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باسمه تعالی
فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه 

فعاليت های نظام مند و طرح ريزی شده ای 
است، كه تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام 

برنامه درسی )طراحی، تدوين، اجرا و ارزشيابی( 
رادر يک بافت منسجم و هماهنگ با غايت 

و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمی سامان دهی 
نمايد. در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با 

نيازهای ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی 
است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربيتی حاكم 

برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر رشد و توان مندی دانش آموزان 
برای درک وفهم دانش پايه وعمومی، كسب مهارت های دانش افزايی، به 

كارگيری شيوه تفكر علمی و منطقی، توان تفكر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقيت و نوآوری 
و نيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه برای بهبود كيفيت زندگی است، مورد توجه قرارگيرد. 
اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تاكيد بر انعطاف در عين 

ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص، زمينه ساز دست يابی 
دانش آموزان به كسب شايستگی های الزم )توان مندی ها، مهارت ها ( می باشد. اميد است اين 
محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز و گرامی با بهره گيری از اين كتاب بتوانند 

فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی و اجتماعی ياری نمايند. اين كار بزرگ حاصل 
همكاری صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايی و گروه های تاليف 
كتاب های درسی می باشد، شايسته است ازتالش و مساعی تمامی اين عزيزان و همكاران 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازی ما 

ر اياری داده اند، تقدير و تشكر نماييم. در اينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست 
می نمايم، تا نظرات و پيشنهادهای خودرا در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی کشور
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با توجه به تحول در نظام آموزشی وتدوين سند 
برنامه درسی ملی واستقرار ساختار جديد آموزشی، 

ســازمان آموزش وپرورش استثنايی نيز همگام با ساير 
بخــش های وزارت آموزش وپرورش اقــدام به برنامه ريزی 

وتمهيد مقدمات از جمله تاليف كتب درســی جديد نموده است تا بتواند 
گامی ديگر در جهت برابر سازی فرصت های يادگيری وبهبود بخشيدن به محتوا و روش های 

آموزشی اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
در اين راستا كتاب رياضی پايه اول براساس اهداف پيش بينی شده در برنامه درس ملـــی 
و با توجه به نيازهای دانش آموزان كم توان ذهنی تاليف شــده اســت.تمامی پيش نيازها به 
صورت طبقه بندی شده براساس منطق فهم رياضی در محتوا سازمان دهی شده است.محتوای 
تاليف شده براساس شيوه های عملی وجديدترين رويكردهای آموزشی است. كه در اين محتوا 
مفاهيمــی چون مفاهيم قبل از عدد) باتاكيدبرمجموعــه وطبقه بندی ، رديف بندی،تناظريک 
به يک، همان قدر و ...(،مفهوم تقارن،احتماالت و ... از موضوعات جديدی اســت كه تشــكيل 
دهنده فصول رياضی اســت.هم چنين برای ايجاد انگيزه وجلب توجه،برخی ازمطالب در قالب 
بازی وســرگرمی ارايه شده است كه اميدواريم با آموزش مناســب ، شاهد پرورش استعدادها 

وتوان مندی های دانش آموزان عزيز باشيم.
بــرای تدريس اثربخش رياضی پايــه اول ، مراجعه به كتاب راهنمای معلم مربوطه الزامی 
است و برای پيشبرد بهتر فرآينـــد  ياددهی – يادگيری، آگاهی از ساختـار كتاب جزء الينفک 

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

ساختار



 تصویر عنوانی :
تصويــر عنوانی برگرفته از محتوای اصلی هر درس اســت.هدف از تصوير عنوانی،ارايه محتوای 
اصلی درس به صورت مستقيم يا غير مستقيم است وشامل مفاهيم كلی آن درس می باشد وبه منظور 
ايجادانگيزه برای 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 می نمايد.

