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 مقدمه

مي فعاليت ي انساني است، به عبارت گذاري توسعه هدف اصلي اين سرمايه. گذاري يك نسل براي نسل ديگر دانست توان سرمايه هاي آموزشي در هر كشور را

و ديگر هدف فعاليت و آگاهي .هاي بالقوه انسان است توانمنديهاي آموزشي رشد

و روش هدف ز در كشورهاي مختلف جهان شباهتيآموزشيها هاي آموزشي و مقايسه ميزان تحقق آنها، پژوهشگران را متوجه تاثيرياديهاي به هم دارند

و ياددهي و عناصر مانند كتاببرخي از اين عوام.ـ يادگيري دخالت دارند، كرده است عوامل گوناگوني كه در فرآيند آموزش و برنامهل هاي هاي درسي

و درسي را متخصص ميين موضوعيآموزشي و برخ تهيه ديكنند، و روشيعوامل و ساختار سيستم آموزشي مانند ساعات تدريس هاي گر مانند شكل

ميين آموزشيارزشيابي آموزشي توسط متخصص و انت. شوند تعريف و معلمان درباره ظارات دانشاما برخي ديگر از عوامل به باورها وي نقش آموزان ها

ميها هايشان از فعاليت هدف و دانش. شوندي آموزشي مربوط و انگيزه معلمان مي آموزان با عاليق، باورها و هاي متفاوتي به كالس درس و باورها آيند

.ن كننده دارندييتعيـ يادگيري تأثير هاي آنان بر فرآيند ياددهي انگيزه

مي آموزان با چه توانمندي كه دانش، اينمثال و چه ميزان تجربه به كالس درس رياضي آن هاي اوليه و معلم، توانايي ها در فهم مسائل را چگونه ارزيابي آيند

با همچنين اگر دانش. كند بر فرايند آموزش در كالس درس مؤثر است مي يد به دنبال يك پاسخ آموزان براي حل مسائل رياضي بر اين باور باشند كه فقط

و صرفنظر از اينحل كه به راه صحيح رفت، بيش از آن و چگونگي آن بينديشند آنحل كه مسئله را تا چه حد فهميده يا راه ها، درك مفهوم مسئله هاي مختلف

و بيان پاسخ صحيح خواهند بود . را آزموده باشند، به فكر يافتن

و عالقه هدف از آموزش رياضي تنها پرورش نخبه مي ها خواهند رشته رياضي را در سطح دانشگاهي ادامه دهند نيست، بلكه مندان به رياضي يا افراد خاصي كه

مي در اين برنامه، هدف از آموزش رياضي، بهتر زندگي كردن دانش و زندگي روزمره، كسب مهارت. باشد آموزان هاي بنابراين برقراري ارتباط بين رياضي

آن هاي تفكر، برقراري ارتباط بين نمايشو حل مسئله، رشد مهارتي سازي رياض مدل و تفسير و تعبير و هاي مختلف رياضي ها، برقراري ارتباط بين رياضي

و تحليل آن و تفسير و در حالت كلي، به كارگيري مفاهيم رياضي در محيط پيراموني ز ديگرا. هاي اصلي اين برنامه درسي است ها از جمله هدف ساير علوم

جديداليل ارائه مييك برنامه درسي رياضي ا المللي تيمز اشاره كرد كه براساس نتايج آنها دانش توان به نتايج آزمون بيند دريرانيآموزان از قدرت بااليي

و تغييرات اجتماعي باعث. اند گويي به سؤاالتي كه در اهداف باال ذكر شده برخوردار نبوده پاسخ و انتظارات دانشاز طرفي تحوالت آموزان شده تغيير نيازها

و اين برنامه درسي، نيازهاي جديد دانش و جامعه را مورد توجه قرار داده است است از. آموزان و رويكردهاي جديد آموزش رياضي نيز رشد آموزش رياضي

.كندمييديگر داليلي است كه اصالح برنامه درسي فعلي را ضرور

طي آموزش مدرسه مي اي در و براي هماهنگ شدن اين آموزش يك دوره دوازده ساله صورت و هدفمند ساخته شود، ها به گونه پذيرد اي كه يك كل يكپارچه

.ح داده شونديكه مورد نظر برنامه است توضيآموزش به شكلياساسيها الزم است مولفهيك برنامه درسيدر. ارائه يك برنامه درسي ضروري است

ريلاصيها مولفه ازياضيآموزش :عبارتند

ر-1 دالياضيضرورت آموزش ريل اصليكه در آن ميدر مدرسه توضياضيپرداختن به آموزش .شونديح داده

ريكرد برنامه درسيرو-2 مياضيريآموزشيهاو روشياضيكه در آن نگاه به .رنديگيمورد بحث قرار

ر-3 قرياضياهداف و مشتمل بر اهداف دانش ار است دانشكه در آن اهداف مورد نظر كه است،يو نگرشيو مهارتينديو فرآيآموزان به آن برسند

ميتوض .شونديح داده
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نتياضيريريادگييكه در آن چگونگيريادگيوياددهييروشها-4 مياضيرياددهييجه چگونگيو در .رديگيمورد بحث قرار

نتياصول حاكم بر برنامه درس-5 و دستوريقبليهاج به دست آمده از بحثياكه در آن ميبه طور خالصه .شوديارائه

طريها كه در آن روشيابيارزش-6 و اصالح آموزش از ميمناسب توضيهاق گرفتن بازخورد با روشيكنترل آموزش .شونديح داده

و صالح-7 ديمعلمان كه در آن در مورد چگونگيا حرفهيهاتينقش معلم و نقش معلم در فرآعمل معلم وير كالس ند آموزش بحث خواهد شد

ميمورد نظر برنامه را دارد، توضيآموزشيها روشيساز ادهيپييكه توانايمعلميالزم برايهاتيصالح .شوديح داده

ميساز ادهيپيهاو روشياشاعه برنامه كه در آن در مورد چگونگيها روش-8 .رديگيبرنامه مورد بحث قرار

پاياضيرياهداف جزئ-9 رهيدر و فرآيها كه در آن و مهارتها پاييندهايز مواد گيكه قرار است در هر جزيه مورد آموزش قرار يات كافييرد با

م .شوديآورده

و اهميت آموزش رياضي  ضرورت

و كارآ و پرورش به عنوان يك نهاد دولتي، پرورش نيروهاي انساني متعهد با. مد براي ورود به جامعه استوظيفه اصلي آموزش ويهمگان د بتوانند استعدادها

و متناسب با آنها نقش مناسبي را در جامعه باز توانايي و مادي پيش روديهاي ذاتي خود را پرورش دهند .كنند تا در نهايت جامعه به سمت تعالي معنوي

و يك آموزش مناسب از رياضي، پايه اصلي كارآمدي نيروهاي انساني استيك دانش رياضي. كندمي اي ايفا در اين راستا رياضي نقش عمده رياضي. مناسب

مي اوالً همانند زباني است كه به طور مداوم نيازمند آنيم تا آنچه كه مي مي بينيم، و و از اين طريق دانايي دانيم و تشريح كنيم فهميم را با روشهاي دقيق، توصيف

و از رياض مي.ي در حل مسائل استفاده كنيمخود را گسترش دهيم و در هر برنامه درسي رياضي حضور به همين خاطر است كه رياضي را زبان علم نامند

و استدالل منطقي. دارد و باال بردن قدرت انديشيدن و به منظور پرورش نظم فكري و سازگاري دروني است و نيز ثانيًا رياضيات علمي است كه داراي نظم

م ميخالقيت ذهني . گيرد ورد توجه قرار

و برنامه و حساب شده و هر گونه عمل منطقي هاي اصلي رياضي مانند ريزي شده در زندگي محتاج داشتن مهارت نياز به رياضي يك نياز زيربنايي است

و پيش و وقايع و تحليل، درك روابط منطقي بين مفاهيم د. بيني نتايج احتمالي است تجزيه و رهاين از رياضييگريجنبه وييازمند آزادي انديشه از قيد زمان

و در فضا مي هاي آفريده شده رياضي مكان است، زيرا در بسياري از موارد ،مطالعات در خارج از فضاي سه بعدي رياگرچه نها. گيرد دان صورت دانياضيتا

و تصوراتيوابسته به مفاه ريم پيشه در مفاهياست كه .دارديرامونيم

 درسي رياضيمهرويكرد برنا

رويدرا بين ديكرد آن نوع و و كشف معارف بشرييتوانايدگاه كه دانش آموزان همگينش رو. دارا هستند مد نظر استيرا به طور فطريكسب كرديلذا

ا ايبرنامه بر و شكوفا كردن و پرورش از قوه به فعل در آوردن طرايالهين استعدادهاين اصل قرار دارد كه رسالت آموزش ايز هايق مناسبيجاد فرصت

در. استيريادگي–ياددهيجهت  ـ تربيتي با تأكيد بر حل مسئله از طريق محور قرار دادن يادگيرنده رويكرد اصلي حاكم بر اين برنامه يك رويكرد فرهنگي

مي بازسازي مستمر تجربه از راه مهارت .باشد هاي اكتشاف

شيا اين برنامه درسي توجه ويژه و ذهني دانش آموزان در دوره عمومرابه بعديبعد فعال گروه سني در دوره عموم.و متوسطه دوم داردييط رشدي بر

و تالش در راه رشد مهارت سنيايهايي فكر توانايي. هاي تفكر آنها نيازي اساسي است غيرفعال آنها تقدم دارد ترين سطح عقالني بدون در پايينين گروه
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و مشاهده، طبقه: زش رسمي وجود دارند، مانندبرخورداري از آمو .بندي، رديف كردن، تشخيص امور متناظر . . مي پژوهش. هماهنگي بين اين12دهند ها نشان

و نظم بخشيدن به داده رمز گشايي نمادهاي نوشتاري، محاسبه، اندازه: هاي اكتشاف چون هاي اوليه فكري با مهارت توانايي ك گيري، ترسيم شكل ه در سن ها

مي مدرسه مورد توجه كودكان قرار مي آني عمومي، دانش تواند در پايان دوره گيرد، و فهم مي آموزان را به درك و چه كه در فرايند علمي رخ دهد، برساند

.نمايد هاي تعامل بين عناصر در يك نظام فيزيكي را هدايت همچنين ويژگي

مي، تغيير رفتارياگر يادگيري در دوره عموم و فعال شدن دانش از راه تجربه معنا ها، آموز ،تغييرات اساسي در عادت شود، منظور اين است كه در سايه تجربه

مي گرايش و تمايالت فرد حاصل و دانش. شود ها و آموز مانند يك پژوهشگر برخورد كند، تخمين هنگامي كه موضوع درسي به صورت مسئله طرح شود ها

