو عدد را داشته باشد و از دو طرف توانايي خواندن عدد در 

مقايسه دو عدد را داشته باشند و به كاربرد عدد دو رقمي در زندگي خود پي بربد. 
مهارت: 

مهارت مشارش ـ استفاده از ابزار ـ سرمشاري ـ حل سودوكو ـ خواندن ساعت ـ حدسيه سازي ـ مقايسه اعداد ـ مهارت كالمي ـ نوشنت و 
مشارش ترتييب اعداد ـ برقراري ارتباط بني منادهاي خمتلف از يك عدد ـ مهارت خواندن اعداد 

روش عمل در فعاليت ياددهي ـ يادگيري: 
ـ معلم از دانش آموزان مي خواهد با آنچه در اختيار دارند و مواد و ابزار آموزشي كه در اختيار آن ها قرار مي دهد، مثل چوب كربيت ـ 

تيله ـ چوب بستين ـ مهره ـ گوي ـ چينه ـ شكل هاي هندسي، مشارش كنند. 
ـ از هر گروه مي خواهيم يك راه براي مشارش پيشنهاد دهند. 

ـ قانون مشردن را رعايت كنند تا به مهارت به ترتيب مشردن، فقط يك بار مشردن، بيان آخرين عدد عدد اصلي را به منايش بگذارند. 
ـ راه هاي پيشنهاد شده در گروه ها را اجرا منايند، و از مهديگر بپرسند چه طوري به جواب رسيدند و هر گروه از چه روشي براي مشارش 

تصاوير و يا وسيله ها و ابزارها استفاده كرده اند. 
ـ با روش منايشي به منايش بگذارند حال يك گروه با حمور يك گروه با چينه يك گروه با انگشت يك گروه با چوب خط منايش دهند، 

سپس عدد اصلي را روي كارت بنويسند و خبوانند. 
 يك بار ديگر مي خواهيم كه سرمشاري و آمارگريي را مترين و يادآوري كنند، و به كمك چوب خط ابتدا تعداد خود را در ۳ـ در صفحه 

كالس سرمشاري كنند يعين براي هر دانش آموز موجود در كالس يك چوب خط بگذارند و ديگري روي ختته چوب خط ها را بكشد و 
نفر سوم مجع چوب ها را حساب كند و عدد اصلي را بنويسد. 

ـ معلم مي تواند ابزار موجود و اشياء و تصاوير موجود در كالس را سرمشاري كنند و با چوب خط نشان دهند. 
ـ معلم از آن ها مي خواهد با كشيدن جدول و مدرج كردن آن ها با راهربد حل مسأله حدس و آزمايش جدول سودوكوي خود را حل 

كنند و دليل خود را از گذاشنت عدد در جدول بيان كنند. 
 با به دست گرفنت ساعت و چرخش عقربه هاي ساعت ساعت هاي رند را خبواند ۴ـ فعاليت صفحه 



 

  

 را بنويسند. ۱۰ـ معلم از دانش آموزان مي خواهد اعداد فارسي از صفر تا 
ـ با منايش ساعت التني، از آن ها مي خواهد زير عدد فارسي آن، عدد التني را هم به منايش بگذارند. 

     را منايش دهد. ۶و۵و۴ـ از آن ها مي خواهد منايش هاي خمتلف از 
 

ـ سپس مي خواهد با مهارت حدسيه سازي، و تقريب زدن به طور تقرييب اشيايي را كه در كالس دارند بگويند چند تا ست؟ 
ـ سپس دقيق بشمارند و مقايسه كنند. 

ـ معلم مي خواهد وارد كتاب شوند و با استفاده از ابزار و وسايل شروع به حل كنند، فعاليت ها را اجنام دهند، اعداد مربوطه را بنويسند، 
خود معلم نقش نظاريت و مدير برنامه ها را در حل فعاليت ها بر عهده دارد. 

 و حل جدول ۵ و ۶ و ۴ـ نوشنت ساعت و يادآوري آن، استفاده از خط كش و وصل اعداد به يك ديگر و شناخت شكل ديگر عدد 
شگفت انگيز باعث درك برت از عدد ، و شناسايي دانش آموزان با مشكالت يادگريي و اختالالت يادگريي را در بر دارد. 

 دانش آموز يك بار ديگر اعداد ، ترتيب اعداد، حدس زدن، مقايسه  اعداد، نوشنت و خواندن برايش يادآوري مي شود. ۴ـ در صفحه 
ـ  توصيه مي گردد: 

ـ حتماً با وسيله كار كنند. 
ـ حتماً تصويري و كالمي بيان منايند. 

ـ بيش تر فعاليت ها گروهي كار شود تا در ابتداي سال اعتماد به نفس، سازگاري اجتماعي در گروه، فعاليت هاي مشاركيت ساماندهي 
شود. 

ـ حتماً روي ساعت دست ساز خود كار كنند. 
ـ اعداد را روي ساعت بنويسند و با دست ساز خود ساعت هاي رند، مانده، گذشته را مترين كنند. 



 

  

فصل اول عدد دو رقم 
) دسته هاي ده تايي و يكي  ۵-۶-۷  (صفحه ۲واحد يادگيري 

هدف: 
آشنايي و يادآوري دانش آموزان با دسته هاي ده تايي و يكي و مشارش 

پيامدهاي آموزشي: 
در اين سه صفحه انتظار و توقع مي رود در پايان درس دانش آموز بتواند دسته هاي ده تايي و يكي را به روش هاي متفاوت درست كند، 
از جدول ارزش مكاين استفاده منايد و عدد را به داخل و خارج از جدول بربد و بتواند عدد را خبواند و بنويسد. به كمك شكل چينه و 

دسته ها، و با شكل عدد را نشان دهد، به مفهوم عدد و رقم برسد و با كارت رقم عددهاي دو رقمي بسازد، ساعت را به صورت 
گذشته و مانده خبواند، با ساخت عدد به صورت دسته هاي ده تايي و يكي عدد دو رقمي بسازد، و با اشكال هندسي و عدد 

الگويايب منايد، پي به ترتيب اعداد بربد و بني منايش هاي خمتلف از يك عدد پيوند و ارتباط برقرار منايد. 
مهارت ها: 