 متن درس :
متن درس شامل فعاليت هايی جهت آموزش مفاهيم واهداف اصلی درس وتكميل يادگيری ورفع 
اشــكاالت احتمالی در فضای كالس درس است.برای شــروع آموزش هر مفهوم بايد از ابزار واشياء 
ملموس اســتفاده شــود وپس از تسلط دانش آموزان برمفهوم درس ، به تمرين هايی كه جهت تسلط 

وتثبيت بيشتر يادگيری است، پرداخته می شود.

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

مفاهيم وموضوعات رياضی وتعميم در زندگی روزمره دانش آموزان است.

به منظور پيشبرد بهتر فرآيند ياد دهی – يادگيری ورساندن دانش آموزان به شاخص های كتاب 
درسی،توجه همكاران محترم را به رعايت نكات زير جلب می نمايد : 

1- توجه به نقش فعال دانش آموزدر يادگيری مفاهيم رياضی
2- توجه به ارتباط كالمی وعينی وارتقاء توانايی مهارت های نوشتن وخواندن

3- توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان وسبک های يادگيری آن ها
4- باال بردن توانايی دانش آموزان در حل مسئله وآشنا كردن آن ها با راهبردهای حل مسئله

5- ارايه مثال ها ونمونه هايی ازكاربرد رياضی در زندگی روزمره

از همكاران گرامی وصاحب نظران تقاضا داريم با نظرات ســازنده ی خود، ما را از كاســتی های 
كتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی مورد لحاظ قرار گيرد و برغنای محتوايی كتاب افزوده شود.
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با توجه به تصوير در خانه های خالی عدد مناسب بنويس.

 هــدف از اين صفحه يادآوری اعداد 1 تا 5 اســت. با ارايه تمرين هــای مختلف به دانش آموزان، آن ها را در يادآوری 
اعداد كمک نماييد. 

 از فرزند خود بخواهيد با وسايل گوناگون مثل مكعب های رنگی ـ مهره ها و ... مجموعه های0 تا 5 عضوی بسازد.

اعداد 1 تا 5

کودکان در عمل می آموزند
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عالمت مناسب بگذار و بخوان.
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عالمت مناسب بگذار و بخوان. یادآوری کمتر و بیشتر

ست
ری ا

ادگی
نای ی

ه زیرب
تجرب

 با استفاده از وسايل مختلف نمونه اين تمرين ها را به دانش آموز بدهيد و تاكيد كنيد عبارت از سمت چپ خوانده شود.
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از مقوای نازک، عالمت كمتر و بيشتر را ساخته و آن را بين اعداد متفاوت قرار دهد.

یادآوری کمتر و بیشتر

یادآوری کمتر و بیشتر
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تعداد زنبورهای داخل هر كندو را بنويس وبين آن ها عالمت مناسب بگذار.
مانند نمونه بين دوعددعالمت مناسب بگذار.

تعداد زنبورهای داخل هر  یادآوری کمتر و بیشتر
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 مهم ترين هدف به كاربردن عالمت مناسب و بيان صحيح عبارت است كه بايد از سمت چپ به راست خوانده شود.
 از فرزند خود بخواهيد با اســتفاده از اشــيا طبيعی داخل خانه مجموعه كمتر و بيشــتر و يا مساوی بسازد و مفهوم را 

بيان نمايد.

تجربه زیربنای یادگیری است

یادآوری کمتر و بیشتر



1111
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کوتاهتر ـ بلندتر

کودکان در عمل می آموزند

شمع كوتاهتر را رنگ كن .
درخت بلندتر را رنگ كن.

شمع كوتاهتر را رنگ كن .

 با استفاده از اشيا ملموس در محيط اطراف دانش آموز از او بخواهيد مفهوم كوتاهتر و بلندتر را به كار ببرد.
 توجه فرزند خود را به اشيا كوتاهتر و بلندتر در محيط اطراف جلب نماييد.



13

کوتاهتر ـ بلندتر

زند
آمو

ل می 
ر عم

کان د
کود

خانه كوتاهتر را قهوه ای وخانه بلندتر را نارنجی كن.
دور مداد بلندتر را خط بكش و مداد كوتاهتر راعالمت بزن.

