
بسم هللا الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



کارگاه آموزشی درس ریاضی 

سومجلســه 

حسینی امامی: ارائه دهنده



(1)وَ الْعَصْرِ 
(2)خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي

إِالَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
حَقِّ الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْ

(3)وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ 



...آنچه گذشت



من کی هستم؟•



:  هیوالی عدد خور
عدد دورقمی
عدد سه رقمی



جمع و تفریق
سه رقمی

مهارت حل جمع سه : سومگام 
رقمی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

ادخترهازجشنبرگزاریبراسواالتیقالبدر
وسایلوهامیوه,هاشیرینتعدادتاخواستیم
.کنندمحاسبهراجشن

فرستادن نامهه از طهرم مه هه و کمها خواسهتن
برای برگزاری جشن از دختران کالس دومی

این هازبعد:مه هروشبهرقمیسهجمعحل
ارجوابمتفاوتهایروشبهمختهفهایگروه
وازآنهاشدمعرفیمه هروش.آوردندبدست
.کنندحلمه هروشبهتاشدخوسته

روند آموزشی

نامه ای از
طرم مه ه



جدول ارزش 
م انی

ش آشنایی با جمع به رو: اولگام 
گهنار

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

زش دیدن فیهم آموزشی گهنار و آشنایی با جدول ار
م انی

گهنار برای کما کردن به مادرش و شمارش
.دکمه ها با یا روش جدید آشنا می شود

حل جمع های مختهف به روش گهنار

روند آموزشی

ماجراهای گهنار 



یمثابهبهمعهم•
هنرمندیا

ریاضی ظرفیهت ایهن را دارد
کههه بههه یهها تههابهوی هنههری 

تبدیل شود
اید شما به عنوان یا معهم ب

توانههههایی ترکیههههب بنههههدی 
موضهههوعات مختههههف را بههها 

شبیه ی دیگر داشته باشید و
چیدمان در یا اثر هنری از
ه موضوعات ریاضهی اسهتفاد

.کنید



طراحان بازی 



خانم ساعت



کسی میدونه اسم من چیه؟



دخترها معهم 
می شوند



آموزشیاهداف•
(درسیکتاببرمبتنی)دانشینکات•
(هپروژ بازی،)مستقیمغیرآموزشهایایده•
ارحضکهپروژهیابازی)کارگاهیفعالیت•

(دهندانجام
تکلیف•
بچهمعمولایراداتواحتمالیهایچالش•

آموزشدرها
پاسخوپرسشوگفتگو•



لعنوان فص
8و 7

آشنایی با مفهوم کسر

آشنایی با  مفهوم احتمال

تآشنایی با مفهوم آمار و تفسیر اطالعا

اهدام 
فرعی

های تقسیم کردن یا ش ل به قسمت
مساوی



:مهارت ها

واحدکامل یادآوری •
مترواحد سانتی متر و میهی یادآوری •
واحدنشان دادن قسمتی از یا •
کسر وعدد مخهوط آمادگی •
مساویش ل به قسمت های تقسیم •
ط اندازه گیری با خمهارت مهارت بصری تقویت •

کش و تقسیم کردن



احتمالاز صفحه های چرخان برای درک مفهوم استفاده •
بازیاحتمال با انجام •
مهارت بصری تقویت •
گیری با خط کش اندازه •
دقیقکردن ش ل به صورت تقریبی و تقسیم •
.  های مساوی در روی ش ل را به نمایش بگذاردقسمت •
.  تا کردن و مهارت تقسیم کردن، کسرهای مساوی را نمایش دهدو با کاغذ•
.  به مهارت تقسیم کردن به قسمت های مساوی برسد•
.کسری بدون نماد کسری آن بنویسدعبارت ،ش لبتواند برای •
. دمساوی تقسیم کنتقریبا ش ل را به قسمت های بزند و بزند، تقریب حدس •
. بتواندآمارگیری و سرشماری نماید•
.  های آماری خود را مقایسه نمایدجامعه •
.بازی، مفهوم احتمال را درک کندبا •
.  و خطا کند، حدس بزندآزمون •
.ب ندصفحه چرخنده برای درک احتمال استفاده بتوانداز •



اریگامیکسر

روند آموزش

برایخوبیبستراریگامی
چهببرایکسرمفهومیادگیری
.هاست

هایمدلدرکاغذکردنتا
تادکنمیکماخوبیبهمختهف

.وندشآشناکسرمفهومباهابچه



ای تا کردن کاغذ شروع خوبی بر1.
.یادگیری مفهوم کسر است

درست کردن ریسه های رنگی 2.
ا بستر خوبی برای آشنایی ب

.مفهوم کسر است



گردونه ی رنگ هالکسر و احتما

آشنایی با مفهوم کسر1.

