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134صفحه   20تدریس تم   

 

 

 

 

 

 

 

اعاشور یموضوع عزادار  

.عقب-جلو-بین -وسط-کنار-: جهت هامفاهیم  

پذیرایی از عزاداران ودلیل عزاداری ها –صف عزاداران و حفظ نظم   

را نگاه کن و به سوال های زیر پاسخ بده. کتاب 134فرزندم صفحه   

شکل های روی عَلَم جلوی هیات را بشمار و بگو. های روی درخت را بشمار و بگو. برگ  

.دسته ده تایی درست کن و در خیابان هستند را بشمار و بگو تعداد افرادی که  

 صفحه 135

20 ازتر  شیموضوع شمارش ب  

 

.تا شمارش کند دیبده یکیسه و  ییده تایک ان تبه فرزند  

و...(،پس از آن که عدد را گفت تینوشابه ،نخود ، چوب کبر ین  ) 

یک ده تایی دیگر به او بدهید تا عددد بعددی را بگویدد و ایدن کدار را      

ده تایی برسدد . حدال بدر روی     9ادامه دهید تا الگو را کشف کند و به 

 ی هدای نوشدابه  ند دسته های ده تایی تابلو یا دفتر عددی بنویسید تا از 

بایدد بدا کمدک دسدته هدای ده تدایی       . دیگدر بدردارد و عددد آن را بنویسدد     جدا کند و سپس یک ده تایییا هر دسته دیگرخود 

 شمارش ده تا ده تا را انجام دهد و به خاطر بسپارد.

 را انجام بدهید حتی یکی دیگر از اعضای خدانواده شدما نیدز در تددریس ایدن درع بده عندوان        کارخود شما هم می توانید این  

 دانش آموزی دیگر شریک شود و این کار را انجام بدهد . 

 

20تم   
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سوال کنید  جه عدددی  مرتب  شوید و از فرزندتان بخواهید با توجه به شکل، جدول ها را کامل کند 135حال وارد کتاب صفحه

پس چند ده تایی داریم ؟زیر ده تایی در جددول بندویس ، خدب حداد چندد یکدی داریدم؟ زیدر یکدی در جددول            هست؟ بخوان .

 .بنویس

( آموزش دادیم را ایدن جدا   128تا را که از قبل)صفحه 10تا10وقتی خواندن و نوشتن این اعداد را یاد گرفت،می توان شمارش 

 ، ولدی درصدفحه   یکدی هدا بابدت اسدت وده تدایی هدا تیییدر مدی یابدد          و با این تفاوت که در این صفحه یکدی هدم دارد   .کار کند

 بود . مختوم به صفریکی هایش  128

 کدن   اضدافه   آن  به فرزندتان بگویید وقتی می خواهی یک ده تایی به عدد اضافه کنی ده تایی ها را نگاه کن و یک ده تدایی بده  

 هدا  ه اضدافه شددن ده تدایی   و کاری به یکی ها نداشته باش. می توانی دور ده تایی هر عدد با مداد قرمز خط بکشی تا بهتر متوج 

 بشوی. 

                                                                                                                                              -     -     - 4 – 4 – 4      

 نکته: به پایین صفحات ریاضی به خوبی دقت کنید و عمل نمایید .

 صفحه 136

و  ن ، نخود ، لوبیا ، سنگ ریزهلیوامانند  در این صفحه آموزش خاصی ندارد ولی باز هم می توانید با چیزهایی که در منزل دارید

و اعداد را با توجه به ده تدایی  قرار بدهد و از جدول بیرون بیاورد  این اعداد را درست کند، سپس در جدول  از دسته ده تایینی 

یعنی  چند ده تایی دارد ؟ چند یکی دارد؟ پس دو ده تایی 25چند ده تایی دارد ؟ چند یکی دارد ؟ 95و یکی بخواند سوال کنید 

نات عددد نویسدی بایدد تکدرار و     در همه تمریو پاسخ  پرسشضافه کنم چند می شود ؟ این نوع ، یک ده تایی ا 25چی ؟ اگر به 

بی رندگ کده زیدرش کا دذ      شود وفرزندتان با درست کردن دسته ده تایی تمرین نماید.می توانید یک برگه طلق شفاف تمرین

 ن بنویسد و پاک کند.آتهیه کنید که به راحتی روی وایت بردیا سفره و یک ماژیک  سفید چسبانده شده

بیدرون آوردن از جددول   بنویسد و برای  در سمت راست ده تایی ده تایی و سپس یکی راعدد برای بُردن در جدول ، ابتدا  

 .را بیرون بیاورد و عدد را بخواندیکی عدد ده تایی و سپس عدد هم ابتدا 

ساخته  99تا  20توصیه می شود در زندگی روزمره شمردن چیزها براساع دسته بندی صورت بگیرد و به این ترتیب عددهای 

با سده تدا یکدی مدی شدود چندد ؟         حادایی  چند می شود ؟تایی می شود چند ؟ چهار ده ت مرتب سوال شود مثال دو دسته ده ،شود

   .......  به این ترتیب اعداد بصورت شفاهی و ذهنی کارشودو

 صفحه137

و دسته ده تایی  انجام بدهید . این بار یکی ها ، یکی یکی اضافه شوند و اعداد گفته شوند   قبل در این صفحه مشابه صفحه  

.بگویند  آن رادرست نکنند .تعدادی سنگ ، نخود و...به انها بدهید تا بشمارند و عدد   
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 صفحه138

رفتن به جلو و عقب تا5تا 5موضوع : شمارش   

.می توانید با اعضای خانواده این بازی را انجام دهید  

: 5بازی هُپ   

، هُپ و ....14،13،12،11، هُپ 9،8،7،6، هُپ 4،3،2،1  

 15،10،5شود و به جای نوشتن هُپ      ، دستی یا دفتر فرزندتان نوشتههمزمان با گفتن و رسیدن به هُپ، اعداد روی تابلوبهتر است 

 نوشته شود ) البته برای دفعات اول(

بنویسد  95تا  0را از  5از فرزندتان بخواهید روی کارت های کوچک عدد مضارب   

    

 

با آن ها چندبازی مختلف انجام دهید. ) با کارت های باد(سپس    

کارت های به هم ریخته را مرتب کنید.-1  

روی زمین بچینید. 0تا  95کارت ها را به صورت معکوع یعنی از -2  

عدد قبل یا  گریک نفر از اعضای خانواده کارتی را در وسط  بگذارد و هر کدام از میان کارت هایشان یک کارت بیرون بکشند، ا-3

.تا مرتب شود 5تا  5بعد بود آن را کنارش بگذارد و ادامه بدهند تا قطار اعداد   

 در پایان کتاب را باز کرده و این صفحه را انجام بدهد 

!هر جا خواستی شمارش را قطع کن وتا جلو برو 5تا 5 ،  20گاهی شمارش از میانه اعدادشروع شود مثال از  -4  

.بعد سوال کنید از چند   50تا جلو برو تا عدد 5تا  5، 15در مرحله بعد شمارش از عددی شروع و به عددی ختم شود ،مثال از -5

؟این تمرین باید برای شمارش ده تا ده تا نیز انجام شود و مرتب آمدیچندتا جلو شروع کردی ؟ به چه عددی رسیدی ؟ 

 تکرار و تمرین گردد

 

 

 تا برگدرد  5،  25یادبگیرد .سپس شمارش رو به عقب را از اعداد کوچکتر مثال از  95رو به جلو را تا  5تا5ارش نکته : ابتدا شم

عقب که ابتدا با کمک انگشتان و اشاره به کارت اعداد یاد بگیرد و کم کم با تکرار و تمدرین بده خداطر بسدپارد دزم نیسدت از      

0 10 5 15 20 

15 50 
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بهتر است شمارش معکدوع بدا انگشدتان     .تا به عقب برگرد5تا  5را  70تا  95 از را سریع و کامل بگوید .مثال 5تا  95ابتدا از 

 می شماریم وبعد کیک را برش می زنیم.1تا 5مانند برش کیک تولد که به صورت معکوع از  انجام شود. دست

خانه هایی کده  موزش داده شده است آ  یا ) خط تا( که قبال وسطخط  جدولی را می بینید که باید با توجه به در پایین صفحه هم

 دیگر خط تا مشخص کند و رنگ کند . طرفرنگ شده است را در

 ه صورت است و بعد خانده چدوباره می توانید با قرار دادن یک آینه بر روی خط تا ببینید که تصویر در آینه به  برای یادآوری

 .استفاده کند،یا از چاپ در برگه شطرنجی را پیدا کرده و رنگ نماید  

 صفحه 139

 قسمت بکشد.  3در شکل بادی صفحه باید با توجه به خط های تقارن خطوط را با همان رنگ در هر 

 ) حتما از خط کش استفاده شود ( 

در پایین صفحه  فرزند شما باید با مراحل وضو آشنا شود و در منزل با راهنمایی شما انجام بدهد و در پایان مراحل وضو  

با اعداد ترتیبی اولین ، دومین ،سومین،چهارمین است که باید در حین وضدو گدرفتن    آشنایی هدف را شماره گذاری کند 

  .امین شناخته می شود شدن به آخر عدد با ام واضافه  اعداد ترتیبی با.ن تاکید شودآبر 

  صفحه140

10و 5موضوع: جمع و تفریق و حل مساله با مضارب   

تایی انجام شوند.10تایی و 5جمع و تفریق های این صفحه باید به کمک شمارش    

دوتا راه حل وجود دارد  :   5+5+5=  15به طور مثال برای جمع    

برسد. 15تا بشمارد تا به 5تا5و (انگشت روی هر عدد بگذارد  1  

15.یکی میشود 5و بعد با  10ده تایی داریم و بادی آن بنویسد یک خط بکشد وسپس بگوید 5+5(دور 2  

15  =5 +                      5  +5  

تا شمارش کند تا به جواب برسد.  10تا  10= انگشت روی هر عدد بگذارد و  10+10+ 10در مورد   

دانش آموز باید از حفظ طوطی وار به یادگیری.دتوانید این فعالیت را از فرزندتان بخواهید که به کمک شما انجام بدهمی   

رسیده باشد.  10معنادار در شمردن مضارب    

 تایی را بکشید و از فرزندتان بخواهید عدد هر چوب خط را در زیر آن بنویسد و در بین آن عالمت +5شما چوب خط های 

.درا بنویس عبارت جمع، سپس در زیر آن بگذارد  

5+5  
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   =5        +      5        +     5                       

ن را بدا  آو  مدل بیشدتر  أبخواند، سپس یکبار دیگدر بخواندد بدا ت    سریعله را یکبار أله از فرزندتان بخواهید مسأبرای حل مس

هربار قسمتی از مساله را بخواند و بایستد و همزمان  سپس داده ها را مشخص کند و ، برای شما توضیح دهد زبان خودش 

 برای آن شکل بکشد .

 مثال:        

تایی کبوتر در حال پرواز بودند.10دو دسته ی   

  .تا کبوتر به آن ها اضافه شدند 5

 حاد چند کبوتر در حال پرواز هستند ؟

کبدوتری کده    5ابتدا دو دسته ی ده تایی را با یک رنگ و  شکل ساده استفاده کند مانند شکل بادبه جای کشیدن کبوتر باید از 

در  تدا  25تا کبوتر دیگر می شود  5و با  20اضافه شدند با رنگ دیگر بکشد و پاسخ را بیان کند . دو دسته ی ده تایی می شود 

، شدکل بده   بکشدد ، فرزندتان مدی تواندد چدوب خدط     چه بهتر بنویسد ولی اگر هم نوشت این صفحه نیاز نیست عبارت جمع را 

 ، شکل بکشد تا به جواب برسد.صورت یکی ده تایی رسم کند

اب را و بده جدای آن جدو    خدط بکشدد   چند کبوترآخر مساله را بخواند و زیر کلمه ی  .ه :  جلونویسی مساله فراموش نشودنکت 

 .دجمله را ادامه بده بنویسد و

21تم  

 

10 10 

21تم   
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دانش آموزان درع خواندن  –: آشنایی با کتاب خانه موضوع   

مطالعه کتاب علمی –آداب ورود به کتاب خانه  -آداب مطالعه -نجات دادن از گمراهی –اهداف: کمک به دیگران   

مطالب قبل است  رتمرین و مرو 143و  142صفحه  

 عددها هست . شمارش یکی یکی ،از جدولاعداد آوردن بیرون عدد در جدول و  ،گذاشتندر قسمت باد 142صفحه 

 است که باید حفظ کنند . در جدول  تا با استفاده از رنگ کردن5تا 5و در قسمت پایین صفحه شمارش 

، صدفحه   17تدم   آورییاد سه عدد باهم هست با کمک چینه ها و چوب خط ، در اینجا در قسمت باد جمع143صفحه

زل انجام می دهد باید ابتدا چینه های پنج تایی کامل رنگ شوند و در قسدمت  است . حتما در تمریناتی که در من 118

 حتما در ادامه چوب خط اضافه نماید تا دسته پنج تایی کامل شود و ادامه دهد. ها چوب خط

تدایی و تبددیل آن هدا بده     5است  و همچنین تمرین جمع دو یدا چندد دسدته ی     10جمع مضرب های عدد  بعد تمرین

  حتما باید دسته ده تایی تشکیل شود. تایی است 10دسته ی 

 4+1+5+5+10+10+10=                                             10با پنج می شود ده ، حاد  پنج 5می شود  1و  4باید بگوید دانش آموز

تبدیل به واحدی بزرگتر شود.برای جمع  یکی ها با هم جمع و یعنی ابتدا می شوند پنجاه 10چهل ، با 10سی ،با 10بیست با  10و 

 کردن اول ده تایی ها وبعد یکی ها اضافه شوند.

