
 

  < = >))به نام خدا      آموزش مقایسه ی اعداد  

 یکی از ساده ترین روش ها که خودم تجربه کرده ام آموزش مقایسه ی اعداد وجود دارد. به  شیوه های مختلفی برای

 ا شکل های مختلفی در کالس یا مکانی که هستیم به دانش آموز نشان می پردازیم . ابتدو خیلی خوب هم جواب داده 

 توجه داشته باشیم که از او می پرسیم که اکثرا به راحتی جواب می دهند بودن آن یا هم اندازه داده و کمتر یا بیشتر 

 در روشانجام می دهیم . ابتدا مقایسه باید بین دو شی باشد نه چند شی . بعد همین کار را روی تخته و دفتر یا کتاب 

توان  میبرای درک بیشتر از سمت راست هم قبلی ، مقایسه فقط از سمت چپ خوانده می شد اما در روش جدید 

 تا بتوانند در روی هم قرار بگیرند  در ابتدا سعی کنیم شکل ها رو .خواند 

 چنین شکل ها را همراحت تشخیص دهند بعدا شکل ها را مخلوط می کنیم .

 یک با از باال به پایین مقایسه می کنیم و یک بار از چپ و راست .

  )درخت ها کمتر از المپ ها ـ المپ ها بیشتر از درخت ها (      

 

 مهم ترین قسمت کار که  معرفی نمادهاهر گاه دیدیم که تا این جای کار خوب پیشرفت داشته اند شروع می کنیم به 

 طوری که نوک ان برجستهی کشیم می باشد .) روش ها گوناگون است ( تصویر یک پرنده روی تخته یا در دفتر م

 حال می پرسیم درون نوک بیشتر جای می داخل نوک را پر از دانه می کشیم و جلوی نوک کمی دانه .   تر باشد .

 گیرد یا جلوی آن ؟ مطمئنا با دیدن شکل می گویند : درون نوک . حاال یک پرنده دیگر می کشیم که روبروی همان 

   پرنده را پاک می کنیم به جز نوک ها . دو اولی باشد و دانه ها را هم می کشیم . بعد همه ی قسمت های

 با جلوی یک دانه  فقطمی تواند  ه) بر این نکته تاکید می کنیم که این پرنده هر دفع

 نوک ها را تبدیل به نماد کمتری و بیشتری بعد  نوکش بردارد اما درون نوکش دانه های زیادی جای می گیرد (

 ود در طرف دهانه ی نوک فرار می گیرد وعددی که کوچک تر است و می گوییم هر عددی که بزرگتربمی کنیم 

 و مثال های متعددی هم با شکل و هم با عدد می آوریم در ضمن از مثال برای تساوی و نماد تساوی هم جلوی نوک . 

دو نفر است . مثال : زهرا دو چشم دارد و محمد  اعضای بدن مقایسه ی ، بهترین مثال ها برای تساوی  غافل نمانیم .

 هم دو تا . پس زهرا به اندازه ی محمد چشم دارد .) دست ، پا ، گوش ، سر و ...(

کمتری یا بیشتری مهم است اما معرفی و نقش بستن نماد ها در ذهن کودک بسیار مهم است. هر چند که درک مفهوم 

بعضی از دانش آموزان به دوره ی متوسطه هم رسیده اند ولی وقتی می خواهند نماد کمتری یا بیشتری بگذارند به   

  زحمت می افتند .
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