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باسمه تعالي

كانمااحياالناس جميعا...(( ))...ومن احيااهف

فرآيند برنامه ريزي درسي از مولفه هاي پيچيده، 
گسترده و بسيار تأثيرگذاري است كه به چرايي 

و چگونگي آموزش و پرورش به شكل تجويزي و 
كالن مي پردازد. و با استفاده از اهداف، محتوا و روش يا 
ساير عناصر به تبيين سياست هاي تعليم و تربيت مي پردازد.

محتواي تأليف شده بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است كه با 
سازمان دهي مفاهيم و موضوعات )داراي مخاطبان مشخص و اهداف، ساختار و برنامه ي 
معين( ضمن حفظ انعطاف پذيري براي تحقق اهداف در ابعاد مختلف متناسب با نيازهاي متنوع 

فراگيران طراحي شده است.
اميدوارم اين محتوا زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به صالحيت هاي فردي و اجتماعي باشد و 

آرزوهاي معلمان و والدين اين كودكان و نوجوانان را جامه ي واقعيت بپوشاند.
بي شك تحقق اين اهداف بزرگ و تعالي بخش نيازمند همراهي و مساعدت مسوولين و

 دست اندركاران در سازمان آموزش و پرورش استثنايي، مولفين و همكاران سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي است. لذا برخود الزم مي دانم از همه عزيزان كه تالش بسيار زيادي را در 

مراحل گوناگون تأليف و آماده سازي و چاپ انجام داده اند، صميمانه تشكر و قدرداني نمايم. در 
ضمن منتظر نظرات و پيشنهادهاي ارزنده صاحبان انديشه و تجربه در جهت ارتقاء كيفيت برنامه ها 

خوا هيم بود.
                                                             وماتوفيقنااالبا...العزيزالحكيم

دكتر مجيد قدمي      
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فهرست



با توجه به تحول در نظام آموزشى وتدوين سند 
برنامه درسى ملى واستقرار ساختار جديد آموزشى، 

ســازمان آموزش وپرورش استثنايى نيز همگام با ساير 
بخــش هاى وزارت آموزش وپرورش اقــدام به برنامه ريزى 

وتمهيد مقدمات از جمله تاليف كتب درســى جديد نموده است تا بتواند 
گامى ديگر در جهت برابر سازى فرصت هاى يادگيرى وبهبود بخشيدن به محتوا و روش هاى 

آموزشى اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
در اين راستا كتاب رياضى پايه اول براساس اهداف پيش بينى شده در برنامه درس ملـــى 
و با توجه به نيازهاى دانش آموزان كم توان ذهنى تاليف شــده اســت.تمامى پيش نيازها به 
صورت طبقه بندى شده براساس منطق فهم رياضى در محتوا سازمان دهى شده است.محتواى 
تاليف شده براساس شيوه هاى عملى وجديدترين رويكردهاى آموزشى است. كه در اين محتوا 
مفاهيمــى چون مفاهيم قبل از عدد( باتاكيدبرمجموعــه وطبقه بندى ، رديف بندى،تناظريك 
به يك، همان قدر و ...)،مفهوم تقارن،احتماالت و ... از موضوعات جديدى اســت كه تشــكيل 
دهنده فصول رياضى اســت.هم چنين براى ايجاد انگيزه وجلب توجه،برخى ازمطالب در قالب 
بازى وســرگرمى ارايه شده است كه اميدواريم با آموزش مناســب ، شاهد پرورش استعدادها 

وتوان مندى هاى دانش آموزان عزيز باشيم.
بــراى تدريس اثربخش رياضى پايــه اول ، مراجعه به كتاب راهنماى معلم مربوطه الزامى 
است و براى پيشبرد بهتر فرآينـــد  ياددهى – يادگيرى، آگاهى از ساختـار كتاب جزء الينفك 

آن محسوب مى شود . بـراين اساس به شرح مختصر ساختار كتاب مى پردازيم.

 ساختار



 تصوير عنوانى :
تصويــر عنوانى برگرفته از محتواى اصلى هر درس اســت.هدف از تصوير عنوانى،ارايه محتواى 
اصلى درس به صورت مستقيم يا غير مستقيم است وشامل مفاهيم كلى آن درس مى باشد وبه منظور 
ايجادانگيزه براى ورود دانش آموزان به درس جديد در نظر گرفته شده است كه آموزگار قبل از تدريس 

درس جديد ،توجه دانش آموزان را به آن جلب مى نمايد.

 متن درس :
متن درس شامل فعاليت هايى جهت آموزش مفاهيم واهداف اصلى درس وتكميل يادگيرى ورفع 
اشــكاالت احتمالى در فضاى كالس درس است.براى شــروع آموزش هر مفهوم بايد از ابزار واشياء 
ملموس اســتفاده شــود وپس از تسلط دانش آموزان برمفهوم درس ، به تمرين هايى كه جهت تسلط 

وتثبيت بيششتر يادگيرى است، پرداخته مى شود.

 توصيه به آموزگارو والدين :
با توجه به نقش آموزگار و والدين در هدايت دانش آموزان جهت دســتيابى به اهداف آموزشى،در 
پايين هر صفحه كتاب،توصيه هاى مختصر آورده شــده اســت.هدف از اين توصيه ها،تاكيد بركاربرد 

مفاهيم وموضوعات رياضى وتعميم در زندگى روزمره دانش آموزان است.