ه بد که البته باید تمدرین هدای صدفحات قبدل را      را به صورت ذهنی جمع کند 10: فرزند دلبند شما باید عددهای مضرب های  نکته

این کار را قدبال بدا بسدته هدای ده تدایی ندی       .خاطر سپرده باشدبه انجام دهد و با اشیا مختلف شمارش کرده باشد ، بنویسد و  خوبی

 انجام داده باشد.

 صفحه144

 موضوع : جمع با چوب خط  ) کشیدن چوب خط رنگی (

در این صفحه با چوب خط باید توجه فرزند خود را به این مطلب جلب کنید که ابتددا هدر دسدته    برای انجام جمع های مطرح شده 

 ی پنج تایی کامل شود ، سپس دسته ی بعدی شروع شود .

تدا   1تا چوب خط را با یک رنگ می کشیم و سپس با استفاده از رنگ دیگر و شروع شدمارش از   7ابتدا   7+6، در   =به طور مثال

 در کشیدن با چوب خط به تعداد هر عدد از یک رنگ استفاده شود.پنج تایی بعدی را کامل می کنیم.، دسته ی  6

 

 

Page 7 / 52



 

را بخواند تا مفهوم را بفهمد لهأمسله های پایین صفحه باید ابتدا خوب أبرای انجام مس  

  شکل ساده بکشد. بعد دور اعداد مورد نیاز در مساله دایره بکشد و برای آن با توجه به توضیحات قبل و 

و عبارت را بنویسد  از ادامه چوب خط کشیدن را ادامه دهد5در صورت نرسیدن به  و بکشد به تعداد هر عدد  چوب خط رنگی

کند. مسئله را کامل و به جواب برسد و جلونویسی  

  صفحه145

برای تدریس این صفحه تمام اعضای خانواده باید بایستند ، سپس با پرسش و پاسخ آن ها را به ترتیب قد مرتب می کندیم .  

در یدک  روی یدک خدط یدا    به شرط آن که خط مددادها   ) می توان از چند مدادرنگی که طول های متفاوتی دارند استفاده کرد

 (  راستا باشد

 است ؟ین قد را دارد ؟ کدام یک کوتاهترین سپس می پرسید که چه کسی بلندتر

 دو نفر را انتخاب کرده و می پرسیم کدام یک بلندتر است ؟ کدام یک کوتاهتر است؟

بلندترین برای مقایسده ی   بلند تر برای مقایسه ی دو چیز یا دو کس است ولی مفهوم کوتاه ترین و توجه : مفهوم کوتاه تر و

 چند کس است. چند چیز و

فرزندتان بخواهید مداد رنگی های خود را به ترتیب قد بچیند و مشابه کار باد را با آن ها انجام دهدد و سدوادت را مطدرح    از 

 کند و شما پاسخ دهید .

 0145 جواب قسمت بادی صفحه

. از ،کتری قرار بگیدرد بالش  ،ل قابلمهموزش بین : دو نفر از اعضای خانواده با فاصله از هم بنشینند و بین ان ها چند شی مثآ

 فرزندتان بپرسید بین این دو چه چیزهایی هست ؟ مثال قابلمه بده چده کسدی نزدیکتدر هسدت ؟ بدالش از چده کسدی دورتدر          

 هست ؟

د مداد و کتدابش  را  بع چه عددی هست ؟ 9و 7را نشان بدهید و از او بپرسید بین  9و8و7در مرحله بعد سه کارت عدد مثال 

 ؟  چندتا شد و یا بین چند و چند هستب کبریت اندازه بگیرد و بگوید به اندازه یا چو با در نوشابه

پایین مداد یا کتاب یا نی را برای اندازه گیری مشدخص ودر کتداب ریاضدی بدا مدداد قرمدز پدر         دانش آموز باید خط شروع و

 رنگ کند.

گیره است.  6تا    5اندازه ی مداد بین    

چینه است.  15تا    14اندازه ی مداد بین   

تراش است .   8تا    7اندازه ی مداد بین   
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 صفحه146

اعتسموضوع : خواندن   

 به مرور  رُخ می دهد . باید بچه ها را عادت بدهیم که از ساعت استفاده کنند.زندگی،با استفاده در یادگیری خواندن ساعت 

درک و حفدظ نمایندد . در قسدمت سداعت هدا از       آن رادر قسمت باد شمارش الگویی دوتا دوتا و پنج تا پنج تا هسدت کده بایدد   

خواندن ساعت برای الگویابی دوتا دوتا استفاده شده است . بهتر است یک ساعت مقوایی یا ساعت کهنه ای در مندزل اسدتفاده   

 سداعت را نشدان    باشد عقربه کوچک روی هدر عدددی باشدد،    12شود .در خواندن ساعت نشان دهید وقتی عقربه بزرگ روی 

ی دهد و بعد با حرکت عقربه ی کوچک روی عدد های مختلف ساعت را بخواند .در مرحله بعد عقربده کوچدک دوتدا دوتدا ،     م

سدپس وارد کتداب شدده و تمدرین      ،چهارتا چهارتا ، پنج تا پنج تا جلو رود و فرزندتان الگوهدا را ببیندد و بگویدد   سه تا سه تا و 

 ساعت ها را انجام دهد.

مرتب با توجه به ساعت منزل زمان را از فرزندتان سوا ل نماییدد . مدثال عزیدزم ادن سداعت چندد هسدت ؟        نکته : در طول روز

.برای فهم بهتر زمان می توان با نشان دادن سداعت کده ادن   توجه کنید زمان کامل باشد یعنی پنج تمام باشد یا هفت تمام باشد

 می خوریم. است صبحانه7است ناهار می خوریم ،ادن ساعت  12ساعت 

 بزرگ در پایه ی دوم انجام می شود.در پایه ی اول بچه ها با عقربه ی کوچک یعنی ساعت کار دارند وکار با عقربه ی 

 صفحه 147

بیش تر طول می کشد و سپس اجرا کنند  کدامومقایسه کنندبرای تقویت حس زمان در بچه ها از آن ها بخواهید حدع بزنند 

 و زمان صرف شده را مقایسه کنند.

 ؟ بیش تر طول مدی کشدد یدا بسدتن بندد کفدش هایدت       ؟ پوشیدن لباست ن زیاد طول می کشد یا حمام رفتن مسواک زد مثال 

  ذا خوردن بیشتر طول می کشد یا چای خوردن؟   

ت مقوایی یا ساعت خراب خانه اسدتفاده کنیدد . عقربده سداعت شدمار را      برای مفهوم زمان بین چه ساعتی هست ، از همان ساع

قرار دهید بپرسید ادن ساعت چند هست ؟ خب حاد کمی از دو حرکت کندد و بپرسدید ادن چندد هسدت ؟      2روی ساعت مثال 

به عقربه کوچک نگاه  و تو هنوز ساعت را کامل یاد نگرفته ای بایدسپس به فرزندتان بگویید چون عقربه ها حرکت کرده اند 

 3و  2عقربه بین کدام  عددهاست ؟) توجه کنید همیشه باید ابتدا ساعت کمتری را بگویدد( عقربده بدین     نکنی و به من بگو اد

 هست .   3و2هست پس زمان بین ساعت 

 3و نزدیدک بده   2ورتدر از و گاهی د 2عقربه گاهی نزدیک و گاهی دورتر از ساعت های مختلف قرار بگیرد مثال گاهی نزدیک 

برای فهم بهتر این صفحه برای کودک از اومی خواهیم فقدط  برای سایر ساعت ها نیز به همین ترتیب عمل نمایید. .قرار بگیرد

  .عدد کم تر را حتما سمت راست بنویسد بیان کند و ودو عدد را به عقربه ی کوچک )ساعت(نگاه کند
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 ادیبه  یبشمار را ها یکاش یبخواه و یوحوض نگاه کن اگربه کف مسجدکتاب نگاه گن.  148به تصویر صفحه  گلم :

  !!!الگو نیفرآ                   ؟یافت یم یچ

 ی؟نیب یم یمسجد چندکاش دورتادور، یرا بشمار آنها یبخواه و ینگاه کن یبآ یها یاگرخوب به کاش

 ؟چند دسته ی یکی می شود چند دسته ی ده تایی و

 149صفحه 

 راهدر دو کنارآنها قراربدده و  را لوبیا 6 بعدرا بنویس . آن عددو کنار هم بگذار را دونخ 6 ابتدا عدس بیاور.-لوبیا -دومقداری نخ

بگذاروروی هم بشمار .در هر مرحله چه تعداد اضافه آن ها  را کنارعدس  6؟   حاال لوبیاداری و نویس چند نخودو ب بشمارباهم 

 روی هم چقدرنخودولوبیاوعدس داری؟ کردی ؟وحاال 

 

 

 حاال بگو پرشهای ما چندتایی بود؟

 

 محوروجدول انجام بدهی.-بود.این پرشهارامی توانی در کتاب باچوب خطتایی 6آفرین درست گفتی.پرشهای ما

تا 6تا  6واز انگشتان دستت هم در شمارش  نورچشمم:حاال این الگو راادامه بده ودر دفترت با چوب خط نشان بده

                              0-6-12 -...........                                                                                                            کمک بگیر.

       18 12 6 

 

6 

12 

18 

 22تم 
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 150صفحه                                                                

 ؟چنددسته ی ده تایی می بینی عزیزدلم:بگو درشکل روبه رو

 بسته ی ده تایی رابرداریم چندبسته ی ده تایی باقی می ماند.2حاالاگر

 50-20= 30 فریق رامی نویسیم.              وبرای شکل عبارت ت30بسته ی ده تایی یعنی 3بله 

  2 0و دو ده تایی می شود 50ده تایی می شود  5

 ه ده تایی یا سیراه فکر :پنج دسته ده تایی منهای دو دسته ده تایی می شود سه دست

بسته را به مادرت بده وبگوچند بسته برایت باقی مانده 1درست کن وسپس  ییده تا یبسته 4حاالبا نی نوشابه 

 است؟

 ده تایی یا سی 3ده تایی منهای یک ده تایی می شود  4راه فکر :

 چند می شود ؟ده تایی می شود چند ؟            یک ده تایی  4

 50-20=         بکش. به آن را  شکل مربوط بنویس و دردفترت این تفریق را 

انگشت دستت برای شمارش رو به عقب استفاده  از بروتا به عقب  5،  25بگویید از  به فرزندتان 25-5برای تفریق 

 .محور هم می تواند کمک بگیری از و کن

 151صفحه

 بدده بداالی صدفحه پدرش هدای دوتدایی راروی محورانجدام       دوتا دوتا جلدو رفدتن را یداد گرفتدی      122صفحه  در

 می توانی بده لوحده نگداه کندی و کاشدی هدای حیداط را        وحاالعددهایی راکه روی آنهاپرش انجام داده ای بنویس.

 دوتا دوتا بشماری .تعداد پنجره های کوچک مسجد را دوتادوتا بشمار.