دانش آموزان به مهارت ساخت عدد دو رقمي، تبديل تصوير به عدد و برعكس، مشارش ترتييب با مضارب ده  ـ دهي، عدد سازي، مشارش 
عدد و دسته بندي و بردن عدد به زير جدول ارزش مكاين و الگويايب هندسي و حدسيه سازي و ترتيب اعداد و برقراري ارتباط بني 

منايش هاي خمتلف از يك عدد برسد. 
روش عمل در فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري: 

  :۵در فعاليت صفحه 
ـ معلم با دادن چينه هاي ده تايي و يكي از بچه ها مي خواهد آن عدد را بسازند و در جدول ارزش  مكاين بيان كنند چند دسته ده تايي و 

چند يكي دارند. 
ـ از آن ها مي خواهد با درست كردن چينه هاي ده تايي و كنار هم قرار دادن، به صورت مضارب ده  ـ دهي اعداد با مضارب ده  ـ دهي 

بسازند، آن را خبوانند، بنويسند. 
ـ سپس با دادن كارت و نوشنت عدد روي آن ها مي خواهد با كنار هم قرار دادن كارت ها عدد دو رقمي بسازند، سپس كارت ها را بر 

عكس كنند اين بار عدد جديد ساخته شده را خبوانند. 

 ۵۲ را بسازند و بيان كنند چند تا يكي چند تا ده تايي دارند بار بعد 52 ۲۵ـ با چينه عدد را بسازند مثًال يك بار 

 را بسازند و بگويند چه تفاويت دارند، هر كدام در چه جايگاهي قرار دارد، چند رقم دارند؟ ۵۲ با جابه جايي كارت ها 25
 چه ارزشي پيدا كرد؟ با ارتباط كالمي، تصوير كارت ها، درست كردن چينه هاي ده تايي پي به ارزش رقم در ۵۲ و در ۲۵ در ۲رقم هاي 

عدد بربند. 
ـ عدد را در جدول و خارج از جدول بنويسند و رقم يكان و دهگان آن را مشخص منايند. 

ـ معلم با دادن ابزار و وسايل خمتلف از دانش آموزان مي خواهد آن ها را بشمارند. (مشارش به ترتيب) 
ـ از طريق دسته هاي ده تايي و تقسيم آن ها به ده تايي، و تبديل به ده تايي عدد را دوباره بسازند. 

ـ سپس عدد بدست آمده، حاصل از مشارش ترتييب و دانه دانه و مشارش به صورت دسته هاي ده تايي را درون جدول منايش دهند. 
ـ از جدول بريون بياورند و با ساخت كارت رقم آن، پي به رقم هاي يك عدد دو رقمي بربند. 

ـ با رقم هاي داده شده، عددهاي دو رقمي بسازند و رقم  حاصل را با بيان ارزش مكاين آن بيان منايند. 
ـ عددهاي دو رقمي بسازند. 

ـ عددهاي دو رقمي را كنار هم بگذارند و مقايسه كنند. 
ـ عددهاي ساخته شده با چينه و ابزار را به صورت حروف بنويسند و با چينه هاي ده تايي منايش دهند. 

ـ الگويايب عددي كنند و الگوي خود را به كمك اشكال هندسي به منايش بگذارند. 
ـ سپس با برش كاغذ رنگي و طرح زدن با شابلون الگوي كتاب خود را يك بار ديگر بازسازي منايند. 

ـ در يك صفحه شطرجني الگوي مورد نظر را طرح بزنند. 



 

  

فصل اول: عدد و رقم 
): ۸-۹حل مسأله (صفحه 

هدف: 
حل مسأله با راهربد رسم شكل ـ حدسيه سازي ـ تقارن چهار قسميت 

پيامدهاي آموزشي:  
معلم در پايان فعاليت هاي آموزشي انتظار و توقع دارد دانش آموزان بتوانند با استفاده از راه برد رسم شكل (با چينه، با حمور، با 

چوب خط، با رسم  شكل و تصوير) بتوانند مسائل خود را حل كنند. بتواند حدس بزند و حدس خود را آزمايش كند، با استفاده از ابزار 
وسيله يك تقارن چهار قسميت را به منايش بگذارد. 

 مهارت: 
 قسميت مهارت حل مسأله با ابزار و ۴مهارت حدسيه سازي، مهارت استفاده از خط كش و شابلون، مهارت طرح شدن در يك تقارن 

رسم شكل و ... درك مفهوم مسأله و حل آن با رسم شكل 
روش عمل در فعاليت هاي ياددهي  ـ يادگيري: 

ـ معلم يادآوري مي منايد كه الزم نيست براي حل مسأله رسم شكل هاي سنگني و تصاوير مسأله را داشته باشيم و نقاشي كنيم بلكه 
مي توانيم با كشيدن يك مديل از آن و شكل  هاي ساده هندسي مثل گردي، سه گوشه و ... چوب خط و حمور مسائل خود را حل 

كنند. 
ـ معلم با دادن تصاوير در هم و مهره هاي متعدد از آن ها مي خواهد ابتدا حس بزنند و حدس خود را آزمايش كنند. 

ـ مسائل را توضيح ساده كودكانه دهند، راه هاي خود را در حل مسائل بيان كنند، از ابزار متنوع استفاده كنند. 
 قسميت را بكشند. ۴ و كاغذ و تا ابتدا كپي بزنند و با كسب مهارت با شابلون و خط كش تقارن ۶Bـ به كمك برگه كالك و يا مداد 

توصيه آموزشي: 
ـ دانش آموزان با استفاده از رسم شكل هاي ساده، يا با چوب خط و حمور به حل مسائل خود بپردازند، دست آن ها را نبندمي و بگذارمي 

آزادي عمل داشته باشند تا از هر وسيله اي دوست دارند استفاده منايند و در حل مسئله آزادند. 
ـ از يك جا به بعد با افزايش اعداد و بزرگ تر شدن اعداد اين دانش آموزان هستند كه خود تعيني مي كنند در حل مسائل با رسم شكل 

 انگشت ابزار مناسيب ۹ + ۷ + ۸    یاز چه ابزاري استفاده كنند، كه راحت تر و سريع تر به جواب برسند مثًال در يك مجع سه عامل
نيست، چه بسا چينه و چوب خط و حمور مناسب ترند. 

