
بسم الله الرحمن الرحیم 
تقدیم می کند



ریاضییکارگاه آموزشی درس 
چهارمپایه ی 

جلسییه ی دوم

علی حاجی اکبری: ارائه دهنده



ُیَها َیا 
َ
ا َخلَ أ اُس ِإَنَّ ٍر ْقَنیاُکْم ِمیْن َكَکیالَنَّ

ْنَثییی َو َجَلْلَنییاُکْم 
ُ
َباِئییُلوًبا ُشییو َأ

َ
َل َو ق

ْکییَرَم ُ ِلَتَلییاَرُووا 
َ
ییِه ِإَنَّ أ ْم ِعْنییَد الَلَّ

ْتَقاُکْم 
َ
َه َعلِ ِإَنَّ أ یٌم َخِبیٌر الَلَّ



:آن چه گذشت



تیستوی سبزانگشتی



ته کالس چه خبر است؟



دانش
مهارت
شخصیت

جمع متوازن همه ی عناصر: تلریف زیبایی



بازی
(ویلم) داستان
(پروژه ) ولالیت

قالب های محتوای کالس



کتابسوم اهداف آموزشی وصل 

سوموصل 

تقسیم

تقسیم بر

اعداد یک رقمی

تقسیم بر

اعداد دورقمی

مفهوم بخش پذیری

روابط درستی

تقسیم

مفهوم

بخش پذیری

محاسبات تقریبی

خطای تقریب

محاسبه ی 
حاصل ضرب

ضرب در ده

ضرب در اعداد با ی ان 
صفر

ضرب اعداد

سه رقمی د ر سه رقمی

ضرب اعداد 

دورقمی در دورقمی

روش کالمی

روش تصویری

(مساحتی ) 



ن ات بحرانی

چالش صد من کاغذ

چالش ماشین حساب
(آدم آهنی و شاپرک ) 

ش التیزبان : راه کار



زبان ش التی



کارخانه ی ش الت سازی



روش بانتو و آنچیکارخانه ی ش الت سازی



ضرب

تصویری

مساحت

بانتو و ) کالمی
(آدرین 

یگسترده نویس



اد چگونه ته کالس ایج
می شود؟



چگونه برویم ته کالس؟



غنی سازی با ادبیات



(غول بزرگ مهربان ) غنی سازی با ادبیات



غنی سازی با وقایع مهم



سخنی با شمانمونه ی تمرین



شاگرد کف بازار



شاگرد کف بازار



استاد کاشی کار



تمرینات
گروهی

:2تمرین 
باتولالیتی طراحی کنید، که اوراد را با انجام محاس

.در بستر زندگی روزمره درگیر کندتقریبی 

:3تمرین 
داستانی طراحی کنید که ضرب اعداد دورقمی در 

.دورقمی را محسوس و ملموس کند

:1تمرین 
ام انجییولییالیتی طراحییی کنییید، کییه اوییراد را بییا 

رگیر در بستر زندگی روزمره دضرب و تقسیم
.کند

:4تمرین 
می برداستانی طراحی کنید که تقسیم اعداد دورق

.یک رقمی را محسوس و ملموس کند



زمان میان وعده



ضرب

محاسبات تقریبی
محاسبه ی

حاصل ضرب

(سه رقم در سه رقم ) 

دورقم در دورقم



تقسیم

بر دورقمی

مساحبه هرکس 
قدر...

بر یک رقمی

نفر...بین

روابط درستی 
تقسیم بخش پذیری



منابعی برای مطالعه ی بیش تر

گررررررررر    ا  ی
 یاضری تاا اررای 

آموزشی  شد

https://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1424/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


منابعی برای مطالعه ی بیش تر

گررررررررر    ا  ی
 یاضری تاا اررای 

آموزشی  شد

https://samanketab.roshdmag.ir/fa/news/1424/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


منابعی برای مطالعه ی بیش تر

ایئت  ا  ان



منابعی برای مطالعه ی بیش تر

  یاضیات تانگو 

https://mathkangaroo.ir/


الحمدلله رب اللالمین