 آوردن جواب مسئله رسم محور است.حاال عزیزم: قبال یاد گرفته بودی که یکی از روش های به دست

 محور حل کنیم. با می خواهیم مسئله های طوالنی را

.حاال چند ردورا خ هایم شکالتتا از  7 برادرمگرفتم .ولی  خواهرم شکالت دیگراز 2شکالت خریدم. 13دیروز

 شکالت برایم باقی مانده است؟

 

10 10 10 10 10 
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مدا    ایشدکالت هد    زیدرا  واحدددیگرجلو رفتدیم.  2عدرا روی محور جلو امدیم.ب 13همان طور که دیدی ابتدا تا عدد 

 شکالت برایم مانده است.8 کم شد.و نم به عقب برگشتیم چون شکالتهای واحد7 زیادشد.سپس 

 راحل کن ومساله زیرراروی محور حل کن.151مساله های صفحه

کردند.حاالچنددکبوتر روی درخدت   کبوتر پدرواز  3کبوتر دیگر هم آمدند.ناگهان 9کبوترروی درختی نشسته بودند.6

 است؟

 152صفحه 

 هد.بد  انجام  انگشتان  محور و با کمک یمختلف بعد رو ایبا اش کباریچندتا چندتا را  یابتدا فرزندتان شمارش ها

رسدید  تدا  4تا4تا هر جا به عدد مربوط به الگوی 4تا 4سپس به او بگویید به شمارش شما گوش دهد مثال شمارش 

 هوپ بگوید .باسایر شمارش ها نیز با دستور شما بازی کند.دست بزند یا 

هارا انجام بدده وبهتراسدت    گلم:در این صفحه روی ساعت به دستورات عمل کن وهمانطورکه گفته است شمارش

 یادت نرود که حتما در این صفحه از خط کش استفاده کنی. ش را بایک رنگ انجام بدهیکه هرشمار

 153صفحه

مختلفی با الگوهای عددی گوناگونی انجام داده ایم ودراین صفحه پرش عدددی بدا الگدوی     هایپرش فرزندم:ما

 تا بشمار.7تا7کاری دور مسجد را با شمارش  کاشی کن به لوحه نگاه انجام می دهیم. تایی را7

تقدویم بهتدرین وسدیله ای اسدت کده       روزاسدت و 7با انجام این الگو به یاد روزهای هفته می افتدیم کده هرهفتده    

، امسدال فصدل بهدار از چده     تقویمی را رو به رویت بگذار شمارش هفت تایی روزهای هفته رابه ما نشان می دهد.

شدد ؟ هفدت   روزی شروع شد؟ اولین هفته بهار از چه روزی شروع شد ؟ از  اولین شنبه بهار تا جمعده چندد روز   

تایی درسدت کندی و    7دیگری دسته های  ؟می توانی با کمک نخود و لوبیا یا هر چیزروز بعد چه روزی می شود

 برایم بنویس در این هفت روز  اول بهار چه کردی؟ و شمارش ها را انجام دهی

 

 بگو. این مسئله رادر دفترت بنویس وجواب آن را

 روز دیگرچه روزی می شود؟ 7هفته است .دومین روزامروز

 جمعهشنبه    یک شنبه    دوشنبه    سه شنبه   چهارشنبه   پنج شنبه   

 3-10-17                                                       ه.دفترت ادامه بد این الگورا در
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 154صفحه 

 .تایی کاشی ها را روی سر در مسجد بشمار 10به لوحه نگاه کن دسته های 

روی چه  بگو تا(به عقب بیا.5)  20رابنویس.حاال از عدد20تا1روی آنهاعددهای  بردار و لیوان یکبارمصرف را 20  

   عددی هستی؟

 نیهم؛ 10بله  تا(لیوان دیگربه عقب بیا.حاال چه عددی را می بینی؟5)15وحاال دوباره باانگشت از 15آفرین

 را  کن آن ها یمحور درکتابت انجام بده وسع یکاررا رو نیهم .یبرس یخرآ وانیتابه ل ایتابه عقب ب5تا5طور

 کار را مرتب با انگشتان دستت در شمارش رو به عقب انجام بده.همین .یبه خاطربسپار

   کن. کامل با کشیدن چوب خط تایی رابه صورت نوشتن عددها به حروف10درپایین صفحه الگوی

 23تم

 

 155صفحه 

که به ترتیب کارهای روزانه  البته فراموش نکندراین صفحه می توانی داستان زیبایی را برای مادرت تعریف کنی.

 را بگویی. قا پسرآاین 

 156صفحه 

ها را نشان دهد و . روی محور نیز شمارش تایی بسازد و بشمارد 8دسته های  ابتدا فرزندتان با وسایل اطرافش

 انجام دادیم . 7و  6چه برای مضرب هایآن مانند همزمان بنویسد. 

 شکل وجدول انجام بدهی.–با چوب خط  اتایی ر8شمارش  دراین صفحه باید

 

 

 23تم 
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 157صفحه

 حاال نوبت یک بازی جذاب است.

 اگر حیاط کاشی نیست خودت با کمک بزرگترها کف حیاط راشماره گذاری کن.خانه تان  های روی حیاط کاشی-1

 استفاده از یک سفره خانه بندی را انجام بده. بااگر حیاط ندارید   را خانه بندی کن. 

 اجراکن. وفرمان من را بایست 3روی عدد -2   

     خانه جلوبرو10* خانه عقب برگرد.2*    .گرجلوبرویخانه د7*           خانه جلوبرو.5*

راستی می توانی در اینجا بازی  برادرت انجام دهی وازعددهای دیگرشروع کنی. می توانی این بازی را با خواهر یا 

 منچ را هم انجام دهی .

 انجام بده.کتابت برو و بازی کتاب را  حاال سراغ

 158صفحه 

    برای این دانه ها یک جمع بنویس . عدددکمه بیاور. 3دانه لپه و 2دانه نخودو6و دانه  لوبیا7

 آن اعدادی راکه جمعشان به ده می رسدرا پیداکنی و جدا بسازی.حاال دقت کن تا بتوانی 

به  جمع بزن و10سپس حاصل رابا  را با هم جمع کن و2و6می رسد.حاال عددهای دیگر یعنی 10به  3و7عددهای  : جمعآفرین

                                                         ) خب ده و هشت می شوند چند ؟  (این ترتیب جواب جمع را بدست می آوری. 

رسد را پیدا کنی وسپس با اعداد دیگر جمع بزنی.البته به عالمت  می10که جمعشان به در کتابت سعی کن اول اعدادی را گلم:

 تفریق و جمع بین عددها توجه کن.

 4+8-2+0+6مثال:                               

 می شود.     6را انجام دهی که جواب 8-2در این جمع ابتدا باید 

 6و4بله : می رسد . 10جمعشان به حاال ببین کدام عددها 

               .جمع کن وجواب را بنویس 6با  را10 حاال این و

                     را انجام بده.البته اگر با انگشت یا ذهنی هم حساب کنی اشکال ندارد.                                     هااین تمرین برای مهارت بیشترحاال 

=   30+10+7                                 = 5-7+10+10                                     = 20+10+5+5                                                                                                              

 دقت کن بایدازسمت چپ عددها را بنویسی.  البتهاعداد را به حروف بنویس . و با رقم  راده عدد های به حروف نوشته ش 

 دوازده              هفتاد                             سی وپنج         

 هل وهشت               چ شصت ونه                   

  4+8-2+0+6   

   16=4+8-2+0+6 

=7+6+2+3 

93                                                    

21                     

41                                                       

18 
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 159صفحه 

 ها رااجرا کن تابه شکل مورد نظربرسی. در صفحات قبلی این تمرینات را داشتی .درقسمت باالفرمان

 باهم مقایسه کنی. ها را ها را بدست آوری وسپس پاسخجواب جمع وتفریق پایین صفحه باید در

 .      این تمرینات را انجام بده گلم:  

                                                              =  20+20                                                                         = 5-45                                                                                            

=30-90                                                  =10+30                                                                      =10 -50         

 160صفحه 

ایش یدا  را با کمک دسته نی ه 15. عدد را با چوب خط و دسته های یکی و ده تایی نشان دهد 25فرزندتان بخواهید عدداز 

دسته هدای  را با هم مقایسه کند . ابتدا نگاه به  25و  15در دفترش رسم کند.سپس دو عدد  اشیا دیگر بسازد و شکل آن را

نگاه به یکی های هدر دو دسدته    اگر تعداد ده تایی برابر بودد دسته اش کمتر یا بیشتر هست؟ ده تایی کند ،کدام تعدا

 م ومقایسه را انجام می دهیم.می کنی

 چینده شدناخته بدودی.دراین صدفحه هرشدکل یدک عدددرا نمدایش         نورچشمم:قبال اعدادمختلفی را به صدورت چدوب خدط و   

 مقایسه کن. هردو عددرا بعد بنویس و عددهارا می دهد. 

 به شماره گیدر   رادیده ای.های گوناگونی نوشته شده است های مختلفی را با عددهای مختلفی که به شکلساعت، تو فرزندم:

اگر به عددهای یک ماشین حسداب نگداه کندی وانگشدت روی هدر      ،ن . به عددهای تقویم هم نگاه کن تلفن خانه نیز نگاه ک

، شکل این عدد ها را با هم مقایسه می بینیعددی بگذاری می بینی که اعدادی مثل عددهای آبی روی صفحه ماشین حساب 

 هستند مانند گوشی همراه پدر یا مادرت  و دیجیتال التین اعدادکن .چه می بینی ؟ 

.بقیه شکل عددها را با هم مقایسده کدن و بخدوان و    ساعت و شماره گیر تلفن را بنویس عدد دو در تقویم و ماشین حساب و

 !بنویس

مسداله هدا    ماشین حساب نگاه کنی عالمت جمع وتفریق را می بینی که با این دو کلیدد مدی تدوانی زمدانی کده در      اگر به کنار 

 اعداد بزرگ دارند برای جمع یا تفریق ازآنها استفاده کنی.

عددهای هم  و بردار رنگی ات رااعداد التین  در دو مدل و اعداد  فارسی مداددرپایین صفحه عددها را به سه شکل می بینی 

 هتر است از سه رنگ متفاوت استفاده کنی.ب با یک رنگ به هم وصل کن. نام را

 161صفحه 

 با چوب خط و شکل انجام بده . تایی را 9درباالی صفحه شمارش 

البته می توانی باهر روش دیگری جواب در پایین صفحه باید ماشین حسابت را بیاوری و با کمک آن مساله ها راحل کنی.

 . ها پی ببرینادرستی آن له ها را بدست آوری و بعد با ماشین حساب جواب هارا مرورکنی وبه درستی وأمس
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برای حل کردن مساله از  این میوه فروش چندکیلومیوه درمغازه اش دارد؟.کیلو هلو دارد  9کیلو سیب و  27میوه فروشی*

 چوب خط استفاده کن. محور و

 

 

 ..........یکی یعنی ...................ده تایی و ....... 49                   . یعنی ....................ده تایی و..................یکی  35

 ................یکی می شود ......... 2ده تایی و  3.....                                ....یکی می شود ................ 6ده تایی و  7

 .........................یکی می شود  8ده تایی و  5.....                                  ....یکی می شود .............. 1ده تایی  و  9

                                      =10+20+30+5+50+10                                                                      =10+10+10+20+5 

 بنویس.حروف به را   زیر عددهای*

3                                 9                        5                                 4                              8                             7                    

 

  یا محور از چوب خط وگل به مادربزرگ داد . حاال چند گل برایش باقی مانده است ؟ 6گل به بابا و6گل داشت .  24مادر *

 شکل برای حل مساله استفاده کن.

 

 وآن را با شکل یا چوب خط حل کن .جلو نویسی مساله فراموش نشود .برای این عبارت یک مساله ریاضی بنویس 

                                                                                                                                                                =7+7+7 
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 216 صفحه

 فرزندتان معرفی نمایید. به فرش را  کارگاه

 .  باشد می فرش بافتن حال در مادر که گوییم می

 فرش را با دقت نگاه  مییگو یو م داده نشان را هلوح صفحه فرزندتان به

 هیکه در حاش دییبه فرزندتان بگو فرش حاشیه معرفی از بعد.  کن

 .  بده نشان من به  و  کرده را پیدا مثل هم هستند، در چهارطرفکه  ییها گل فرش

 منزل:  تکلیف

 منزلتان را در یک نیمه بشمارید . فرش در هم به شبیه های گل تعداد -

  بگو چند گل در همه فرش هست . تقارن کمک حاال با 

   .متقارن رسم کنید فرش رنگی و  یک شابلون کمک با -

 .تصویر این لوحه یک داستان بسازیدبرای  -

 ؟ نیاز داریم پشمبه چند دسته  همه فرشبرای بافتن  باشد دسته پشم رنگی بکار رفته 25اگر برای بافتن نصف فرش  -

 163صفحه 

کنتد و  ها دسته های شش تایی درستت  نآتکه چوب یا نی یا چوب کبریت یا نخود بدهید از او بخواهید با  36به فرزندتان 

تتا   6تتا  6ن بنویستید از او بخواهیتد   آرا روی  24حاال با کمک دسته ها بشمارد.یک محور در دفترش بکشید و تا 

دسته های شش تای یک دسته بتردارد و دتدد را بگویتد و     جلو برود و زیر محور بنویسد. در مرحله بعد هر بار از

این تمرین با دسته های مختلتف و محتور و در متورد شتمارش      .بنویسد و همزمان روی یک محور هم نشان بدهد

 چندتایی دددهای مختلف باید تکرار و تمرین شود.

؟ . حاال او چند مداد رنگتی دارد  دادتای دیگر را به خواهرش  6تای آنرا به دلی و 6مدادرنگی داشت  24محمد  -

 این مساله را با کمک محور حل کن.