مگر اينكه معلم براي دانش آموز مشخص كند كه از چه ابزاري استفاده كند. 
ـ در فعاليت هاي حدسيه سازي، توصيه مي گردد ابتدا حدس بزنند و بعد از گذشت مدت كوتاهي حدس خود را آزمايش كنند تا از 

صحت و سقم آن اطالع بدست آورند. 
ـ توصيه مي گردد در فعاليت هاي استفاده از خط كش و شابلون و تقارن هاي دو قسميت و چهار قسميت روي حمور افقي و عمودي 

مهزمان عمل منايند و فعاليت هاي كالس اول خود را روي فرش يك بار ديگر مترين منايند.  
ـ در تقارن نسبت به حمور افقي و عمودي مهزمان ابتدا به صورت دست ورزي و با رسم يك شكل ساده با مداد پررنگ و با تا كردن 

كاغذ به صورت عمودي و پر كردن اثر مداد سپس با تا كردن آن به صورت افقي فعالييت را اجنام مي دهيم تا يك بار ديگر مفهوم تقارن 
و تقارن نسبت به حمور افقي و عمودي مهزمان در ذهن دانش  آموز تداعي شود سپس فعاليت كتاب را اجنام مي دهيم. 

 



 

  

) ۱-۱۸فصل اول عدد و رقم (صفحه 
): ۱۰ - ۱۱- ۱۲ جمع و تفريق (صفحه ۳واحد يادگيري 

هدف: 
يادآوري مجع و تفريق، مجع و تفريق دو عدد يك رقمي به كمك ابزار حمور و چينه و انگشت و مشارش رو به جلو و عقب با 

چوب خط، مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با مضارب ده. 
پيامدهاي آموزشي: 

در پايان مراحل و فعاليت هاي آموزشي انتظار و توقع مي رود معلم اين اهداف را از دانش آموز خبواهد و دانش آموز بتواند مجع و تفريق 
سطري را به كمك انگشت، چوب خط، رنگ زدن چينه ها و تصاوير و رسم شكل و با حمور اجنام دهد، بتواند مجع و تفريق سه عامل و 

 تا و ده تا ده  تا را به درسيت اجنام دهد، ساعت را به صورت تقرييب خبواند، ۵ تا ۵بيش تر را داشته باشد و مشارش هاي رو به جلو 
مجع هاي تركييب را اجنام دهد، و به كمك شابلون به يك طرح و مدل و الگو برسد. 

مهارت ها: 
 تا مهارت مجع هاي چند ۱۰ تا ۱۰ تا و ۵ تا ۵مجع و تفريق به كمك ابزار و رسم شكل، مهارت مشارش هاي رو به جلو و الگويايب 

 با مضارب ده تايي و ده تايي ـ مهارت خواندن ساعت تقرييب، مهارت مدل سازي. یعامل
روش عمل در فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري: 

از دانش آموزان خواسته مي شود يك بار ديگر انواع روش هاي مجع و تفريق با رسم شكل (چوب خط، انگشت، چينه، كربيت، حمور، 
رسم تصوير را) به منايش بگذارند. 

 تا را اجنام بدهند، با مضارب ده ـ دهي مشارش كنند. ۱۰ تا ۱۰ تا و ۵ تا ۵ـ به كمك چينه ها مشارش 
 تا و مضارب ده ـ دهي عمل مجع و تفريق را اجنام دهند. ۵ تا ۵ـ با چينه ها با مضارب 

ـ روي ساعت دست ساز خود عقربه ها را بچرخانند و گذشته و مانده را مترين مي كنند و ساعت هاي خمتلف را بيان كنند. 
 و ده و سه عامل و دو عامل را اجنام مي دهند و رنگ مي زنند. ۷ـ روي چينه ها مجع هاي تركييب 

 را نشان دهند با ۱۰ و ۸ و ۷ـ برت است ابتدا به كمك مهره رنگي و چينه هاي رنگي از دو رنگ استفاده كنند و ابتدا مجع هاي تركييب 
تفكر نظام دار كه در كالس اول ياد گرفته اند ابتدا بسازند سپس روي چينه ها رنگ بزنند. 

ـ مجع و تفريق را روي حمور اجنام دهند. 
ـ به كمك شابلون مثلث رسم كنند. 

ـ مثلث ها را بربند و با چينش كنار هم ديگر مدل هاي خمتلف را 
طراحي كنند و كاشي كاري را مترين كنند. 

ـ مي توانند با ساخت و كشيدن روي فوم، روي مقوا اين كار را 
اجنام دهند. 

100
91
82
73
64
55
46
37
28
19
010

10

      

90
81
72
63
54
45
36
27
18
09

9

     

80
71
62
53
44
35
26
17
08

8

     

70
61
52
43
34
25
16
07

7

 

 



 

  

 توصيه: 
توصيه مي گردد ابتدا فعاليت ها را با ابزار (انگشت، چوب خط، چينه، حمور) اجنام دهند. سپس روي چينه ها رنگ بزنند و به كمك 

شابلون طرح بزنند و با كنار هم قرار دادن شكل هاي هندسي مدل هاي خمتلف را بسازند و طرح بزنند. 



 

  

) ۱-۱۸فصل اول: عدد و رقم (صفحه 
 ۴واحد يادگيري 

) ۱۳-۱۴-۱۵شمارش چندتا چندتا (صفحه 
 تا ـ ۴ تا ۴ يادآوري مشارش هاي رو به جلوي چندتا چندتا، الگويايب عددي، مشارش هاي سه تا سه تا ـ پنج تا پنج تا ـ مشارش هدف:
 تا، شيوه هاي خمتلف مشارش با خط ۸ تا ۸ تا و ۷مشارش 

 انتظار مي رود دانش آموزان در الگويايب هاي عدد و هندسي و الگويايب با چينه ها به جترد برسند و بتوانند به كمك پيامدهاي آموزشي:
بتوانند به چوب خط، چينه، حمور، رسم شكل هندسي و ابزار الگويايب را به منايش بگذارند. الگويايب عددي و هندسي را اجنام دهند، ، 

، با شابلون و استفاده از ابزار مدل سازي كنند. دانش آموز بايد بتواند مجع هاي تركييب سه قلوها هر ترتيبی که می خواهند دسته بندی کنند
را اجنام دهد ـ مشارش كنند و دسته هاي متنوع بسازند ـ به ضلع و گوشه ها توجه دارد. 