آشنایی با مفهوم احتمال2.

روندآموزشی



تل درست کردن گردونه ی رنگ با استفاده از مقوا و پاس

ز چرخاندن عقربه و انجام بازی های مختهف مثال بعد ا
دو دور چرخیدن روی چه رنگی احتمال ایستادن دارد؟

روند آموزشی پروژه 



مهارت تا کردن کاغذکسر

آشنایی با مفهوم کسر1.

مهارت تا کردن کاغذ2.

مهارت بیان کسر در قالب 3.
جمهه ی مشخص 

برگزاری جشن 



پروژه        
کاردستی

اریگامی بازی پازلی



اریگامی1.کسر

:مباحث مرتبط با ریاضی

ازه مهارت تقسیم کردن یا مربع به اند1.
های مساوی

مهارت تا کردن کاغذ به صورت مساوی2.

آشنایی با مفهوم کسر3.



بازی ف ری1.کسر

:مباحث مرتبط با ریاضی

ازه مهارت تقسیم کردن یا مربع به اند1.
های مساوی

مهارت کار با خط کش2.

مهارت آشنایی با مفهوم کسر3.



پروژه 
آشپزی

پخت کیا 
مناسبتی

پخت
کیا کدو



کیا کدو

:مباحث مرتبط با ریاضی

درست کردن کیا با دستور کسر1.

تقسیم کردن کیا به قسمت های مساوی 2.

پروژه آشپزی

طرح 
مساله

درست کردن کیا از روی دستور 
لیهنوشته شده و محاسبه میزان مواد او



ن را بچه ها در قالب گروه های چند نفره خودشان محاسبه کردند که کیا شا
.چند قسمت تقسیم کنند

ز خط بعضی ها ا, و هرکدام برای تقسیم کردن روش متفاوتی انتخاب کردند 
.کش کما گرفتند و بعضی با دست 



جشن پخت کیا خانگی به مناسبت

:مباحث مرتبط با ریاضی

درست کردن کیا با دستور کسر1.

تقسیم کردن کیا به قسمت های مساوی 2.

پروژه آشپزی

طرح 
مساله

برای مناسبت های مختهف بستر خوبی
آشپزی بچه هاست



پروژه 
هنر

تسبیح های 
رنگی

ریسه های 
رنگی



درست کردن ریسه های 
رنگی

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمارش1.

تقسیم کاغذ به قسمت های 2.
مساوی

پروژه هنر



مختهفهایریسهکردندرست
متقسبهکاغذکردنتقسیمبا

آنکردنرنگومساویهای

رنگبرایمشخصالگویدادن
قسمت4ازقسمت2مثالکردن
آبی



باهم بسازیم

در قالب گروه های چند نفره یا بازی برای آموزش•
.کسر و احتمال طراحی کنید



:اهدام و مهارت ها
هاو آگاهی اطالعات بردن باال •
و نمودار و آشنایی با انواع نمودارها آمار •
نمودارهاو تفسیر اطالعات آوری جمع •
خطسرشماری با چوب •
و سرشماری اطالعات آوری جمع •
سیر تفافقی ه ستونی و (با نمودار اطالعات نمایش •

از روی نمودار اطالعات 
عددی الگویابی و آمار •
نمودارها•
ایبرای بیان نمودار دایره مقایسه آمادگی •
خطبا چوب سرشماری •
تبدیل نماد چوب خط به آمار و ارقام •
اطالعاتآوری جمع •
روی نمودار به صورت اطالعات نشان دادن •

تصویری
از روی نمودار تصویریتفسیر اطالعات •



خود ارزیابی

ی ی از زیرساخت های مهم کالس دوم پرکردن روزانه برگه ارزیابی



بررسی برگه ها آخر هرماه و شمردن خانه های رنگی



چه هاکشیدن نمودار برای بررسی عمه رد ماهانه توسط ب



آمارهای 
خنده دار

:آموزش آمار با مفاهیم خنده دار •
ه برای شروع آمار های جالبی را برای بچ•

ها خواندم
مثال تعداد بوس های بچه ها در فصل •

.دفروردین بیشتر از فصل پاییز بو
تعداد غذاهای خورده شد در جشن •
تعداد بوق های زده شد در خیابان•
تعداد گریه های نوزادان در بیمارستان•
تعداد جیغ های بچه ها اول سال با زمانی•