و سازماندهي يافتههاي خود را مور حدسيه و ضمن مرتب كردن بد بررسي قرار دهد اويها به برقراري ارتباط و موضوعات بپردازد، به تدريج در ن مفاهيم

به عادت مي هاي علمي و چگونگي حل مسائل روزمره وجود و همياري با ديگران و در اين فرايند آموزشي روش كار هايي زندگي از طريق يادگيري آيد

ر ميمدرسه . گيردا فرا

و قوي از دوره پيش از دبستان بسيار ضروري است و در دوره عمومي باور دانش. رشد پايه رياضي ناب آموزان درباره معني رياضي، دليل يادگيري اين علم

و همچنين نقش آنها به عنوان يك يادگيرنده، شكل مي و نگرش به رياضي، تأثير اين باورها بر نوع تفكراتشان. گيرد نحوه عمل بر اساس آن درباره رياضي

مي دانش. گذارد مي به طور مثال تعداد معدودي از اشيا را تشخيص. دهند آموزان قبل از ورود به مدرسه خيلي از مفاهيم رياضي را با شهود ابتدايي خود رشد

و از هم متمايز مي مي. اصلي دانش رياضي غيررسمي تسلط دارندآموزان پيش از ورود به مدرسه بر بدنه كنند، خيلي از دانش داده توانند از همان بزرگترها

هاي مختلف از درك رياضي وارد محيط آموزشي ها احتماالً با پايه بچه. ها كمك كنند سنين كودكي با فراهم كردن محيط غني توسط زبان به رشد رياضي بچه

آن مي و اين اطالعات اوليه ميها بر رياضياتي كه در مدر شوند هاي فردي از اهميت خاصي بنابراين توجه به تفاوت. گذارد سه ياد خواهند گرفت تأثير

.برخوردار است

و هم به طبيعت بچه در اين سنين دانش و با كيفيت باال، هم به رشد رياضي و يك برنامه آموزش رياضي قوي ها توجه آموزان به پشتيباني بيشتري احتياج دارند

و دانش رياضي غيررسمي بنا شوند بايد بر پايهيدوره عموم رنامهببنابراين. كند مي و بايد رشد دانش بچه اين برنامه. گسترش شهود ها را مورد توجه قرار دهد

و چالش آموزان تشويق شوند كه يادگيرنده هايي را فراهم كند تا دانش محيط .هاي جديد را بپذيرند هايي فعال باشند

ب و اهداف آموزشي خواهد بود ها تغييرات مهمي ايجاد خواهد شد كه عمده اين تغييرات در رويكردها، روش رنامه، در كتاببا پياده سازي اين در برنامه. ها

و اهداف آموزشي در راستاي نيازهاي واقعي دانش حاضر، روش مي هاي آموزشي مبتني بر پژوهشهاي آموزشي است و جامعه .باشد آموزان

ارويكرديبر مبنا :ن برنامه، محورهاي زير مورد توجه قرار مي گيرنديمورد نظر

)هاي ساخت شناختي به عنوان پايه(هاي عقالني در كودك توجه به توانايي-1

و رواني توجه به تفاوت-2 و عمل با سطح تجرد(هاي فردي در ابعاد جسمي، ذهني )به منظور ارتباط تجربه

دن-3 و )ايجاد انگيزه دروني(ياي واقعي فراگيران برقراري ارتباط بين رياضي

ـ يادگيري فعال نمودن دانش-4  آموزان در جريان ياددهي

و هدايت دانش ايجاد موقعيت-5 ب هاي چالش برانگيز و خوب  ان كردنيآموزان به يادگيري از طريق خوب ديدن، خوب شنيدن
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در-6 و استدالل و بررسي و ديگران ايجاد شرايط مناسب به منظور بحث  رد يا تأييد نظرات خود

و بيان آن به زبان رياضي-7  شناخت رخدادهاي آموزشي در كالس درس

:ياهداف كل

زميشناخت مفهوم- محينه مفاهياز اعداد در پيم يرامونيط

زييآشنا- ريبا ريزيريبكارگييو كسب تواناياضيان بياضيان  ان مشاهداتيدر

و مفاهييآشنا- هنيبا شكلها ميبا مشاهدات مستقيدسم

يو هندسيجبريص الگوهايتشخ-

يو احتماليم آماريبا مفاهييآشنا-

ريبا تارييآشنا- ملياسالمياضيخ يو

ريا مفيبه عنوانياضيجاد نگرش مثبت نسبت به و كارامديك علم -د

:دانش دوره ابتداييياهداف كل

و نمايش-1 آن آشنايي با مفهوم عدد و روابط بين ها هاي مختلف اعداد

آن-2 و تخمين زدن و انجام اين اعمال با تبحر كافي ها آشنايي با اعمال جبري بين اعداد

و روابط-3  آشنايي با الگوها

و استفاده از زبان رياضي در ارائه مطالب-4  آشنايي با زبان رياضي

 آشنايي با مفاهيم اساسي هندسه-5

و-6 و تحليل و مشخصه يژگيشناسايي و فضا هاي شكل ها  هاي هندسي در صفحه

 سازي مفاهيم هندسي آشنايي با جبري-7

و تبديالت هندسي آشنايي با تقارن-8  ها

و فرآيند اندازه هاي اندازه هاي وابسته به اشياء، واحدها، دستگاه آشنايي با كميت-9  گيري گيري

و فرمول- 10  گيري براي اندازه هاي مناسب آشنايي با فنون، ابزارها

و تحليل داده آشنايي با روش- 11 و نتيجه هاي آماري براي نمايش و ارزيابي  گيري ها

آن- 12 و كاربردهاي  آشنايي با مفاهيم اساسي احتمال

ها با مجموعهييابتداييآشنا- 13

م رياضييهاي مختلف از مفاه آشنايي با نمايش- 14



٦

و كاركرده- 16  ايراني-اي زيبا شناختي رياضي در هنر با تاكيد بر فرهنگ اسالميآشنايي با تاريخ رياضي

:يندياهداف فرآ

ريبرا رياضيدرك مناسب از رياضيريريو بكارگياضيو عمل در ر. ستندينيكافياضيدر حل مسائل، صرف آموزش موضوعات وياضيدر عمل ، عوامل

ر. نامنديمينديفرآيها كارند كه آنها را مهارتدريخاصيها مهارت و موضوعات هانند روحينديفرآيها مانند جسمي هستند كه مهارتياضيمفاهيم

پان مهارتيا. آنها هستند وليو چه در دوره متوسطه با اهمي، چه در دوره عموميليتحصيهاهيها در همه و حضور دارند، بسته به نوعيت هستند

و چگونگي دانشسطح شناخت زن مهارتيا. كاركردن با اين فرايندها متفاوت خواهد بوديآموزان پياده سازي . اند شدهيبندر دستهيها به شكل

 هاي رياضي نمايش

و آنچه كه در ذهن دانشش دادهين مهارت مربوط به نمايا و اطالعات م ها ميآموز بسيا. باشديگذرد، و برقراريبرايارين مهارت كمك يدرك بهتر مطالب

د ميارتباط با زيا. كنديگران بين مهارت در موارد .ان استير قابل

م نمايش-1 و تبادل ايده هاي رياضي به كار .روديهاي مختلف رياضي براي سازماندهي، ثبت كردن

و ها، جدول نمودارها، نقشه-2 ريش مفاهينمايبرايهمگ.... ها، نمادها وعالئم . هستندياضيم

با آموز هر شكل از صورت دانش-3 و در جاي مناسب به كار گيرديهاي نمايشي را .د تشخيص دهد

و تحليل ايده هاي ريا از نمايش-4 و تجزيه و درك مهاي رياضي به عنوان ابزاري براي فهم .شوديضي استفاده

و توض-5 م هاي مسئله گونه از نمايشح موقعيتيبراي حل مسائل مختلف . شوديهاي رياضي استفاده

از نمايش-6 و رابطهيهاي مختلف و حل مسائل كارساز استيهاي بين آنها، در درك مفاهك مفهوم .م

و درك نمايش-7 .هاي مختلف به كار برده شود پديدههاي متفاوت رياضي را براي مدل سازي، تفسير

 ارتباطات مفهومي

ريمفاه باياضيم ايكديدر ارتباط و شناخت ويگرند عميمفاهيريادگين ارتباطات، درك ميم را زيبنابرا. سازديقتر باين در آموزش موارد تيد رعاير

.شوند

و مهارتي ميان ايده-1 و ارائه پيوندهاي مفهومي .شوندهاي رياضي شناسايي

و برقرار شود ارتباطات ميان نمايش-2 .هاي چند گانه از يك ايده رياضي درك

و رويه تناظر ميان روش-3 مس ها .ائل مشابه رياضي درك شوندها براي حل

و كيفيت ساخته شدن ايده پيوندهاي ايده-4 .هاي مرتبط با هم، در تشكيل يك كل يكپارچه استفاده شود هاي مختلف رياضي

رين مفاهيبيبا استفاده از ارتباطات مفهوم-5 غياضيم ريو و وضعيت، موقعيتياضير و تحليل قرار داديهاي واقع ها و در موارد مناسب را مورد تجزيه ه

.سازي كند مدل

و روش-6 .هاي ديگر رياضي استفاده كند هاي يك حوزه از رياضي براي حل مسائل حوزه از مفاهيم
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يارتباطات كالم

بيتوصيبرايمحمل اصليعيزبان طب و و سخن گفتن از مفاهيف همينياضير.م استيان ميز در و الزمهين بستر رشد م،يار از مفاهك درك معناديكند

بيقابل طبيت رين به زبان درآوردن مفاهيبنابرا. استيعيان آنها در زبان ريسيو انشانوياضيم يبازيريادگيدريسهم مهمياضيدر

زيبنابرا. كنديم باين موارد ريد در آموزش مفاهير گياضيم .رديمورد توجه قرار

و سازيآموزان، تفكرات رياضي خود را توص دانش-1 و استحكام بخشندف .ماندهي كنند

و شفاهي ارائه دهند آموزان، بتوانند يك طرح كلي براي گام دانش-2 .هاي مورد استفاده در حل مسائل به صورت كتبي

ر-3 طبياضيزبان ويگسترشيعيدر درون زبان و جداول ،نمودارها، اعداد و از نمادها و برقراري ارتباط ... ابد .به درستي استفاده شوددر تبادل اطالعات

و روشن برا-4 بيتفكر رياضي خود را به صورت منسجم .ان كننديديگران

.شفاهي يا نوشتاري شركت كنندآموزان، بتوانند در مباحثات رياضي به صورت دانش-5

و تبيييپيهاتيو موقعياضيريها آموزان، بتوانند گزاره دانش-6 .ن كندش آمده در مسائل را توضيح دهد