به منظور پيشبرد بهتر فرآيند ياد دهى – يادگيرى ورساندن دانش آموزان به شاخص هاى كتاب 
درسى،توجه همكاران محترم را به رعايت نكات زير جلب مى نمايد : 

1- توجه به نقش فعال دانش آموزدر يادگيرى مفاهيم رياضى
2- توجه به ارتباط كالمى وعينى وارتقاء توانايى مهارت هاى نوشتن وخواندن

3- توجه به تفاوت هاى فردى دانش آموزان وسبك هاى يادگيرى آن ها
4- باال بردن توانايى دانش آموزان در حل مسئله وآشنا كردن آن ها با راهبردهاى حل مسئله

5- ارايه مثال ها ونمونه هايى ازكاربرد رياضى در زندگى روزمره

از همكاران گرامى وصاحب نظران تقاضا داريم با نظرات ســازنده ى خود، ما را از كاســتى هاى 
كتاب آگاه نموده تا در چاپ هاى بعدى مورد لحاظ قرار گيرد و برغناى محتوايى كتاب افزوده شود.







10

انگشت خود را در گواش زده و بادكنك ها را رنگ كن. مهارت هاى حركتى ظريف

 فعاليت هاي اين صفحه را با بازى همراه كنيد تا براى دانش آموز جذاب باشد.
 با استفاده از كاغذ رنگى و چسب و مقوا مانند اين فعاليت را با فرزند خود انجام دهيد.

مهارت

كودكان با عمل مى آموزند



11

باال - پايين

پسربچه  باالى كوه را عالمت بزن.
جوجه ى پايين پله را رنگ كن.

پ

 از دانش آموز بخواهيد باال و پايين را درمورد ساير اشيا نشان داده و بيان نمايد.
 با استفاده از تصاوير كتاب هاى داستانى، از فرزند خود بخواهيد تصاوير باال و يا پايين را به شما نشان دهد.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



12

داخل و خارج

پرنده ى خارج قفس را رنگ كن.
تخم مرغ هاى داخل ظرف را رنگ كن.

پ

 از دانش آموز بخواهيد مفهوم داخل و خارج را به صورت عملى نشان دهد.
   وسايلى مانند: سبد، قوطى،كارتن و ... در اختيار فرزند خود قرار داده و از او بخواهيد چند وسيله را داخل آن ها بگذارد 

يا از آن خارج كند.

كودكان با عمل مى آموزند



13

زير و رو

كفشدوزك روى قارچ را رنگ كن.
بالش زير تخت را رنگ كن.

ك

 از دانش آموز بخواهيد مفهوم زير و رو را در مورد ساير اشيا كالس نشان داده و بيان نمايد.
 با استفاده از تخت، ميز، صندلى و ...  از فرزند خود بخواهيد كه اشيا را زير يا روى آن ها قرار داده و جاى آن ها را بگويد.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



14

بزرگ و كوچك

ماهى بزرگ را قرمز و ماهى كوچك را زرد كن.
كيف كوچك را آبى و كيف بزرگ را سبز كن.

 از دانش آموز بخواهيد مفهوم كوچك و بزرگ را با ساير اشيا نشان داده و بيان نمايد.
 دو شــى بزرگ و كوچك را مقابل فرزند خود گذاشــته و از او بخواهيد، شــى بزرگ يا كوچك را به شما نشان داده و 

اندازه ى آن را به شما بگويد.

كودكان با عمل مى آموزند

بزر



15  با استفاده از وسايل و يا خود دانش آموزان، مفاهيم اين صفحه را به صورت مجسم تكرار نماييد.
 با قرار دادن اشيا مختلف در جلو يا عقب اشيا ثابت، اين مفهوم را با فرزند خود تمرين كنيد.

جلو و عقب

درخت جلوى خانه را سبز كن.
دختر عقب ماشين را رنگ كن.

د

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 از دانش آموز بخواهيد مفهوم كوتاه و بلند را در مورد ساير اشيا نشان داده و بيان نمايد.16
 اشيا كوتاه و بلند را به صورت دوتايى در مقابل فرزند خود گذاشته و از او بخواهيد شى كوتاه يا بلند را به شما نشان 

داده و نام آن را بگويد.

كوتاه - بلند - تقارن

مداد بلند را قرمز و مسواك كوتاه را سبز كن.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند



17  از دانش آموز بخواهيد مفهوم اول و آخررا با استفاده از اشيا پيرامون خود  نشان داده و بيان نمايد.
 از اعضاى خانواده كمك بگيريد و از آن ها بخواهيد كه به ترتيب وارد اتاق شــوند و ســپس از فرزند خود بخواهيد كه نفر 

اول و نفر آخر را نشان بدهد(هر بار افراد جاى خود را تغييردهند).

اول و آخر

ماشينى كه اول به چراغ راهنما مي رسد را آبى كن. 
پسر اول را قرمز و پسرآخر را زرد كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 از دانش آموز بخواهيد اشيا سمت راست را با دست راست نشان دهد.18
 به دست راست فرزند خود يك روبان رنگى ببنديد.

راست
شكل هاى سمت راست را رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند



19  از دانش آموز بخواهيد با اشاره دست چپ، اشيا سمت چپ را نشان دهد.
 به يكى از انگشتان دست چپ فرزند خود انگشتر قرار دهيد.

چپ
شكل هاى سمت چپ را رنگ كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با ارايه تمرين هاى مشابه، از دانش آموز بخواهيد كه تصاوير سمت راست و چپ را نشان دهد.20
 از فرزند خود بخواهيد اعضاي چپ وراست بدن خود را نشان داده وهر عضو را با سمت آن نام ببرد(مانند دست راست).

راست و چپ - تقارن

هويچ سمت راست را نارنجى و توپ سمت چپ را سبز كن.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند





 از دانش آموز بخواهيد با استفاده از اشيا مفهوم هم اندازه را نشان دهد.22
 اشيا مختلفى با اندازه هاى متفاوت در اختيار فرزند خود قرار دهيد و از او بخواهيد اشيا هم اندازه را جدا كند.

