
 

 

 دست عنوان با تجربه زنگ اب هستیم بزرگواران شما خدمت در  عزیز همکاران همه خدمت سالم عرض و خدا یاد و نام با

 ریاضی کتاب اول فصل ورزی

 که همکارانی بقیه با ادامه و هست من با بحث این شروع فقط و دداری رو کالسی کار از قسمت این تجربه همه عزیز همکاران

 .ببرند کافی بهره عزیزان شما تجارب از همکاران بقیه  تا بگذارند بقیه اختیار در را خود تجربه ددارن تمایل

 کالمی آموز دانش.۱

 تصویری آموز دانش .۲

 ورز دست آموز دانش.۳

 

 .هست ورز دست آموز دانش هم ما امروز بحث

 مطلب که دارد نیاز آموز دانش نوع این ندنمیگیر یاد رو مطلب میدهد توضیح سرکالس معلم چه هر آموزان دانش از خیلی

 مبحث  مناسب ورزی دست یه داره که مهارتی و فن با معلم اینجا دراین که هست ورز دست آموز دانش این بگیره یاد تا کنه لمس رو

 .گیرد می یاد را مطلب راحت آموز دانش ورزی دست این انجام با گیرد می بکار آموز دانش این برای را درسی

 



 

 آموزان دانش این با کار که بینید می هم وقتا بعضی نیست مناسب کالس آموزان دانش تمام برای ورزی دست قسمت این

 دانش پس هست، ورز دست آموزان دانش مختص فقط کار این گفتیم هست، کالس زمان کردن تلف وقت فقط ندارد،و ای نتیجه هیچ

 را آنها دندارن ورزی دست کار انجام به عالقه اگر  معلم شفاهی تدریس هنگام دگرفتن یاد را مطلب که تصویری و کالمی آموزان

 .نکنید کار این به مجبور

 .بشیم فصل بحث وارد حاال

 ورزی دست به تونید می مرغ تخم شانه و کبریت چوب و حبوبات از استفاده با که دهستن عددی الگوهای اول فصل اول بحث

 استفاده همکاران بقیه تادبزارن اشتراک به امیدوارم که ددارن هم این از بهتر های ورزی دست همکاران بعضی البته بپردازید بحث این

 .دکنن

 ��� همکاران بعضی ورزی دست از هایی نمونه

 

 

 

 الگویابی ورزی دست

 



 

 

 الگو ساخت برای مدرسه در موجود آموزشی ابزار دیگر یا کبریت چوب از استفاده با ورزی دست

 

 بقیه تا بگذارید اشتراک به دداری بحث این از های نمونه اگر هم همکاران شما امیدوارم کردم آماده که نمونه چند این

 ��د کنن استفاده هم همکاران

 

 فرد و زوج اعداد تونل برای همکاران از یکی ورزی دست نمونه هم این

 

 



 

 تشخیص بتونه خوب رو آنها مرتبه و اعداد،طبقه مکانی ارزش باید آموز دانش که نویسی عدد یادآوری فصل دوم بحث

 ارزش ومرتبه طبقه ششمی کالس آموز دانش این دبگی شاید عزیز همکاران ،بله چه یعنی اعداد مکانی ارزش و چیه طبقه که بدهد

 ، ومرتبه طبقه فرق که آموزانی دانش  دهستن متاسفانه ،ولی بگذریم قسمت این از راحت و گرفته یاد قبل سالهای رو اعداد مکانی

 ���قسمت این ورزی دست نمونه هم این نشید رد بحث این از ساده پس دهند تشخیص توانند نمی رو طبقه هر در عدد مکانی ارزش

 

 ��� همکاران از نمونه چند هم نویسی عدد قسمت این ورزی دست

 

 

 مکانی ارزش جدول ورزی دست

 

 کنه درک رو مطلب تونه می راحت آموز دانش دهستن عالی واقعا هاورزی دست این

 

 ورزی دست قسمت این تدریس همراه که ببینید رو داودی آقای تدریس فیلم قسمت این در پذیری بخش بحث سراغ بریم

