
بسم الله الرحمن الرحیم 
.تقدیم می کند



ریاضییکارگاه آموزشی درس 
چهارمپایه ی 

جلسییه ی سوم

علی حاجی اکبری: ارایه دهنده



َ یییی ا  ییییر  الْلییییِه َ الا ََ َر ا ﴾۱﴿ح  ِإَذا َجییییا
وَ  ِ ی ل  ل  َت الْنیاَس َییدا یا

َ
ي ِدییِن الْلیِه َ َرأ

َواًجیییییییییییییییییییییییییییییییییییا  ا
َ
﴾۲﴿أ

 َ  ََ ی ِد َربِّ حا ِبَحما ه  ِإْریه  َکیَ َسبِّ ِ را ْا یَ  اَ  اسا
﴾۳﴿َتْواًبا



:آ  چه گذشت

دارش

مهارت

شخ یت



:آ  چه گذشت

بازی

( یلم) داس ا 

(پر ژه )  عالیت



رکات بحراری

چالش بوآی کالهی

چالش مکا  آرام

؟: راه کار



بوآی کالهی



مکاری آرام



اهداف آموزشی   ل چهارم ک اب ریاضی
  ل 
چهارم

اردازه گیری طول

بیا  کسر همراه 
 احد

بیا  رسبت

د  مقدار به صورت کسر

اردازه گیری زما 

شنالت ثاریه

محسوس شد  

زما  های گوراگو 

محاسبه ی زما 

شنالت زا یه

اردازه گیری زا یه



  ل د م

  ل چهارم

  ل پنجم

  ل چهارم

  ل ششم

رابطه ی   ل ها



اردازه گیری زا یهزا یه



سیییییییییییر
اردازه گیری

زا یه

ریم دایره ی ش اف
مرحله ی ا ل•

 احد غیراس اردارد
مرحله ی د م•

 احد اس اردارد
مرحله ی سوم•



...اگر می لواهید آماده ی مواجهه با غا ل گیری ها باشید



اگر می لواهید سطل آب سرد ر ی سرتا  لالی 
...رشود



کودک-کودک   مادر-پر ژه های پدر



گزارش ارگیزه بخش در گر ه



:2تمرین 
رشا  دهید مجموع زا یه های در ری یک مثلث

.درجه است180

:1تمرین 
در چه ساع ی زا یه ی بین د  عقربه ی ساعت 

درجه می شود؟75

تمرینات
گر هی



تقویت سیس م ایمنی



عالیق   توارایی های شما



محاسبه ی زما 

به صورت 
دست  رزی

به صورت 
ت ویری به صورت کالمی

رگاه ررگین کماری به سبک های یادگیری



تمرینات
گر هی

:3تمرین 
در یک  یلم یا اریمیشن کوتاه، درقالب مثال هایی

ملموس سه شیوه ی مخ لف بازرمایی زا یه را رشا 
. (موضوع پیش رهادی است(دهید

:4تمرین 
بیا تمرینی طراحی کنید، که دارش آموز را درگیر
کسررسبت د  مقدار از یک کمیت کند؛ به صورت

.یا عدد اعشاری



اهداف آموزشی   ل چهارم ک اب ریاضی
  ل 
پنجم

جد ل ارزش مکاری
جمع   ت ریق 
اعداد اعشاری

به کمک کالم

به کمک شکل

به کمک محور

عدد اعشاری

بازرمایی 
به صورت های مخ لف

گس رده رویسی

عدد مخلوط

بیا  عدد مخلوط

همراه  احد



عدد اعشاریعدد مخلوط



جمع   ت ریق اعداد مخلوط، جد ل ارزش مکاری



تمرینات عدد اعشاری



کودک   -پر ژه های پدر
کودک-مادر



جمع بندی



منابعی برای مطالعه ی بیش تر

نرم افزار جئوجبرا



 یلم آموزش تدریس    یلم آموزشی
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

منابعی برای مطالعه ی بیش تر

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


منابعی برای مطالعه ی بیش تر

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

590196

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


منابعی برای مطالعه ی بیش تر

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

287632

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


الحمدلله رب العالمین