هم اندازه

كودكان با عمل مى آموزند

ميخ هاي هم اندازه را عالمت بزن.
مدادهاى هم اندازه را رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند



23  از دانش آموز بخواهيد با تعميم مفهوم هم اندازه به اشيا محيط اطراف، آن ها را نشان دهد.
  سه شي به فرزند خود نشان دهيد واز او بخواهيد اشيا هم اندازه را جدا كند.

هم اندازه

شكل هاي هم اندازه را رنگ كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود





25  با مثال هاي بيشتري خطوط باز و بسته را به دانش آموز آموزش دهيد.
 با استفاده از طناب و نخ، خطوط باز و بسته را با فرزند خود تمرين كنيد.

خط باز و بسته

خط هاى باز را سبز و خط هاى بسته را بنفش كن.
يك خط باز به رنگ قرمز و يك خط بسته به رنگ آبى بكش.

خ

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود





27  با مثال هاي بيشتر، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اساس رنگ را براى دانش آموزان تسهيل نماييد.
 از فرزند خود  بخواهيد اشيايي كه شكل واندازه آن ها مثل هم است ولي رنگ آن ها با هم فرق دارد را گروه بندى كند.

گروه بندى 

مانند نمونه، دور شكل هاى هم رنگ، خط بسته بكش.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با مثال هاى بيشتر، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اساس شكل را براى دانش آموز تسهيل نماييد.28
 از فرزند خود بخواهيد اشيا مثل هم را دسته بندى كند.

گروه بندى 

دور شكل هاى مثل هم خط بسته بكش.

كودكان با عمل مى آموزند



29  با مثال هاى بيشــتر، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اســاس شــكل را بدون در نظر گرفتن رنگ و اندازه براى 
دانش آموز تسهيل نماييد.

 از فرزند خود بخواهيد اشيا شكل هم را بدون توجه به رنگ و اندازه ى آن دسته بندى كند.

گروه بندى 

ددور شكل هاى مثل هم خط بسته بكش.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با مثال هاى بيشتر، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اساس اندازه را براى دانش آموز تسهيل نماييد.30
 با در اختيار گذاشــتن اشــيا مختلفى مانند قاشق، بشــقاب و ... در دو اندازه كوچك و بزرگ، از فرزند خود بخواهيد تا 

آن ها را براساس اندازه دسته بندى كند.

گروه بندى 

 دور شكل هاى هم اندازه خط بسته بكش

كودكان با عمل مى آموزند



31  با استفاده از نى، خط كش، تيره چوب ها و ... مفهوم گروه بندى را تمرين كنيد.
 نى يا چوب بستنى را در دو اندازه كوتاه و بلند به فرزند خود بدهيد و از او بخواهيد كه آن ها را براساس طول دسته بندى كند.

گروه بندى و تقارن

دور شكل هاى هم اندازه خط بسته بكش.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



   با استفاده از اشكال هندسى مختلف، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اساس رنگ را براى دانش آموز تسهيل نماييد.32
 با اســتفاده از مقوايا فوم هاى رنگى  اشــكال هندسى تمرين باالى صفحه را درست كرده و از فرزند خود بخواهيد كه 

اشكال را بر اساس رنگ دسته بندى كند.

گروه بندى 

دور شكل هاى هم رنگ خط بسته بكش.

كودكان با عمل مى آموزند



33  با مثال هاى بيشتر، فرآيند آموزش مفهوم گروه بندى بر اساس اندازه را براى دانش آموز تسهيل نماييد.
 اشكال هندسى ساده  را به صورت دونيمه در اختيار فرزند خود قرار دهيد تا رنگ كند و مفهوم تقارن را درك نمايد.

گروه بندى - تقارن

دور شكل هاى هم اندازه خط بكش.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

د

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 از دانش آموز بخواهيد الگوها را طبق رنگ ادامه دهد.34
 توجه فرزند خود را به الگوهايى كه در اطراف وجود دارد، جلب كنيد (طرح دور فرش).

رديف بندى  

مانند نمونه، شكل ها را به ترتيب رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند



35  از دانش  آموز بخواهيد الگوها را براساس رنگ ادامه دهد.
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از مكعب هاى خانه سازى، تمرين هاي باال را تكرار نمايد.

رديف بندى

ددر هر رديف، شكل ها را به ترتيب رنگ گن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 از دانش آموز بخواهيد الگوها را براساس رنگ و شكل آن ها ادامه دهد.36
 از فرزند خود بخواهيد الگوهاى باال را به ترتيب در دفتر خود نقاشى كند.

رديف بندى

در هر رديف شكل ها را به ترتيب رنگ كن.

كودكان با عمل مى آموزند



37

رديف بندى 

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود

 از دانش آموز بخواهيد الگوها را براساس رنگ و شكل آن ها ادامه دهد.
 با اســتفاده ازكاغذهاى رنگى، شــكل هاى هندسى درست كرده و با ارايه الگوهايى مانند تمرين باال، از فرزند خود بخواهيد كه 

الگوها را ادامه بدهد و در دفتر بچسباند.

در هر رديف شكل ها را به ترتيب رنگ كن.



38

رديف بندى

كودكان با عمل مى آموزند
   دانش آموز را راهنمايى كنيد رنگ ها و شكل ها را به ترتيب بيان كند.

 از فرزند خود بخواهيد با شابلون اشكال هندسى، الگوها را در دفتر خود نقاشى كند.

در هر رديف رنگ زدن شكل ها را به ترتيب ادامه بده.



39  اشيايي با اندازه هاى مختلف دراختيار دانش آموز قراردهيد، تا آن ها را از كوچك به بزرگ مرتب كند.
 با استفاده از دكمه و مهره در اندازه هاى مختلف اين تمرين را با فرزند خود انجام دهيد.

