
»سرآغاز با نام و یاد خدا« 

مجموعه کتاب های مهارت محور

فعالیت های مهارت محور
 ویژه ی دانش آموزان پایه ی دوم دبستان

مؤلف: 
بی بی زکیه حسینی میرک آبادی
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موضوع 18 :  اشکال هندسی  
 اهداف

مهارت در شناخت اشکال هندسی و تشخیص تفاوت ها و شباهت های اشکال هندسی   
تشخیص مفهوم ضلع و گوشه 
تقویت مهارت تفکر خالق 

 18 - 1. نقاشی خالق
با استفاده از شابلون و شکل های مربع، مثلث، دایره و مستطیل نقاشی زیبایی بکش.

 18 - 2.کاردستی خالق
آسمان با کنار هم قرار دادن شکل های هندسی تصاویر زیر را ساخته است.  

حاال تو هم با کاغذ رنگی شکل های هندسی درست کن، سپس با کنار هم قرار 
دادن شکل ها و چسباندن آن ها شکل خالق بساز.

برای درست کردن شکل خود از هر کدام از شکل های هندسی چند تا استفاده کردی؟ جدول را کامل کن.

شش ضلعیپنج ضلعیمثلثمستطیلدایره مربعشکل
تعداد

از چه شکلی کم تر استفاده کرده ای؟

از چه شکلی بیش تر استفاده کرده ای؟
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موضوع 24 :  ساعت نیم و ربع   
 اهداف

درک مفهوم نیم و ربع در ساعت         
مرور همه ی ساعت های نیم و ربع و  یک ربع گذشته و یک ربع مانده

تقویت مهارت حل مسئله ـ تقویت تمرکز و توجه           
 24 - 1. زمان های شبیه به هم  

هر کدام از زمان های شبیه به هم را در جدول زیر ، یک رنگ کن.

ساعت دو و نیمساعت 5 و ربعساعت 7 و نیم

4:457:30ساعت و دو ربع

2:152.30یک ربع مانده به 5

5:156.459:15

یک ربع مانده به 7ساعت 9 و ربع
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موضوع 35 : راهبرد حل مسئله )حل مسئله ی ساده تر(  
 اهداف    

درک مفهوم مسئله و تبدیل مسئله هایی با عددهای بیش تر به مسئله های ساده تر 
تشخیص راه حل مسئله ی اصلی با حل مسئله ی ساده تر 

تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت تفکر خالق
 35- 1. اول مسئله ی ساده تر 

به نظرت اگر بخواهی شکلی درست کنی که 25 گوشه داشته باشد به چند نی نیاز داری؟

برای پاسخ به  این سؤال ابتدا سؤالی ساده تر طرح کن و پاسخ بده سپس پاسخ مسئله را بنویس.

موضوع 36 :  احتمال 
 اهداف

درک مفهوم احتمال و کاربرد احتمال در بازی ها 
تقویت مهارت حل مسئله

  36 - 1. احتمال چه  شکالتی  بیش تر است؟
فرض کن  یک جعبه ی شکالت داشته باشی که داخل آن 21 عدد شکالت است . 4 شکالت شیری ، 5 شکالت 

کاکائویی و 3 شکالت وانیلی و بقیه فندقی است. حاال جمله های زیر را کامل کن.
............. شکالت از ............. شکالت کاکائویی است.

............. شکالت از ............. شکالت شیری است.
............. شکالت از ............. شکالت وانیلی است.

............. شکالت از ............. شکالت فندقی  است.
اگر با چشمان بسته،  یک شکالت از جعبه برداری، احتمال برداشتن چه شکالتی بیش تراست؟

احتمال برداشتن چه شکالتی کم تراست؟
احتمال برداشتن شکالت فندقی چه قدر است؟ 
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موضوع 10: تمیز باش و عزیز باش  
 اهداف      

تقویت مهارت خواندن و درک مطلب
تقویت مهارت تفکر خالق

 10-1. کتاب خوانی 
نام کتاب هایی که موضوع آن ها درباره ی رعایت بهداشت فردی است و مطالعه کرده ای بنویس و به دوستانت معرفی کن.

 10-2. چیستان
یک چیستان با موضوع بهداشت فردی بنویس.

 10-3. کلمات مخالف
از متن درس کلماتی را پیداکن که مخالف آن ها را می دانی. کلمه و مخالف آن را بنویس.

موضوع 11: چوپان درست کار  
 اهداف       

تقویت مهارت زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن(
ایجاد و تقویت روحیه ی درست کاری و روحیه ی امر به معروف

تقویت حافظه ی شنیداری - دیداری
تشخیص عالئم نگارشی ).( و )؟(

تقویت مهارت حل مسئله 
 11-1. عالئم نگارشی

از درس »چوپان درست کار« جمله های پرسشی را پیدا کن و بنویس.
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موضوع 1: زنگ علوم
 اهداف    

تقویت حس کنجکاوی و پرسشگری 
آشنایی با روش جمع آوری اطالعات،  یادداشت برداری، استفاده از حواس پنجگانه 

تقویت مهارت تفکر انتقادي - تقویت مهارت همدلي  
1-1. نگاه کن و یادداشت کن

در طول مسیر خانه تا مدرسه به همه چیز خوب نگاه کن و در دفترت بنویس چه چیزهایی را دیده ای؟ 

1-2. ببین، بشنو، لمس کن، بو کن، بچش، بنویس
به باغچه ی خانه تان برو، چه چیزهایی در باغچه می بینی؟ بنویس.

کنار باغچه بنشین. چشم هایت را ببند و به صداها خوب گوش کن. چه صداهایی را می شنوی؟ بنویس.

چه چیزهایی را در باغچه مي تواني لمس کنی؟ لمس کن. چه احساسی از لمس کردن هر جسم داری؟ )جدول را 
کامل کن.(

توضیحاتسردی گرمی سختی زبرینرمی جسم         احساس 

به آشپزخانه برو. چه بویی احساس می کنی؟ بنویس.

با اجازه ی مادر از غذایی که درست کرده بچش. چه طعم و مزه ای دارد؟ بنویس.