و نشان دهد كه چرا يك نتيجه معنا دار است يا چرا يك استدالل معتبر است آموزان، بتوانند استدالل دانش-7 .هاي رياضي را با ديگران به تبادل بگذارد

و سوال استدالل-8 و صحيح مورد تاييد قرار داده يا رد كند ها .هاي ديگران را با داليق منطقي

و راهب-9 و ارزيابي كندتفكر رياضي و تحليل كرده .ردهاي رياضي ديگران را تجزيه

و درك كند- 10 .در يك فعاليت گروهي، تفكر رياضي ارائه شده توسط ديگران را گوش دهد، بنويسد

و نقاد- 11 و تفكر .كنديروي راهبردهاي ديگران در مقايسه با راهبرد خود تامل

حل- 12 و حدسيه راهبردها، راه و به چالش كشدهاي ديگ ها .ران را احصاء كند، تعميم دهد

.از زبان رياضي براي بيان دقيق ايده هاي رياضي استفاده كند- 13

و درست براي طرح سوال- 14 .هاي ديگران استفاده كند هاي رياضي با هدف به چالش كشيدن حدسيه از زبان رياضي به صورت صحيح

.و عالئم رسمي رياضي به صورت رياضي بيان كند مسائل كالمي را با استفاده از نمادها- 15

و شرح زبان مناسب، نمايش- 16 و در هنگام توصيف و فرهنگ واژگان تخصصي رياضي را درك كند حل هاي مناسب و راه ، روابط هاي رياضي از آنها اشياء

.استفاده كند

و تفسير نمايش- 17 ر از طريق درك مطلب و و عالئم رياضي و نتيجهوشها، نمادها هاي رياضي را استخراج هاي مربوط به ايده گيري هاي نوشتاري، نتايج

.كند

و اثبات  استدالل
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و اثبات حدسييتوانا رياصلها، جزءهيدر استدالل ا. استياضيتفكر ريتوان درك درستينميين توانايبدون كسب دريبنابرا. دا كرديپياضياز ن

ر .استير ضزوريزتوجه به مواردياضيآموزش

و اثبات به عنوان بخش پايه-1 و ارزش داده شود استدالل .اي رياضي تشخيص داده شود

مخ ايده-2 تبيتلف، توجهاي رياضي با استفاده از راهبردهاي و .ن شوندييه

ا توانايي ساخت حدسيه-3 و حدسيهاي علمي گهيجاد شود و تحقيق قرار .رنديها مورد بررسي،

حد-4 گيك و تحليل قرار و يك نتيجه علمي از آن گرفته شوديسيه علمي را با استفاده از راهبردهاي رياضي مورد تجزيه .رد

ت موقعيت-5 .قريبي از جواب دقيق مناسبتر است تشخيص داده شودهايي كه در آن يك جواب

و اثبات استدالل-6 ا ها و مورد و توسعه داده شوند گهاي رياضي خلق شوند، رشد .رنديرزيابي قرار

و زبان رياضي برا از ايده-7 .به وجود آوردن استدالل رياضي استفاده شوديها

و در آن ادعايي اثبات يا مثال نقضي براي ابطال آن آورده شود-8 .استدالل منطقي ساخته شود

گ-9 و مورد استفاده قرار و صورت هاي مختلف ارائه شود .ردياستدالل رياضي درست در قالب

گ استدالل- 10 .رديهاي نوشتاري را براي بررسي يك حدسيه علمي مورد استفاده قرار

و روشيانواع مختلف- 11 و راه از استدالل .ها بكار گرفته شوندحل هاي اثبات

گ مند، استدالل با استفاده از يك رويكرد نظام- 12 .رديهاي مختلف حل يك مسئله مورد ارزيابي قرار

رو- 13 و از مثال نقض براي ابطال احكام نادرست استفاده شودشاز و اثبات نتايج استفاده شود .هاي ابداعي صحيح براي بررسي

و تعميم- 14 .ابدينتايج صحيح در حالت هاي كلي تر توسعه

.از نمودارهاي مناسب براي حمايت از يك استدالل منطقي استفاده شود- 15

و پشتيباني از حدسيه هاي رياضي استفاده شوداز استدالل استنتاجي براي- 16 .ساختن

 حل مسئله

رييحل مسئله از اهداف نهاييكسب توانا نيا. استياضيآموزش و توانا مهارتيازمند تمامين مهارت رييهاييها و به نحوياضياست كه در يوجود دارد

مياضيريها مهارتيتمام ا.رديگيرا بكار زيدر باين راستا موارد گير .رديد مورد توجه قرار

.از طريق حل مسئله ،دانش جديد رياضي بنا شود-1

و درك محتواي موضوعي-2 .مفهومي رياضي استفاده شود-از راهبردهاي متنوع حل مسئله براي فهميدن
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و تحليهاي معادل يك مفهوم رياضي را در تجز نمايش-3 .مسائل به كار برديليه

د-4 و حل كندمسائل رياضي را .ر ارتباط با محيط پيراموني درك

(گونه استفاده كند هاي مسئله توضيح موقعيتيهاي مختلف نمايش، برا از روش-5 و نمودارييريهاي تصو نمايش. )، عددي، جبري

.راهبردهاي متنوع حل مسائل بكارگرفته شوند-6

و كارآمد در جهت حل هر مسئله-7 ا توانايي انتخاب راهبرد موثر .جاد شوديخاص

گيدر يك فعال-8 و ارزيابي قرار و انواع راهبردها مورد نقد .رديت گروهي، راهبردهاي جديد براي حل يك مسئله پيشنهاد شود

و تحليل شود-9 .فرايند حل يك مسئله رياضي را رصد

و روش- 10 و تعيين شوند و شاخصهايي براي بدس اطالعات مورد نياز براي حل يك مسئله بررسي و هايي براي جوابت آوردن اطالعات انتخاب شود ها

.شود هاي قابل قبول تعريفحل راه

و شرايط مسئله تفسير شود- 11 .راه حل هاي ارائه شده در يك مسئله با توجه به موقعيت

.و ارزيابي شوديهاي گوناگون حل يك مسئله بررس روش- 12

:ياهداف مهارت

زيهر چهيك از موارد وليدر دوره عمومر پايو چه در دوره متوسطه دوم قابل طرح است .خواهد بوديليه تحصيسطح آن در حد همان

و روش كسب توانايي توصيف موقعيت-1  هاي رياضي هاي گوناگون با زبان

و تحليل موقعيت-2 آن كسب توانايي تجزيه و يافتن مفاهيم رياضي در ها ها

مف-3  هاي محيط پيراموني اهيم رياضي با وضعيتكسب توانايي مرتبط كردن

و يافتن جواب هاي مسئله سازي رياضي از موقعيت رشد توانايي مدل-4 و تفسير جواب گونه، حل مدل  ها در مسئله واقعي ها در رياضي

آن-5 و انجام استدالل روي و تحليل منطقي جمالت ها كسب توانايي تجزيه

در-6 و دقيق شدن و يافتن حقايق از طريق تحليل منطقي كسب توانايي مباحثه  مفاهيم

و بكارگيري راهبردهاي حل مسئله-7 و حل مسائل واقعي  كسب توانايي حل مسئله رياضي

و پذيرش يا رد آنها-8  كسب توانايي گمانه زني

و موقعيت-9 و اطالعات  گونه هاي مسئله كسب توانايي به نمايش درآوردن مفاهيم

و تصميم(هاي تفكر كسب مهارت- 10 )ساز نقاد، خالق، ديداري يا بصري،
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و بررسي فرضيه فرضيه- 11  گونه ها در يك موقعيت مسئله سازي

و تعميم- 12 و توسعه توانايي هاي تجسم،انتزاع  رشد

و تخمين خطا در موقعيت- 13 و صحت و تحليل دقت  گيري هاي اندازه كسب توانايي تقريب زدن

فن- 14 آن توانمند شدن در استفاده از و به كارگيري  آوري براي توسعه دانش

و فرمول- 15  گيري هاي مناسب براي اندازه به كارگيري فنون، ابزارها

و تحليل نمودار- 16  نمودار خواني

:اهداف نگرشي

و حل مسائل واقعي-1 و اساسي براي درك  يافتن نگرش مثبت به رياضي به عنوان ابزاري قدرتمند

ر-2 آنمعنادار ديدن مفاهيم  ها در محيط پيراموني ياضي از طريق مشاهده

و با مفاهيم محيط پيراموني-3  مرتبط دانستن مفاهيم رياضي با يكديگر

و صداقت علمي كسب روحيه حقيقت-4  جويي

و نقدپذيري نسبت به مطالب ارائه شده-5  كسب روحيه نقادي
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د توجه در كتاب رياضي پايه سوم ابتداييموريمهارتها

:شمارش مهارت-1

مينوآموزان ابتدا شمارش خط ميياياشيعنيرند،يگيرا فرا بايرا كه ميخواهند بشمارند، يك خط به هم وصل
م و . شمارنديكنند
ا و وقتيپس از اشين مرحله زيتعداد مياء دسيشود، انتظار دارياد . انجام دهنديته بندم نو آموزان شمارش را با

اشييتواند بشمارد كه توانايميم فردييم بگويتوانيميوقت رايايداشته باشد به همان تعداد از مورد نظر
ن. دوباره جدا كند .گر مهارت شمارش استيديز از اجزاياستفاده از تقارن در شمارش

گ-2 :يريمهارت اندازه

ر گيپاياضيدر آموزش مطوليريه سوم اندازه روزمرهين مهارت در زندگيا. شودي، سطح، زمان مطرح

ز گيانتخاب واحد مناسب برا.داردياديكاربرد و استفاده از واحدهايرياندازه استانداردي، استاندارد كردن

.شده
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گياستفاده از واحدها ديريمناسب در اندازه هايها از گيمثال برا.ن مهارت استيايگر بخش يرياندازه

كياصلهف و برايدو شهر از واحد گيلومتر ميضخامتيرياندازه ميليك كتاب از واحد . كننديمتر استفاده

گيبرا هايرياندازه و روش هايمتفاوتيها، روابط، فرمول ها ويوجود دارد، مانند رابطه محاسبه مساحت

ا. حجم هاياستفاده از و به كار بردن روش ازين فرمول ها ها گوناگون گيديبخش يريگر مهارت اندازه

. است

و تقريمهارت تخم-3 :يب عددين

كميوقت هايبا و كار داريعدديت و عددهايتقرياز واژه.ميسر جايبيتقريب استفاده ن عددهايگزيرا

.ميكنيم

اياول باين نكته دهيكه گيم، تصميد به دانش آموزان آموزش زدنبيا تقرينيدر مورد لزوم تخميريم

ا و باياست جايبيد از عدد تقرين كه چه وقت ا. استفاده كرديعدد واقعيبه ميم گرفتين تصميبعد از