رديف بندى

با كشيدن خط ، شكل هاى زير را براساس الگو به ترتيب از كوچك به بزرگ وصل كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با در اختيار قرار دادن اشكال مشابه در اندازه هاى متفاوت از دانش آموز بخواهيد اشكال را برطبق الگو از بزرگ به كوچك مرتب كند.40
 با اســتفاده از كاغذ روزنامه و مچاله كردن آن، توپ هايى در اندازه هاى مختلف درســت كنيد و در اختيار فرزند خود 

قرار دهيد تا آن ها را از بزرگ به كوچك  مرتب كند.

رديف بندى

شكل هاى زير را با كشيدن خط به ترتيب از بزرگ به كوچك به هم وصل كن.

كودكان با عمل مى آموزند



41  با در اختيار قراردادن اشكال مشابه در اندازه هاى مختلف، دانش آموز را در انجام مستقل تمرين يارى نماييد.
 از فرزند خود بخواهيد مدادرنگى هاى خود را بر اساس بلندى و كوتاهى آن ها رديف كند.

رديف بندى

 باكشيدن خط، شكل هاى زير را مانند نمونه از كوتاه به بلند به هم وصل كن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



42



43  از دانش آموز بخواهيد همه اشيايى را كه در اختيار دارد در يك ظرف بريزد و مفهوم «همه» را بيان كند.
 از فرزند خود بخواهيد همه مدادرنگى هاى خود را در جامدادى بگذارد.

همه
سبدى كه همه پرتقال ها در آن قرار دارد زرد و بشقابى كه همه شكالت ها در آن قرار دارد را قرمز كن.

سينى كه همه فنجان ها در آن است، را عالمت بزن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 از دانش آموز بخواهيد در حين رنگ كردن،مفهوم «هيچ» رابيان كند.44
 با استفاده از ليوان وپارچ مفهوم هيچ را با فرزند خود تمرين كنيد.

هيچ
سبدى كه هيچ سيبى در آن نيست قرمز و جامدادى كه هيچ مدادى در آن نيست را عالمت بزن.

دور جا تخم مرغى كه هيچ تخم مرغى ندارد، را خط بكش.

كودكان با عمل مى آموزند



45  از دانش آموز بخواهيد مقدارى از اشيايي كه در اختيارش گذاشته ايد را در سبد بياندازد.
 با استفاده از اشيا پيرامون، مفهوم «مقداري» را با فرزند خود تمرين كنيد.

مقدارى
ظرفى كه در آن مقدارى برنج وجود دارد را عالمت بزن.

پارچى كه مقدارى آب در آن است و شيشه اى كه مقدارى رب وجود دارد را عالمت بزن.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با ارايه تصاوير مشابه از دانش آموز بخواهيد مفهوم مقايسه هاى كمى(همه هيچ، مقدارى) را بيان كرده و به محيط اطراف خود نيز تعميم دهد.46
 با اســتفاده از اشــيا و ميوه هاى خوراكى، مفاهيم «همه، هيچ و مقدارى» را با فرزند خود تمرين كرده و از او بخواهيد هربار واژه 

مورد نظر را بيان نمايد.

همه - هيچ- مقدارى

در رديف اول جاتخم مرغى كه همه تخم مرغ ها در آن است را زرد و در رديف دوم جاتخم مرغى كه هيچ تخم مرغى ندارد را آبى كن.

جاتخم مرغى كه مقدارى تخم مرغ در آن است را عالمت بزن.

كودكان با عمل مى آموزند



47

تناظر يك به يك

مانند نمونه به هم وصل كن.

 با بيان يك داستان، بين دو مجموعه ى مرتبط به هم، ارتباط برقرار كنيد.
 با در اختيار قراردادن اشيا و اسباب بازى هايى كه با هم ارتباط دارند، تمرين باال را با فرزند خود تمرين نماييد.

وزند
مى آم

عمل 
كان با 

كود



 با استفاده از دو مجموعه كه اعضاى آن ها با يك ديگر ارتباط طبيعى دارند، مفهوم تناظر يك به يك را به دانش آموز، آموزش دهيد.48
 دو مجموعــه ى مرتبــط به هم (يك گل، يك پروانه) را در اختيار فرزند خود قرار دهيد و از او بخواهيد كه ارتباط بين 

آن ها را بيان كند (بيان واژه همان قدر).

تناظر يك به يك - همان قدر

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

 مانند نمونه به هم وصل كن.



49  با قراردادن اشيا گوناگون مفهوم «همان قدر» را به دانش آموز آموزش دهيد.
 يك مجموعه ى مشــخص از اشــيا مقابل فرزند خود گذاشته، بعد تعدادى مهره مشخص به او نشان داده و از او بخواهيد 

به تعداد مهره ها از اشيا جدا كند.

همان قدر

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه به تعداد شكل هاى سمت چپ بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.



 با ارايه مجموعه هاى مشابه، مفهوم «همان قدر» را به دانش آموز آموزش دهيد.50
 با فرزند خود نمونه تمرين هاى باال را انجام دهيد.

همان قدر

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

به تعداد شكل هاى سمت چپ از شكل هاى سمت راست بشمار و جدا كن.



51  دانش آموز را در انجام اين تمرين يارى نماييد.
 نمونه اين تمرين ها را روى مقوا كشــيده و با اســتفاده از نخ يا روبان به فرزند خود كمك كنيد تا تناظر را بين اعضاى دو 

مجموعه، برقرار كند.

تناظر يك به يك - همان قدر

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه شكل ها را كامل كن.
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53   توجه دانش آموز را به بيان صحيح عدد يك، براى مجموعه هاى يك عضوى جلب نماييد.
 به اشياى تك اشاره كرده و به فرزند خود بگوييد از اين وسايل، يكى داريم.

