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کپیبرداري و تكثیر هر قسمت از کتاب بدون اجازه کتبی از کانون ریاضیدانان زمان پیگرد قانونی دارد.

پیشگفتار
گستردگی و تعمیق دانش ریاضی از سویی و کاربرد وسیع آن در سایر علوم به حدي است که این علم مادر همه
علوم لقب گرفته است .وسعت کاربرد این دانش در علوم مختلف ازجمله علوم مهندسی ،علوم کشاورزي ،علوم انسانی،
علوم پزشکی ،علوم کامپیوتر و … بر اهمیت فراگیري آن از سوي دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان میافزاید.
البته یادگیري ریاضیات را میتوان به دو منظور خالصه کرد .ضمن تحقق اهداف کاربردي آن و رفع نیازهاي زندگی
روزمره ،باعث پرورش تواناییهاي ذهنی ،تقویت قدرت تفکر منطقی ،ایجاد و تقویت نظام فکري ،افزایش قدرت
طبقهبندي مفاهیم و آموختههاي علمی و خالصه تقویت قدرت برنامهریزي در همهي امور میگردد.
یکی از ابزارهاي قدرتمند براي تفهیم مفاهیم ریاضیات ،استفاده از منابع آموزشی کمک درسی با نگاهی جدید
میباشد .کانون ریاضیدانان زمان بهعنوان جامعترین مرکز تخصصی آموزش ،نشر و گسترش علم ریاضی ،و با هدف
ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی براي عموم و با ارائهي روشهاي نوین آموزشی ،اقدام به تألیف و چاپ  8عنوان
کتاب کمک درسی در کلیهي مقاطع تحصیلی نموده است .عناوین و توضیحات این کتابها به شرح زیر است:
 )1مجموعه کتابهاي «تابستانه» :این کتابها در کلیهي مقاطع تحصیلی تألیف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در
قالب درسنامهي مختصر ولی بسیار مفید و آموزنده به همراه نکات کلیدي ،با رویکرد مروري بر گذشته و چشماندازي
به آینده (بخشی مربوط به مطالب سالهاي تحصیلی گذشته و بخشی نیز مربوط به سال تحصیلی آینده) است.
پیشنهاد میگردد این کتابها در فصل تابستان مطالعه شوند.
 )2مجموعه کتابهاي «مقدماتی» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تألیف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها در قالب درسنامهي بسیار کامل همراه با آموزش دقیق مفاهیم ریاضی در سطح مقدماتی براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کلیدي در
جهت تکمیل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پیشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصیلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.
 )3مجموعه کتابهاي «پیشرفته» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تألیف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها در قالب درسنامهي بسیار کامل همراه با آموزش دقیق مفاهیم ریاضی در سطح پیشرفته و گسترده در ادامهي
مطالب کتابهاي مقدماتی ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کلیدي در جهت
تکمیل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پیشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصیلی و
همراه با کتاب درسی و کتاب مقدماتی مطالعه شوند.
 )4مجموعه کتابهاي «جامع» :این کتابها در مقطع متوسطه دوم تألیف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در قالب
درسنامهي بسیار کامل همراه با آموزش دقیق مفاهیم ریاضی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته همراه با پاسخ
تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کلیدي در جهت تکمیل مطالب و سؤاالت تشریحی و چهارگزینهاي بدون پاسخ در پایان
هر فصل است .پیشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصیلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.