بايب بزنيتقر ايم بيبين مورد كه با چه تقريد در كنيعدد را بگيتصم.ميان به.ميريم توجه دانش آموزان را

ميل انتخاب نوع تقريدل دريكنيب جلب از عدد در نظريريمقاديبيتقريعددهاانيبيابند كه برايم تا

پا. شوديگرفته نم و قطع كردن بصورت حذف رقميه سوم تقريدر بهب گرد كردن و قرار دان صفر

 آمده است جاي آن

:يات ذهنيو عمليمهارت محاسبات عدد-4

و عمليات ذهني توجه خاص شده است درك درست از عدد و 1000در اين كتاب به محاسبات عددي

و توانايي به كار گيري آن نيز از اهميت زيادي برخوردار اعداد بزرگتر از آن در اين كتاب توجه شده است

و تبديل آن به يكديگر مورد  و حتي واحد پول ساير كشور ها و تومان و بحث ريال است محاسبات مالي

..توجه مي باشد

:يابيمهارت الگو-5

ميتقسيكليبه دو دستهيابيمهارت الگو دريهندسيو كشف الگوي عدديشودد كشف الگويم ،

مياز فعاليبعض ايت ها و الگوين دو الگو را تركيتوان .به وجود آورديعدد-يهندسييب كرد

ايابيمنظور از الگو بيكشف رابطه وياست هاين عددها كه با كشف آن رابطهيبه طوريهندسيا شكل

ب الگو را كشفيبعديبتوان جمله ها .ان كرديو

ها-6 : استفاده از نمودار

بايار كم تر از آن مقداريبسياضيريدرسيدرس آمار در كتاب ها زيهمان مقدار ناچ.د باشدياست كه

بين زيكه آمار در زندگيش تر به موضوع رسم نمودارها پرداخته است در حاليز وياديروزمره كاربرد دارد

با. توان از آن استفاده كرديمزينيليمتفاوت تحصيدر رشته ها بگيديدانش آموزان راياد رند داده ها

و تحليتوصيو براي، سازماندهيجمع آور .استفاده كنندنمودارازليف
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و شرايف ،تحليتوص .ط استفاده از نمودار مهم تر از رسم آن استيل

:يه سازيمهارت حدس-7

بسيه سازيحدس نيار مهميمهارت نميدر اوا. به آموزش داردازياست كه كهيل كار توان انتظار داشت

با. كننديه سازيتمام دانش آموزان بتوانند حدس هايد آن ها را تشوياما بيق كرد تا حدس انيخود را

و توض ايپس اول.ح دهنديكنند بين بخش در و توضين مهارت آموزش در.ح حدس هاستيان كردن

آزيبگاديديمرحله دوم دانش آموز با يآن را بررسيا نادرستييدرستيعني. كند مايشرد حدس خود را

. كند

: استدالل-8

ر تريكيياضياستدالل هاياز مهم رين بخش ر. استياضيتفكر هايريبه كارگياضيتفكر يمهارت

ايبراياضيريغن بيدرك و حل مسئله استين آن ها به دست آوردن نتايده ها كشف روابط در اين.ج

.تاب سعي شده استدالل رياضي به صورت فعاليتهايي مطرح شودك

:ستفاده از ابزارا

صحيعنيمهارت استفاده از ابزار و و وساياستفاده درست گيح از ابزارها پايريل مخصوص اندازه هيكه در

، خط كش؛گون ويسوم شامل .ن حساب استيو ماشا، پرگار

:ن حسابياستفاده از ماش

و بتوانند از آن استفاده كنند دانش آموزان كه.بايد كار با ماشين حساب را بياموزند در بايد مراقبت كرد

ميدر اختين حساب زمانيكالس ها ماش اتيو عمليشود كه مهارت محاسبات عدديار دانش آموز داده

قادرم كه دانش آموزينان حاصل كردياطميوقتيعنيكار شده باشديو مهارت محاسبات عدديذهن

و سپس آنها را ذهنياست محاسبات را رو ويهايو با استراتژيكاغذ انجام دهد مختلف پاسخ دهد

پيبيمقدار تقر مين حساب را در اختيماش,دا كنديعبارت را كه.ميدهيار او قرار نكته قابل توجه اين است

. توجه قرار گيرد در پايه سوم ابتدايي استفاده از ماشين حساب نبايد در ارزشيابي مورد

يمالياضير-9

و دانش آموز مآن ارزشبا واحد پول كشورمان ويآشنا ميشود رچگونهدنريگياد و ليال را بهم تبديواحد تومان

د و با واحد پول ميكند  شوديگر كشورها آشنا

 حل مسئله- 10
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 حل مسئلهيراهبردها
ددانش آموزان عدمياز مشكالت اصليكي ك مسئله مواجهيبايوقتيعني. حل مسئله استرتوانايي آنها

نميم بايشوند ويدانند از كجا حليآموزش راهبردها.نديا چگونه اقدام به حل آن نمايد شروع كنند

م مفيمسئله .حل مسئله باشديبرايديتواند گام

ايراهبردهايبررس و امكان حل مسئله با . حل مسئله استيرابين راهبردها در واقع اقدام مهميمختلف

ز8يدر آموزش عموم ميراهبرد . شودير به دانش آموزان داده

طبيا: رسم شكل-1 پيعين راهبرد به طور ميدر ذهن دانش آموز كشيآيش و كييدن شكل برايد

ايمسئله اول اين ميده كشياز مساياريبس.ديآياست كه به ذهن حليك شكل به راحتيدنيل، با

حيم و ا. ات نخواهند داشتيبه نوشتن عمليازينيتشوند حلياغلب معلمان با قبول نكردن (ن راه

م) دن شكليكش اياز دانش آموزان باعث وسيشوند ع كم كم از ذهن دانش آموزين راهبرد با كاربرد

. پاك شود

م و اغلب معلمان فكر حليدانش آموزان رينوشتن عمليعنيك مسئلهيكنند ن اگريبنابراياضيات

كشييدانش آموز و خواستهيدنيك مسئله را فقط با و به پاسخ مسئله برسد بازيك شكل حل كند

سعيهم ترد و ريكند با نوشتن عمليميد دارد . پاسخ خود را قابل قبول كندياضيات

ده(الگو سازي-2 و جدول نظام داريسازمان در:)داده ها كيمرتب كردن داده ها قراردادن آن ها

و سازمان ده و دانش آموزان در دورهيبرايداده ها راهبرد مناسبيجدول ييابتدايحل مسئله است

بگيبا بايد آن را فرا بگيديرند پس از آن درياد مرتبيك جدول با نظم منطقيرند كه چگونه داده ها را

ايتشك. كنند اين اطميل جدول به صورت نظام دار مينان را هاكند كه تماميجاد دريحالت مختلف

. نظر گرفته شده اند

و آزما-3 :شيحدس

نيا نمين راهبرد حليمناسب برايكه راهبرديشود در حاليز معموال توسط معلمان مورد قبول واقع

ايمسا ميل است در ويزند پس از بررسين راهبرد دانش آموز پاسخ مسئله را حدس حدس خود

ايش كردن آن حدس بعديآزما ميمنطقيستداللرا با ايمشخص كمين فرايكند با ادامه دادن ند

م .رسديكم فرد به پاسخ درست مسئله

ا جيت دارد اول آن كه دانش آموز حدس دوم به بعد را براساس نتاينكته اهم2ن راهبرديدر آموزش

و بااستدالليحدس قبليبررس مييتعيمنطقيخود باين حيادبگيديكند دوم او و رد مراحل دس

بيآزما و استدالل خود ديان كند به طوريش خود را به صورت مكتوب ارائه گران قادر به دركيكه

و آزما .ش او شونديمراحل حدس

:يابيالگو-4



١٦ 

و رابطه ها هايبيكشف الگو مين داده يليمسايبرايابيراهبرد الگو. كنديمسئله به حل آن كمك

ميپذ كه با استفاده از رابطه ها قواعد تكرار مفير طرح حليگاه.د استيشوند كشف الگو همان

و در مواقع ميدا كردن الگو راه را برايپيمسئله است . كنديحل مسئله باز

تر-5 پيگاه: حل مسئله ساده نمييهايدگيچيمسئله يحل كرد اما وقتيتوان آن را به راحتيدارد كه

م ميميكنيمسئله را ساده رويا مسئله حل مشود با مسئله در حالتيوقت. شوديش حل آن ظاهر

كليميابيك الگويبا.شديساده تر بررس و دادهيتعميتوان آن را به حالت م داد ساده كردن عددها

نييها .ن راهبرد استيازايز بخشيك مسئله

:ر مسئلهيز-6

و چند هدفيچيپيمسئله ها زيحليل شده اند گاهيمعموال از چند مسئله ساده تشكيده ر مسئلهيك

ايا زنجيو زيره زيتشخ. شونديمير مسئله ها منجر به مسئله اصلياز و حل آنهايص ر مسئله ها

هايبرايراهبرد مهم .هستنديبيتركيمسئله

ا بايدر آموزش زيد توجه كرد اول تشخين راهبرد به دو نكته هايص ير مسئله ها سپس نوشتن مسئله

و حل ان ها برا .مسئلهييدن به پاسخ نهايرسيكوچك

ها-7 با بررسيوابتدا به خواسته مسئله توجه مي كند,دانش آموز در اين راهبرد: نامطلوبيحذف حالت

ها تمام  ها,ممكنيحالت مييكييكيرا نامطلوبيحالت تايا دسته دسته حذف به كند خود را

. كندكيمسئله نزد اصلي پاسخ

ها-8 هاياريبسيمدل ساز:لهل معاديو تشكيجبريروش لياست تشكيجبرياز مسئله ها با روش

دنيمعادله بهياضيريايا معادالت مسئله را به و آن را ميتبد)ياضير(يك مسئله جبريبرده .كنديل
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 ساختار هر فصل

: عنوانيريتصو
ع به آن موضوع يك تصويري از با توجه به عنوان هر فصل يك تصوير مرتبط طراحي شده است تا دانش آموزان راج

به آن موضوع.محيط پيراموني داشته باشند تصوير عنواني كمك مي كند تا دانش آموز درك تصويري مناسبي نسبت

.داشته باشد

:ير موضوعيتصو
انگياير موضوعيهدف از تصو و ارتباط مفاهيجاد بايواقعيم ان فصل با زندگيزه و معلم درد در ابتدا هر فصلياست و

درپس.و با طرح سواالتي ذهن دانش آموز را به آن مفهوم نزديكتر كندبپردازدير موضوعيبه تصو شروع هر درس

)ير خوانيتصو(و ارتباطش با ان مفهوم بپردازدير موضوعيبه تصو بايديريادگيابتدا هر واحد

:بيشتر بدانيم
به آن مفهوم باالتر ببرددر ابتداي هر فصل مطالبي نوشته شده است تا سطح اطال اين.عات دانش آموزان را نسبت