عدد 1

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه شكل ها را   به هم وصل كن و تعداد آن را بگو.



 با توجه به اشيا محيط اطراف، مفهوم عدد 1 را با دانش آموز تمرين كنيد.54
 مجموعه اى از اشــيا را در اختيار فرزند خود گذاشــته سپس يك شى را به او نشان داده به او بگوييد به همان تعداد از 

اشيا جدا كرده و به شما بدهد.

عدد 1

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

مانند نمونه بشمار و جدا كن.



55  با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش عدد يك را به دانش آموز، تسهيل نماييد.
 با در اختيار قراردادن وسايل و اسباب بازى هايى كه تك هستند، مفهوم «يك» را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 1

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه بشمار و جدا كن.



يك ابر و يك پرنده     يك چتر پر ز خنده

1



57  با ارايه اشيايى كه تعداد آن يكى است، مفهوم «عدد يك» را با دانش آموز تمرين نماييد.
 از فرزند خود بخواهيد وسايل تك (مثل تلويزيون) را نشان داده و سريع تعداد آن «عدد 1» را بگويد.

عدد 1

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه نقطه چين ها را كامل كن و عدد را بخوان.



 از دانش آموز بخواهيد طرز نوشتن عدد 1 را در دفتر خود تمرين كند.58
 فرزند خود را تشويق كنيد تا با انگشتش عدد 1 را روى ماسه، آرد يا بر روى فرش بكشد.

عدد 1

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

بشمار و مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس.

1



59  به دانش آموز كمك كنيد تا براى هر مجموعه شكل بكشد (هر شكلى كه دانش آموز بكشد قابل قبول است).
 از فرزند خود بخواهيد با انگشتان خود عدد 1 را نشان دهد.

عدد 1

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

در هر رديف به تعداد عدد داده شده از شكل ها جدا كن.
مانند نمونه به تعداد عدد داده شده شكل بكش.

د

1
1
1

1

1

1

1



2



61  با قراردادن مجموعه هاى دوتايى در مقابل دانش آموز، از او بخواهيد آن ها را بشمارد.
 اشيا دوتايى را در مقابل فرزند خود قرار داده و در شمارش آن ها به فرزند خود كمك نماييد.

عدد 2

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه شكل ها را به هم وصل كن و تعداد آن را بگو.



 با توجه به اشيا محيط اطراف، مفهوم عدد 2 را با دانش آموز تمرين نماييد.62
 با قرار دادن مجموعه اى از اشيا، يك مجموعه ى دوتايى را به فرزند خود نشان داده و از  او بخواهيد به همان تعداد 

از اشيا جدا كند.

عدد 2 - تقارن

لذت يادگيرى در بازى و تعامل

تعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.
نيمه ی ديگر شكل را رنگ كن.

ت



63  با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش «عدد 2» را تسهيل نماييد.
 با انگشتان خود عدد 2 را به فرزند خود نشان داده از او بخواهيد به همان تعداد انگشتان خود را باز كند.

عدد 2

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.



2



65  از دانش آموز بخواهيد همراه با نوشتن عدد 2 تعداد هر مجموعه را بيان كند و با انگشت نشان دهد.
 از فرزند خود بخواهيد اسباب بازى هاى خود را به صورت 2 تايى دسته بندى كند.

عدد 2

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد

مانند نمونه كامل كن و بخوان.

2



 از دانش آموز بخواهيد نوشتن عدد 2 را در دفتر خود تمرين نمايد.66
 با استفاده از چوب كبريت و نى، دسته هاى دوتايى درست كنيد. و از فرزند خود بخواهيد آن ها را بشمارد.

عدد 2
بشمار و مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس.

2

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



67  به دانش آموزكمك كنيد تا براى هر مجموعه شكل بكشد(هر شكلى قابل قبول است).
 با ارايه تمرين هاى مشابه، فرزند خود را در شمردن مجموعه هاى دوتايى «عدد 2»، يارى نماييد.

عدد 2
در هر رديف به تعداد عدد داده شده از شكل ها جدا كن.

به تعداد عدد داده شده شكل بكش.
د
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2

2
2

2

2
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 توجه دانش آموز را به درك تفاوت اعداد با توجه به تعداد آن ها جلب كنيد.68
 از فرزند خود بخواهيد با انگشتان خود اعداد 1 و 2 را نشان بدهد.

عدد 2
بشمار و مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس.

نوشتن اعداد را ادامه بده.

2

1
2
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عدد 3
مانند نمونه شكل ها را به هم وصل كن و تعداد آن ها را بگو.

 با شمارش مجموعه هاى سه تايى دانش آموز را در درك مفهوم عدد 3 يارى كنيد.
 از هر ميوه سه عدد مقابل فرزند خود گذاشته و از او بخواهيد آن ها را بشمارد.



71  با توجه به اشيا محيط اطراف، مفهوم عدد 3 را با دانش آموز تمرين كنيد.
  با در اختيار قراردادن اشــيا مختلف، يك مجموعه 3 تايى را به فرزند خود نشــان داده و از او بخواهيد به تعداد آن  از اشيا 

جدا كند.

عدد 3
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش مفهوم «عدد 3» را تسهيل نماييد.72
 با استفاده از اشيا مختلف مانند: مهره ، مداد، نى و ...، مفهوم «عدد 3» را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 3
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل
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 از دانش آموز بخواهيد همراه با نوشتن عدد 3، تعداد هر مجموعه را بيان كند و با انگشت نشان دهد.74
 از فرزند خود بخواهيد مهره هاى رنگى را به صورت 3 تايى دسته بندى كند.

عدد 3
نقطه چين ها را پر رنگ كن و عدد نوشته شده را بخوان.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



75  با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش مفهوم «عدد 3» را تسهيل نماييد.
 به فرزند خود كمك كنيد تا به وسيله انگشت، عدد 3 را بر روى شن و ... بكشد.