.که غافهگیر می شدند



بازی
داد نوشتن آمار تع: شروع با موضوع های مورد عالقه ی بچه ها 
اعضای فامیل به صورت چوب خط در جدول

روند آموزشی



نمودار فامیهیساعت

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

مشخص کردن تعداد اعضای روی نمودار ستونی

نوشتن اعضای فامیل

تعداد, با موضوعات مختهف مثل تعداد دوستان
.نمودار طراحی کرد... کتاب ها و

نمودار ستونی



آمار درخت ها و خانه هانمودار

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

درخت150چالش نشان دادن آمار روی نمودار مثال 
خانه 210و 

اعالم آمار تعداد درخت ها و خانه ها

معرفی نمودار تصویری  به عنوان راه حهی برای
10نشان دادن آمار های باالر از 

نمودار تصویری



باهم بسازیم

در قالب گروه های چند نفره یا بازی برای آموزش•
.طراحی کنید( ستونی و تصویری ) نمودار 



نکات بحرانی

مجازی بودن آموزش: چالش اول

جمع بندی



صورتبهمتفاوتهایسوالقالبدرمطالبمرور•

آنالینکالسقالبهادربچهبافردیوگروهی

مناسبتیکاردستیوآشپزیهایپروژهانجام•

•



جمع بندی
بهمختهفهایمهارتیادگیری•

تواناییتامی ندکمامربی
.اشدبداشتهآموزشبرایبیشتری

...وخیاطی,آشپزی,هنر,اریگامی•
ندهستکاربردیومفیدبسترهای

رییادگیبرایباالییظرفیتکه
.دارندمحورپروژه

جایگاهدرهابچهگرفتنقرار•
ایبرخوبیبسیارظرفیتمربی

وانگیزهوداردیادگیریوآموزش
قابلمیزانبهراهابچهیعالقه

.بردمیباالتوجهی



www.chamraniha.com

چمدان دختران کالس دومی
https://ble.ir/chamedan_2

(بازی و قصه)باقچه
https://ble.ir/ba_gh_che

(راهنمایی و مشاوره چمرانی)راهچه 
https://ble.ir/rah_che

سایت و کانال
کاربردی

نرم افزار طاقچه
www.taaghche.com

http://www.chamraniha.com/
https://ble.ir/chamedan_2
https://ble.ir/ba_gh_che


مجموعه کتاب های خانم شارلوت

ته کالس ردیف اخر صندلی آخر

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن

(3و2و1)ریاضی خیهی خیهی بامزه
انتشارات .شیدا رنجبر.لوراآوردک

بافرزندان

بازی های ) کتاب بزرگ بازی
.مناسب داخل و خارج از خانه

(انتشارات صابرین.دبرا وایز
بازی برای حضورذهن101

ترجمه حسین.آلیسون بارتل)
رینانتشارات صاب(.فدایی حسین

.زمین ما و آنچه در آن است
.انخانم سیمین  بازرگنویسنده 

کتاب راهنمای معهم ریاضی دوم دبستان
دوم دبستاندرسی ریاضی کتاب 



(خاصهایبچهبارفتاردرستروش)قراربیبرام•

وبازیکردنبچگیحقباهوشهایبچه,باهوشکودکانپروریفرزند)gifftedبااستعداد•
(.دارند

(خیالدنیایبهسفروهابچهبرایآرزوورویاداشتناهمیت)مهربانبزرگغول•

راستایدرمحورپروژهآموزش.استآشپزیعاشقکهایساله12بچهپسرabe))آبه•
(خالقیادگیریووآشپزی

وهاژگیویپذیرفتن,نفسبهاعتمادقدرتوکودکانهتخهیهایباآشنایی)wonderاعجوبه•
(نوادهخااعضایبینگرمفضای,دارندمتفاوتآدمهایبارفتارطرز,هابچهوخودهایضعف

مفیهمِ خوب ببینی



الحمدلله رب العالمین


