
بسم هللا الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



ریاضااارآموزشااار  ر  کارگاااا  
چهارمپایه ی 

اولجلسااه 

علر حاجر اکبری: ارایه  هند 



وَاوَس ِ  وَمِنْ آيَاتِهِِ ََْْه ا س ََّها
مَلِ ا ْ وَس ْههرَضْ ِ وَسَْلَِْههاَا سَ َّْههِ

ا ٍ  َآيَهذَ ِكَ إِنَا فِي وَسَ ْوَسنِ ا ْ 
 ِْْعَا ِوِينَ



نحوهیمواجهه
بااینکارگاه



ارایهدهنددهی
ایدددددددددددددن
کدددددددددد  

کیست؟

مسئلهیاصلیاو
چیست؟



علددددددددددددی دددددددددددداجیاک  ی 
معلمچهارساله



ایجادزی ایی: مسئلهیاصلیاو



تیستویس زانگشتی



دانش
مهارت
شخصیت

جمعمتوازنهمهیعناص : تع یفزی ایی



محتددوایایددن
شدام  کارگاه
چددددددهچیزی

است؟



اهافآموزشیفص اولکتاب

فص اول

مع فیمیلیون

نوشتناعادتاده-خوانن
رقم

اعاد
ملمو -محسو 

-ماشینورودی
خ وجی الگو

ادامهدادن
الگوهایم تنی

تقسیم-ب ض ب

یافتنقانون
کلیالگو

عدنویسی

نوشتناعادتاشش-خوانن
رقم

اعاد
ملمو -محسو 



اهافآموزشیفص دومکتاب

فص دوم

ض بعددرکس 

ض بعددرکس 
(کوچکت ازوا ) 

تساویکس ها

نوشتنکس هایمساویبا
یککس 

مقایسهیکس ها

تف یقکس ها-جمع

تف یقکس -جمع
بامخ جمساوی

شناختکس ها

مفهوموا درکس 
گسسته-پیوسته

عدمخلوط



بازی
(فیلم) داستان

(پ وژه) فعالیت

قالبهایمحتوایک  



گفتوگو: فعالیتنمونهایازیک



فعالیتنمونهایازیک



فعالیتنمونهایازیک

چ تکهمحورپول



(فیلم) نمونهایازداستان



نموندددهای
ازیدددددک
: فعالیددت
گفتوگو



فعالیتنمونهایازیک



فعالیتنمونهایازیک



کجامیتوانیمالگوهارامشاههکنیم؟

چگونهفعالیتط ا یکنیم؟



(فیلم) نمونهایازداستان



بازینمونهایازیک



فعالیتنمونهایازیک



تمرینات
گروهی

:2تمرین 
نیداستانی طراحی کنید، که محورش الگویی مبت

.بر ضرب یا تقسیم باشد

:3تمرین 
فعالیتی طراحی کنید، که کاالیی را بسته بندی
کنند و مقدارش را با توجه به واحد، به صورت 

.کسر بیان کنند

:1تمرین 
د فعالیتی طراحی کنیدد، کده افدراد را بدا ا ددا

.درگیر و ا داد را برایشان ملموس کند



محتددوایایددن
راکارگدددددداه

چگونددهارایدده
دهیم؟



رفعاشکال

آزمون

ارایهی
محتوای
آموزشی

محتدددددددددددددددددددددددوایایدددددددددددددددددددددددن
کارگاهراچگونهارایهدهیم؟



آيا مي َهوسیي  
فرزنهههنمان  ض 
ِ ی سهوو   یو
و سبعهها  ض ههن 
ِ کمن، يا سين که
فقههههههههههه 
َوسنههههههنن و 
نو هههههههلن ضس

بياموز ؟



کهههههههههنسو ضس مي َهههههههههوسیي ؟
ِ ی باسهههههوس  يك بعهههههنی نابغههههه

سنَّان ملعا ل ملوسزن چمنبعنی؟

سنلخابي مه 



نکات بحرانی

ا داد انتزا ی ا داد بسیار بزرگ، 
زبان شکالتی: راه کار

(ملموس کردن ) 

الگوها، انتزا ی قوانین 
باکتریاییزبان : راه کار

(ملموس کردن ) 

تشخیص واحد،
بربری و تخم مرغزبان : راه کار

(ملموس کردن ) 



ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

...سگر



ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

سعهههههههههنس  
ز  هههان سني

 ض زنهههههنگي 
جانوضسن



ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

ِ ی مجووعههههه
ِ جْنی سهههههه
ضياضهههههههيا 
َيْي َيْههههي

بامزه



ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

https://we
b.bale.ai/#
/im/g1656

590196

https://web.bale.ai/#/im/g1656590196


ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

https://we
b.bale.ai/#
/im/g1226

287632

https://web.bale.ai/#/im/g1226287632


آموزشیفیلم آموزش تدریس و فیلم 
https://www.roshd.ir/04/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-

%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-
%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

https://www.roshd.ir/04/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C


!مجمو ه ی کی می گه ریاضی سخته؟
https://www.telewebion.com/program/a

ll-episodes/63096

ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

https://www.telewebion.com/program/all-episodes/63096


سایت کانون
http://www.kanoon.ir/Public/Lesson?gc=

43&crs=4303

ِ ی بيش تر ممابعي برسی موا ع

http://www.kanoon.ir/Public/Lesson?gc=43&crs=4303


الحمدلله رب العالمین