 )5مجموعه کتابهاي «تیزهوشان» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول جهت آمادگی دانشآموزان
پایهي ششم ابتدایی و پایهي نهم متوسطه اول براي آزمون ورودي مدارس تیزهوشان ،نمونه دولتی و برتر کشور در
قالب درسنامهي تستی همراه با نکات کلیدي و کاربردي در حل تستها و سؤاالت چهارگزینهاي با عنوان سنجش و
ارزشیابی ( )1و ( )2به تألیف و چاپ رسیدهاند .مطالعهي این کتابها به دانشآموزان پایههاي پنجم و ششم در مقطع
ابتدایی و دانشآموزان پایههاي هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول پیشنهاد میگردد.
 )6مجموعه کتابهاي «موضوعی» :این کتابها بیشتر جنبهي تخصصی مباحث ریاضی مقطع متوسطه دوم
(دبیرستان) را دارند و شامل درسنامهي کامل ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،نکات مهم و کاربردي
در جهت تکمیل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل میباشند .این کتابها اطالعات دانشآموزان را در
مباحث مختلف ریاضی مقطع دبیرستان افزایش میدهند و باعث تقویت علمی آنها در درس ریاضی و رفع ضعفهاي
آنها میشوند.
 )7مجموعه کتابهاي «یکی من ،یکی تو» :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تألیف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که یک سؤال همراه با روش حل (یکی من) توسط مؤلف طراحی شده و به دنبال آن،
یک سؤال بدون حل (یکی تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤاالت «یکی من» و «یکی تو» تقریباً مشابه یکدیگر
هستند و طراحی آنها کامالً هوشمندانه و هدفمند است .پیشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصیلی و
بهویژه در ایام امتحانات مطالعه شوند.
 )8مجموعه کتابهاي «تفکر ،تمرین ،تسلط» :این کتابها در کلیهي مقاطع تحصیلی تألیف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که هر فصل از کتاب شامل سه بخش تفکر ،تمرین و تسلط میباشد .در بخش
«تفکر» مفاهیم مورد نیاز فصل و همچنین انتظاراتی که از دانشآموز میرود ،بهصورت مختصر و مفید بیان شده است؛
در بخش «تمرین» نمونه سؤاالت امتحانی متنوعی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته (براي مقاطع ابتدایی و متوسطه
اول) و در دو شکل تشریحی و چهارگزینهاي (براي مقطع متوسطه دوم) در اختیار دانشآموز قرار میگیرد و در بخش
«تسلط» جهت سنجش و ارزشیابی دانشآموز ،آزمونی از آن فصل بهعمل میآید .پیشنهاد میگردد این کتابها همراه
با کتابهاي مقدماتی و پیشرفته مطالعه شوند.
امید است معلمین و مدرسین گرامی و همچنین دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان عزیز ،پس از مطالعهي
کتابهاي کانون ،نظرات و پیشنهادات خود را منعکس نموده و ما را در ادامهي راه یاري نمایند.
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است .در این راستا ،داشتن منبع مناسب براي یادگیري و درك بیشتر و همچنین نمونه سؤاالت مناسب و متنوع
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تکمیل کتابهاي زنجیروار آن (تابستانه  مقدماتی  پیشرفته) که متناسب با مفاهیم و مطالب کتاب درسی
ریاضی اول ابتدایی است ،همراه با آموزش دقیق مفاهیم ریاضی به شرح زیر گردآوري شده است:
تدریس در سطح مقدماتی با روشی کالسیک و دستهبندي و تشریح کامل مطالب
ارائهي نکات مهم و کلیدي در جهت تکمیل مطالب
ارائهي مثالهاي متنوع همراه با حل تشریحی
تمرینهاي پایان هر فصل
امید است این کتاب ،کمک شایانی به موفقیت همهي معلمین گرامی و دانشآموزان عزیز بنماید.
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 بخش اول

«»1

راهنما :درسنامه را همراه با مثالها و جواب آنها برای دانشآموز توضیح دهید.
شمارش اشیاء تا  - 5تشخیص تفاوتها و شباهتها و شمردن شکلهای مثل هم:
برای شمارش چند شئ ،سه موضوع اهمیت دارد:
 -1شمارش با عدد  1شروع میشود و به ترتیب ادامه پیدا میکند.
 -2هر شئ فقط یکبار شمرده میشود.
 -3عدد آخر ،تعداد اشیاء را نشان میدهد.
 :1تعداد شکلهای مثل هم را بشمار و بگو.

در این مثال ،دانشآموز میبایست تعداد اشیاء تا  5را به درستی بشمارد و بیان کند .در کادر باال 2 ،تا ماهی 3 ،تا
موز 4 ،تا ستاره 4 ،تا سیب و  1جوجه وجود دارد که دانشآموز باید پس از شمارش شکلهای مثل هم ،تعداد آنها را بیان
کند.
 :2در هر دسته ،شکلهای مثل هم را رنگ بزن.

