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 پرسش و پاسخ و قصّه . روش تدریس

 

خوام براتون یک قصّه از واحدها تو سرزمین اعداد بگم . پس با ها، چه طور حال شما. امروز میبچّهسالم سالم  ارائه محتوا

، غیر از خدای مهربان دقّت به این قصّه گوش کنید، چون این آقا مورچه به کمک شما نیاز داره، یکی بود یکی نبود

نه جدید بسازه، برای همین یه روز وسایل خواست برای خودش یه خوای بود که میهیچ کس نبود، یه آقا مورچه

کرد، نگاهی به خودش رو برداشت و شروع کرد به کندن تونل، همین طوری مشغول آواز خوندن بود و حفر می

نقشه کرد، دید ای وای! ای وای! راه رو اشتباه آمده، به همین دلیل دست از کار کشید و اومد باالی زمین که 

سر از خونه دیگری در آورده. گفت ببخشید من رو، من اشتباهی اومدم تو خونة شما، ببینه کجاست؟ دید ای وای 

این جا خونة  کنم.من کجا هستم، اینجا کجاست؟ صاحب خونه گفت نگران نباش، من االن شما را راهنمایی می

بگذارند، و توی ده تا برادر هست که اسمشون میلی متر هست. این خونه قوانینی داره که همه باید بهش احترام 

توانند زندگی کنند، نه کمتر و نه بیشتر. سپس با هم از خانه بیرون آمدند. این خونه، فقط و فقط این ده نفر می

ها شبیه به این جا، همة خونههای شبیه به رو دید، تعجّب کرد. میلی متر بهش گفت: تعجّب نکن! مورچه، خونه

ها سانتی متر هست. و تو هر کدام از این خونه ترام بگذارند. اسم اینهم هست که همه باید به قوانین اینجا اح

 رفتند، یهو تابلویکردند و میها را نگاه میکنند. همین طور که خونهتا میلی متر زندگی می 10ها فقط خونه

 هست، و این جا  رو دیدند. آقای میلی متر خندید و گفت: تعجّب نکن، اسم این محلّه، محلّة متر                 

تا خونه هست، نه کمتر و نه بیشتر. اسم  100قوانینی داره که همه باید به اون احترام بگذارند. تو این محلّه، فقط 

تا خونة شبیه به هم، به  100ها سانتی متر هست. آقا مورچه گفت: چه محلّة با حالی! محلّة متر!!؟ که این خونه

توانند زندگی کنند. مورچه با ها، فقط و فقط ده تا میلی متر میام از این خونهنام سانتی متر داره که تو هر کد

تونید به این آقا مورچه کمک کنید ها میای داشته باشم. بچّهخودش گفت: چه خوب است که منم همچین محلّه

 که چه طور یه محلّة جدید بسازه، که همة این قوانین رو داشته باشه ؟

 

 واحدهای میلی متر و سانتی متر را بداند . هافعالیتارزشیابی و 

 ماکت یا نقاشی محلّة متر را بسازد .

 وسایل مختلف را اندازه بگیرد .
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