


کارگاه آموزشی درس ریاضی
پایه سوم

جلسه اول

سید محمدصادق رضوی: ارائه دهنده





مقدمه نگرشی+ اهداف آموزشی •
(مبتنی بر کتاب درسی) نکات دانشی •
بررسی فعالیت های انجام شده•
طراحی فعالیت: بخش عملی •
چالش های احتمالی•
منابع•
پرسش و پاسخ•



: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•



سخنی با معلم

و شادی آور ریاضیّات باید برای دانش آموزان درس 
از احساس خوبی و به وسیله ی آن باشد بخش لذّت 

.به ایشان دست دهدخود و دیگران توانایی های 

.داردفصلهشت ریاضی سوم ، کتاب 
درسچهار  شامل  آن فصلهر 

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



لنقشه مفهومی فصل او



مربی 
به مثابه آشپز





:عنوان فصل اول

الگویابی
فصل سبز











:عنوان فصل زیر

عدد های 
چهار رقمی

فصل آبی













:عنوان فصل ششم

جمع و تفریق
گل ماشی رنگ













چطور ماهر شویم ؟
در نگرش کل به جزء

تومان9600پنیر   
تومان 6400خامه  
تومان8250مربا  

تومان7800سیب   
...و

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



بازی ها و 
پروژه ها



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



ساخت ابزار 
کمک آموزشی



بستری برای درگیر 
شدن با عملیات ریاضی

ابزار کمک 
آموزشی

مک ساخت دستگاه جمع و تفریق ک
عی زیادی به درک بهتر مفهوم انتزا

.کرد( جایگاه اعداد)



داستان برای آموزش طراحی 
مبحثی ، توسط بچه ها بعد از 

آشنایی با موضوع درس

معلمی 
کردن



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•



خرید و فروش  : بستر ها 



دستگاه   خود پرداز/ شارژ کردن کارت الکترونیک : بستر ها 

استفاده از تکنولوژی بستری برای سنجش آموخته ها و استفاده از آنها



بازی پرتاب با منجنیق خودساخته



خانه به جلو برو18:  بازی گنج یابی 



بازی ساعت

قبل از ظهر
بعد از ظهر



کارت سازی ؛ کارت بازی



...استفاده از ظرفیت بازی فکری ؛ پایاپای ، اتللو ، مارپله و 



منابع بیشتر

آموزش ترکیب گرا: کتاب زمین و آنچه در آن است •
کتاب ریاضی خیلی خیلی بامزه•
پروژه ها: سایت چمرانی ها •
CHAMEDAN.BAZIصفحه اینستاگرام بنده •


