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فصل پنجم
آشنایی با مفهوم جمع

در این قسمت هدف آشنایی دانش آموز با مفهوم جمع است، نه نماد جمع. 
مانند نمونه، با کشیدن چوب خط حساب کنید شکل های سمت چپ و راست با هم چند تا هستند؟

 

آشنایی با مفهوم تفریق
در این قسمت هدف، آشنایی دانش آموز با مفهوم تفریق است، نه نماد تفریق.

تعداد شکل های سمت چپ چندتا است؟ ابتدا شکل های سمت چپ را با انگشتان دست نشان 
دهید. سپس به تعداد شکل های سمت راست انگشتان خود را ببندید و توضیح دهید چند تا 

مانده است؟

انگشتان یک دست را باز کنید. سپس به تعداد شکل ها انگشتان خود را ببندید و به تعداد 

انگشت های باقی مانده چوب خط بکشید.
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الگو ها را مانند نمونه ادامه دهید.

شباهت اشکال هندسی از نظر گوشه و لبه
شکل های زیر را با خط کش روی کاغذ بکشید و دور آن ها را با قیچی برش بزنید. سپس لبه ها را با 

مداد رنگی رنگ کنید. هر شکل چند لبه و چند گوشه دارد؟ تعداد لبه ها را با  چوب خط نشان دهید.
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1لگویابی و تشخیص الگوی تکرار شونده
در هر ردیف الگوها را پیدا کنید. سپس الگویی را که پیدا کرده اید در سمت راست بکشید.
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در هر ردیف الگوها را پیدا کنید. سپس الگویی را که پیدا کرده اید، در سمت راست بکشید.
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فصل ششم
جمع

در این قسمت دانش آموز باید بتواند تعداد اشیاء دو دسته ی مختلف را با هم جمع کند. البّته 
در این مرحله از نماد جمع استفاده نمی کنیم، ولی از نظر مفهومی عمل جمع را انجام می دهیم.

تعداد شکل های سمت چپ را با دست چپ 
دست  با  را  راست  سمت  شکل های  تعداد  و 
شکل  دو  این  بگویید  و  دهید  نشان  راست 
تعداد  به  دارند؟ پس  تا چینه  روی هم چند 
چینه های دو دسته، چینه های سمت راست را 

به دلخواه از پایین به باال رنگ کنید.

استفاده از نماد چوب خط برای نشان دادن تفریق:
در هر قسمت با انگشتان یک دست نشان دهید چند شکل وجود دارد. به تعداد شکل های مثل 
هم انگشتان دست خود را ببندید. سپس مانند نمونه با چوب خط نشان دهید چند تا مانده است.

  

و  دهید  ادامه  نمونه  مانند  را  الگوها 

الگوی تکرار شونده را در جدول سمت 

طور  به  را  الگو  سپس  بکشید.  راست 

کامل توضیح دهید.
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از چینه های آبی، از باال به تعداد چوب خط ها خط بزنید. سپس به تعداد چینه های باقی مانده 

از چینه های سمت راست رنگ کنید.

قرینه ی کدام شکل درست کشیده شده است؟ آن را رنگ کنید.
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فصل هفتم
معرفی عدد 1:

هر شکل چه عددی را نشان می دهد؟

مانند نمونه عدد 1 را بنویسید. )به جهت و نحوه ی نوشتن عدد 1 دقت کنید.(

مانند نمونه تمام شکل هایی که نشان دهنده ی عدد 1 هستند داخل یک خط بسته قرار داده 

و به عدد 1 وصل کنید.
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در هر ردیف، الگوها را به همان ترتیب ادامه دهید و شکلی را که در هر الگو تکرار می شود، 

بنویسید.
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معرفی عدد 2:
هر شکل چه عددی را نشان می دهد؟

مانند نمونه عدد 2 را بنویسید. )به جهت و نحوه ی نوشتن عدد 2 دقت کنید.(

در هر قسمت دور شکل هایی که نشان دهنده ی عدد 2 هستند، خط کشیده، آن ها را رنگ 

کنید. سپس در مربع های خالی، عدد 2 را بنویسید.
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دور عدد درست خط بکشید.

الگو را با خط کش ادامه دهید.

مانند نمونه با استفاده از مداد و شابلون یک شکل بکشید و با تا کردن کاغذ و دست کشیدن 

پشت کاغذ، قرینه ی آن را بکشید.
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فصل هشتم
معرفی عدد 3:

مانند نمونه عدد 3 را بنویسید. )به جهت و نحوه ی نوشتن عدد 3 دقت کنید.(

در هر قسمت دور شکل هایی که نشان دهنده ی عدد 3 هستند در یک دسته قرار بده، و آن ها 

را رنگ کنید. 
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هر الگو را ادامه دهید و الگوی تکرار شونده را در ستون سمت راست بکشید. سپس در جای 

خالی یک الگو بسازید.