 تقويت مهارت درك فضايي ـ مهارت كار با شابلون ـ مهارت ساخت اشكال هندسي و مدل سازي ـ مهارت مشارش رو به مهارت ها:
جلو و الگويايب ـ مهارت ساخت اشكال متنوع با مربع ـ مهارت رنگ آميزي ـ مهارت كاشي كاري ـ مهارت رسم خطي 

روش عمل در فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري: 
- معلم با دادن لگو يا قطعات خمتلف و يا چينه ها از آن ها مي خواهد ساختمان سازي كنند. 

- طبقات هر رديف را بپوشانند، در هر رديف از يك الگو پريوي كنند. 
- توضيح دهند چه طوري بايد چيدمان صورت گريد؟ در هر مرحله بيان كنند چند لگو يا چند چينه بايد چيده شود. 

- الگوي عددي آن را ترسيم منايند و قانون الگو را تعريف كنند، ترسيم روابط و قانون الگو با رسم شكل هندسي و يا رسم شكل 
ساده و يا رسم چوب خط هم اتفاق بيفتد. 

- با رنگ كردن شكل و چينه ها و اشكال هندسي به صورت تصويري الگوي عددي را مترين كنند. 
 به كمك شابلون و با رسم مربع و بريدن آن ها روي فوم و مقواي رنگي با تقويت مهارت كار با ابزار و دقت و نگاه ۱۴- در صفحه 

جتسم فضايي ساخت هاي خمتلف يا مدل هاي خمتلف با مربع را به منايش مي گذارند و نوعي كاشي كاري را اجنام مي دهند. 
 مجع هاي سه عدد، سه قلو، مشارش هاي رو به جلو را با ابزار رسم شكل و چوب خط اجنام مي دهند و يك بار ديگر ۱۵در صفحه 

مشارش رو به جلو را با لگو، با چينه، با حمور مترين مي كنند. 
 برت است معلم مهره بدهد آن ها بشمارند، انواع مشارش را اجنام دهند، توضيح دهند و سپس با دسته بندي و مبناي ده ـ ۱۵در صفحه 

دهي آن ها را بشمارند و دسته بندي كنند و مشارش را با دسته بندي اجنام دهند. 
 توصيه مي گردد با رنگ آميزي، اشكال هندسي را پيدا كنند و متيز دهند، توصيه:



 

  

فصل دوم 
 ۱۹-۳۶جمع و تفريق اعداد دو رقمي صفحه 

: ۱۹صفحه عنواني صفحه 
 با بيان داستان گويي، آماده مجع و تفريق دو عدد دو رقمي شوند. هدف:

- باال بردن سطح آگاهي ها 
- آمادگي براي مجع و تفريق دو عدد دو رقمي از راه تصويرخواين و آماده سازي براي روش فرايندي و گسرته نويسي عدد. 

 در مورد تصوير صحبت كنند، داستان گويي منايند، نقاشي بكشند، كاربرد عدد دو رقمي و مجع بدون انتقال را توضيح دهند و روش:
به تعداد عددهايي كه مي خواهند مجع كنند شكل بكشند شكل ها را توضيح دهند، مشاهده كنند و مقايسه منايند. 

 ۱واحد يادگيري 
 ۲۰-۲۱-۲۲جمع و تفريق ده تايي صفحه 

 هدف:
- آشنايي دانش آموزان با مجع و تفريق دو عدد دو رقمي بدون انتقال و با فرايند عمل و استدالل عددي 

- آشنايي با دسته بندي ها با مضارب ده ـ دهي و مجع سطري و ستوين 
- آشنايي با تقريب زدن عدد دو رقمي 

پيامدهاي آموزشي: 
انتظار و توقع مي رود بعد از فرايندهاي آموزشي و فعاليت هاي آموزشي دانش آموزان بتوانند با مبناي ده و با شكل مجع و تفريق كنند ـ 

مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با مضارب ده را اجنام دهند، روي حمور با مضارب ده ـ دهي مجع كنند، مجع و تفريق سطري و ستوين را 
اجنام دهند ـ زبان كالمي را به مناد رياضي و برعكس تبديل منايند به كمك شكل و حمور تقريب بزنند و روي حمور و به كمك چينه و 

رسم شكل و مشارش هاي ده ـ دهي مجع كنند و به مدل سازي و حدسيه سازي برسند. 
مهارت ها: 

مجع و تفريق با مضارب ده ـ مجع و تفريق ذهين و منادين، مجع و تفريق با ابزار و رسم شكل منايش انواع شيوه هاي دسته بندي، تقريب 
زدن، حدس زدن، كاشي كاري و معماري 
روش عمل فعاليت ياد دهي ـ يادگيري: 

- معلم با دادن چينه و ين يا كربيت و چوب خط مي خواهد بچه ها دسته هاي ده تايي درست كنند و با اين ها مجع و تفريق كنند. با 
مضارب ده ـ دهي مجع و تفريق كنند. 

- مي توانند با رسم شكل و با مضارب ده ـ دهي مجع و تفريق كنند ـ در مرحله بعد با منادين سازي انگشتان دست كه هر انگشت مناد 
يك چينه ده تايي يا يك دسته ده تايي است مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با مضارب ده را اجنام مي دهد. 

- دانش آموزان با تقسيم بندي و مدرج كردن حمور، به قسمت هاي ده تايي و هر ده تايي را به صورت غري مدرج مي بيند، اين بار مجع و 
تفريق ها را بدون استفاده از ابزار روي رسم شكل تنها با استفاد از حمور با مبناي ده ـ دهي اجنام داده و تعريف كالمي مي كند. 

 با منادين سازي و استفاده از انگشتان دست و ارتباط كالمي مجع و تفريق هاي با مضارب ده را مي تواند ساده و سريع ۲۱- در صفحه 
اجنام دهد. 

- دانش آموز با كمك چينه ها ابتدا شروع به دسته بندي ده تايي مي كند، در مرحله بعد هر ده تا را يك رنگ مي زند تا به تعداد شكل ها 
برسد، براي اين كه اشتباه نكند، توصيه مي گردد هر ده چينه را از يك رنگ استفاده كند، طوري دسته بندي منايد كه از گوشه شروع كند 
و دسته بندي منايد تا تعداد دسته ها معلوم شود سپس هر تعداد چينه كه مي ماند و دسته ده تايي را مني سازد، باقي مانده از ده تاست كه 

با تعداد دسته ها و يكي  ها عدد اصلي شكل ها به دست مي آيد. 
 ۲۱صفحه 

 كتاب درسي بعد از اجنام مراحل سطري مجع و تفريق و دادن شكل به بچه ها و نوشنت مجع براي ۲۱- معلم براي اولني بار در صفحه 
آن ها مي خواهد كه بچه ها يك بار هم به صورت عمودي بچينند و با زير هم نويسي مجع مربوطه را اجنام دهند. 