عدد 3
شكل هاى هر دسته را بشمار و بنويس.

نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

عامل
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گيرى 

لذت ياد



 با استفاده از اشيا متفاوت، مفهوم «عدد 3» را با دانش آموز تمرين كنيد.76
 از فرزند خود بخواهيد عدد 3 را با ا نگشت خود نشان داده و انگشت ها را بشمارد.

عدد 3
در هر رديف به تعداد عدد داده شده، از شكل ها رنگ كن.

به تعداد عدد داده شده شكل بكش.

3

3

3

3

3

3

3
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77  نماد عدد 3 را با دانش آموز تمرين كنيد.
 از فرزند خود بخواهيدتعداد اشيايي كه به اونشان مي دهيد را بشمارد ( تعداد اشيا از يك تا سه باشد).

اعداد 1-3

شكل ها را بشمار و مانند نمونه دور عدد مناسب را خط بكش.
اعداد را به ترتيب بنويس.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد
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 از دانش آموز بخواهيد بين مجموعه هايي كه براساس كوچك به بزرگ، رديف شده اند ارتباط برقراركند. 
 ابتــدا از فرزنــد خود بخواهيد يك مجموعه از برگ ها را از كوچك به بزرگ و بعد يك مجموعه ديگر را از كوچك به 

بزرگ مرتب كرده و بعد بين آن ها ارتباط برقرار كند.

رديف بندى دوگانه

مانند نمونه به هم وصل كن.



 از دانش آموز بخواهيد مجموعه ها را براساس كوتاه تا بلند،رديف كرده وبين آن ها ارتباط برقرار كند.80
 فرزند خود راتشويق كنيد تا دودسته اشيا را از كوتاه تا بلندرديف كرده وبين آن ها ارتباط برقرار كند.

رديف بندى دوگانه

مانند نمونه به هم وصل كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل
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 با ارايه تمرين هاى مشابه، آموزش «عدد 4» را با دانش آموز تمرين كنيد.82
 اشيا چهارتايى را مقابل فرزند خود گذاشته و همراه با او آن ها را بشماريد.

عدد 4
هر مرغ را به ظرف غذايش وصل كن.

هر سگ را به النه اش وصل كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



83  با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش «عدد 4» را تسهيل نماييد.
 با ارايه اشيا مختلف، يك مجموعه چهارتايى را به فرزند خود نشان داده و از او بخواهيد به همان تعداد از اشيا جدا كند.

عدد 4
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.
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 نمونه تمرين هاى اين صفحه را با دانش آموز تكرار نماييد.84
 شمارش اعداد 1 تا 4 را با فرزند خود تمرين نماييد.

عدد 4
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل
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 با دانش آموز نماد عدد 4 را تمرين كنيد.86
 از فرزند خود بخواهيد با گواش نماد عدد 4 را در دفتر نّقاشى خود بكشد.

عدد 4

نقطه چين ها را پررنگ كن و عدد را بخوان.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل
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 بر شمارش صحيح تعداد اشيا در هر مجموعه و نوشتن «نماد 4» تاكيد نماييد.
 نمونه ى اين تمرين را در دفتر با فرزند خود تمرين نماييد.

بشمار و عدد هر دسته را بنويس.
عدد 4 
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لذت ياد
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3 2

4 1

 با ارايه تمرين هاى گوناگون دانش آموز را در درك اين مفهوم كمك نماييد.
 با اشيا گوناگون مجموعه هاى مشابه  ساخته و با فرزند خود تمرين هاي باال را مرور نماييد.

اعداد 1-4

در هر رديف به تعداد عدد داده شده از شكل ها جداكن و رنگ كن.
به تعداد عدد داده شده شكل بكش.

3

1

4
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89  از دانش آموز بخواهيد اعداد مجموعه هاى گوناگون را بشمارد و بنويسد.
 با استفاده از اشكال و مقوا مجموعه هاى گوناگون درست كرده و از فرزند خود بخواهيد آن ها را بشمارد.

اعداد 1-4

عدد را به شكل مناسب وصل كن.
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4
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 با ارايه تمرين هاى مشابه، مفهوم « عدد 4» را با دانش آموز كار كنيد.90
 از فرزند خود بخواهيد با انگشت اعداد يك تا چهار را نشان دهد.

اعداد 1-4

دور عدد مناسب خط بكش.
اعداد را به ترتيب بنويس.

3  2  1

1  4  3

2  1  4

4  3  2
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 بهتر است دانش آموز هنگام برقرارى تناظر يك به يك، شمارش را نيز انجام دهد.92
 با ارايه اشيا مربوط به هم، از فرزند خود بخواهيد آن ها را بشمارد.

عدد 5
هر خرگوش را به يك هويچ وصل كن.

وصل كن و عدد آن را بگو.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



93  با استفاده از وسايل گوناگون مانند چرتكه و ...  مفهوم «عدد 5» را با دانش آموز تمرين كنيد.
 از فرزند خود بخواهيد انگشتان يك دست شما را بشمارد.

عدد 5
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.
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 با ارايه اشيا به تعداد بيشتر از 5 ، از دانش آموز بخواهيد كه مجموعه  5 تايى درست كند.94
 از فرزند خود بخواهيد از اشيا همانند (مثل قاشق ها) مجموعه ى 5 تايى بسازد.

عدد 5
تتعداد شكل هاى سمت چپ را بشمار و از شكل هاى سمت راست جدا كن.
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 با استفاده از نقاشى و رنگ آميزى، يادگيرى نماد 5 را تسهيل نماييد.96
 به فرزند خود بگوييد انگشتش را در گواش زده و نماد 5 رادر دفتر خود بنويسد.