 

 

 

 تم 24
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گل سفید را به پدرش هدیه 6زهرا  سپس .داد سفید  گل  12سرخ  دارد  مادرش هم به  گل12سفید و گل  6زهرا  -

 .) با رسم شکل حل کن (داد 

     ؟زهرا چند گل سرخ  دارد        ؟زهرا چند شاخه گل دارد 

   ؟گل سفید داردزهرا چند  

 قابل توجه والدین گرامی : برای آموزش مسائل چند مرحله ای ) دو مرحله ای 

 سه مرحله ای ( دانش آموز باید مسائل یک مرحله ای را کامل یادگرفته باشد .

 164صفحه 

 بخواهید هربار که اوواز  دهیدنشان  فرزندتانرا به  یا مقوایی سادت آموزشی

 شما دقربه ها را جابجا می کنید، زمان را بیان کند . 

 به فرزندتان بگویید برایتان یادداشت کند که در سادت های مختلف چه کاری انجام 

 می دهد .

                                     صبح :  10 -

 ظهر :  12 -

 :دصر  6 -

را با کمک مفهتوم بتین یتاد میتد هیتد.       ه است های سادت  از .... گذشت سپس با حرکت دقربه دقیقه شمار دبارت

ن دقربته بتین چته زمتان یتا دتددی       بپرسید سادت چند است ؟ مثال دو . خب االن دقربه کوچک کمی راه رفتت اال 

؟ از . پس سادت از چنتد گذشتت   2؟ از شت. خب پس دقربه کوچولو از چه دددی رد شد یا گذ 3و2؟ بین هست

 .شود تا مفهوم گذشته را یاد گیرد سادت ها تکرار و تمرین . این تمرین با همه دددها یا 2

نکته : سادت را به دو نیمه تقسیم کنید و بگویید اگر دقربه بزرگتر در نیمه ستمت  

 ادت از چه زمانی گذشته ؟راست باشد می گوییم س

 برای سادت مانده نیز ابتدا می گوییم دقربه کوچک بین چه دددهایی

  زدیکتر هست ؟ دقربه بزرگ سمت راست هست یا هست ؟ به کدام ددد ن

را بیان  به ............ مانده است یکم ایچپ؟ پس می گوییم سادت کمی مانده به ... 

 می کنیم .
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 ستادت   مییگتو  یبتود مت   یهتر دتدد   کیت پس هر وقتت دقربته بتزرگ ستمت چتپ باشتد و دقربته کوچتک نزد        

 .هست کترین نزدآکه دقربه به  یددد مانده به همان یکم
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  کند. تقسیم مساوی قسمت چهار به را آن کاغذ کردن تا با بخواهید فرزندتاناز ابتدا

 کپتی  دیگتر  رادرطرف خود طرح کاغذ پشت فشاردادن و کردن تا با و بکشند شکل یه قسمتها این از دریکی سپس

 نستبت  تقتارن  موضوع تا کنند کپی پایین قسمت در را باال شکل دو و داده انجام بعدی کردن تا با را کار همین کنند

 4سپس در دفتر شطرنجی تمرین می کنیم. یک صتفحه شتطرنجی را بته     .شود درک بهتر دمودی و افقی خط دو به

 قسمت مساوی تقسیم کند و در یک قسمت یک طرح بکشد سپس در هر قسمت دیگر ان را تکرار کند.

 .  کنند تقسیم مساوی مستطیل چهار به را فرش بخواهید آموزان دانش از و برگشته کتاب آغازین تصویر به  -

آن دیگتر  و به دانش آموزان می گوییم در سه مستطیل  کرده مشخص ها مستطیل از یکی در را ای نقطه سپس -

   .را پیدا کنندنقطه 
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 نتام  وفرزندتان نشتان دهیتد    به و بسازید رنگی مقواهای با را مستطیل و دایره مثلث  مربع هندسی های شکل

 .  دهید آموزش را ها واژه این امالی و بنویسید خودشان روی را هاآن

 . شود می دیده بخش این آغازین صفحه تصویر در هایی شکل چه دپرسیب فرزندتان از -

  یتا  آدمتک  یتا  خانته  یتک  از طرحتی  شتده  مشتخص  قستمت  در شابلون از استفاده با دخواهیب فرزندتان از -

 .باشند داشته خود دالقه مورد طرحماشین یا حیوان  یا

 چته  کته  بپرستید  او از و  درا  نگتاه  کنت  خانته  شکل های هندسی داخل دگوییب فرزندتانبه   طراحی از بعد -

 . مرتبه چند وشده  استفاده هندسی اشکال
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آن را  نخود و لوبیا و...ملموس مثل  یایبا استفاده از اش دیخواهب او از و دکنی  مطرح ای مسئله فرزندتان برای ابتدا

)مساله را بخواندو تعریف کند ، دور دددها خط بکشد ، شکل انرا رسم کند، با توجه به شکل ها راه حل  حل کنند.

 ، دملیات جمع یا تفریق را بنویسد و جلونویسی کند (تشخیص بدهد که جمع است یا تفریق ریاضی را

             آمتوزان  دانتش  از و کنتیم  می مطرح را هایی مسئله فرش بافتن برای و گردیمبرمی بخش آغازین صفحه به حاال  

 .   کنند حل را مسئله ملموس اشیای از استفاده با خواهیم می

 :   مثال برای

 الزم قرمتز  بستته نتخ   چنتد  فترش  تمتام  بافتن برای ،است شده استفاده قرمز نخ بسته 7 فرش از نیمی بافتن برای

   است؟

از آنها بخواهید مسئله ها را حل کنند و به نوشتن دبارت جمع یا  فرزندتان،له توسط ئبا تاکید بر خواندن صورت مس

و پاستخ را بتا جلتو نویستی      دمی خواهیم بعد از حل مسئله دبارت جمع یا تفریتق را بنویست   اوتفریق تاکید کنید . از 

 .  دارائه ده
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 کته  صتورتی  در البتته  شود می خواسته مسئله با مرتبط تفریق یا و جمع های نوشتن دبارت صفحه این ازراهنمایی ) 

 بخواهیتد  آنهتا  از مترور  بته  و کنیتد  تشویق را آنها و کرده حرکت خط چوب یا شکل رسم با را مسئله آموزان دانش

 (. بگیرند یاد را نویسی جلو با پاسخ و تفریق یا جمع دبارت نوشتن

 168صفحه 

 را شتی  2 کنتیم  استتفاده  است موجود کالس در که اشیایی از توانیم می همچنین بریم می کالس به را مختلف اجسام

تمترین   را ها واژه این کاربرد ترتیب این به است تر سنگین یا تر سبک یک کدام بگوید و بدهید  آموزان دانش به

 . ببرید کار به نیز را ترین سنگین یا ترین سبک های واژه توانید می شی چند مقایسه در همچنین کنید

 ؟هم مقایسه کنید کدام سبک تر است را با برای مثال : جامدادی وکیف مدرسه

 فرزنتدتان با نمایش مجدد تصویر فرش در مورد سبک یا سنگین بودن انواع فرش ها با 

 تر از فرشهای ماشین است .   برای مثال فرش های پشمی دستباف سنگیندگفتگو کنی
 بدهیتد  ءشتی  دو فرزنتدتان  به ابتدا اشیا سنگینی یا و سبکی تشخیص برای همچنین -

 مقایسته  یکتدیگر  با را  شی چهار انتها در و شی سه سپس دکن مقایسه یکدیگر با که

 .  جا بیفتد.، تقریبی صورت به آنها برای اجسام جرم مقایسه تادکن

فرزندتان دو جسم مثل هم انتخاب کند که یکی سنگین تر و یکتی ستبکتر باشتد مثتل قاشتق غتذاخوری و         -

متی شتود کته بایتد در دو      آشتنا از این صفحه فرزندتان با حل مستاله هتایی   قاشق مربا خوری و موارد دیگر

مرحله ، حل شود . ابتدا مساله را کامل بخواند ، سپس قسمت اول مساله را بخواند و توضیح دهد و شتکلش  

 را رسم کند و حل کند ، سپس ادامه مساله رابخواند و دملیاتش را کامل کند .

متوجته نشتد بتا ستوال او را     نکته : ابتدا باید همراه فرزندتان باشید ، مساله را تعریتف کنتد و چنانچته    

خب چندتا گل سفید و صورتی روی هم در گلدان بتود ؟ شتکلش   راهنمایی کنید مثال مساله اول کتاب 

 گل در گلدان هست چندتا پژمرده شد؟ چندتا مونده ؟ 14رو بکش .  دملیاتش را بنویس .خب پس 

 ن خواهد داشت.ثری در یادگیری فرزندتاموتکرار و تمرین در حل این نوع مساله نقش 

 بسنجیم را آن مراحل بخصوص و مسئله حل در را آنها توانایی و کنیم می طرح آموزان دانش برای مشابهی های مسئله

 (.باشدمی قبول مورد کند حل درستی به شکل رسم با را مسئله که صورتی در
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 عزیز های بچهسالم 

  ؟روی خودتون روشستین امروز صبح دست و

 مسواک زدین موهاتون رو مرتب کردین ؟

  آفرین 

 راست دست حاال کنید. نگاه گرفته قرار شما  روبروی که ای آینه به حال 

 . ببریپد  پپایین  و بپاال  رو بعد دست چپ  تپون    و پایین کنید  خود را باال و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .کپپپردی  مشپپپاهده را چیپپپزی چپپپه آینپپپه در.  بگپپپو مپپپن بپپپه حپپپاال

شود امپا بپاال و پپایین     گیری  در آینه چ  و راست ما جابجا مینتیجه  می

 جابجا نمی شود .

 .من کمک کنید تا جدول رو تکمیل کن  حاال ازشما می خواه  به 

 170صفحه

و مرتپب در کنپار هپ      کنپد  تقسپی   تپایی  ۸ هپای  دسته به را هاآندخواهیب آن از و ددهیب فرزندتان به ی شی تعداد ابتدا

دسپته هپای دیگپر را بپه      هشت تا تا هشت ترتیب همین به ؟هست چندتا بگوید وبه اولین دسته اشاره کنید  سپس بچیند

 .  کند کامل را شمارشی الگوهای آن دسته اضافه کند تا 

 

  تم 25
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 تا را نشان بدهد.۸تا ۸یک محور شمارش روی  -

 تا را نشان دهد.۸تا۸ه های شمارش با رنگ کردن چین -

     تا را نشان دهد.۸تا۸با رس  چوب خط رنگی شمارش  -

          

رنگ  و دیشمارباعداد را هشت تا هشت تا سپس وشکل پایین نگاه کنید . ابتدا آن را کامل کنید به 

 .دیبزن
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ودر  دپرسپی ب سپوال  را آن بپه  مربپو   عپدد  و کنید بدهید واز یک دسته ی ده تایی شروع  تایی ده دسته یک فرزندتان به

 بپار  هپر  و کنید اضافه تا ۱۰ تا ۱۰ سپستا به نود برسید  دای  یک دسته ده تایی اضافه کنیدجدول ارزش مکانی بگذارید

 ۱۰۰عپدد   ها را کنار ه  بگذارید و یک دسته صدتایی درست و نآ.  برسد تایی دهدسته  ۱۰ به تا بپرسید را مربو  عدد

. صد یعنپی ده بسپته ی   ۱۰۰ده تایی می گویی   ۱۰ و بپرسید حاال چند دسته ده تایی داری  ؟ پس دیکن یرا به آنها معرف

 .صدتایی داری دسته یک . ده تایی

 یکی       ده تایی     صدتایی         .قرار دهید جدول در را صدتایی بسته یک و کرده رس   را مکانی ارزش جدول و 
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 کامپل  آمپوزان  دانپش  کمک به را جدول آخر ردیف بخواهید آموزان دانش از و برگردید بخش آغازین صفحه به

 بپه  دادن پاسخ و کتاب به مربو  فعالیت انجام با برسند دص به مجدداً ۹۰ عدد از یکی یکی کردن اضافه با تا کنند

                           . کنی  می معرفی را ۱۰۰ عدد دیگر بار یک سواالت

. عدد دیگری معرفپی   ۱۰۰شود به غیر از عدد با توجه به اینکه آموزش عدد سه رقمی در کالس دوم طرح می    

 .نگردد
 . کنید بیان فرزندتان برای کالمی صورت به را مساله است بهتر کار انجام زمان به مربو  فعالیت انجام در

 حیپا   بپه  درس کپالس  از بخپواد  یپا  کشپد  مپی  طپول  بیشپتر  بیایپد  مدرسپه  بپه  منپزل  از بخواهپد  فردی اگر مثال:

 .  به این ترتیب زمینه را برای انجام فعالیت آماده  می کنید  برود مدرسه 

 172صفحه 

 از بخواهیپد  او از سپس و دبنویس را نظر مورد عدددخواهیب فرزندتان از و کنید بیان را ییعددها شفاهی صورت به ابتدا

 . کنند تمام را کار  گویی می ما که ی عدد تا و کنند سره  پشت های عدد نوشتن بهشروع   کنی می اعالم ما که عددی

 )دو تا دوتا (   مثال:  برای 

-  -         -          -           -            -        ۸   - 4 

-      -         -        -        -         -       -       -     5۰- 45 

۹۰-   ۸۰ -          -        -        -        -        -        -        - 

۱۰۰  -  ۹۰    -        -        -        -        -         -         -    2۰  -۱۰ 
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 173صفحه 

. حاال  برای آن  شد پیدا شمارش عددی الگوی اینکه از پس . کنید تمرین را تا ۹ تا ۹ شمارش مختلف اشیای کمک به 

 کنید. تمرین و شکل بکشید

از رس  چوب خط استفاده نکند . محور و یا رس  شکل بهترین  .را حل نماید آن مساله ها را بخواند و بارس  شکل

 گزینه می باشد .