به آن مفهوم كمك مي كند و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ايجاد انگيزه و دانستن آن .اطالعات

و خواندن :فرهنگ نوشتن
و خواندن در جهت باال بردن استدالل كالم تعميفرهنگ نوشتن ريبا استفاده تلفياضيريريادگيقيو و زبانياضيق

ريآموز به باال بردن اطالعات عموميجدياضيدر كتب و و گسترش گنجيد آمده است نيدانش آموزان زينه لغات آنها

م  كنديكمك

:و معمايسرگرم
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ريبرا به و نماياضيعالقه مند كردن دانش آموزان زيو ، و شگفتييبايش جلوه ها در كتاب آمدهياضيريهايها

.اين فعالتها باعث پرورش مهارت فكري خالق در دانش آموزان مي شود.است 

 ساختار هر درس

:تيفعال
طريم اصلياهمف ميتهايق فعاليمورد نظر تا حد امكان از ، به طوريكه دانش آموزان انجام يدهند آموزش داده شود

و مفهوم مورد نظر فراهم شوديتولينه برايكه زم و ساخت دانش .د

ايفعال به گونه كه هدفهايطراحيتها نيمهارتيشده اند به جنبهز پوشش دهند لذا در انجاميرا انيمهارتيآنها

ميفعال.ديتوجه داشته باش .انجام شوديا فردييتواند گروهيتها

:كار در كالس
ميپس از فرآ نيايهدف اصل. را انجام دهند خواهد قسمت كار در كالسيند آموزش در كالس معلم از دانش آموزان

ازيبخش كسب اطم ايمفاهيريادگينان و كه زمانيدانش آموزانيبرايجاد فرصتيم توسط دانش آموزان كالس است

ا نيازيريادگييبرايشتريب بايدارند لذا مين قسمت حتما به كار دانش آموزان نظارت و معلم يد در كالس انجام شود

.كند

:نيتمر
هايريادگيتيتثبيبرا و دانش آموزان با روند آموزش آشنايكه اولاوليدر نظر گرفته شده است كه بعد از هفته ا

م .شوديشدند در منزل انجام

:فرايند تدريس
و با نمايش تصوير-1 به عنوان آن فصل, با تصوير عنواني راجع به آن فصل صحبت مي شود ذهن دانش آموز را

.نزديك مي كند

و طرحدر-2 سواالت مختلف ذهن دانش آموز را به آن مفهوم نزديك مي شروع هر درس با نمايش تصوير موضوعي

.كند

با انجام فعاليت دست ورزي آن مفهوم را بري دانش آموز بيان مي كنيم در اين قسمت مي توانيم از واژ هاي-3

.مرتبط نيز استفاده مي كنيم

ك-4 و كار در كالس .تاب آموزش را ادامه مي دهيمبا انجام فعايتها

����� ��ر در ��س �����
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)يشنهاديپ(ه سوميپاياضيكتابريجدول زمانبند

 مهر

مرور كالس دومهفته اول

 هفته دوم
-)يابيالگو(راهبرد حل مساله-فصل اولير عنوانيتصو

 شمارش چندتا چندتا

 هفته سوم
ساعت–يو خروجين وروديماش–شمارش چندتا چندتا

 دازظهردر بع

مرور فصل اول-متقارنيالگوها–ساعت در بعدازظهرهفته چهارم

 آبان

 هفته اول
راهبرد حل مساله–فصل دومير عنوانيتصو–يابيارزش

)يالگوساز(

يارزش مكان-عدد هزاريمعرفهفته دوم

يبيتقريعددها-ارزش پولهفته سوم

فصل سومير عنوانيتصو-يابيارزش–مرور فصل دومهفته چهارم

 آذر

كسر-)رسم شكل(راهبرد حل مسالههفته اول

گهفته دوم كسرهايتساو–يريكاربرد كسر در اندازه

يابيارزش–مرور فصل سوم-سه كسريمقاهفته سوم

 هفته چهارم
يروشها(راهبرد حل مساله-فصل چهارمير عنوانيتصو

 ضرب–)نينماد

يد

ضربيت هايخاص–يك رقمييضرب عددها-ضربهفته اول

مرور فصل چهارم–ميتقس-ضربيت هايخاصهفته دوم

 هفته سوم
راهبرد حل مساله–فصل پنجمير عنوانيتصو–يابيارزش

هايتبد( )كوچكتريل مساله به مساله
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ن–راهبرد حل مسالههفته چهارم طيمح-و پاره خطم خطيخط،

 بهمن

اندازه سطح–طيمح–نوبت اوليابيارزشهفته اول

 هفته دوم
گ ير عنوانيتصو–مرور فصل پنجم–سطحيريواحد اندازه

 فصل ششم

سه عددهايمقا–)مساله ساده تر(راهبرد حل مسالههفته سوم

و تفرهفته چهارم يجمع در جدول ارزش مكان–قيجمع
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 اسفند

يابيارزش–مرور فصل ششم–يق در جدول ارزش مكانيتفراول

 دوم
و آزما(راهبرد حل مساله-فصل هفتمير عنوانيتصو –)شيحدس

 جدول داده ها

اينمودار دا-احتمال–جدول داده هاسوم يره

اينمودار داچهارم يابيارزش–مرور فصل هفتم–انتخاب نمودار–يره

نيفرورد

الت نوروزيتعطاول

روزالت نويتعطدوم

مرور فصول گذشتهسوم

 چهارم
يحذف حالتها(راهبرد حل مساله–فصل هشتمير عنوانيتصو

در-) نامطلوب 10ضرب

 بهشتيارد

محاسبه ضرب–يدر چند رقميك رقميضرب-10ضرب دراول

مرور فصل هشتم–ماندهيم باقيتقس–محاسبه ضربدوم

مرور فصل هاسوم

يليتكميت هايفعالچهارم
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مفهوم دبستانياضيرينقشه سوم

در ��آ آ�ر��د
ا%$از! �ي

&' راه)�د
�� *�د! +,-�.

سازي الگو راهبرد
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دبستانياضير سوم

اول الگوها:فصل
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1فصل

 الگوها: عنوان

 تصوير

بيبرقرار-1 و عنوان فصلين تصويارتباط ر

بيبرقرار-2 ريو مفاهير اصلين تصويارتباط  داخل متنياضيم

و برقراريباال رفتن سطح آگاه-3 بايدانش آموزان محيابين مفهوم الگويرتباط پيو  رامونيط

هايتوص :يآموزشيه

ب-1 .داخل آن وجود دارد ارتباط برقرار كنديخاصير گل آفتابگردان كه الگويو تصويابين واژه الگويدانش آموز

بهيمعلم در تصو-2 :ر مربوط به مسجد توجه دانش آموزان را

و الگوها توجهيمعمار-2-1 .دهد مسجد، تقارن

ميا-2-2 مينكه به مسجد وارد و نماز ميشود و خارج .شونديخوانند

با-2-3 .توجه كنديستيساعت داخل مسجد،

به-3 اي، توضهما حلول معلم راجع و طبين را به عنوانيح دهد و از دانش آموزان بخواهديعت معرفيك الگو در كند

طبيگريديق كنند كه چه الگويتحق و درباره آن در كالس بحث كنندعت وجوديدر .دارد

ايابيسه نوع الگو يهندس-يعدديالگو-3يهندسيالگو-2يعدديالگو-1:ن درس آمده استيدر

م مثالًين عددها هستيبيبه دنبال كشف رابطهيعدديابيدر الگو-1

5–13–21- .شوديم8يبه اضافهيعدد بعديعني .… - .…
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 مثالً.مين شكل ها هستيبيبه دنبال كشف رابطهيهندسيدر الگو-2

-

. استيهندسيابيو الگويعدديابياز الگويبيكه تركيهندس–يعدديالگو-3

صيمراجعه كن ر62د به كنيابيكالس دوم در قسمت الگوياضيكتاب

 توجه

:س سه گام وجود دارديدر روش تدر

)يشنهاديپ(يت دست ورزيفعال∗

يرخوانيتصو ∗∗

هايفعال ∗∗∗  كتابيت

 حل مسئله

يابيآموزش حل مسئله با راهبرد الگو: هدف

:يآموزشيامدهايپ

پا− هايدانش آموزان در بييان درس رابطه و با كشف روابط الگويرا كه و عددها وجود دارد را كشف كند ن شكل ها

.را ادامه دهد

هيعدديبتواند الگوها− بهيندسو .ل كنديگر تبديكديرا

.كشف الگوها از مسائل روزمره خود داشته باشد−

و توصيب-ل الگوهايتبد- كشف الگوها:مهارت ها از.يو نوشتاريف رابطه به صورت كالميان حل مسئله بااستفاده

.يابيالگو

هاتش دانسيپ :ه

.آشنا شده انديابيه الگوبا راهبرد حل مسئل45و44ه دوم در صفحاتيدانش آموزان در پا
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:سيروش تدر

)يشنهاديپ(يت دست ورزيفعال∗

يرخوانيتصو ∗∗

ت كتابيفعال ∗∗∗

ن∗ باياز آنها بخواهيدر مرحله بعد.د مربع بسازنديت از دانش آموزان بخواهيا چوب كبرييدر كالس درس با استفاده از د

هايا چوب كبريين هايجديت .خود اضافه كنندبه مربعيگريديد مربع

هايمختلف مربع ها را اضافه كنند سپس از آن ها بخواهيدانش آموزان ممكن است از جهت ها كهييد در مورد مربع

.ح دهنديدرست كرده اند توض

ميديبا اضافه كردن مربع ها به درك جد .رسندياز الگو

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ آيآموزان بپرسد از دانشين بخش شروع ايد هاين تصويا در ميير شكل دينيبيرا

.ا كم شده باشندياضافهيكه با نظم خاص

و از دانش آموزان بخواهيكتاب برگرد2حال به صفحه ∗∗∗ ن اشكاليبيرابطه. كننديابيالگويد به كمك اشكال هندسيد

و در مورد آن توض و ادامه الگو را بكشنديرا كشف كنند .ح دهند

.ل كننديتبديعدديرا به الگويهندسيالگو−

چ2در صفحه ايبا و درك الگو به سئواالت پاسخ دهدين ساختمان را بسازد در مورد آن توضينه .ح دهد

عدد حاصليبا كشف الگو3ن مسئلهيمثالً در تمر.، كشف الگوها در رابط حل كننديابيمسائل خود را با الگو3در صفحه

.تواند پاسخ سئوال را بدهديم بيسكويت از سود فروش

 بيسكويتسود50 100 150 200 250 300...

