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جلسه سوم

سید محمدصادق رضوی: ارائه دهنده



 الََّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
 
ۖ

مِنْ الرََّحْمَنِفِی خَلْقِتَرَى مَا 
 تَفَاوُتٍ 
 
ى تَرَفَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ۖ

فُطُورٍمِنْ 



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

سرفصل های این جلسه



:عنوان فصل سوم
عدد های کسری

بنفش

حل مساله با : هدف 
راهبرد رسم شکل



:عنوان فصل هفتم
آمار و احتمال

زرد

راهبرد حدس و : هدف 
آزمایش و

حذف حالت های نامطلوب



سخنی با معلم

دایی شاخص های مورد توجَّه در کتاب ریاضی پایه ی سوم ابت
:عبارت اند از

حلَّ مسئلهدانش آموزان در تواناییبردن باال •
آموزشیدر فعَّالیت های راهبرد حلَّ مسئله از استفاده •
•...



: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•



:راهبرد های حل مساله

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



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 مرغ 
ها و گاو ها

یارمحمد ، به خاطر دارد 
22حیواناتش در مزرعه ، 

!پا دارند 56سر و 

او چند مرغ و چند 
گاو دارد ؟

حل مساله با راهبرد 
رسم شکل



مساله مرغ 
ها و گاو ها

یارمحمد ، به خاطر دارد 
22حیواناتش در مزرعه ، 

!پا دارند 56سر و 

او چند مرغ و چند 
گاو دارد ؟

حل مساله با راهبرد 
حدس و آزمایش

40 =4*10
24 =2 *12
64 =24 +40

28 =4 *7
30 =2 *15
58 =30 +28

24 =4 *6
32 =2 *16
56 =32 +24



1بازی 
الیبیست سو
بلی یا خیر

حذف حالت های نامطلوب: هدف 

با عدد

با 
شخصیت



؛2بازی 
فکر بکر

راهبرد حدس و آزمایش : هدف 



پروژه بلندمدت
آشپزی



:راهبرد های حل مساله

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





:چهارمعنوان فصل 
ضرب و تقسیم

یاسی

نمادین راهبرد : هدف 
سازی در حل مساله





اهداف دانشی

مفهوم 
ضرب

نماد ضرب و 
تقسیم

خاصیت جا 
به جایی

نمادین سازی
خطوط 
موازی















:چهارمعنوان فصل 
محیط و مساحت

قرمز

راهبرد زیر مساله : هدف 
و حل مسائل آسان تر



اهداف دانشی

خط
نیم خط
پاره خط

قطر

تعریف 
محیط

تعریف 
مساحت

خطوط 
موازی

















از اولین 
فیلم های
آموزشی

مفهوم محیط و
مساحت



:چهارمعنوان فصل 
ضرب عدد ها

گل بهی

:هدف 



ضرب عدد اهداف دانشی
در  ده

ضرب یک 
رقمی در 
چند رقمی

تقسیم با 
باقیمانده

ضرب تقریبی

ضرب در 
صفر و یک

















ا تعداد مکعب ه
یدرا محاسبه کن

:          هدف 
راهکار الگوسازی



ه پروژه بست
بندی

مفهوم ضرب 
و تقسیم



پروژه ساخت 
پازل



پروژه ساخت 
پازل



فرمول کشف
!!!کردنیست 

عجله در 
هانتقال تجرب



مشکل تر 
(معما)کردن



مشکل تر 
(معما)کردن



بازی ذهن 
خوانی

.انتخاب کن9و 1یه عدد بین 
.ضرب کن2عدد انتخابی رو در 

.جمع کن8جواب رو با 
.جواب رو با عدد اولی که انتخاب کردی جمع کن

.کن2جواب رو منهای 
.تقسیم کن3جواب رو بر 

.عدد اولی که انتخاب کرده بودی از جواب کم کن
.ضرب کن4جواب رو در 
...جواب میشه 



تقسیم بندی
کسر-کالس



تقسیم بندی
مساحت-کالس



نقشه کشی 
مرتبط با درس)

(اجتماعی



...محاسبه کنید



منابع بیشتر

آموزش هنر حل مساله» کتاب •



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



منابع بیشتر



منابع بیشتر

رام صفحه ی اینستاگ•
آقای حاجی اکبری 
greenschool.me



منابع بیشتر

تبرد معما در پینترس



الحمدلله رب العالمین