 

  

- تصاوير را زير هم بگذارند، اشياء را روي هم بگذارند. 
- بار ديگر مجع هاي ستوين دو عدد دو رقمي با مبنا و مضارب ده ـ دهي را روي حمور كم و زياد كنند، با كشيدن حمور با مبناي ده ـ 

دهي اين كار را مي توانند اجنام دهند. 
- دانش آموزان بايد بتوانند مجع دو عدد دو رقمي با مبناي ده ـ دهي را توضيح دهند آنچه توضيح مي دهند عبارت جربيشان را بنويسند 

و برعكس با ديدن عبارت جربي، آن را كالمي بيان كنند. 
- در يك صفحه شطرجني با زدن طرح و دسته بندي هاي ده تا ده تا و با استفاده از مدادهاي رنگي، كل صفحه را با مبناي ده، و 

خانه هاي صفحه را مي مشارد وقيت تعداد رنگ ها را مي مشارد ـ در واقع تعداد دسته هاي ده تايي درست كرده را مي مشارد ـ و با مشردن سريع 
از روي رنگ ها مي تواند پي به تعداد دسته هاي ده تايي و يكي برده و در �ايت بيان كند در يك صفحه شطرجني چند خانه دارد. 

- توصيه مي گردد حتماً از رنگ هاي متفاوت براي درست كردن يك دسته ده تايي استفاده كند. 
 مهارت تقريب زدن و حدسيه سازي را اجنام مي دهد. ابتدا از او مي خواهيم روي حمور اعداد را بنويسد، سپس توضيح ۲۲در صفحه 

 بني چه اعدادي قرار دارد؟ دانش آموز چون قبًال مضارب ده را فرا گرفته، روي حمور و حمور ده ـ ۳۲دهد عدد مربوطه و بيان شده مثًال 
 را به طور دقيق مشاهده مي كند و پيدا مي كند. يعين ۳۲ است پس در آن حمدوده عدد اصلي يعين ۳۰-۴۰ بني ۳۲دهي مي داند كه 

حدس خود را كه گفته بود آزمايش مي كند تا به جواب درست دست پيدا كند. 
توصيه مي گردد دانش آموزان حتماً حدس بزنند، سپس مجع و تفريق و يا تقريب زدن روي حمور ده ـ دهي را تك تك اجنام دهند. توصيه: 

ابتدا حدس زده و حدس خود را آزمايش كنند. 
 ۲واحد يادگيري 

 ۲۳-۲۴-۲۵جمع و تفريق اساسي صفحه 
 هدف:

- آشنايي دانش آموزان با آموزش مجع هاي اساسي 
 دو عدد يك رقمي مجع مي شوند و حاصل يك رقمي است. نوع اول:
 دو عدد يك رقمي با هم مجع مي شوند و حاصل يك عدد دو رقمي است. نوع دوم:

- آموزش مجع و تفريق ستوين بدون انتقال 
 انتظار مي رود در پايان آموزش دانش آموزان بتوانند مجع و تفريق رديفي و ستوين به كمك شكل (تصوير، حمور، پيامدهاي آموزشي:

چينه، چوب خط و به روش منادين سازي با انگشتان دست) اجنام دهند، آنان روش هاي به دست آوردن حاصل مجع و حاصل تفريق را 
با يكديگر مقايسه مي كنند، عالقه مندي خود را به حماسبه با يك روش رسم شكل بيان مي كنند و به سوي جترد در حماسبات هدايت 
مي شوند، مجع و تفريق ستوين و رديفي را با هر ابزاري كه دوست دارند اجنام داده و روي چينه رنگ مي زنند، ابتدا بدون انتقال اجنام 

مي دهند، و با جدول تركييب اعداد و با چينه هاي ده تايي به مفهوم انتقال مي رسند، مجع هاي دو قلو و چند قلو را با جداول تركييب اجنام 
مي دهند. مجع و تفريق با روش حركت رو به جلو و رو به عقب در جدول اعداد و روي حمور را اجنام مي دهند با روش داستان گويي و 

حل مسأله راه هاي متفاوت براي رسيدن به جواب را امتحان مي كنند. و در پايان انتظار مي رود خودشان روش جديدي را در حل 
مسائل پيش بيين منايند. 

 دانش آموز به مهارت حماسبات با رسم شكل (حمور، چينه، استفاده از جدول، تصوير، انگشت، چوب خط) و مهارت مهارت ها:
حماسبه ستوين اعداد بدون انتقال با جداول تركييب و حل مسأله مي رسد. 

روش عمل در فعاليت هاي ياد دهي ـ يادگيري: 
معلم هم چون فعاليت هاي صفحات گذشته از دانش آموزان مي خواهد با نوشنت مجع جربي و رديفي اعداد در حماسبات مجع و تفريق - 

 ۱۲ بدون انتقال −812و با رسم شكل و استفاده از يك ابزار آموزشي حماسبات جربي خود را بدون انتقال اجنام دهد مثًال در 
 تا برگشت به عقب به ۸ تا به جلو برود و با ۱۶ روي حمور −816 تا را از مست راست خط بزند و يا در ۸شكل رسم كند و 

 تا چوب خط ديگر به اويل                          ۷ تا چوب خط            و در ادامه با اضافه كردن ۷ با رسم چوب خط +77جواب برسد و يا در 
1477به اجنام حماسبه   برسد. ۱۴ برسد يا با مشارش رو به جلو به +=



 

  

 توقع مي رود معلمان با زير هم نويسي اعداد در حماسبات مجع و تفريق ستوين بدون انتقال به كمك رسم ۲۴در فعاليت صفحه - 
شكل و يا حماسبات ذهين و يا رنگ و خط زدن روي چينه ها به جواب دانش آموز را نزديك كند. 