عدد 5
ككامل كن و بخوان.

5
5

5
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97  با ارايه دسته هاى 5 تايى از اشيا هم شكل، از داتش آموز بخواهيد تعداد هر دسته را بشمارد و عدد آن را بيان كند.
 با ارايه دسته هاى 5 تايى از اشيا گوناگون، از فرزند خود بخواهيد كه آن ها را بشمارد.

عدد 5 - تقارن

بشمار و بنويس.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.

عامل
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گيرى 

لذت ياد
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  با ارايه مجموعه هاى يك تا پنچ تايى، از دانش آموز بخواهيد كه تعداد اعضاى هر مجموعه  را بشمارد.98
 با ارايه مجموعه هاى گوناگون از اشــيا مختلف به تعداد 1 تا 5 ، از فرزند خود بخواهيد كه تعداد اشــيا هر مجموعه را 

بشمارد و بيان نمايد.

عدد 5
در هر رديف به تعداد عدد داده شده از شكل ها جدا و آن ها را رنگ كن.

به تعداد عدد داده شده شكل بكش.
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99  با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند يادگيرى مفهوم «عدد 5» را تسهيل نماييد.
 شمارش 1 تا 5 را با فرزند خود تمرين كنيد.

اعداد  5 - 1

بشمار و وصل كن.
مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس.
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101  با استفاده از اشيا مفهوم «عدد صفر» را با دانش آموز تمرين نماييد.
 از فرزند خود بخواهيدبا استفاده از نقاشى و بازى هاى مختلف تمرين اين صفحه را انجام دهد.

عدد 0
بشمار و مانند نمونه رنگ كن.
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103  عدد صفر را در مقايسه با شمارش اعداد ديگر با دانش آموز تمرين كنيد.
 بر روى كاغذ رنگى، عدد صفر را بكشيد و بيان عدد صفر را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 0
شكل هاى هرقسمت را بشمار و بگو.

نقطه چين ها را كامل كن و عدد صفر را بنويس و بخوان.
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 به دانش آموز در كشيدن اشكال كمك نماييد.104
 كشيدن شكل به تعداد عدد صفر تا پنچ را با فرزند خود تمرين نماييد.

اعداد 0 تا 5

بخوان و شكل بكش.
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105  اشيا را در ديد دانش آموز قرار داده و سپس پنهان كنيد تا متوجه مفهوم صفر شود.
 يك سيب رادرون بشقاب به فرزند خود بدهيدتابخورد،سپس از اوبپرسيدچندسيب داخل بشقاب مانده است.

عدد 0
بشمار و عددهر دسته را بنويس.
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 به دانش آموز كمك كنيد در حين وصل كردن اعداد و اشكال، تعداد و نماد آن ها را بيان كنيد.106
 مهره هاى رنگى را به تعداد 5 -0 درون شش ظرف گذاشته به فرزند خود بدهيد. تا مهره هاى هر ظرف را شمارش كند.

اعداد  5 - 0

با توجه به عدد روى لباس، هر ورزشكار را به قايقش وصل كن.
هر شكل را به عدد مناسب وصل كن.
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107  تمرين ترتيب اعداد را با شيوه هاى گوناگون با دانش آموز مرور كنيد.
 از فرزند خود بخواهيد كه اعداد 0 تا 5   را به ترتيب بنويسد.

اعداد  5 - 0

اعداد را به ترتيب بنويس.
اعداد را به ترتيب به هم وصل كن.
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 با در اختيار قراردادن مهره ها از دانش آموز بخواهيد با ديدن كارت عدد، به تعداد آن از مهره ها جدا كند.108
 به فرزند خود كمك كنيد تا اعداد را بنويسد و بخواند.

اعداد  5 - 0

عدد هر دسته را بنويس و بخوان.
با توجه به عدد داده شده شكل بكش.

ع

0 1 2 3 4 5
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بيشتر

لذت يادگيرى در بازى و تعامل
 مفهوم و واژه ى بيشتر را با استفاده از تصاوير گوناگون با دانش آموز تمرين نماييد.

 با اســتفاده از حبوبات به فرزند خود كمك كنيدتا 2مجموعه باعناصر كمتروبيشــتر بســازدوواژه بيشــتر را باتاكيد بر 
مجموعه بيشتر بيان نمايد.

كفش دوزك هاى بيشتر را رنگ كن.
دور شكل هاى بيشتر خط بكش .

ك



111  چند ســنگ ريز را با مجموعه هاى متفاوت به دو دســت دانش آموز بدهيد و از او بخواهيد دستى را كه سنگ بيشترى دارد 
نشان دهد.

 نمونه ى اين تمرين را با فرزند خودتان انجام دهيد.

بيشتر

مانند نمونه به هم وصل كن و شكل هاى دسته  بيشتر را رنگ كن.

عامل
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لذت ياد



 بادادن تمرين هاى گوناگون، توجه دانش آموز رابه مجموعه هاى بيشتر ونماد آن جلب نماييد.112
 با استفاده از انگشتان دست، توجه فرزند خود را به اعداد بيشتر جلب نماييد.

بيشتر

مانندنمونه، عدد هر دسته را بنويس و دسته ى بيشتر را عالمت بزن.

4 3×
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113  با كاغذ رنگى شــكل هاى مختلف درســت كرده به دانش آموز بدهيد تا در دفتر بچسباند و بين آن ها عالمت مناسب قرار 
دهد و عبارت را از سمت چپ بخواند.

 از فرزند خود بخواهيد نمادهاى كمترو بيشتر را در دفتر نّقاشى كند.

 بيشتر

مانند نمونه عددهر دسته رابنويس و بخوان.
مانند نمونه بين دو عدد، عالمت مناسب بگذار و بخوان.

