


کارگاه آموزشی درس ریاضی
99تیرماه –پایه سوم 

جلسه دوم

سید محمدصادق رضوی: ارائه دهنده





مرور جلسه گذشته •
آموزشی اهداف •
(مبتنی بر کتاب درسی) دانشی نکات •
بررسی فعالیت های انجام شده•
بازی: بخش عملی •
چالش های احتمالی•
منابع•
پرسش و پاسخ•

سرفصل های این جلسه



:عنوان فصل اول
الگوها
رنگ سبز



:عنوان فصل زیر

عدد های 
چهار رقمی

فصل آبی



:عنوان فصل ششم

جمع و تفریق
گل ماشی رنگ



مربی 
به مثابه آشپز



پروژه بلندمدت
شهرسازی



ماکت : مرحله اول 
تیحجمی با وسایل بازیاف

نقشه کشی: مرحله دوم 
با محدودیت کم



مقیاس در : مرحله سوم 
نقشه و احجام

ساخت : مرحله چهارم 
رمحله و جزئیات بیشت



چطور ماهر شویم ؟
در نگرش کل به جزء

تومان9600پنیر   
تومان 6400خامه  
تومان8250مربا  

تومان7800سیب   
...و

انی محلمان ، بهترین ریاضی د( قدیم)بقال 
که دیده ام



نوشتن لیست خرید . 1

اجناسخواندن قیمت روی . 2

مت مقایسه قیمت ها و تشخیص قی. 3
کمتر

توجه به تاریخ تولید و انقضا. 4

محاسبه قیمت نهایی. 4

ومان ت) کارت کشیدن ،تبدیل واحد. 5
(  به ریال 

فعالیت هایی برای خرید: بستر ها 



خرید و فروش  : بستر ها 



قیمت تمام شده•خرید و فروش : بستر ها 
سود•
قیمت نهایی•
فروش کل•
سود کل•



:مهارت های مورد توجه در ریاضی سوم دبستان
مهارت شمارش•
مهارت اندازه گیری و استفاده از واحد های استاندارد•
مهارت تخمین و تقریب عددی•
مهارت محاسبات عددی و عملیات ذهنی•
مهارت الگویابی•
مهارت استفاده از نمودار•
مهارت حدسیه سازی•
مهارت استدالل•
مهارت در ریاضی مالی•
مهارت حل مساله•



مساله مرغ 
ها و گاو ها

یارمحمد ، به خاطر دارد 
54حیواناتش در مزرعه ، 

!پا دارند 122سر و 

او چند مرغ و چند 
گاو دارد ؟



:راهبرد های حل مساله

رسم شکل •
الگوسازی و سازمان دهی داده ها •
حدس و آزمایش •
ترمساله به زیر مساله و مسائل سادهتبدیل •
حذف حالت های نا مطلوب•



سخنی با معلم

:ازشاخص های مورد توجّه در کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی عبارت اند
حلّ مسئلهدانش آموزان در تواناییبردن باال •
آموزشیدر فعّالیت های راهبرد حلّ مسئله از استفاده •
دانش آموز در یادگیری مفاهیم ریاضینقش فعّال توجّه به •
و خواندنمهارت های نوشتنو ارتقای توانایی ارتباط کالمی و عینیتوجّه به •
دانش آموزان و سبک های یادگیری آن هاتفاوت های فردیبه توجّه •
ی مثال ها و نمونه هایی از کاربرد ریاضی در زندگی روزمرهارائه •

.داردفصلهشت ریاضی سوم ، کتاب 
درسچهار  شامل  آن فصلهر 

استحلّ مسئله یک بخش و
.که راهبردهای حلّ مسئله را آموزش می دهد





:عنوان فصل سوم
عدد های کسری

بنفش

حل مساله با : هدف 
راهبرد رسم شکل



اهداف دانشی

مفهوم 
نصف کردن

قطعات
مساوی

آشنایی با 
نماد کسر

مفهوم واحد و 
عدد مخلوط

آشنایی با 
زاویه













مساله مرغ 
ها و گاو ها

یارمحمد ، به خاطر دارد 
22حیواناتش در مزرعه ، 

!پا دارند 56سر و 

او چند مرغ و چند 
گاو دارد ؟

مساله با راهبرد حل 
رسم شکل



ودبشنیدن کی 
مانند دیدن ؟



ودبشنیدن کی 
مانند دیدن ؟



:عنوان فصل هفتم
آمار و احتمال

زرد

راهبرد حدس و : هدف 
آزمایش و

حذف حالت های نامطلوب



اهداف دانشی

جدول 
خوانی

رسم نمودار

تحلیل 
نمودار

مفهوم 
احتمال

استوانه و 
مخروط













مساله مرغ 
ها و گاو ها

یارمحمد ، به خاطر دارد 
22حیواناتش در مزرعه ، 

!پا دارند 56سر و 

او چند مرغ و چند 
گاو دارد ؟

مساله با راهبرد حل 
حدس و آزمایش



1بازی 
الیبیست سو
بلی یا خیر

حذف حالت های نامطلوب: هدف 

با عدد

با 
شخصیت



پروژه بلندمدت
آشپزی



!کیک ساده 



...کیک پر ماجرا



فکر و ایده



مرد شدن و تعامالت اجتماعی



خواندن و نوشتن



عالقه به تکلیف



کار گروهی و همکاری



آزمایش و تمرین دانشمندی



فهم سود و زیان



نظم و بهداشت



هنر و خالقیت



هنر و خالقیت



ادب و احترام



پروژه
(کیک ساده)

شخصیت

مهارت

دانش



مهارت ها

(فارسی)خواندن و نوشتن 

(ریاضی)حساب و کتاب 

(هنر ) فهم تصویری 

(علوم)مشاهده گری و آزمایش

دانشی



شخصیت
صبر

منظم بودن
تعامالت اجتماعی

جسارت و خالقیت

ادب و احترام

تالش و کوشش



مهارت ها

مهارت های ارتباطی

مهارت های حل مساله

مهارت های اقتصادی

مهارت ساخت و ساز



ه فعالیت برنام
ریزی روزانه



فعالیت خود 
ارزیابی



تقسیم بندی
کالس



؛2بازی 
فکر بکر

راهبرد حدس و آزمایش : هدف 



:جلسه بعد 
ضرب و تقسیممحوری ترین بحث ریاضی سوم ؛ 



منابع بیشتر

آموزش هنر حل مساله» کتاب •



تفیلم های آموزشی دکتر خسرو باقری از مولفان کتاب در آپار•منابع بیشتر



منابع بیشتر

رام صفحه اینستاگ•
چمدان بازی



منابع بیشتر

ا اپلیکیشن معم•
یهای چوب کبریت



الحمدلله رب العالمین