 
 

 چگونه به دست آمد و بيان ارتباط كالمي و برقراري ارتباط معنادار ۹و يا در جداول تركييب اعداد با معنا كردن مثًال                  
ذهين آن ها را هدايت كند تا جداول را حل كنند. 

 معلمان دانش آموزان را هدايت مي كنند راز و رمز اين جداول تركييب را به ذهن سپرده و پس از كشف قانون و رابطه :۲۵در صفحه 
آن ها به ذهن بسپارند تا در حماسبات مجع و تفريق ذهين بتوانند در عمل سرعت بيش تري داشته باشند. وقيت دانش آموز مي بيند دوتا 

عدد مثًال 

1688
1477
1266
1055

=+
=+
=+
=+

 به يك ده تايي مي رسد در حماسبات مجع هاي دو قلو و يا چند قلو از مشارش هاي رو به جلو و ذهين خود در 

عمل استفاده كرده و ديگر نيازي به حماسبه با رسم شكل ندارد و يا وقيت در جداول تركييب اعداد مي بيند 

10818
10717
10616
10515

=−
=−
=−
=−

 در عمل 

يكي ها كم شده اند و ده تايي حفظ شده است اين بار سرعت عمل بيش تر مي گردد و به يادسپاري ذهين را براي اين حماسبات دارد. 
 توصيه مي گردد مهكاران تأكيد منايند كه يك حمور براي اين جداول است كه مني شود مهه ي حماسبات رو به جلو در مجع و رو به توصيه:

عقب در تفريق را روي يك حمور نشان داد، اين حمور منادين است و براي حماسبات و منايش و دست بردن ذهين و نگاه روي حمور و 
هدايت انگشت روي حمور در حركت رو به جلو و رو به عقب در تفريق است. 

 تا رو به عقب مي رود تا به جواب برسد و هيچ ۹ تا رو به جلو و ۱۷ روي حمور بدون كشيدن خط با دست −917مثًال در تفريق 
فلش        و خطي مني كشد. 

در مترين حل مسائل را به كمك رسم شكل (كشيدن تصوير، چوب خط، جدول، چينه، حمور و از هر راهي كه دوست دارد.) حماسبه 
مي كند و روش حماسبه خود را بيان و توضيح مي دهد. 

در حماسبه آقاي برامي و دانش آموزانش بچه ها راه هاي متفاوت در حل مسائل خود را به روش داستان سازي و داستان گويي بيان 
كرده اند، اين بار دانش آموزان توصيه مي گردد با گذاشنت خودشان به جاي شخصيت هاي داستان يك بار ديگر مسأله را حل منايند و 

روش حل خود را بيان منايند. 
 ۲۶-۲۷حل مسأله صفحه 

هدف: 
- آموزش حل مسأله با روش و راهربد و تفكر نظام دار 

- آموزش دقيقه در ساعت 
 دانش آموز از نتايج و پيامدهاي حاصل از آموزش معلم و فعاليت هاي مستمر معلم در كالس درس به جايي پيامدهاي آموزشي:

مي رسد كه با راهربد تفكر نظام دار مهه ي حالت هاي ممكن كه در مسأله را اتفاق مي افتد به طور منظم مي نويسد تا چيزي از ذهنش جا 
مناند، در تفكر مهراه با نظم ترتيب نوشنت را خود انتخاب مي كند و به يك نظم مي رسد، راه خود براي رسيدن به اين نظم فكري را با 

راه هاي ديگران مقايسه مي كند، با الگويايب عدد و هندسي به يك نظم فكري ديگري مي رسد، و در ساعت، دقيقه و دقيقه خواين 
مي كند و تقريب زدن را با خواندن ساعت دقيق مقايسه كرد. 

 به مهارت حل مسأله با تفكر نظام دار و الگويايب و خواندن دقيق ساعت مي رسد. مهارت ها:
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4
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+

+



 

  

روش عمل در فعاليت هاي ياد دهي و يادگيري: 
 كتاب دانش آموز به كمك فعاليت هاي معلم، هدايت مي شود مهه ي حالت هاي ممكن در يك مسأله را بنويسد، در ۲۶در صفحه - 

 ۷ و ۵ در يكي و ۴ و ۳ابتدا پراكنده مي نويسد و يا جا مي انداز مثًال وقيت از او خواسته مي شود مهه ي عددهاي دو رقمي با رقم هاي 
در ده تايي را بنويسد شايد با پراكنده نويسي به مهه ي جواب ها نرسد، اما وقيت از او معلم مي خواهد با رسم جدول ارزش مكاين و يا با 

كشيدن خطي و فلش و چاريت اين كار را اجنام دهد هم حل براي او ساده تر مي شود و هم مهه ي حالت ها را مي نويسد و اين بار 

چيزي از ذهنش جا مني افتد  
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 و يا 

47
37
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35

 و با يك نظم بيش تري راحت تر و سريع تر به جواب مسأله 

 را بنويسد شايد با پراكنده نويسي به چند تا مجع برسد ويل وقيت ۶مي رسد و يا وقيت از او خواسته مي شود متام مجع هاي تركييب 

مي خواهيم نظم داشته باشد 
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 و يا 
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 ⇐6 به راحيت از روي اين چارت نظم دار فكري به متام مجع هاي تركييب عدد 

 ⇐مي رسد 
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 و اين بار چيزي از ذهن فعال دانش آموز جا مني ماند. 

 تا به جلو مي رود ۳ تا ۳ تا و گاهي ۲ تا ۲در الگويايب عددي نيز دانش آموز به دنبال يك نظم فكري است گاهي يكي يكي و گاهي 
و به نوعي نظم فكري در چينش و تركيب اعداد مي رسد. 

 كتاب با يك تفكر نظام دار در حل مسأله براي سقف آيب                       بدنه        با هر رنگي  ۲۷در صفحه - 
 

طراحي مي كند بار ديگر براي سقف قرمز                    بدنه طراحي مي كند. 
 

 تفكر مهراه با نظم در حل مسأله ها كمك مي كند. ممكن است تركييب كه يك دانش آموز براي نوشنت جواب ها انتخاب مي كند - توجه:
با فرد ديگر تفاوت داشته باشد، آن چه امهيت دارد وجود يك نظم فكري و يك ترتيب در چينش اشكال و اعداد مشخص است. 