 بهرنگ کنید وسپس   را تا ۹ تا ۹ شمارش، بعد از کامل کردن با  بخش آغازین صفحه در که ۱۰۰ تا ۱ اعداد کمک با  

 رو به عقب ابتدا با انگشتان دست انجام شود. تاکید شود شمارش رو به جلو و. کنید تمرین معکوس و مستقی  صورت

 

 

 

 

 174صفحه 

 دهد. سپس حیمسئله توض یمورد آنها و خواسته ها ددریاز او بخواه دویکن  هیمختلف ته یفرزندتان مسئله ها یراب

 از همه ی عددهای داخل یاآ ؟زیادی هست چیزی چه  یا ک  چیزی چه برسد نتیجه بهای  مسئله اینکه برای دیبپرس

   ..حاال مساله را حل کنخط بزن یعدد اضاف ی؟ رو یمساله استفاده کرد 

 

 

 

 

در مورد فعالیت این صفحه ابتدا آنها را تشویق کنید که در مورد داده ها و خواسته های مسئله توضیح دهند و اشاره کند 

 کنند .نکافی داشت آن را حل ات نااگر مسئله اطالع ،اطالعاتی  ک  یا اضافه استچه  

؟چنگال هست . روی میز چند قاشق و چنگال هست 5قاشق و  4بشقاب ، ۹روی یک میز   

 

  مجله بود . در کتابخانه چند کتاب داستان وجود دارد؟ 2کتاب شعر و  4کتاب داستان و  6در کتابخانه 
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صادآموزش نشانه:   

ها  تو هتل شهرک الفبا دو مهمان اومده بود که تاجر و برادر بودند و برای تجارت به شهرک الفبا اومده بودند. این مهمان

آورده بود مثل صابون، صندوق، صندلی، قرص، اجناس خاصی برای فروش به شهرک   ص  صـ. بود س صداشون شبیه

دعوت کردند که تو شهرشون بمونن و بین  ص  صـ آقایون از شهرک اعضای سفارش به الفبا شهرک سرئی ……قصّه و

قبول کردند و یک خانه تو  صـ ص کشورهای همسایه رفت وآمد کنند و مواد مورد نیاز شهرک را فراهم کنند. دو برادر

 اشتباه نگیرند چون صداشون یکی بود ص  صـ با را  س  سـ داده شد و از اون روز به بعد بخاطر اینکهشهرک به اونها 

بود  یکیبود که تو شهرک صداشون  یحرف نیاول نیاگذاشتند.  هم صاد رو صـ  صو اسم  گذاشتند نیاسم سـ  س  را س

 .کرد یشون فرق م و شکل شون اسم یول

 

 

 

 

 

 

 

  

.به پرسش ها پاسخ دهید با توجه به متن درس  

 دریا چه فایده هایی دارد؟ درس درباره ی چه موضوعی بوده است؟

 

 چه صداهایی در کنار دریا به گوش می رسد؟ چه جانورانی در دریا زندگی می کنند؟

 

 چگونه می توان به زیر آب رفت؟ آسمان دریا چگونه است؟

 

همه زیبایی ونعمت در دریا کیست؟خالق این  چه وسایلی روی دریا حرکت می کنند؟  
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صقر  

 

ندلیص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 به تصویرها نگاه کنید و برای هر تصویر یک جمله بسازید.

ابون  ص  
دفص  

صوصمخ ندوق  ص   
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 با توجه به ترکیب ها مانند نمونه آن ها مثال بزن و با آن ها جمله بساز  
` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صَدف صـَ

 صـیـ

 صابون صا

 صورت صو

 صِدا صـِ خصوصی صی

 صـه

 صبح صـُ
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 ذالآموزش نشانه:            

در یک سفر، فهمیده بود که یک صدا شبیه صدای خوودش جووود داردخ خی وش مشوشاه شوده بوود کوه ایور نشوانه را از            ز

شول   بوا خوودش فوره دارهخ جرشوش رسوید بوه در        است اما اسوم  ج   ز نزدیک ببینهخ شنیده بود که صداش شبیه صدای

تنهوا توو شوهرل الفبوا اسوت اموا جرشوش         د یک لحظه فلر کرد کوه  ذ زنگ زد، در که باز شد با دیدن خانم ذ ی خانم خونه

نیستخ جرشش با هم صحبت کردن، دیدند صداهاشوون جاراوا شوبیه     د ی باالی سرش را دید، فهمید که صداشو شنید ج نقطه

نیز بوا ایور نشوانه     به شهرل الفبا بیاد تا اهالش شهرل الفبا ذ خانم ز باهم دجست شدند ج ررار شد که به دعوتهم استخ 

 . ذال ج اسم ز باد از چند ماه به شهرل الفبا آمد، اما با صدای ذ خره خانمآشنا شوندخ باال

شوندخ وایگاه ج  نوششه مش ذال ک ماتش هسشند که باه بیرت، آذر، غذا، ذرّت، ذرّلذیذ، دلپذیر، لذّ ک ماتش مثل

بود ج فقط ک مات بخصوص ج محدجدی با ایر نشانه ساخشه شدخ ج یلش دیگر از " ر"  ج"  د" تو شهرل الفبا بیر ذال ی خانه

 ا مورع نوششر ک مات ایر دج نشانههای گل باید کامال حواسشون ومع باشه ت ها به شهرل الفبا راه یافتخ شما بچه نشانه

 .را بدجن اششباه بنویسید نگیرید ج امالی درست ک ماتش که با ایر دج نشانه که صداشون یلش است را اششباه
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     رّه بیرذ                                             رّتذ               

 

 

                                                                      

                           

    انذا       رذآ                    

.با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید  

آذر تابسشان گذششه همراه چه کسانش ج به کجا  برادر آذر چه آرزجیش داشت؟

 مسافرت رفشه بودند؟

 درس درباره ی چه موضوعش بوده است؟ آن ها از دیدن چه چیزهایش لذت بردند؟

خانم آموزگار از دان  آموزان چه سؤالش  مادر آذر در مورد آرزجی برادر آذر چه پاسخش داد؟

ند؟پرسید  

 

 به تصویرها نگاه کنید ج برای هر تصویر یک وم ه بسازیدخ
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 عین :نشانه آموزش

در  و نييشسخاش  دسداش  ر تو شهر نشانه ها يك نشانه جديد اومده بود كه هيچ كس  نييشسخاش و و نسو  ي هسي       

 .نييومد

 پرسم اسيو نيه ازش مي پرم سي شو سسَ كه شيلي بالس هيو سوار حرفاس اومد گف  من سريع مي

 .نن  اَ اَ اَ گف  سريع  سسَ سريع پريد بغلو و موهاشو بهم ريخ  عس

 ف  كه اسيو سَ هس گسيو سَ هس  و رف  به هيه دوس اش ف ر كرد كه ا سَ شيلي شوشحال شد و

 ام ي ي او  داد قلقل و  پرسم سِ و سه رف خد پيو ي ،سسِ رف  زير پاشو رم ازش مي سسِ گف  ايخجوري كه نييشه مخم مي

شو و ديدند ي دداي هيونارو خو بقيه نشانه ها به ترتيب رف خد پين  ن ن سِ سِ گف  ي و نره در كه( سه)  گرف  دس شو

 .وردآدر 

 .بقيه نشانه ها فهييدند كه ي فقط زماني با دوس اش )مصوت ها( هس  دداش در مياد و از شودش ددا نداره

     كه ددا ندارد فقط اسم دارد )عين(نشانه ي نشانه اي اس  

 …   سع نسبا  آشر عين…  سعس وسط عين …  سع آشر غير عين بودند. عين برادر تا نهار

 يدداها با اگه برادر تا نهار اين نداش خد. شود از شادي ايدد كه  ي تخها آشر عين

 دداي يك بود هيراه ساكن با ي دداي وق ي …عي   عو   عا مثل .آمد نيي در دداشو  ادال آمدند مي ( ي  او  اِ  اَ  آ ) 

 …بعد مثل: داش  شفيفي

 باهم هييشه و رف خد نيي جايي تخها وق  هيچ بودند شده الفبا شهرک وارد عربي كشورهاي از نو  برادر تا نهار اين

 هم وسط سعس ميداد بقيه به شو نپ دس  فقط آشر غير عسس . بود (ه سه سهس هس) برادر نهار مثل ح اي و درس  و بودند

 دادمي ديگرا  به شو راس  دس  فقط هم نسبا  آشر سع و گرف خد مي بايد شو دس  دو هر بود ترسو كيي نو 

 شفيف دداشو  الفبا شهرک تو برادر تا نهار اين بده. كسي به دس اشو از كدوم هيچ نداش  دوس  هم تخها آشر ي و

  اس . اِ ددا شبيه جورايي يك گف  ميشه و بود

 تلفظ رو ددا اين بيش ري شدت با اقوامشو  پيو رف خد مي و كردند مي مسافرت عربي كشورهاي به وق ي اما

 .كردند مي

 با..…و معلم شيع، عيد، شروي، عزيز، بعد، جيع، معصومه، علي، مثل كلياتي شد. گذاري نام عين  برادر 4 اين اسم پ 

 به بايد و ميشين نزديك الفبا جشن به دارين كم كم ها نشانه اين گرف ن ياد با گل هاي ب ه شيا .ميشه نوش ه نشانه اين

 .نميشي باسواد دارين كه كخيد اف خار شودتو 
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 **با توجه به م ن به پرسو ها پاسخ دهيد**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 درس در مورد رف ار نه كساني بوده اس ؟

 علي و معصومه نه جور  ب ه هايي هس خد؟

 یی

كاري انجام وق ي مي شواهخد به جايي وارد شوند اول نه 

 مي دهخد؟

 آيا آ  ها به ديگرا  سالم مي كخخد؟

اس فاده كرد  از وسايل ديگرا  نه كاري انجامبراي   

مي دهخد؟   

ها نه مي كخخد ؟وق ي معلم درس را شروي مي كخد آ   

 علي و معصومه بعد از درس نه كار انجام مي دهخد؟

عزيز هس خد؟پيو شدا و هيه ك  ي يب ه ها نه  

 به تصويرها نگاه كخيد و براي هر تصوير يك جيله بسازيد.