«»2
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در این مثال ،دانشآموز میبایست شکلهای مثل هم را تشخیص دهد و آنها را رنگ کند.

شمارش شکلهای هندسی  -شناخت اولیهی شکلهای هندسی و بیان شباهتها و تفاوتهای آنها:
 :3به کادر زیر نگاه کن و به تعداد هر شکل ،خانهی مقابل آن را رنگ کن .تعداد کدام شکل بیشتر است؟

در این مثال ،از دانشآموز بخواهید که خصوصیات شکلهای داخل کادر را بیان کند .مثالً بگوید که مثلث
بهصورت سه گوش ،دایره بهصورت گردی ،مستطیل و مربع بهصورت چهارگوش و پنجضلعی بهصورت پنج گوش است .پس از
بیان خصوصیات این شکلها ،تعداد هر شکل را بشمارد و به همان اندازه ،خانهی مقابل آن را رنگ کند .هر ردیف که تعداد
خانههای رنگی بیشتری داشته باشد ،بزرگتر است .با توجه به جدولِ کامل شده ،تعداد مربعها بیشتر است.

 بخش اول

«»3

پیدا کردن رابطهی بین شکلهای یک الگو:
 :4الگوی شکلها را با رنگ کردن خانهها نشان بده.

در این مثال ،از دانشآموز بخواهید که رابطهی بین شکلها در الگوی داده شده را توضیح دهد؛ سپس با توجه به
آن ،خانهها را رنگ کند.

تشخیص دستهای که الگوی مشخصی بین شکلهای آن وجود دارد:
 :5در هر ردیف ،کدام دسته از شکلها الگوی مشخصی دارد؟ دور آن خط بکش.

ریاضی اول ابتدایی  /مقدماتی 

«»4

در این مثال ،هدف درک عمیق الگوها است نه ادامه دادن الگوها .لذا دانشآموز باید با دقت در شکلهای هر
ردیف ،شکلهایی که دارای نظم و الگوی مشخص هستند را پیدا کند.

 :6دستهای که الگوی مشخصی دارد را پیدا کن و عالمت  بزن؛ سپس به همان ترتیب شکلها را رنگ کن.

در این مثال ،دانشآموز با تشخیص الگوی منظم ،میتواند شکلها را به همان نظمی که در الگو وجود دارد ،رنگ
کند.



 بخش اول

«»5

شمارش تا عدد  5و برقراری تناظر یکبهیک بین دو دسته:
 :7دستههایی که تعداد شکلهایشان مثل هم است را با خطکش به هم وصل کن.

در این مثال ،دانشآموز ابتدا باید با شمردن سریع ،تعداد شکلهای هر دسته را بگوید و با تشخیص تساویِ تعداد
شکلهای یک دسته از ستون سمت چپ و یک دسته از ستون سمت راست ،تناظر یکبهیک بین دستهها برقرار کند .سپس
با استفاده از ابزار خطکش ،شکلهایی که بین آنها تناظر یکبهیک وجود دارد را به هم وصل کند.

ریاضی اول ابتدایی  /مقدماتی 

«»6

نمایشهای مختلف یک عدد با استفاده از انگشتان دست:
 :8در هر ردیف ،دستهای که تعداد شکلهایش به اندازهی انگشتها است را رنگ کن.

در این مثال ،دانشآموز با تشخیص عددی که دست نشان میدهد ،میتواند دستهای که تعداد شکلهایش با آن
عدد مساوی است را پیدا کند.

 :9رنگ کردن شکلها را به همان ترتیب ادامه بده.

در این مثال ،دانشآموز با درک رابطهی بین شکلهای الگو و ادامه دادن آن ،میتواند شکلها را کامل کند.

 بخش اول

«»7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راهنما :ابتدا توضیحات الزم را در خصوص هر سؤال برای دانشآموز بدهید؛ سپس از او بخواهید که آن را حل کند.
 -1به کادر زیر نگاه کن و به تعداد هر شکل ،از گردیها رنگ کن.

 -2دور دستهای که الگوی مشخصی دارد خط بکش و شکلها را به همان ترتیب رنگ کن.

دانشآموزان عزیز ،برای حل تمرینهای بیشتر میتوانید به کتاب «تفکر ،تمرین ،تسلط» مراجعه نمایید.