 با برش روي دايره، آماده مي شود براي مفهوم كسر نه حتماً و لزوماً با قسمت هاي مساوي دانش آموز در پايه اول :۲۷در صفحه 
ساعت را به صورت رُند و ساعت تقرييب يعين (كمي گذشته، كمي مانده، بني) ياد گرفته است. 

در فصل دوم كتاب مفهوم زمان در ساعت را يادآوري كرده است و تقرييب رسيده است. در اين صفحه با خواندن ساعت به طور دقيق 
آشنا مي شود. يعين معلم با دادن مقوا و دو عقربه به او مي خواهد ابتدا ساعت كشيده و اعداد را روي آن با فواصل يكسان يا بچسباند 

و يا بنويسد. 

يكي 
 ها

ده تاي
 ي ها

1

2



 

  

 دقيقه ۵ تا يا ۵ تا بني هر دو عدد ۵ تا ۵- سپس از او مي خواهد بني هر دو عدد را              طوري مدرج منايد كه با مشارش 
شود. 

- برت است ابتدا ساعت هاي كشيده شده و چاپ شده در اختيار كودك قرار گريد و در زير طلق شفاف بگذارد كه  
 

                          مدرج باشند و با كشيدن ماژيك روي آن ها مترين كند و عقربه بگذارد سپس عددها را بنويسد 
 
 

و ابتدا اين چنني ساعت را مدرج منايد و دقيقه ها را خبواند و به خواندن دقيق ساعت عادت منايد و چشمش با حركت عقربه بزرگ  
هم خوان شود. 

سپس ياد بگريد هر قسمت كوچك يك دقيقه است، و بار ديگر ساعت خام به او داده شود. 
 

 تا به جلو برود مدرج كند و عدد بگذارد. ۵ تا ۵و خواسته شود كه اين بار 
در اين صفحه آموزش دقيق خواين ساعت يا خواندن دقيق را فرا مي گريد. 

 مي گردد معلم دائماً با درست كردن ساعت هاي خمتلف: توصيه:
- ساعت رُند ۱
 تا ۵ تا ۵- ساعت با مشارش ۲
- حركت عقربه ها روي ساعت ۳
- ساعت با دقيقه ها و مدرج شده ي آن ۴

در كالس با دست و با دست ورزي خود دانش آموزان درس خواندن ساعت دقيق را لذت خبش منايد، چيزي كه به دست دانش آموز 
ساخته مي شود و حس و ملس مي شود باعث ماندگاري ذهين او مي گردد. در ساعات خمتلف و در مواقعي كه دانش آموزان قدرت 

فراگريي دروس در آن ها كم تر از حلظات آغازين است با بازي و تنوع روي ساعت و پاك كردن و كشيدن روي طلق شفاف لذت و 
شادي اوليه را معلم مي تواند اجياد منايد. 

 ۳واحد يادگيري 
 ۲۸-۲۹-۳۰جمع و تفريق دو عدد دو رقمي صفحه 

 آموزش و آشنايي دانش آموزان با مجع و تفريق دو عدد دو رقمي هدف:
- آموزش تقريب زدن در اعداد دو رقمي 

 انتظار مي رود دانش آموزان در پايان درس بتوانند دو عدد دو رقمي را بدون داشنت مضارب ده ـ دهي از طريق رسم پيامدهاي آموزشي:
شكل (با چينه، با حمور) و جدول ارزش مكاين مجع و تفريق منايند. هم چنني دو عدد دو رقمي را بدون انتقال و به كمك تصوير و با 

روش مهارت استدالل عددي وگسرته نويسي عدد مجع و تفريق منايند. 
 تا رو به جلو خبوانند، روي حمور اعداد عدد دو رقمي را نشان دهند ـ تقريب در اعداد دو ۵ تا ۵- ساعت را با دقيقه و مشارش هاي 

رقمي را اجنام دهند، مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با مضارب ده را روي حمور اعداد با مضارب ده را منايش دهند و حماسبه منايند. 
 مهارت اجنام حماسبات و مجع و تفريق دو عدد دو رقمي بدون انتقال با اجنام مراحل فرايندي و استدالل عددي مهارت ها:

مهارت تقريب زدن در عدد دو رقمي 
روش عمل در فعاليت هاي ياد دهي ـ يادگيري: 

 كتاب با دادن چينه و شكل و شيء و ين از بچه ها مي خواهد شروع به ساخت دسته هاي ده تايي منايند. سپس ۲۸- معلم در صفحه 
 را بسازند. و بعد مي خواهد ابتدا ده تايي ها و دسته هاي ۲۳ و ۲۴با گفنت دو عدد دو رقمي مي خواهد آن ها را بسازند، مثًال عدد 
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ده تايي را به هم اضافه كنند، سپس يكي ها را روي هم بريزند و به صورت رديفي و ستوين منايش دهند. 

24
23

2423
+

=+ 

و در جدول ارزش مكاين حاصل را منايش دهند و از جدول بريون آورند و عدد را بنويسند و خبوانند. 
- در مراحل بعد دانش آموز نتيجه بگريد در مجع دو عدد دو رقمي ابتدا دسته هاي ده تايي را مجع كنند سپس يكي ها را به هم اضافه 

 ابتدا از دسته هاي ده تايي كم كنند سپس از يكي ها بردارند. 2247−=منايند و هم چنني در تفريق دو عدد دو رقمي مثل 
ه عدد به صورت تصويري و با چينه عدد را بكشند، و با باز شده آن را به منايش بگذارند و در تفريق از تصوير و باز شده ددر گسرت

تصويري عدد بردارد و كم منايد. 

23 كتاب دو عدد دو رقمي مثل ۲۹صفحه در 
34

+
 را بسازند و بعد ۲۳ و ۳۴ را به صورت ستوين دارد. با ين و يا چينه ابتدا عدد 

22 دسته ي ده تايي و بعد يكي ها را به هم اضافه منايند. و يا در تفريق ۵ده تايي ها را روي هم بريزند مي شود 
47

−
 را تعريف ۴۷ اول 

كند، بسازد و از رويش دو دسته ده تايي كم كند مي شود 

2
72
22
74

−

−
 و سپس يكي ها را كم كند. 