 عجي         خ بوت   ع               عسا                عشي     
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در جاي شود قرار بدهمانخد نيونه را  با توجه به كليات زير آ  ها  

   و با آن ها جمله بساز مانند نمونه در دفترت برای آن ها مثال بزنو  توجه کن به ترکیب ها

 

             

   

 

رعد  -علم  -شيع  -ع    -بعد  -دعا  -مزرعه  -عيد  -عيو  -معصومه  -عزيز  -شروي  -جيع  -علي  -معلّم 

 -عدس  -عيخك  -دفعه  - -كعبه  - - -علف  -عيّه  -عدد  -عادت  -شاعر  -عروس  -دعوت  -جيعه  -و برق 

عالم   -عروسك  -سعدي  -فاي د -عقرب  -معروف  -عابر  -عاقل  -ركع   -جعبه  -عجيب  -عالي  -عسل 

  معيولي -عقربه  -عجله  -عصرانه  - -مربّع  -عاشورا  -تاسوعا  -عالقه  -

 عين آشر تخهانسبا  عين  آشر عين  وسط عين غير از آشر 

 عود عو دعا عا

يع  عراق عسِ شفيعي 

 مزرعه
 عه عخابعسُ
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 ث: نشانه آموزش

 عزیزانم بله شدین. آشنا صدا این از دیگه مورد دو با که بشین آشنا میخواین حرفی با الفبا توشهرک دفعه این

 این با شباهتی هیچ اما است سین و صاد شبیه صداش

 به بودند اومده همه الفبا توشهرک ندارد. نشانه دو

 خاصی ژست یک با سین و صاد مخصوصا استقبالشون

 دوست خیلی هم ت و پ و ب البته و بودند ایستاده

 خیلی که بودند شنیده چون ببینند، را نشانه این داشتند

 و کم هاشون نقطه فقط و است حرف سه این شکل شبیه

 آخر غیر ثـ برادر دو ورود با است. پایین و باال و زیاد

 پـ و ب بـ حرف سه به الفبا شهرک افراد همه آخر ث و

 نشانه سه این شبیه هم واقعا چون.کردن نگاه ت تـ و پ

 ثـ برادر دو این وقتی تغییر. کمی با البته بودند،

 نگاه سین و صاد به همه کردند، صحبت به شروع ث

 هیچ اما بود نشانه دو این شبیه صداشون چون کردن

 این ورود منتظر قبل از چون نداشتند. مباه شباهتی

 قرار ت تـ ی خانه درکنار یعنی ت تـ و پ پـ و ب بـ های خانه ردیف در آنها ی خانه و جایگاه بودند، دونشانه

 مثال، اثر، مثلّث، ثانیه، کثیف، ا،ثریّ مثل: بود کم و محدود بسازند، بود، قرار برادر دو این که کلماتی بود. گرفته

 دیدید رو ماتکل این هرجا که بسپارید تون حافظه تو باید فقط گل های بچه شما.بود..…و ثروت لثه، نام، ثبت

 تا باشید مواظب خیلی هم ها نقطه توگذاشتن و بنویسید ث ثـ ی نشانه با حتما ننویسید، سین و صاد با دیگه

 دارید که خوشحالم خیلی میشه. عوض کال آن معنی چون نشه نوشته ب.پ.ت حروف با نظرتون مورد ی کلمه

 .میشین باسواد
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 پدر ثریا  از او چه سؤالی پرسید؟

 یی

 با توجه به کلمات زیر آن ها را مانند نمونه در جای خود قرار بده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث آخر ثـ غیرآخر

 کثیف

 

 

 

 کیومرث

 درس در مورد چه موضوعی بود؟

 به نور ماه چه می گویند؟

درشب می شود؟ چه چیزی باعث روشن شدن زمین  

 به نور آفتاب چه می گویند؟

 چه چیزی باعث روشن شدن زمین در روز می شود؟

 

**بده**با توجه به متن به پرسش ها پاسخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ــا  ــف  -ثانیـــه  -مثـــل  -ثریّـ ــروت  -ارث  -باعـــث  -لثـــه  -کثیـ  -ثـــواب  -ثمـــین  -ثـ

ــال  ــاث  -مثـ ــل  -اثـ ــد  -مَثَـ ــومرث - ثروتمنـ ــت - کیـ ــام ثبـ ــث - نـ ــد - مثلّـ ــث عیـ  - مبعـ

 آثار - اثر - کشی اثاث

هثل      

.به تصاویر نگاه کن وجمله بساز  

هثل یف  ثک 
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  "ح": نشانه آموزش

 سالم سالم بچه ها                                          چطوره احوال شما

 میریم شهرک الفبا                                          تا با ح بشیم آشنا

 باشید تا یک داستان زیبا را برای شما تعریف کنم:عزیزان آماده 

 

 د.، مسواک و وسایل شخصی خود را برداشت تا به مسافرت برو                       و  افتادبه راه                         یک روز 

 روم تا یشهرک الفبا م به گفت: ؟ یرو یگفت: به کجا م                     .دیدرا                            تا اینکه   رفت و رفت

  .یمآپس من هم با تو می …کنم دایپ یدیدوستان جد

بیایید کمک کنیم شما اسم خودتون رو  ، به به مهمان داریم!ها به استقبال آنها آمدند هوقتی به شهرک رسیدند همه نشان

  شنا شدند.آ( بود   ہ ہ ھ  ھبنویسند با یک نشانه دیگر که هم صدا با )    ها رانآوقتی خواستند اسم  بنویسید.

 همسایه خ هستم    هستم و ح هستم                              ح

 ما دو نفر برادر                                        ح غیر آخر و ح آخر

 از اونا هستم جدا           هستم هم صدا               ہ ہ ھ  ھبا 

 حاال منو شناختی                                      کدوم نشانه هستم

 هستم و ح هستم                                 خوش حال و خندان هستم  ح

 دی را م و کلمات زیاویشصداهای باالی جدول که کدخدا و بزرگ شهرک الفبا بودند گفتند ما با شما دوست می

 صبح –تمساح  –احساس  -حلزون –حرکت  –ام حمّ  -حوله :  . کلماتی مثل می سازیم

  ) این کلمات را بخاطر بسپار(

  کردند. یشهر باز غیر آخر و ح آخر با نشانه ها دوست شدند و کلمات زیادی ساختند و سوار بر تمساح شدند و در  ح

 .بخوان و روی آن یک مرتبه بنویس هخانواد بلند برای روی درس حلزون با صدای -
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 از روی درس حلزون سه کلمه را پیدا کن سه نقطه داشته باشند و با آنها جمله بساز -

-----------:------------------------------------------------------------------ 

-----------:------------------------------------------------------------------- 

-----------:------------------------------------------------------------------- 

 به چه جانوری حیوان خانه به دوش می گویند؟ -

 برای هر یک از نشانه های زیر سه کلمه بنویسید. -

 ------------------،-----------------،---------------: ح

 ------------------،-----------------،---------------ح:

 دارند پیام بهداشتی بنویسید. حبا دو کلمه ای که نشانه ی -

----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 

 کلمات زیر را کامل کنید.-

 میشه__بت                     __ص              ربان       __م                     _تاب                        تمسا_ م

 مرتب کن -

 صبحانه،خوردن،مفید،است،سالمتی،برای،انسان

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 جمله بساز.، با هر کلمه از متن درس حلزون که نشانه ح دارند -

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 "ضاد ":  نشانه آموزش

 :میداستان دار هیامروز باز هم ، باز هم درس شیرین فارسی ،سالم دخترای گلم و پسرای نازم

 یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچکس نبود...

وارد شهرک  (غیر آخر و ض آخر ض دو نشانه) توی شهرک الفبا بعضی نشانه ها مشغول بازی کردن بودند که ناگهان

 ؟اسمتون چیه ها جمع شدند و با تعجب گفتند:الفبا شدند و نشانه ها دور و بر آن

 ززز هست.ز غیرآخر و ض آخر اسممون ضاد هست صدامون ضضاد گفت ما دوتا برادریم 

 بعضی  ،، حضرت، رضاریاضیوضو،  غیرآخر همه جا میاد جز آخر و در کلمه هایی مثل ض

 ،مریض،قرضحوض ها میاد مثلو ض آخر هم آخر کلمه 

ز هم گفت چه جالب!! صدای من هم ز هست ما صداهامون شبیه هم هست ولی اسمامون با هم فرق داره من ز هستم 

 شما ضاد هستید من توی کلماتی مثل زمین ،زنبور،زیارت و....... می آیم.

 یوا صاد با تعجب  گفت:ها آمد مع آنهمه نشانه ها داشتند به حرف های ز و  ضاد گوش می دادند که صاد هم به ج

 :نشانه ها به هر دو نگاه کردند و گفتند یهمه  یشیمثل من نوشته م !!!!!!!!یمن هیمن تو چقدر تو شب یخدا

 .آره واقعا . 

 0ضاد نقطه دارد  یصاد نقطه ندارد ول فرینآ د وضاد در نوشتن چیه؟صاخب بچه های گلم فرق بین نوشتن 

 دلبندم:

 بار از روی درس رضا برای پدر و مادرت بخوان. یک-

 .در دفتر امال بنویس "ض ض " یک امالی خورشیدی از درس-

 به سواالت زیر پاسخ بده -

 چرا رضا به مدرسه نیامده بود ؟

 

 .قبل از نماز باید ..................بگیریم

 

 ض داشته باشد و با آن جمله بساز   ضسه کلمه بنویس که  -

.............................................................................................   :....................................................................... 

............................................................   :........................................................................................................ 

..........................................................................................    :......................................................................... 
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 داستان زیر را بخوان و به سواالت پاسخ بده  -

. به مسجد بودند در حال رفتن قبل از اذان. امام حسن )ع(و امام حسین )ع( ماه رمضان،ماه مهمانی خدا بود

 وضو  اشتباهپیرمردی را دیدند که کنار حوض مسجد در حال وضو گرفتن بود ناگهان متوجه شدند که پیرمرد 

نیست . آن بزرگواران فکر کردند رست به گونه ای به او بفهمانند که وضو گرفتنش د می گیرد تصمیم گرفتند 

 نشود .  اراحتکه چگونه به او بگوییم تا ن

 نزد پیرمرد رفتند و گفتند : ما دو نفر می خواهیم مسابقه دهیم شما بگویید کدام یک از ما درست وضو می گیرند .

 ر کرد .که وضو گرفتنش صحیح نبوده و از آن دو تشکّآن دو حضرت وضو گرفتند و پیرمرد فهمید 

 شدند.  خوش حالو امام حسین )ع(از کار مذهبی که انجام داده بودند بسیار  امام حسن )ع( 

  کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است مخالف هم هستند آن ها را پیدا کن و اینجا بنویس . -

 
    ………………………≠..………………….                        ……………………≠…………..………. 

 چه کسانی به پیر مرد وضو گرفتن آموختند ؟. -

 نازنینم مرتب کن  -

 .....................................................................................حوض     ...................... –گرفت  –کنار  –وضو  –پیرمرد 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

            

     نشانه ی ط :نشانه آموزش  

 امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه امروز می خواهیم یک نشانه ی جدید یاد بگیریم با ز همسالم عزیزانم، 

 .برام چند کلمه بگید ریم به شهرک الفبا که با این نشانه آشنا بشیم. این نشانه صدای آشنایی برامون دارهمی 

هم صدا هست ولی  که با )ت( . خب امروز با یک نشانه ی جدیدها را در دفترت بنویسنآ که صدای )ت( بدهد.

تن درس جدید در کتاب نوشتاری . به شکل نوشتاریش دقت کنید و بعد از یاد گرفشویمشنا میآ، نوشتنش فرق دارد

 ، تمریناتش را بنویس و بخوان.خود

 

  اسمش طا         تصداش 

. همه اطرافش جمع شدند و خوش انه ها اومدند تا باهاش آشنا بشنطا هم تازه به شهرک اومده بود همه نش

 حال و خندان گفتند : باز یک دوست جدید داریم طا گفت : 

         ؟ کی  با من دوست میشه                               تنهای تنها هستم                       طا هستم و طا هستم           
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. و همه با او دوست شدند و با کمک هم نگران نباش ما باهات دوست می شیم  :های باالی جدول گفتند نشانه  

 حیاط ، خاطرات ، طوطی ، قطار ،سطل ، وطن ، خطر،طرف، طاووس: مثل   ،کلمات جدیدی ساختند

 .دندکر یدر آمد و سوار قطار شهرک شدند و باز ییهمچنان نشانه ها با او دوست شدند و از تنها  

 خاطرات پیروزی انقالب اسالمی را تعریف ،)عزیزانم کتاب را باز کنید تا روی درس طا بخوانیم . این درس 

 .در مورد انقالب از بزرگترهایت بپرس و دردفترت یاداشت کن  ، سپس کتاب نوشتاریت را کامل کن(می کند 

   .داستان زیر را بخوان و برای آن نام زیبا بگذار

                                                    .......................................................... 

. خانه ی ما یک طبقه ف ایستگاه پر از درختان بلوط بودوقتی کوچک بودم خانه ی ما کنار ایستگاه قطار بود. اطرا

حوض یک تخت مستطیلی بزرگ  . وسط حیاط خانه حوض کوچکی داشتیم کناربزرگی داشتبود و حیاط 

اخه ی درخت بلوط آویزان فرش قدیمی روی آن پهن کرده بودیم و مادرم قفس طوطی را به ش گذاشته بودیم و

 . ناگهان پدرم  طناب به دست وارد خانه شد سالم کرد و طوطی جواب سالم او را داد .کرده بود

 یم . من از آن زمان خاطرات زیادی دارم .من و مصطفی با طنابی که پدرم خریده بود طناب بازی کرد

 دلبندم کلماتی را که نشانه ی طا دارند را از داستان پیدا کن و بنویس  -

............................................................................................................................... 

 با کلمات جمله بساز  -

 .........................................سطل زباله :.................................................................................................................

 .......................................................................................حرکت کردند ..................................................... -قطار

 مرتب کن  -

 .............. ب،  ه.............   ری ، ر  تع، ر ا .............        ریف   ش  ع          ............   خط ر ا ت ا 

--------------------------------------------------------------------------------          
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  غین : نشانه آموزش

 یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود . 