 بيسكويت تعداد654321 ....
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.در حل مسئلهيابياستفاده از راهبرد الگو3در صفحه

هايتوص :يآموزشيه

ميت دست ورزين اول دانش آموزان با فعاليدر تمر− ميكنند از تصويمفهوم را درك و الگوير استفاده يكنند

م .سازنديمربوطه را

.ح دهنديند اضافه شدن را توضير اول فرايد در تصوياز دانش آموزان بخواه−

و چهارم را اگر دانش آموزان به صورت ذهنيمرت− متوانند انجامينمين سوم ك فعاليتيتوانند به صورتيدهند

.انجام دهنديدست ورز

1يريادگيواحد

:هدف

)مختلفيبا روش وابزارها(شمارش چندتا چندتا

:يامد آموزشيپ

ها. ان درس شمارش كننديدانش آموزان در پا .متنوع بسازنديدسته

.استفاده كننديعدديشمارش از الگويبرا−

)يذهن-ن حسابيماش-كاغذ(مختلفيشمارش با استفاده از ابزارها−

 روزمرهياز شمارش در زندگيمدلساز−

−

:مهارت ها

هايتقو-ييت درك مهارت فضايتقو-يابيشمارش با الگو-استفاده از ابزار يذهنيت مهارت

هايپ :ش دانسته

پ  با شمارش چندتا چندتا آشنا شده اند15و14و13ه دوم در صفحاتيادانش آموزان در

:سيروش تدر
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هاياز موزائيم تعداديدر كالس از دانش آموزان بخواه∗ رديا تعداد دانش آموزانيكالسيك ف را به صورت چندتايك

ها.ح دهديگران توضيديهر گروه نوع شمارش خود را برا. چندتا بشمارند يم با اشكال ساده نحوهيبخواهسپس از آن

.ش دهنديخود را نمايشمارش چندتا چندتا

و از دانش آموزان بپرسين بخش برگرديبه صفحه آغاز ∗∗ افراد در حال نماز خواندن چند نفر هستند؟ در مورد نوع:ديد

.ح دهنديشمارش خود توض

بريكتاب برگرد4حال به صفحه ∗∗∗ هايد معلم با دادن صفييده هايحه شطرنجاز نياياز دانش آموزان بخواهد تا مربع

.قطعات را بشمارند

هايدر مورد شمارش خود توض و شمارش جديدوستان خود را باهم مقايح دهند .از شمارش برسنديديسه كنند تا به درك

.كردن شروع به شمارش كننديبا دسته بند4در صفحه

هاهم شكليمعلم با دادن الگوها5در صفحه ايياز دانش آموزان بخواهد مربع . را بشمارنديز صفحه شطرنجك قسمت

:مثل الگوهاي زير

ا ايالزم برايدانش آموزان آمادگيت دست ورزين فعاليبا انجام پيانجام كار در كالس مين صفحه را .كننديدا

هاييدر پا وين صفحه دانش آموزان با استفاده از رنگ .ن حساب قطعات را شمارش كننديماش مختلف

ا6در صفحه مين نتايبه هايج ميعدديرسند كه با كشف رابطه و الگو را ادامه دهنديهم .توانند بشمارند
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بگياز ابزار هم برا− .ن حسابيرند مانند ماشيشمارش كمك

.شمارش چندتا چندتا را در مسائل روزمره خود كشف كنند−

.ز انجام دهندينيشمارش را به صورت ذهن−

هايتوص :يآموزشيه

و هم با تعداد نامشخصيبا اشكال هندسيمدل ساز−  هم با تعداد مشخص

ييشمارش چندتا چندتاياستفاده از چرتكه برا−

و حتماً نبايدانش آموزان برايدسته بند− .مانده صفر برسديد به باقيشمارش به دلخواه باشد

نيبرا− ميشمارش از چوب خط .ن كمك گرفتتوايز

2يريادگيواحد

:هدف

و استفاده از آن در محاسباتيو خروجين وروديدرك ماش

پا:يآموزشيامدهايپ :ان درس بتوانديدانش آموز در

و كاهشيافزايمحاسبه− .ك مقدار ثابت از مجموعه را انجام دهديش

ها− .ك مكعب را بكشدييوجه

و مكعب مستطيتشخ− محيص مكعب پيل در .ن خودرامويط

 ساخت مكعب−

:مهارت ها

ييدرك فضا-يت مهارت ذهنيتقو-كاربا ابزار

هايپ :ش دانسته

هايبا ماش 137و 138ه دوم در صفحاتيدانش آموزان در پا .آشنا شده اند)ين محاسباتيماش(يو خروجيوروردين
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:سيروش تدر

از. بسازنديك عدد دورقميعدد خوديدر كالس درس دانش آموزان با كارتها∗ معلم از دانش آموزان بخواهد به صف

اي خوديآن ها سرجا. اضافه شود8آن ها عدديدر هنگام عبور به همه. ستگاه كه در وسط كالس قرار دارد عبور كننديك

و حال بگو مينشسته ميبرا. شوديند عدد حاصل چند يهاخواهد عدد حاصل را با كارتيمرحله دوم معلم از دانش آموزان

ا و دوباره از ايستگاه روبرويخود بسازند ايدر كالس عبور كنند با ا5ن بار عددين تفاوت كه و با ن عملياز آن ها كم شود

پياز ماشيبه درك كل و خروج .برنديمين ورود

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ اينشان گر اضافهريد كدام قسمت از تصويد از دانش آموزان بپرسين بخش شروع

ميكم شدن از دريك مجموعه و و خروج آن ها نيباشد؟ مثالً ورود افراد نماز گذار .ك آن هاستيافت عمل

 خروج افراد نماز خواندن ورود افراد

ايانجام فعاليالزم برايآمادگيت دست ورزيدانش آموزان با انجام فعال7در صفحه ∗∗∗ پا.ن صفحه را دارنديت نييدر

و مكعب مستطيصفحه تشخ ميص مكعب .باشديل

ميو خروجين ورودين محاسبه با ماشيبه صورت نماد8در صفحه پايرا انجام و در يبراين صفحه آمادگييدهند

ميكش و تكرار ماشيمرت9در صفحه. آورنديدن گسترده مكعب را بدست پايو خروجين ورودين و در ن صفحهيياست

پيبرايآمادگ ميساخت مكعب را .كننديدا

3يريادگيواحد

:هدف

 با خواندن ساعت در بعدازظهرييآشنا

:يآموزشيامدهايپ
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بايدر پا بيان درس دانش آموزان .ان كنديد بتوانند ساعت در بعدازظهر را

 شمارش در ساعتيالگو−

ن گسترده مكعبديكش−

 ساختن مكعب−

ب−  روزمرهيان مختلف خواندن ساعت در زندگيكاربرد

:مهارت

و بعداز ظهر  شمارش در ساعتيالگو-خواندن زمان با مفهوم قبل از ظهر

هايپ :ش دانسته

.فصول با ساعت آشنا شده انديباً در تماميبه بعد تقر27ه دوم از صفحهيدانش آموزان در پا

:سيروش تدر

با∗ وطدر كالس درس دانش آموزان و كاغذ دو ساعت درست كنند دياز ساعت ها را برايكيلق شفاف و رايگريصبح

ميبرا م. رنديگيبعدازظهر در نظر هايخواهد چند نمونه فعاليمعلم از آن ها رويت و بعدازظهر ساعتيخود را در صبح

سا. ها نشان دهند .ت را بخوانند با دو روشيعت مربوط به هر فعالمعلم از دانش آموزان بخواهد

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ رويد از دانش آموزان بخواهين بخش شروع .وار مسجد را بخواننديديد ساعت

ديبريعنيدانش آموزان با استفاده از دو ساعت10در صفحه ∗∗∗ و پيبرايگريا قبل از ظهر اسخ بعدازظهر به سئواالت

.دهند

.دانش آموزان مانند صفحه قبل كار در كالس را انجام دهند11در صفحه

كشييدر پا ميك مكعب دانش آموزانيدن گستردهين صفحه با استفاده از .سازنديك مكعب
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م12در صفحه هايخواهديمعلم از دانش آموزان بهيخود را تبديك ساعت و برنامهيل خودك روزيك نوار زمان كنند

هايرا رو و بعد ساعت .مربوط به چند برنامه را با دو روش بخواننديآن رنگ كنند

پاييآشنا12ن صفحهييدر پا و در .ك مكعب كوچكيان ساختنيبا مفهوم حجم است

هايتوص :يآموزشيه

ميبرا− و قبل از ظهر و خروج استفادهن ورويا ماشيين محاسباتيتوان از ماشيدرك بهتر مفهوم ساعت بعدازظهر د

:كرد مثالً

 قبل از ظهر بعداز ظهر

هايبرا− چ. استفاده شوديت دست ورزيكوچك بهتر است از فعاليشمارش مكعب نهيمثالً درست كردن اشكال با

چ هايو شمردن  نه

هاينهاديبرا− پا شروع(فيانجام تكلينه كردن خواندن ساعت در بعدازظهر بهتر است معلم ساعت ايو)انيو

ب .دار شدن از خواب را به دو صورت از آن ها بخواهديساعت

ديخواندن ساعت با نما− .يتاليجيش

4يريادگيواحد

: هدف

 متقارنيآموزش شمارش با الگوها

:يآموزشيامدهايپ

ميان درس با استفاده از الگوهايدانش آموزان در پا .شمارنديمتقارن

فريرسم الگوها− گلموجود در و .ميش

رو− و كاغذيشيرسم مكعب  شه

و مربع كامليبا اعداد مثلثييآشنا−

:مهارت ها

ته- شمارش با تقارن–يريتفكر تصو-رسم خط تقارن-رسم شكل متقارن يه اشكال متقارن با كاغذهايكسب مهارت در

 تاشده

+١٢
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هايپ :ش دانسته

پاشدان مت51يال46ه دوم در صفحاتيآموزان در مبا اشكال و همزمان آشنا و افق و خط تقارن در محور عمود يقارن

ن.(شوند ايتقارن دو )يو چهار قسمتيمه

:سيروش تدر

رويدر كالس درس معلم اشكال∗ بريكشيصفحه شطرنجيرا و سريده و سپس از دانش آموزان بخواهد  مربع تعدادعيده

.ن اشكال را بشمارنديايها

بريرصورتد� هادهيكه در اشكال بايشده مربع د شمارش شود؟يناقص وجود داشته باشد چگونه

ديرا بپوشانند اشكال را تا كنند كه كامالً همديگرديدر مرحله بعد از آن ها بخواه تايا به عبارت گر از خط تقارن شكل را

ها. كنند اد مربع ها را زودتر شمارش معلم از دانش آموزان بپرسد در كدام مرحله تعد. داخل شكل را بشمارنديحاال مربع

د؟يكرد

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ ايد از دانش آموزان بپرسين بخش شروع  ...ر كدام قسمت تقارن داردين تصويد در

