
هبانمهستیبخشبیهمتا
مقدهم:

براســاس يافته هــاي روان شناســي و علــوم تربيتــي، ســال هاي پيــش از دبســتان در رشــد و تربيــت 
ــر،  ــودكان بيش ت ــري ك ــن دوران ، يادگي ــد. در اي ــده اي دارن ــن كنن ــش اساســي و تعيي ــودكان نق ك
ــكوفا  ــد، ش ــف رش ــاي مختل ــا در جنبه ه ــاي آن ه ــود. توانايي ه ــام مي ش ــان تر انج ــريع تر و آس س

ــرد.  ــكل مي گي ــا ش ــخصيت آن ه ــي ش ــاي اصل ــود و پايه ه مي ش
نوآموزاندرریاضیمقطعپیشدبستانیچهچیزهایییادمیگیرند؟

1-آمــوزش مفاهیــم اعــداد و شــمارش:اســاس درس رياضــی، بــر پايــه ی آمــوزش مفهــوم 
اعــداد اســت. پــس اوليــن چيــزی كــه در رياضــی مــورد توجــه قــرار می گيــرد اعــداد اســت. در ايــن 
كتــاب نيــز، ابتــدا مفاهيــم اعــداد آمــوزش داده شــده و در ادامــه بــا شــمارش اعــداد 1 تــا 9 مبحــث 

كامــل می گــردد. در ادامــه در ســال اول دبســتان نوشــتن اعــداد آمــوزش داده می شــود.
ــی: در ايــن مبحــث مفاهيــم خــط، داخــل و خــارج،  ــاده ی هندس ــم س ــوزش مفاهی 2-آم
چــپ و راســت و ...  معرّفــی شــده اســت كــه در ســال اول دبســتان، دانــش آمــوزان آمادگــی آمــوزش 

اشــكال هندســی را داشــته باشــند. 
ــر و  ــزرگ، بيش ت ــم مقايســه ای ماننــد كوچــک  و ب ــه ای:مفاهي ــم مقایس ــوزش مفاهی 3-آم
كم تــر ، پهن تــر و باريک تــر و .. بــه خوبــی بيــان شــده اســت .ايــن مفاهيــم در مقطــع دبســتان بــه 

ــه می شــود. ــوز در نظــر گرفت ــش آم صــورت دانســته های دان
ــی: مفهــوم ترتيــب بــه صــورت ابتدايــی در ايــن كتــاب آمــوزش  ــب منطق ــوزش ترتی 4-آم

ــود. ــه می ش ــه كار گرفت ــی« ب ــوان »الگوياب ــت عن ــتان تح ــال اول دبس ــود و در س داده  می ش



به عالوه هدف اصلی، نوآموز است. او بايد احساس كند خودش می تواند كارهايش را  انجام دهد و 
توانمند است. پس در بخش هايی از كتاب بايد دست به قلم شود و نقاشی بكشد.

 شناخت رنگ ها، بخشی ضمنی است كه در طول كتاب به همراه مفاهيم رياضی مورد توّجه قرار 
گرفته است.

چندویژگیکتاب:

1-کتابمطالبپیشنیازسالاولدبستانراآموزشمیدهد.
2-هدفازتمرینهایهرصفحه،درباالیآنمشّخصشدهاست.

3-جدولارزیابیدرجشدهدرپایانهرمبحث،براساساهدافتعیینشدهاست.
4-درانتهایهرمبحث،یکسؤالترکیبیازآموزههایهمانبخشدرجشدهاست.

كتاب به گونه ای تأليف شده است كه هم قابل استفاده در مراكز پيش دبستانی و مهدكودک ها و 
هم قابل استفاده برای كودكانی است كه هنوز به پيش دبستانی نرسيده اند و يا اين دوره را به همراه 

والدين در منزل می گذرانند.