 
 تا جلو مي رود و مي نويسد. ۵ تا ۵ تا با الگوي مشارش رو به جلوي عدد ۵ تا ۵ در الگويايب اعداد را ۲۹در صفحه 
 مجع و تفريق دو عدد دو رقمي به صورت ستوين و با منايش استدالل عددي و بدون انتقال است كه مثل صفحات قبل ۳۰در صفحه 

ابتدا ده تايي ها را در مجع روي هم و يا از ده تايي ها در تفريق بر مي دارد و اضافه و كم مي كنند سپس سراغ يكي ها مي روند. 

27مثًال 
49

−
 ده تايي بر مي دارد ۲ يكي است ۹ ده تايي و ۴ كه ۴۹ ابتدا از 

7
29
27
49

−

−
 تا ۷ يكي را كم مي كند و ۷، ۲۹ سپس از 

در مشارش رو به عقب يا روي حمور يا با چينه و يا با چوب خط از هر راهي كه راحت است اجنام مي دهد. 

29در مجع 
20

+
 يكي ابتدا ده تايي ها را روي هم اضافه ۹ ده تايي و ۲ يعين ۲۹ ده تايي و ۲ يعين ۲۰ بدون انتقال ابتدا بيان مي كند 

 ده تايي در ۴مي كنند يعين 

9
40
29
20

+

+
 تا به جلو مي رود. ۹ يكي مجع مي كند و ۹ و سپس با 

هم چنني مجع و تفريق سطري و رديفي را با مضارب ده ـ دهي روي حمور ده تا ده تا رو به جلو و رو به عقب اجنام مي دهد. مثًال در 
 تا ۴ تا ده تايي به عقب بر مي گردد يعين ۴ روي حمور ۷۰ تا ده تايي جلو مي رود و بعد از ۷ ابتدا روي حمور ده ـ دهي 4070−=

 مي رسد. ۳۰ده تا رو به عقب بر مي گردد و به 
 با مهارت حدس زدن و تقريب زدن عدد دو رقمي روي حمور ده ـ دهي آشنا مي شود. اعداد را كه معلم مي گويد مثًال ۳۰در صفحه 

 ۴۰ گذشته به ۳۰ بني كدام دو عدد روي حمور ده ـ دهي قرار دارد. بيان مي كند كه از ۳۷ روي حمور ده ـ دهي حدس مي زند ۳۷
 را نگاه كند. سپس روي حمور با زدن تقريب به اين مفهوم تقريب زدن در عدد دو ۴۰ تا ۳۰نرسيده پس بايد روي حمور ده ـ دهي بني 

رقمي مي رسد كه به كدام عدد قبل و بعد از خود در يك مضارب ده ـ دهي نزديك تر است. 



 

  

 تا ۵ تا ۵ توصيه مي گردد براي آموزش تقريب زدن عدد دو رقمي از حمور تقريب كه هم مشارش الگوي ده ـ دهي و هم الگوي توصيه:
 ۵۴را ياد گرفته است يك حمور بسازد و ترسيم منايد و روي اين حمور عدد مورد نظرش را پيدا كند كه به كدام عدد نزديك تر است مثًال 

 نزديك تر است. ۵۵ تا به عدد ۵ تا ۵ نزديك تر است و در مضارب ۵۰روي حمور ده ـ دهي به 
 
 

 ۴واحد يادگيري 
) ۳۱-۳۲-۳۳جمع و تفريق دو عدد (ادامه) (صفحه 

 آموزش مجع و تفريق دو عدد دو رقمي بدون انتقال هدف:
- آموزش تقريب در مجع و تفريق دو عدد دو رقمي 

 انتظار مي رود دانش آموز در پايان اين سه صفحه بتواند دو عدد دو رقمي را با داشنت عددهاي يك رقمي بزرگ در پيامدهاي آموزشي:
يكان كه در ابتدا توقع انتقال مي رود، بدون انتقال از يكي ها به ده تايي ها با روش فرايندي عمل منايد و استدالل عددي منايد. 

7
54
37
24

+

+
 

- مجع و تفريق دو عدد دو رقمي بدون انتقال با نوشنت عبارت جربي و با رسم شكل (چينه) 
- خواندن و نوشنت ساعت با دقيقه 

- تقريب زدن عدد دو رقمي و مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با تقريب زدن 
→
→

+ 37
24

 

- مجع و تفريق دو عدد با روش فرايندي 
- استفاده از جدول اعداد دو رقمي براي مجع و تفريق فرايندي مشارش رو به جلو و مشارش رو به عقب از روي جدول 

- حل مسأله مربوط به مجع و تفريق فرايندي (استدالل عددي) 
- مجع و تفريق دو عدد دو رقمي به صورت ستوين و حماسبات فرايندي 

 مهارت حماسبات تفريق و مجع ستوين با روش فرايندي بدون انتقال ـ مهارت خواندن ساعت دقيق ـ مهارت تقريب زدن و مهارت ها:
حماسبات جربي در مجع و تفريق ستوين با روش تقريب زدن 

- روش عمل در فعاليت هاي ياد دهي ـ يادگيري: 
- فعاليت هاي اين سه صفحه در ادامه صفحات گذشته است،  در اين جا دو عدد دو رقمي بدون انتقال در يكي هاي آن ها، با روش 

استدالل عددي و مهارت فرايند عمل است. 

37 در مثالً 
24

+
 ابتدا ده تايي ها را روي هم مي ريزمي 

7
45
73
42

+

+
 تا يكي را اضافه كرده و از روي جدول مشارش رو به جلو را ۷ سپس 

اجنام مي دهد. 
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27در 
43

−
 ده تايي را كم كرده ۲ ده تايي، ۴ را نشان مي دهد. ابتدا از ۴۳ را باز كرده و به صورت تصويري با چينه ۴۳ ابتدا 

7
32
72
34

−

−
 تا عقب مي رود و به جواب مي رسد. ۷ در جدول اعداد ۲۳ سپس با پيدا كردن 

 ساعت را با دقيقه نشان مي دهد. ۳۲در صفحه 
- در فعاليت مجع و تفريق دو عدد دو رقمي با تقريب زدن ابتدا تقريب مي زند. سپس با تبديل به مضارب ده ـ دهي مجع و تفريق 

مي كند. 
 توصيه مي گردد فعاليت هاي مرور فصل كه نگاه به كل فصل است را با روش تقريب زدن و استدالل عددي اجنام دهند و در توصيه:

حل مسائل خود از فرايند استدالل عددي و تفكر نظام دار استفاده منايد. 
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