3 4مى خوانيم:4 بيشتر است از 3 >
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 با انجام تمرين  هاى گوناگون، توجه دانش آموز را به مجموعه هاى مساوى جلب نماييد.
 با اســتفاده از اشــيا مختلف منزل، مجموعه هاى مساوى بسازيد و از فرزند خود بخواهيد به مساوى بودن تعداد آن ها 

توجه كند.

مساوى
مانند نمونه به هم وصل كن.
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 بر بيان واژه هاى مساوى، برابر و همان قدر تاكيد نماييد.

 دو مجموعه مســاوى از وســايل گوناكون مقابل فرزند خود گذاشــته، از او بخواهيد هركدام را جداگانه بشمارد و به شما 
بگويد آن ها برابرهستند.

مساوى
مانند نمونه وصل كن و عدد هر دسته را بنويس.

3 3
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 در كشيدن شكل ها و بيان واژه مساوى به دانش آموز كمك نماييد.
 با مقوا اشكال هندسى درست كرده و با كمك اين اشكال مجموعه هاى مساوى بسازيد.

مساوى - تقارن

مانند نمونه همان قدر شكل كه در سمت چپ است، در سمت راست شكل بكش.
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.
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گيرى 
لذت ياد

 از دانش آموز بخواهيد با دو انگشت اشاره خود « نماد = » را درست نمايد.
 روى يك كاغذ نماد مســاوى بكشــيد و از فرزند خود بخواهيد به وسيله چســب در دو طرف نماد، به مقدار مساوى 

عدس يا لپه بچسباند.

مساوى

مانند نمونه ، جاهاى خالى را با عدد مناسب كامل كن.

3  =  3 ..........  =  ..........
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 از دانش آموزان بخواهيد برگ هاى يك شكل به كالس بياورند و با كمك آن ها مجموعه هاى مساوى بسازند.لذت يادگيرى در بازى و تعامل
 به فرزند خود كمك كنيد با خميربازى، « نماد مساوى» را درست كرده و بين مجموعه هاى مختلف بگذارد.

مساوى

مانند نمونه، جاهاى خالى را با عدد و عالمت مناسب كامل كن و بخوان.
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ى و ت
در باز

گيرى 
لذت ياد

 با ارايه تمرين هاى مشابه، فرآيند آموزش « مفهوم و نماد مساوى» را تسهيل نماييد.
 با در اختيار قراردادن مجموعه هايى كه تعداد اعضاى آن مساوى است، مفهوم مساوى را با فرزند خود تمرين نماييد.

مساوى
شكل بكش وعددمناسب بنويس.

مانند نمونه بين دوعدد عالمت مناسب بگذار و بخوان.
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 با استفاده از تصاوير گوناگون مفهوم كمتر را با دانش آموز مرور كنيد تا بتواند مجموعه ى كمتر را نشان داده و واژه ى 122
آن را به درستى بيان نمايد.

 با استفاده از شكل هاى هندسى از فرزند خود بخواهيد مجموعه هاى كمتر را به شما نشان دهد و واژه ى آن را بيان نمايد.

كمتر
دور مدادهاى كمتر خط بكش و آن ها را رنگ كن.

دور دسته هاى كمتر خط بكش.

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



123  با ارايه تمرين هاى مشابه، مفهوم كمتر را با دانش آموز تمرين نماييد.
 با ارايه مجموعه هاى متفاوت (داراى تعداد كمتر و بيشــتر)، از فرزند خود بخواهيد كه مجموعه كمتر را نشــان دهد و واژه 

«كمتر» را به درستى بيان نمايد.

كمتر 

مانند نمونه، به هم وصل كن و دور دسته كمتر خط بكش.

عامل
ى و ت

در باز
گيرى 

لذت ياد



 با استفاده از نى و چرتكه، مفهوم عدد كمتر را با دانش آموز تمرين نماييد.124
 از فرزند خود بخواهيد تعداد اشيا مجموعه ى كمتر را بشمارد و عدد آن را به شما بگويد.

كمتر
مانندنمونه عدد هر دسته را بنويس و دسته ى كمتر را عالمت بزن.

3×

لذت يادگيرى در بازى و تعامل



125  با كمك ميله و خط كش، نماد كمتر را آموزش دهيد.
 با كاغذ رنگى نماد كمتر را درست كرده و به فرزند خود بدهيد تا در دفتر بچسباند.

كمتر
مانند نمونه در جاهاى خالى عدد مناسب بنويس و بخوان.

مانند نمونه بين دو عدد، عالمت مناسب بگذار و بخوان.

4 3مى خوانيم: 3 كمتر است از 4 <
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 پس از نوشتن نماد از دانش آموز بخواهيد عبارت را بخواند.تاكيدكنيد از سمت چپ بخواند.126
 با  اســتفاده از دو مجموعه با تعداد متفاوت از فرزند خود بخواهيد تعداد آن ها را بشــمارد و بگويد كدام كمتر و كدام 

بيشتر است. 

كمتر - بيشتر

مانند نمونه عالمت مناسب بگذار و بخوان.
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لذت يادگيرى در بازى و تعامل



127  از دانش آموز بخواهيد پس از انجام تمرين هاى باال، عبارت مربوط به هر تمرين را از سمت چپ به طور صحيح بخواند.
 از فرزند خود بخواهيد به تعداد اعدادى كه نوشته ايد اشكال هندسى بچسباند و نماد مناسب بين آن ها قرار دهد و عبارت 

آن را از سمت چپ بخواند.

كمتر -  بيشتر

مانند نمونه عدد هر دسته را بنويس و بين دو عدد عالمت مناسب بگذار و بخوان.
مانند نمونه بين دو عدد، عالمت مناسب بگذار و بخوان.
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تقارن
نيمه ى ديگر شكل را رنگ كن.