پ13در صفحه ∗∗∗ هايدانش آموزان با توجه به بايش دانسته كشيشان آميد خط تقارن اشكال را و رنگ .كننديزيده

در13در صفحه هايبا كمك گرفتن از تقارن آنيك شكل مربع سرداخل .ع تر بشمارنديرا

و بعد دست ورزيبهتر است دانش آموزان قبل از دست ورز13ن صفحهييدر پا .كننديحتماً حدس بزنند

ها14در صفحه هايدانش آموزان با كمك گرفتن از تقارن مثلث ميو مربع .شمارنديداخل شكل متقارن را

رايبا استفاده از دست ورز14ن صفحهييدر پا .بكشند روي طلق يا شيشه دانش آموزان شكل مكعب

وس15در صفحه ق)يدست ورز(له كار با ابزاريدانش آموز به و ميچيكاغذ و با تاهايمشكل متقارن درست شتريبيكند

ميكاغذ به الگو .رسديمتقارن
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ها15در صفحه .كل كامل را با كمك تقارن بشماردشيدانش آموز مربع

هايتوص :يآموزشيه

كهيت دست ورزيفعاليبرا− هايميا اشكال را كوچك بدهيبهتر آن است .داخل اشكال بزرگ باشديا مربع

نيت دست ورزيكمك گرفتن از تقارن در فعاليبرا− ايبهتر است هم از تقارن دو يو هم از تقارن چهار قسمتيمه

.مياستفاده كن

.براي رسم مكعب روي شيشه بهتر است اول نقاط را بكشد−
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)فصل اول(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخصهايمع درس ها يابيارزشيار
يليخ

 خوب
 از به تالشين قابل قبول خوب

راهبرد حل

 مسئله

كشف الگو

و توصيب )يا نوشتارييكالم(ف الگويان

 ادامه دادن الگو

عيتبد هميو هندسيددل الگو  به

يابيحل مسئله با الگو

كيدرس

شمارش چندتاچندتا

 مختلفيدسته بندييتوانا

 ادامه الگويچگونگح دادنيتوض

 جمع كردنين حساب براياستفاده از ماش

 درس دو

يو خروجين وروديات با ماشيانجام عمل

و تفر يق متواليانجام جمع

و مربعيشناخت مكعب مستط ل

رويكش  كاغذيدن شكل مكعب

و مكعب مستطيپ طيمحدرليداكردن مكعب مربع

يرامونيپ

 درس سه

و بعدازظهر درك ساعت در صبح

بيتبد و و بعدازظهريل  ان ساعت در صبح

دريتهاينشان دادن فعال و بعدازظهرساعت خود  صبح

 درست كردن مكعبييتوانا

هابا حل مسئله  مختلفيساعت

 چهار درس

شمارش با كمك تقارن

سيته زميه مكعب با ينيب

رويكش ا طلقيشهيشيدن مكعب

 كامل كردن شكلها با توجه به تقارن

ه اشكال متقارن با كاغذ تا شدهيته
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دبستانياضير سوم

دوم يچهاررقميعددها:فصل

الگوسازي راهبرد

اندازه واحد با آشنايي

وكيلومتر متر گيري

واحد با آشنايي

كشورها ديگر پول
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2فصل

يچهاررقميعددها: عنوان

:اهداف

بايبرقرار− و عنوان فصلين تصويرتباط ر

و مفاهيبرقرار ارتباط با تصو− رير ياضيم

ن− بياحساس و چهاررقياز در مين دانش آموزان نسبت به اعداد

محيدر زندگيكاربرد اعداد چهاررقم− و پيروزمره يرامونيط

هايتوص :يآموزشيه

د− .ر جلب كنديتصويتاليجيمعلم توجه دانش آموزان را به اعداد

.صحبت كنديم در مورد صرافمعل−

پيمعلم راجع به انقالب اسالم− غيروزيو سال .را به دانش آموزان بدهديحاتيره توضيو

 حل مسئله

 آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد تفكر نظام دار:هدف

پا:يامد آموزشيپ هايسه رقميان درس دانش آموز بتواند عددهايدر .ممكنيبسازد در تمام حالت

و ترتيسه رقمينوشتن عددها− بيبا نظم

ايب− ها(جاد كردهيان نظم جدول )متفاوتيروش

)روزمرهيكاربرد تفكر نظام دار در زندگ(خرد كردن پول−

:مهارت

ل پوليتبد-ساخت عدد-)تفكر نظام دار(الگو سازي-حل مسئله

هايپ :ش دانسته

.آشنا شده است-)تفكر نظام دار(الگو سازيا راهبردب26و27دوم در صفحاتيهيدانش آموزان در پا
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:سيروش تدر

م9-6-3در كالس معلم به هر گروه سه كارت عدد∗ ميرا .درست كننديخواهد اعداد سه رقميدهد از دانش آموزان

ا) عدم تكرار عدد= وجود كارت( و نظم بخشين فعاليبا انجام ويت .رسديم الگو سازييادآوريبه درك بهتر

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ چيد در تصويد از دانش آموزان بپرسين بخش شروع  الگو سازيانگريبيزير چه

 است؟

خواستهيشروع به ساخت اعداد سه رقميت دست ورزيكسب كرده از فعاليدانش آموزان با آمادگ20در صفحه ∗∗∗

م موياز آن ها بخواه. كننديشده .ح دهنديرد نظم دادن توضد در

ن21در صفحه كنيتوجه دانش آموزان را به تعداد حالت ها .ديز جلب

هايتوص :يآموزشيه

.نسبت به كالس دوم را داشته باشد الگو سازييادآوريبهتر آن است كه معلم−

هايدر فعال− بيدست ورزيت و بعد عددينوبعد از ساخت عدد توسط دانش آموز بهتر است اعداد در دفتر خود سد

.را درست كنديبعد

1يريادگيواحد

ين عدد چهار رقميبا اولييآشنا: هدف

:يآموزشيامدهايپ

پا_ ميدر .برسند 1000بهيعدديابيرود دانش آموزان بتوانند با الگويان درس انتظار

و معرف− تا–يكييكي(عدد هزار به سه روشيآموزش )صد تا صدتا-ده تا ده

 كردن مكعب هزاررسم−

يو ارزش ماليالير 1000اسكناسيمعرف−

يكاربرد اعداد چهاررقم−
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:مهارت ها

هايتبد-1000ش عددينما-1000شمارش تا و اسكناس و احدها ل

هايپ :ش دانسته

و آمادگيه دوم در فصل چهار با اعداد سه رقميدانش آموزان در پا اعيدريالزم برايآشنا شده ند و درك داد افت

. را دارنديچهاررقم

:سيروش تدر

م∗ ميخواهد هر عدديدر كالس معلم از دانش آموزان هايگويرا كه يد دانش آموزان هر گروه باهم آن عدد را با مربع

هاي زنرئيكو تاييصدتايا دسته ن(يكيوييو ده و .بسازند...)ويپول، چوب

منظامنديكميسپس معلم مرحله بعد 389ايو 974مثالً ميخواهد عدديم رود از دانش آموزانيجلو ديگويرا كه

و در دفتر خود بنويده تا ده تا عددهايعدديابيها بسازند بعد به صورت الگوآن  920سند مثالً عدديبعد بسازند

ميهدا 1000ت ها دانش آموز را به عدديبا انجام فعال22در صفحه ∗∗ .كنديت

م دانش22در صفحه .شمارديآموز تعداد مكعب ها را

ها 1000مفهوم عدد23در صفحه ممتفاويبا روش )رسم شكل-يابيالگو-يدست ورز(شوديت ارائه

.شوديميبه صورت كامل تر معرفياعداد چهاررقم23در صفحه

هايتوص :يآموزشيه

ها− ويكند بهتر است از پول استفادهيار نداشتيدر اخت كوئيزنرياگر مربع يميكه پشت آن شطرنجييا از مقواهايد

.ديباشد استفاده كن

نه− .كنديمعلم معرف اينكه بهتر است خود دانش آموزان به عدد هزار برسند
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2يريادگيواحد

: هدف

ياعداد چهاررقميبا ارزش مكانييآشنا

:يآموزشيامدهايپ

ميدر پا .سنديب بنويرا به ترتيرود دانش آموزان اعداد چهاررقميان انتظار

يدر جدول ارزش مكانيش اعداد چهاررقمينما−

يرسم شكل اعداد چهار رقم−

يسه اعداد چهاررقميمقا−

و حروف اعداد چهاررقم− ينوشتن به عدد

يبه جدول ارزش مكان)يارزش مال(سكهليتبد−

يل شكل به جدول ارزش مكانيتبد−

گيادآوري−  طوليريواحد اندازه

مصيپ− ق هزارياددا كردن

 عدديدرك درست از بزرگ−

ريتبد− اليل تومان به

:مهارت ها

نو–ياعداد چهاررقميسيعدد نو هايشينما–ياعداد چهار رقميسيگسترده  مختلفيك عدد با روش

هايپ :ش دانسته

.آشنا شده انديدر اعداد سه رقميبا جدول ارزش مكان64-60ه دوم در صفحاتيدانش آموزان در پا

:سيوش تدرر

م∗ كهيدر كالس درس معلم از دانش آموزان رو20*20ييند سپس مقواهايبگويك عدد چهاررقميخواهد هايكه آن

آيجدول ارزش مكان منقرار دارد را به ميها ايدهد از آن ها ايخواهد هاين عدد را در ين جدول قرار دهند البته با مربع

 3495مثالً عدد. كوئيزنر

هصدي
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كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ ريدر تصويد چند تا عدد چهاررقميد از دانش آموزان بپرسين بخش شروع

دهيوجوددارد حاال زود آن ها را در هم .دين جدول خود قرار

هايحاصل از فعاليبا آمادگ25در صفحه ∗∗∗ قراريو شكل را از جدول ارزش مكان پوليفوق دانش آموز به راحتيت

ميم و عدد مربوط به آن ها را ميدهد و رقم و به حروف .سدينويخواند

گيادآوري25ن صفحهييدر پا ميريواحد اندازه .باشديطول

ميعدد برايدرك درست از بزرگ26در صفحه .گردديدانش آموزان حاصل

ريتبد26در صفحه ميل واحد تومان به هايال و جمع نويساده چهار رقميباشد .يسياز روش گسترده

و تكراريرمت27در صفحه ميريادگيتيتثب،گسترده نويسين .دهديرخ

:يه آموزشيتوص

هايبهتر است در فعال− . استفاده شود كه قابل لمس باشدياز ابزاريدست ورزيت

با− چيونخ،نوار،ين جدول را دانش آموزان خود ديا هر .گر درست كننديز

ميدر جدول ارزش مكانياعداد چهاررقميمعرف برايكهيبهتر است اعداد اول− ارقام صفرنيشود مابياستفاده