مسابقات  همه ی حروف با ذوق شوق زیاد برای دیدن مسابقات حاضر می شدند قاف هم  سال  های زیادی در

 نیچرا که قاف آخر مسابقات فرق داشت هیمسابقه با بق نیا .و در بیشتر مسابقات برنده می شد شرکت می کرد

 همه شرکت کننده ها در جایگاه قرار گرفتند .  .مسابقات شرکت می کرد بود که در یبار

سابقه مآخر چسبان برای شرکت در مسابقه آمده بودند و   غوسط     غاول    غغ آخر تنها همراه با اعضای گروه 

 . رقابت تنگاتنگی بین آنها بود . گاهی قاف جلو بود و گاهی غ  آخر شروع شد

دیگه چیزی تا پایان مسابقه نمونده بود . وای چه اتفاقی افتاد !. قاف تصادف کرده بود و دیگر قادر به ادامه مسابقه 

ای قاف ناراحت شدند ولی ناگهان اتفاق عجیبی افتاد  غ آخر داره برمی گرده و اومد نبود و همه ی نشانه ها بر

 پشت سر قاف قرار گرفت .

 .روع به تشویق غ آخر کردندبا تالش بسیار قاف را از خط پایان عبور داد همه ی نشانه ها ش

به یه نفر دیگه کمک کنه و این درسته که او نتوانست در مسابقه برنده بشه ولی یه کار خیلی خوب انجام داد و 

غ ( خواستند  غ غ غی نشانه ها از غ تشکر کردند و از تمام گروهش )بعد از مسابقه همه کارش بیار مهم بود.

  .ی جدید را در جدول الفبایت بنویستو هم نشانه  .همیشه در شهرک الفبا باقی بمانند

مرغابی، غمگین ، کالغ ، جغد ، جیغ ، مثل : زیادی ساختند .آن ها نیز با حروف باالی جدول دوست شدند و کلمات 

 تیغ،چراغ ، باغ، غنچه، غروب، غاز ، غذا ، غار، پیغمبر

  ور.آاین کلمات را بخاطر بسپار و هنگام نوشتن به یاد 

 روان بخوان و به سواالت پاسخ بده.عزیزم داستان زیر را 

 االغ پیر عمو قلی

 شده استعمو قلی و خاله گلی پشت باغ انار عمو حیدر در خانه ی کوچکی که سقف های آن با چوب و گل پوشیده 

زندگی می کنند . آن ها االغی دارند که پیرترین االغ روستا بود؛ اما این االغ باهوش تمام کوچه های روستا را به خوبی یاد 

 آسیاب ببرد و ........گرفته است او بدون عمو قلی می تواند گندم به 
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همه آرزو می کردند کاش االغ آن ها مثل االغ عمو قلی بود . روزی خاله گلی کنار باغچه نشسته بود و به غنچه های گل 

رز نگاه می کرد و به مرغابی ها و غازها که مشغول بازی کردن بودند غذا  می ریخت به عمو قلی گفت :االغ ما پیره         

 دیگه داره میمیره 

  بتونه باز کار کنه                گندم ها رو بار کنه          قوی باشه دست و پاش           فکر یکی دیگه باش 

کم کم غروب  االغ پیر سرش را پایین انداخت و اشک در چشمانش حلقه زد و غمگین شد و از خانه بیرون رفت . داشت

برای اینکه گرسنگی خود را فراموش کند شروع به می شد االغ به فکر فرو رفت و با خود گفت :گرسنه ام چه باید بکنم 

از  .ن برا ی شما همه کار کرده امم :غ با ناراحتی و غصه به مردم گفتآواز خواندن کرد و همه دور او جمع شدند . اال

  م.شو یتا قو دیخوانم و شما به من غذا بده یشما آواز م یشدم برا ریحاال که پ ا، باغ ها و آسیاب بار آوردم؛مغازه ه

 . بعد از مدتی از این روش زندگی احساس بدی به او دست داد .الغ آواز می خواند و غذا می خوردهر روز ا

در همین زمان بود که عمو قلی سخت مریض شد و به خاله گلی گفت به میدان روستا برو واالغ خودمان را برگردان و من 

 یحوصلگ یاز بچه ها با ب یکی. ت و سراغ االغ را از بچه ها گرفترفاز کاری که کرده ام پشیمانم او با عجله به آن جا 

 یلیبه شهر محبت که خ :. بچه ها در جواب او گفتندرفتند:کجا گفت یرفت و خاله گل اهیگفت :صبح زود بود که با کالغ س

      برما یوا زد و گفت : غیج ،شده بود غصه دار اریکه بس یخاله گل دوره و پشت کوه ها ست رفتند .

 

  .با توجه به داستان نشانه های درست را در کلمات قرار بدهفرزندم   -

 ....ول            مش                  مر...ابی                   ..     ...مگین                          چرا.                 ...لی   

  س...ف                                     .                            ...وی...جی                   ....ازه        م                    ...روب      

  .با آن جمله بساز دلبندم سه کلمه در داستان پیدا کن که غین داشته باشد و -

 : ................................................................................................................................................... 

..............................................................................................  : .................................................... 

........................................  : ........................... .............................................................................. 

  .غ( را داشته باشند و آن ها را نقاشی کن غ  غ  غچند پرنده نام ببر که یکی از نشانه های ) -

..................................................................................................................................................... 
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 ظ : نشانه آموزش

 ، تا حاال با چند شکل صدای ز اشنا شدیم ، با هم کلماتی را که با شکل های مختلف صدای ز نوشته عزیزم

 ، حاال چند کلمه با شکل )ز( نوشته می شوند بنویس . در دفترت برای چند کلمه کهمی شود را مرور کنیم

. حاال کلمات نوشته شده ا بنویس ، چند کلمه که با )ذ( نوشته می شوند رنشانه ی )ض( نوشته می شود بنویس که با

 . بهخرین نشانه از جدول الفبا را یاد می گیریم که صدایش ززز است ولی شکلش فرق می کند آامروز  .را بخوان

فرین حاال برای نوشتن این کلمات ببین از چه نشانه آ، نام هر تصویر را بگو ...... صفحه ببین و بگوی کتابت نگاه کن

مش چیه و جاش کجای ( خب ببینیم     این نشانه اسرف ظرف شویی ، ظی ، ظخداحاف نیم .)هایی استفاده می ک

طا  و عین هست . ببینیم چه کلمات دیگری با ظا نوشته می شوند  0( هست و همسایهظا  . اسمش )جدول الفباس

و زشتی  ظلم .. چه کار بدفرین  مواظبت . معنی کلمه ستم و بدی چیست ؟ آ؟ ..کی می تونه بگه مراقبت یعنی چی..

اظبت ، نظم ، ظرف ، ظهر، ظلم ، مویه بار دیگه کلمات رو بخونیم .  .شما که بچه ی نیکو کاری هستین .هست

 زرگ اسالمبمبر ، پیارباره بهترین انسان روی زمین هست، درباره ی حضرت محمد، درس امروز ما دمواظب

 .هست

 از روی درس بلند بخوان .

 و پیدا کن ، ببین و بگو و نمایش را انجام بده.قسمت های بگرد 

 به سواالت زیر پاسخ بده 

 چه کسی از او مواظبت می کرد ؟-3مدند ؟            آدر کجا به دنیا -2 نام پیامبر ما چیست ؟                 -1

 ه روزی هست ؟چروز مبعث ،  -4

 .در دفترت بنویس و برایم بیاور )ص(یک داستان درباره ی حضرت محمد*

 .کتاب نوشتاریت را کامل کن*

 پیغمبر ما را بخوان و در موردش فکر کن .شعر *

 .جمله بساز درس پیامبر اعظم که نشانه ی ظ  دارند با کلمات جدید *
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  )دنیای سرد و گرم( مفصل یازده
است؟ ترگرم کجا
 .دهیممی انجام را فعالیتی است ترگرم کجا اینکه به رسیدن برای

 از یکیسپس بزند یخ تا دهیممی قرار یخچال جایخی داخل و کنیممی آب از پر و برداشته را بطری دو

 آب زودترآفتاب در یخ که شود مشخص تا دهیممی قرارسایه در را دیگری و آفتاب در را هابطری

.سایه در یا شودمی

 نتیجهپس شودمی آب زودتر داشت قرار آفتاب در که یخی بطری که شودمی مشاهده:آزمایش نتیجه

 .است ترگرم سایه به نسبت آفتاب که گیریممی

 

 :گرم و سرد فصل
 زمستان فصلو پاییز فصلتابستان، فصلبهار، فصل ؛دارد وجود چهارفصل

.گرم خیلی نه و سرد خیلی نه یعنی است معتدل هوا بهار فصل در

 .است گرم هوا تابستان فصل در

 .رودمی سردی به رو هوا پاییز فصل در

 .است سرد هوا زمستان فصل در

 

 :است مناسب لباس کدام

 بپوشیم سرد و گرم فصل در باید لباسی چه که شویم متوجه اینکه برای

 .دهیممیانجام را زیر آزمایش ابتدا

 قرار آفتاب در را روشن رنگ یکی و دارد تیره رنگ یکی که مقوا دو

 .استشده ترگرم مقوا کدام ببینیم تا گذاریممی مقواها روی را دستمان دقیقه چند از بعد.دهیممی

 .شودمی ترگرم تیره رنگ مقوای که شویممی متوجه آزمایش انجام از بعد

 هایرنگ و شودمی ترگرم و کردهجذب بیشتر خود به را خورشید نور مشکی رنگ مثل تیره هایرنگ که گیریممی نتیجه بنابراین

 .کندمی جذبخود به کمتر را خورشید نور زرد و سفید رنگ مثل روشن

؟چگونهلباسهاییبایدبپوشیمستاندانشآموزگلمحاالبگودرفصلزم*



 یبپوشیم؟یتابستانبایدچهلباسهاتودرفصلعزیزمبهنظر*

 دارد وجود متفاوتی وهوایآب ما کشور در

به توجه با پس .دارد آبوهواییگونهاینتبریز شهر.است برفی و سرد هوا اکثراً وهواباینآدر:زمستانی سرد وهوایآب

.باشدمی خنک تقریباً هوا نیز تابستان فصلدر شهر این در.پوشید گرم و بافتنی لباس باید وهواآب نوع این


 

Page 44 / 52



 

 

 

 

 بیشتردر هوا که ایران شمالی شهرهای مثل.است بارانی هوا اوقات بیشتر وهواآب نوع این در:مرطوب و معتدل وهوایآب

 .گرگان شهر مانند است بارانی اوقات

 یزد شهر مانند انددیده را باران بارش کمتر خشک وهوایآب دارای مناطق:خشک گرمووهوایآب

 .باشدمی کویری که

چهدر دارد عالقه بیشترکند، زندگی کشورمان شهرهای از یکیدر بخواهد برفیآدم اگر:سوال

؟شود آب دیرتر تا کند زندگی ایمنطقه
 

 :جانداران زندگی بر گرم و سرد وهوایآب تأثیر

پنگوئن و قطبی خرس مانند ؛کنندمی زندگی سرد مناطق در حیوانات از بعضی

شتر مانند ؛کنندمی زندگی خشک و گرم مناطق در حیوانات از بعضی

انبه ،خرما مانند ؛هستند گرمسیر مناطق مخصوص هامیوه از بعضی

 :گرم و سرد روزهای مناسب غذایی مواد

 چایی و رشته آش مثل شود استفاده گرم نوشیدنی و غذا باید سرد روزهای در

 .شود استفاده میوهآب و بستنی مثل سرد خوراکی باید گرم روزهای در

 خوراکی و نوشیدنی کند استفاده هانوشیدنی و هاخوراکی از توانستمی اگر برفیآدم

 .دادمی ترجیحرا سرد

 فکر ایستگاه

 نشود؟ آب تا گذاشتندمی کجا را یخ مردمنداشته، وجود برقی هاییخچال که درگذشته شما نظر به

 

 :کنیمگرم را خودمان اطراف محیط چگونه

 .کردندمی استفاده کرسی از محیط کردن گرم برای ایران مردم قدیم در

 بخاری، مانند شودمی استفاده محیط کردن گرم برای گوناگون هایوسیله از زمان باگذشت اما

 ... و شومینه
 

 کنیم؟می هاییاستفاده چه گرما از

 ،گیردمی قرار کوره در که سفالی و چینی ظروف کردن درست غذا، تهیه نان، تهیه برای گرما از

.شودمی استفاده پیرامونمان محیط کردن گرم
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کبریت و شمع مانند ،دارند هم کمی گرمای و دارند کمی نور وسایل از بعضی
 

.شودمی استفاده آن نور از که المپ مانند ،دارند کمی گرمای و زیاد نور وسایل از بعضی



.شودمی استفاده آن گرمای از که برقیبخاری مانند ،دارند زیاد گرمای و کم نور وسایل از بعضی


اتو شوفاژ، مانند ،دارند گرما فقط وسایل از بعضی
 

 یخ آب لیوان مانند هستند سرد هم وسایل بعضی

 (مدرسه تا خانه از)م دوازده فصل

 :درس شروع
 ذهنتان به چیزی چه اسم این از عزیز هایبچه .است "مدرسه تا خانه از " درس اسم