 )فیلم مربوطه در آرشیو ریاضی تاالر ششم موجود است.( .ددادن ارائه هم مناسب

 

 شون مدرسه که همکارانی برای البته کنیم استفاده مدرسه های پله از کار این برای میتونیم  صحیح اعداد قسمت سراغ بریم

 برای دهستن دوم طبقه در اگر مثالً بدهند انجام رو کار این و دببرن کالس از بیرون رو  آموزان دانش دمیتونن راحت هست طبقه چند

 رو همکف  بود زمینی زیر طبقه اگر مبدأ هم دوم طبقه و منفی اعداد اول طبقه به رفتن برای و میشوند مثبت اعداد سه طبقه به رفتن

 . بود خواهد بهتر خیلی دهیم قرار مبدأ

 

 



 

 ��� همکاران توسط بحث این  شده ارائه ورزی دست

 صحیح اعداد تدریس برای ورزی دست

🌾🌹🌾🌹🌾🌹🌾🌹🌾🌹🌾🌹 

 اعداد ی پله راه

 .هستند آمدن پایین معنی به منفی عددهای و رفتن باال معنای به مثبت اعداد بازی این در

 A 4 کاغذ روی چسبوندم و کردم درست تایی۱1 پله یک رنگی کاغذ با

 نفره دو بازی برای ساختم ای فرفره هم قرقره یک و میخ و دیگه کاغذرنگیهای با

 ... و چینه یا اسمارتیز مثل باشه دستمون دم هرچی یا داریم الزم هم رنگی مهره دوتا

 روی فلش بچرخانند را فرفره نوبت به و.بایستند صفر پله روی باید بازیکن دو هر بازی شروع در کردیم حاضر رو همه وقتی

 پایین منفی با باال مثبتها با.نمیکنند حرکتی هیچ داد نشان را صفر فرفره اگر میبرند پایین باال اندازه همون وایساد عددی هر

 . است برنده رسید ها پله باالی به که نفری اولین.میروند

 

 صحیح اعداد برای نقاشی صورت به همکاران از یکی ورزی دست

 



 

 

 ارسالی خانم نوروزی

 

 کالسم مکانی ارزش ورزی دست:قنبرپورارسالی 

 

 خانم شکوهی نیاارسالی  ،مختلف اعداد در ۱11 از کمتر مضارب یافتن برای مناسب ورزی دست

 پذیری بخش آموزش مضرب، آموزش



 

 

 ارسالی همکار، مکانی ارزش جدول مشهور ورزی دست

 نصب کالس در تخته کنار در و تهیه میلیارد مرتبه تا درسی، کتاب نویسی عدد درس فعالیت اولین مطابق شود می پیشنهاد

 .شود

 هستند عملکردی تکالیف و ریاضی های بازی و ورزی دست ی زمینه در آموزشی های ایده از سرشار زیر، کتابهای)همکار(

 :کند آماده مفید آموزشی محصول یک آموزان، دانش سطح و پایه به توجه با بازیها تغییر و سازی بومی قدری با میتواند دانا، معلم که

 مریخی ریاضیات((۱

 تاک تیک(۲

 چینی معمای(۳

 واقعی زندگی در ریاضی(4

 ابتدایی ریاضی آموزشی های فعالیت(1

 راهنمایی ریاضی آموزشی های فعالیت(6

 عالمیان دکتر ورزی دست و بازی(7

 ریاضی به فرزند کردن عالقمند برای روش 11(8

 ۱ آموزشی و علمی های سرگرمی(9

 ۲ آموزشی و علمی های سرگرمی(۱1

 آموزشی بازیهای طریق از ریاضی مفاهیم درک(۱۱



 

 

 ارسالی همکار

 

 

 ضعیفمم خیلی های بچه بود عالی و خوب خیلی و کالسم واسه میکردم درست همه و اعشارش با کامل رو این من)همکار(

  دمیچسبوندن میزاشون روی و میکردن درست رو کوچیکش

 بود عالی خیلی

 

 