خانه 

 با قرار دادن اشيا مختلف در اختيار دانش آموز مفهوم كوتاهتر و بلندتر را با او تمرين كنيد.
 از فرزند خود بخواهيد با استفاده از خمير بازی شكل هايی را در اندازه های كوتاهتر و بلندتر درست كند.
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15  به منظور درک مفهوم افزايشی جمع، هنگام خواندن بر حرف » و « تأكيد نماييد.
 با استفاده از اشيا گوناگون تمرين باال را به صورت عملی با فرزند خود تمرين كنيد. 

جمع

ازد
ی س

تر م
ستوار

ی را ا
 یادگیر

تکرار

مانند نمونه  بنويس و بخوان.

2         و        3

 و    

  و   



 نمونه تمرين باال را با اشكال هندسی رنگی به دانش آموز، آموزش دهيد.16
 يک كارت با4 خانه درست كنيد تا فرزند شما با قرار دادن دكمه های رنگی) 2 رنگ مختلف( در خانه ها، عبارت های 

جمع را ساخته و بخواند.

جمع

تکرار یادگیری را استوارتر می سازد

مانند نمونه  بنويس و بخوان.

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

................     و     ................

2     و     1



17  پس از تسلط دانش آموز در انجام تمرين قسمت باال) در مرحلة مجسم(تمرين قسمت پايين را انجام دهيد.
 با استفاده از اشيا مختلف، نمونه فعاليت را با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع

ازد
ی س

تر م
ستوار

ی را ا
 یادگیر

تکرار

در جای خالی عدد مناسب بنويس و بخوان.
مانند نمونه با استفاده از دو رنگ و با توجه به عددهای داده شده از شكل ها رنگ كن.

................     و     ................................     و     ................

................     و     ................................     و     ................

2     و     1

3     و     2

1     و     2

2     و     3



 هدف آشنايی با عالمت + است. اين تمرين ها را با وسايل مختلف به دفعات تكرار كنيد.18
 عبارت های مختلف جمع را با استفاده از وسايل موجود و كارت های عدد و عالمت+ بسازيد و با فرزند خود تمرين نماييد.

جمع

تکرار یادگیری را استوارتر می سازد

بنويس و بخوان.

1     و     2

2     و     3

1     و     1

2     +     1

................     +     ................

................     +     ................



19  جمع دو عدد مختلف را با انگشتان دست تمرين كنيد و از دانش آموزان بخواهيد هم زمان چهارخانه ها را در دفتر رنگ آميزی كنند. 
 انگشتان دست خود را به تعداد معينی باز كنيد از فرزند خود بخواهيد انگشتان دست خود را همان طور باز كند و بعد آن ها 

را بشمارد.

جمع

ازد
ی س

تر م
ستوار

ی را ا
 یادگیر

تکرار

با استفاده از دورنگ، مانند نمونه رنگ با استفاده از دورنگ، مانند نمونه رنگ كن و در جای خالی عدد مناسب بنويس.

2     +     1 ................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................

................     +     ................
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 +                    =    

 قبل از انجام تمرين های اين صفحه، فعاليت های باال را با اشيا ملموس انجام دهيد)هر شكلی كه دانش آموز بتواند
      بكشد قابل قبول است(.

 تمرين هايی مانند نمونه های باال را به صورت كالمی برای فرزند خود بيان كنيد تا او حاصل جمع را روی كاغذ بنويسد.

تکرار یادگیری را استوارتر می سازد

ششكل های سمت چپ و راست روی هم چند تا است؟ مانند نمونه عدد آن را بنويس.
جمع

4

                                        

 +                    =    

 +                    =    

 +                    =    

 +                    =    



21  با استفاده از نی، چينه و ... مفهوم جمع را تمرين كنيد. از دانش آموز بخواهيد عبارت جمع را بخواند. 
 با استفاده از وسايل موجود مفهوم جمع را با فرزند خود تمرين كنيد.

جمع
بنويس و بخوان.

3     +     1    =     4

2     +     3     =     ................