 مدرسه تا خانه از طوری چه ،بینیممی چیزهاییچه مدرسه،تا خانه مسیر بله ؟آیدمی

  .مادر و پدر با عده یه و پیادههابعضی مدرسه، سرویس با هابعضی ؟آییممی

 از پدر همراه به آموزدانش چند بینیممی .رویممی کتاب فصل صفحه اولین سراغ به

 بزرگ هایخیابان از عبور برای چرا.هستند مدرسه به رفتنحال در هوایی پل هایپله

 و امنیت برای،هاماشین شلوغی خاطر به درسته، بله کنیم؟ عبور هوایی پل از باید حتماً

 حال در چیزهایی چه مدرسه تا خانه درراه.کنیممی عبور پل از تصادف از جلوگیری

 و هستندوآمدرفت حالدر زیادی هایآدم موتورها، ،هاماشین هستند؟ حرکت

یهمه پس .روندمی مدرسه به مختلفی هایشیوه به هابچه که بینیممی متفاوتی هایعکس بعد صفحه در.دیگر بسیار چیزهای

 برخی در.کنندمی طی را مسیر این قایق با که کنند عبور آب از باید هابچه مناطق بعضی.روندنمی مدرسه به هم مثل ایران هایبچه

 و شهرها در.روندمی مدرسه به پیاده هابچهاست نزدیک خانه به مدرسه که جاهایی.کنندمی عبور پل روی از کوهستانی یهامکان

.روندمی سرویس با است دور مدرسه تا خانه راه که هاییمکان
 

 ؟آییدمی مدرسه به چگونه بگویید شما  حاال



 از باید مدرسه به رفتن برای آموزاندانش بعضی

.کنند حرکت دارشیب و کوهستانی هایجاده
 

.است شیب بدون و صاف مسیرشان دیگر بعضی
 

.......................................................................................................................... است؟ ترآسان مسیر کدام روی حرکت شما نظر به

 ......................................................................................است؟ ترشبیه کدام به مدرسه به شما آمدن مسیر عزیزانم بگویید شما حاال
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 ؟ایدکرده حرکت زدهیخ هایبرف روی حالتابه هابچه -

 باشیم؟ هم مراقب باید آیا -

 دهند؟ انجام کارهاییچه باید نخورند سر هاماشین و هاآدم اینکه برای ایدکرده فکر حالتابه خوب

 .ببندند چرخ زنجیر هم هاماشین و بپوشند نباشد صاف آن کف که مناسب کفش و چکمه باید بله !آفرین

 است؟ ترآسان سطح کدام روی حرکت

انجام آزمایش یکخاکی، هایجاده روی یا است ترراحت آسفالت و صاف هایجاده روی حرکت شویم متوجه اینکه برای هابچه

 .دهیممی

 دیگری و صاف سطحروی را یکی بستیم؛ آن انتهای به نخ یک و ایمداده عبور وسط از ایحلقه کش یک با هرکدام که را کتاب دو

.کنید توجه هاکش طول ؟بهکندمی حرکت راحت کدام شما نظر به م.کشیمی را نخ و دهیممی قرار زبر سطح روی را
 

 .کندمی آسان را حرکت چرخ

است؟ آسانهاآن کردن حرکت چرخ با که شناسیدمی خانه در را وسایلی چه عزیز، آموزاندانش
 

 چرخ بدون بخواهیمرا بازیاسباب ماشین یا کندمی حرکت ترراحت دهیم قرار مداد چند روی را قبل آزمایش هایکتاب اگر

.کندمی حرکتترسریع و ترراحت خیلی دارد چرخ که ماشینی مسلماً ولی است دشوار بسیار دهیم حرکت
 

 :است تر آسان کدام با زندگی
 از استفاده است گرم هوا وقتی شما نظر به هابچه

 از استفاده یا است ترآسان کردن خنک برای بادبزن

....................پنکه؟

 چرا؟............................................................................

 

 ،آبوهوا:حرکترویخشکی

 کند؟ کمک ما به حرکت ایجاد با که شناسیدمی هم را دیگر وسایل آیا

 است؟ هاخشکی روی تنها هاانسان وآمدرفت آیا هابچه

است؟یکی آب در حرکت وسایل با خشکی روی بر ما حرکت وسایل آیا

 چطور؟ هوا در حرکت وسایل با

قدیم مانند امروزه خشکی در ما وآمدرفت و حرکت وسایل شما نظر به آیا

است؟ 

 چطور؟ هوا در حرکت برای

 ؟کردندمی استفاده هواپیما از همیشه آیا 

کنیم؟ استفاده هواپیما از توانیممی ماه کره به رفتن برای آیا
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 :سؤاالت
 .بکش بسته خط دهدمی حرکت را هاانسان که وسایلی دور 1-

 .بزن رنگ کنندمی کار سوخت با که را وسایلی

 ……………………………………………………………………………………………………………بنویس کنندنمی آلوده را هوا که وسایلی نام


 

)بکش بسته خط آن دور ( ؟کندمی حرکت ترآسان زیر وسایل از یککدام 2-


 

.بکش دیدی قبل سؤاالت در ازآنچه غیر دارچرخ وسیله یک 3-










 

 ؟آمدمی وجود به ما برای مشکالتی چه نبود چرخ اگر بگو و کن مشورت خانواده با 4-
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 من( ربای آهن) زدهمیفصل س
کارهایجالبیانجامداد.توانمیرباآهنباهابچه

چهچیزهاییرارباآهن.بهنظرشماکندنمیوبعضیازچیزهاجذبکندمیوجذبکشدمیبعضیازچیزهارابهسمتخودرباآهن

باشند.شدهساخته؟آفرینعزیزمچیزهاییکهازآهنکندمیذبج

.رابنویسهاآن،شودمیرباآهنبرداروببینکهدراطرافتچهچیزهاییجذبرباآهنحاالیک

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

دارندخطبکش.رباآهندوروسایلیکه





 درمورد آهن ربا بیشتر بدانیم : 


 مختلفیدارند.هایشکلرباهاآهن

.چندکندمیازپشتکاغذگیرهراجذبرباآهن*

رازیرکاغذرباآهنعددگیرهرارویکاغذبگذارو

.کنندمیحرکترباآهنباکمکهاگیرهحرکتبده

چندعددمیخدریکظرفآبپالستیکیافتادهاست.*

بدونآنکهدستتخیسشودباآبتوانیمیچهطوری

کهایوسیلهادربیاوری؟)تنهارهامیخظرفخالیشود،

است.(رباآهندارییک

نما : نما و قبله قطب

نماقطب.ازاندشدهدرسترباآهنازنماقبلهونماقطب

–جنوب–اصلی)شمالهایجهتتاکنیممیاستفاده

غرب(راپیداکنیم.–شرق

تاجهتقبلهراپیداکنیمونمازکنیممیاستفادهنماقبلهاز

بخوانیم.



؟کنندمیاستفادهایوسیلهازچهیابیجهتبرایهارانکهکشتیدانیمیآیا*
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:جست و جو و آزمایش
رابکش.هاآندارندراپیداکنونقاشیرباآهنبهاطرافتنگاهکنوسایلیکه

دارند.رباآهنچرخند،کهمی*نکته:تماموسایلی













:آزمایش کن
راازهابرادهتوانیمیآهندرونظرفشکرریختهاست،چهطوریبرادهیکظرف

شکرجداکنی؟





بازی با آهن ربا:

.شماهمآزمایشکنید.کنندمیوگاهیهمدیگرراجذبدهندمیهمدیگرراهلرباآهندیدمگاهیکردممیبازیرباآهنروزباام

ستشوندودباهمودوستندارندکهدهندمیکهمثلهمهستندرابههمنزدیککنیمهمدیگرراهلرباآهناگردوسرهابچه

.شوندمیوازهمدور


.چسبندمیوبههمکنندمیهمدیگرراجذبسرعتبهکهمثلهمنیستندرابههمنزدیککنیمرباآهنسرامااگردوتا




 :آزمایش کن
رابافلشنشانبده.هاماشینحرکتجهت؟افتدمیاگردوتاماشینزیررابههمنزدیککنیمچهاتفاقی
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 :آزمایش کن
قدرتهاقسمتنزدیککنوببینکدامرباآهنمختلفهایقسمتراآویزانکن.تعدادیسنجاقیاسیخبرداروبهرباآهنیک

بیشتریدارد.

خطبکش.هاقسمتزیرقدرتبیشتریدارد؟دورآنربایآهنحاالبهنظرشماکدامقسمتاز


نسبتبهبقیهقسمتآنقدرتبیشتریدارد.رباآهندوسر

،کارتسوخت،تلفنهمراهآسیببزند.پولکارتبهکامپیوتر،تلویزیون،تواندمیرباآهنکهدانیدمیآیا*

(از گذشته تا آینده ) چهاردهمفصل  
 

 چراغ ها به چه دردی می خورند؟
چشممان!آفرینافتد؟میاتفاقیچهتاریک،تاریکجاهمهباشد،نداشتهوجودنوریهیچکنیدتصور؟خورندمیدردچهبههاچراغ

کهچیزیهست؟چهمادنیایدرنوریمنبعترینبزرگدانیدمیآیا.دارداحتیاجنوربهدیدنبرایچشمچون،بیندنمیروکجاهیچ

دنیایدرزندگیباعثودهدمیگرماومانوردنیایبه:خورشید!بله!!!کندمیروشنراجاهمهنیستروشنچراغیهیچوقتیروزها

نیستماهنورکههاییشبولی!کنیممیاستفادهماهنورازبرسدذهنتانبهشاید!چه؟نیستخورشیدکههاشبحال.شودمیما

 !برقیهایچراغ!آفرین؟کنیمکارچهنیستماهنورکههاخانهداخلچطور؟

؟روشناییونوربرایکردنداستفادهچیزچهازباراولینبرایهاآدمبشونداختراعبرقیهایچراغکهاینازقبلببینمبگوییدحاال

 !آنازترقبلنه!شمع؟

 ؟کندمینورتولیدچطورشمعمیدانید

 !دهدمینوروسوزدمی

 سوختن!آفرین

روشنبرایآورند،میدستبهنورهموگرماهمچوبسوزاندنباهاآدماستبودهنورتولیدبرایراهاولینآتشکردندرست 

تاکردندمیمواظبتبایدهمینخاطربهبدهندانجامراکاراینراحتیبهتانبودکبریتاصالًوبودالزمفراوانزحمتهمکردنش

 ساختند.راباچوبهامشعلبرایروشنایی.بودسختکردنشروشندوبارهچوننشود،خاموش

 ؟شود می استفاده چه برای دیگر آتش خوب

 !کردنگرم؛!ابزارهاساختن؛!غذاپختن

ترراحتیعنیگرفتمیآتشراحتکهکردندپیدارامواردیکمکمهاآدم

وکردندمیاستفادهحیواناتچربیوروغنازابتداکنند،روشنآتشتوانستندمی

 !کردنددرستسوزپیهایچراغ
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کردندرستیمادهتوانستندبعدباشدداشتهبهتریگرماییونورتابودندجدیدیچیزکردنپیدادنبالبهمرتبولی

آمددستبهنفتکهبعدو کنند،درستپارافینیاموممادهوسیلهبهراشمعکنندوپیداراشمع

.شدندمیروشنگازسوختنباکهگازیهایچراغهمبعد شدساختهنفتیهایچراغ

 المپ و برق:

بسیارهایسیموایشیشهبایکحباببرقیحبابیهایالمپباراولینبرایپیشسال2۰۰حدود

.شداختراعنازک
 

برقازتواندنمیدیگرکسیجایبدهیمهدررابرقاگراست،ایپرهزینهوبرزمانکاربرقتولید

هدربهبرق.کنیمدقتمانخانهاضافیهایالمپتعدادداشتننگهروشندربایدکندپساستفاده

مصرفکمتریبرقودارندبیشترینورکهشدنداختراعمصرفکمهایالمپمنظورهمینبراینرود،

دررابرقرفتنهدرهمهاآنتعدادازاستفادهدروکنیماستفادهروشناییبرایهاآنازبایدکهکنندمی

 .بگیریمنظر

خوبوشدیآشناروشناییبرایامروزتادورهایگذشتهازهاانساناختراعاتروندباکهحاالدلمعزیز

 .بدهجوابزیرسؤاالتبهآموختیراجدیددرسومطالب

 ؟کنیدمیایجادروشناییوسایلیچهبابشودقطعبرقشماخانهدراگر ��

 است؟کردهتغییرامروزتاگذشتهازروشناییوسایلچرا��

 دارد؟ادامهتغییراتاینآیا

.کنیدسؤالترهابزرگازشناسیدنمیکهروشناییوسیلههرمورددر��

.بساززیباشمعیکخودتبرایکتابراهنماییووالدینکمکبه��
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