1     +     4     =     ................

ازد
ی س

تر م
ستوار

ی را ا
 یادگیر

تکرار



 با ارايه تمرين های گوناگون، توجه دانش آموز را به مفهوم افزايشی جمع جلب كنيد.22
 با اســتفاده از  چينه مفهوم افزايشــی جمع را با فرزند خود تمرين كنيد و از وی بخواهيد عبارت جمع را به صورت 

كامل بيان نمايد.

جمع
بنويس و بخوان.

3     +     1     =     4

2   +   1  =  ..........

3   +   2  =  ...........

2   +   2  =  ..........

1   +   4  =  ..........

تکرار یادگیری را استوارتر می سازد



23  با استفاده از انگشتان دست، مفهوم افزايشی جمع را با دانش آموز مرور كنيد.
 با استفاده از انگشتان دست، چوب خط و چوب كبريت، جمع های ساده را با فرزند خود تمرين كنيد.

جمع 
بنويس و بخوان.

1   +   1  =  ................

2   +   2  =  ................

1   +   4  =  ................

2   +   3  =  ................

......... + .........  =  ................ ......... + .........  =  ................

ازد
ی س

تر م
ستوار

ی را ا
 یادگیر

تکرار



 با انجام فعاليت های مشابه سعی شود تا دانش آموز به هدف تمرين های اين صفحه تسلط يابد.24
 جمع با انگشتان را با فرزند خود تمرين و تكرار كنيد.

جمع
مانند نمونه با توجه به عدد داده شده شكل بكش و در جای خالی عدد مناسب بنويس.

مانند نمونه جمع كن و عبارت را بخوان.
مانند نمونه با توجه به عدد داده شده شكل بكش و در جای خالی عدد مناسب بنو

2  + 2 = ......

1  + 2 = ......

2  + 1 = ......

1  + 4 = ......

3  + 2 = ......

2  + 3 = ......

4  + 1 = 5 

1  + 3 = ......

تکرار یادگیری را استوارتر می سازد

2    +   1   =   3 4    +   1   =   .............

3    +   2   =   .............

2    +   2   =   .............

3    +   1   =   .............

1    +   4   =   .............



2525

6



 با استفاده از اشيا و وسايل گوناگون، مفهوم عدد 6 را با دانش آموز تمرين نماييد. 26
 با استفاده از اشيا و وسايل گوناگون شمارش عدد 6 را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 6

هر سنجاقک را به يک نی وصل كن.
هر مورچه را به يک دانه وصل كن.

هر سنجاقک را به 

لذت یادگیری در بازی و تعامل



27  از دانش آموز بخواهيد با استفاده از اشيا گوناگون مجموعه های 6 عضوی بسازد.
 با استفاده از وسايل مختلف، شمارش مجموعه های 6 تايی را با فرزند خود تمرين كنيد.

عدد 6

تعداد شتعداد شكل های سمت چپ را بشمار و از شكل های سمت راست جدا كن.

امل
و تع

زی 
در با

یری 
ت یادگ

لذ





29  از دانش آموز بخواهيد انگشت خود را درگواش زده و عدد 6 را تمرين كند. 
 با استفاده از كاغذ رنگی و با كمک فرزند خود عدد 6 را درست كرده و در دفتر او بچسبانيد.

عدد 6- تقارن

كامل كن و بخوان.
نيمه ی ديگر شكل را رنگ كن.

ك

امل
و تع

زی 
در با

یری 
ت یادگ

لذ



 دسته های نی و وسايل گوناگون 6 تايی را به دانش آموز داده و از او بخواهيد آن ها را بشمارد و عدد آن را بنويسد. 30
 با فرزند خود ساخت مجموعه های 6 تايی را تمرين كنيد)عناصر را بشمارد و عدد را بگويد(.

عدد 6

بشمار و عدد هر يک را بنويس.
تعداد حلزون ها را بشمار و عدد آن را بنويس.

بشمار و عدد هر 

لذت یادگیری در بازی و تعامل