و تكرار از عددهايبعد از چندبار تمر. نباشد .ارقام صفر استفاده شوديداراين

 9108اي 8600ايو 5007مثالً

3يريادگيدحوا

:هدف

ك با ارزشييآشنا  لومتريپول، متر،

:يآموزشيامدهايپ

بايدانش آموزان در پا .ند ارزش پول را درك كنندد بتوانيان درس

ها− و سكه .ل كننديمختلف را به هم تبدياسكناس

د−  گر كشورهايشناخت واحد پول
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و پوليمقا− و اسكناس  سه چرتكه

گ− كيريواحد اندازه و .لومتر را درك كننديطول متر

گيابتوانند واحده− ل كننديطول را به هم تبديرياندازه

گيمناسب از واحدهايبه كار− .روزمرهيطول در زندگيرياندازه

:مهارت ها

گيل واحدهايتبد بهيرياندازه ش عدد با اسكناس،ينما- كاربرد ابزار–ا سكهيل اسكناس به اسكناسيتبد-گريكديطول

 چرتكه

هايپ :ش دانسته

و در صفحات66–61–57–58-59دوم در صفحاتهيدانش آموزان در پا با82-85با ارزش پول آشنا شده اند

گ ميسانت(طوليريواحد اندازه و .آشنا شده اند) متريليمتر

:سيروش تدر

م∗ ميخواهد در قالب بازيدر كالس معلم از دانش آموزان و دوستم درس را شروع دانش آموزان پول. كنديپول من

رويها هايز قرار داده دو به دو شروع به مقايميخود را ميسه پول پيخود و درك ارزش پول .برنديميكنند

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ د با نگاه كردن به صفحه آغازن به سئواليد از دانش آموزان بخواهين بخش شروع

ايها مييهار چه اسكناسين تصويشما پاسخ دهند مثالً در هايم بدهيتوانيرا و اسكناس به.ميريبگيگريديم در ضمن

كنيل پول كشورهايو تبديصرف .ميمختلف هم اشاره

و مقا28در صفحه∗∗∗ ميسه پول ها فعاليدانش آموزان با شمارش و روند انجام فعاليت را انجام ميت را توضيدهند .دهنديح

و28ن صفحهييدر پا گدانش آموزان با جديرياحد اندازه ميطول گ) متر(شونديد آشنا ازيهايريو سپس در اندازه خود

م .كننديآن استفاده

خر29در صفحه ب پول معيند با مقداريدانش آموزان به قدرت ميرا ميديبا واحد پول كشورها،كننديان شونديگر آشنا

ميمقا كشورمانو ارزش آن را با واحد پول  .كننديسه

گييدر پا م) متر(طوليرين صفحه از واحد اندازه .كننديشروع به حل مسئله
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و تكرار به تثبياساس تمربر30در صفحه و مقايريادگيتين و تبديارزش پول آنيسه .رسنديمهال

گييدر پا م) لومتريك(طوليرين صفحه با واحد اندازه ايتبديشوند چگونگيآشنا نيل ميدرزين واحدها به هم را .كننديافت

هايتوص :يآموزشيه

هايبهتر است در مقا− و مقايسه پول ها مانند سال دوم ابتدا سكه و بعد به اختالف برسد .سه كنديهم ارزش را بردار

هايريبهتر است معلم تصو− ويديكشورهاياز پول جلسهيا دانش آموزان بخواهد برايگر در كالس ارائه دهد

هايد كييگر پول ويديشورهااز ميگر اگر دارند تهيريتوانند تصاويا بياز آن ييآشناياورند برايه كنند به كالس

.شتر دانش آموزانيب

گيدر معرف− خيريواحد اندازه و دانش آموزان براياطيمتر حتماً استفاده از ابزار متر گيدر كالس باشد يرياندازه

.استفاده كنند

صح− ازحينحوه ده ابزار استفاده .ميمتر را آموزش

كيبرا− كنيات سفرهايلومتر از تجربيآموزش .ديدانش آموزان استفاده

:4يريادگياحدو

:هدف

يب در اعداد چهار رقميآموزش تقر

يآموزشيامدهايپ

م پايانتظار رويو سه رقميچهاررقميب زدن عددهايان درس دانش آمزا بتوانند تقريرود در .جدول نشان دهنديرا

و تفريبرايمادگآ− پيجمع  دا كننديق

نو− و گسترده يسيباز كردن عدد

گييآشنا− ك(جرميريبا واحد اندازه و )لوگرميگرم

گيل واحدهايتبد−  جرميرياندازه

:مهارت ها
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نو–يو سه رقميب زدن اعداد چهار رقميتقر گ- اعداديسيگسترده  جرميل واحدهايتبد-جرميرياندازه

هايپ :ش دانسته

.آشنا شده اند) قطع كردن-گرد كردن(ب زدنيبا تقر30و33و65ه دوم در صفحانتيدانش آموزان درپا

:سيروش تدر

گيدر كالس معلم از دانش آموزان بخواهد با خط كش ابزار جامداد∗ بريريخود را اندزاه گكنند يرياساس واحد اندازه

و سانتي متريمل ه متر گيب اعداديسپس از آن ها بخواهد تقر. سنديا را بنودر دفتر خود اندازه آن يريرا كه از اندازه

گيكان اعداديمرحله بعد از آن ها بخواهد رقميبرا) گرد كردن.(بدست آورده اند بزنند بدست آوردهيريرا كه از اندازه

)قطع كردن(اند بزنند 

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ ازين بخش شروع ديدانش آمزوان بپرسد شيقيتاليجيد اگر عدد راير بنزيمت ن

كنيرقم و رقم دهگانش را حذف .شوديميم مبلغ چه عدديكانش

صف ∗∗∗ بيش اعداد به صورت تقريشروع به نمايت دست ورزيبدست آورده در فعاليدانش آموزان با آمادگ31حه در

ميرو (كننديمحور )گرد كردن.

هايدر فعال ميب از نوع قطع كردن فعاليگر با تقريديت .دهنديت را انجام

مييدر پا ميشوند با دست ورزين صفحه با جرم آشنا .شوديكه هنگام ساختن ترازو حاصل

نو32در صفحه هايسيدانش آموزان با گسترده و جمع و تفريالزم برايه آمادگياولياعداد هايجمع يعددهايق

ميچهاررقم .رندآويرا بدست

گييدر پا م) گرم(جرميرين صفحه با واحد اندازه .شونديآشنا

گيل واحدهايدانش آموزان با تبد33در صفحه و تبديرياندازه گيل واحدهايطول ميرياندازه ويجرم آشنا شوند

و تكرار به تثبيباتمر .رسنديميريادگيتين

گييدر پا م) لوگرميك(جرميرين صفحه با واحد اندازه .شونديآشنا
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هايتوص :يآموزشيه

و رقم دهگان از جدول ارزش مكانيحذف رقميب زدن قطع كردن بهتر از برايدر تقر− بگيكان ويريكمك د تا بهتر

.كامالً دانش آموزان درك كنند

.محور بهتر است از نوار مدرج شده استفاده كنند تا ملموس باشديرويبيش اعداد تقرينمايبرا−

گيتفهيمعلم برا− و واحد اندازه عيآن از تجربيريم بهتر مفهوم جرم و از دانش. دانش آموزان استفاده كندينيات

و وسايآموزان بخواهد خوراك رويل مختلف خود را وزن كنندويها هيا به وزن .ا آن اشاره كننديبسته
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)فصل دوم(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخصهايمع درس ها يابيارزشيار
يليخ

 خوب
 از به تالشينقابل قبولخوب

راهبرد حل

 مسئله

يالگوساز

و نوشتن اعداد به طور منظميكش  دن جدول

 ان نظم به كار رفته در جدوليب

 ممكنينوشتن تمام حالت ها

يحل مسئله با الگوساز

كيدرس

يارزش مكان

و ارزش مكانيتبد به هميل شكل، پول، جدول

و رقميداد چهار رقمنوشتن اع  به حروف

ريتبد و هميل واحد تومان  ال به

 هزاريدرك بزرگ

ياعداد چهاررقميسيگسترده نو

درس دو

عدديمعرف

 هزار

 مختلفيش عدد هزار با ابزارهاينما

ييتا1000وييتا 100يابيادامه دادن الگو

آنييآشنا و كامل كردن  مكعب هزار

ص انواع گسترده مكعبيتشخ

 درس سه

 ارزش پول

يسه دو عدد چهار رقميمقا

و–صورت پول به  ...شكل

گ و سانتيرياندازه  متريبا متر

و سانتيتبد  متريل متر

دييآشنا  گر كشورهايبا واحد پول

ديتبد  گر كشورها به واحد پول كشور خودمانيل پول

كييآشنا و تبديبا ل آن به متريلومتر

 درس چهار

يبيتقراعداد

ن عدديك تريبه نزديب در اعداد چهار رقميتقر

 با حذف رقميب اعداد چهار رقميتقر

گ و تبديريواحد اندازه كيجرم هميل گرم به  لوگرم به
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3لفص

يكسريعددها: عنوان

: اهداف

بيبرقرار− و مفاهين تصويارتباط رير  داخل فصلياضيم

پيكسريدرك بهتر دانش آموز از عددها− طبيموجود در .روزمره خوديعت در زندگيرامونش در

هايكسريدانش آموز به جهت استفاده از عددهايباالبردن سطح آگاه− .ميقديدر زمان

هايتوص :يآموزشيه

ميريمعلم شكل تصو− و .براساس رنگها توجه كنديم بنديزان تقسيك دشت

كر− .دن مادر اشاره كندمعلم به دعا

و باقيمعلم به مقدار غذاها− .مانده توجه كنديمصرف شده

د− .سه كننديات خود مقايغذا آن را با تجربير سفرهيدن تصويدانش آموزان با

−

 حل مسأله

 حل مسئله با راهبرد رسم شكل:هدف

:يآموزشيامدهايپ

هايان فعاليمعلم در پا و توقع دارد دانيآموزشيت ها(ش آموزان بتوانند با استفاده از راهبرد رسم شكلانتظار سادهيشكل

.مسائل خود را حل كنند) با استفاده از ابزار

ها− .برسنديمساويدر رسم شكل به درك قسمت
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نيدر رسم شكل به مفهوم نصف كردن− .مه كردن برسنديا دو

و تفريبرا− .ق خود رسم شكل داشته باشنديجمع

بيبرقرار− ديارتباط و خواسته ها با رسم شكل سادهن  اده ها

.درك بهتر مسئله−

:مهارت ها

 حل مسئله-درك مفهوم مسئله-حل مسئله با رسم شكل

هايپ :ش دانسته

.با راهبر رسم شكل در حل مسئله آشنا شده اند8-9ه دوم در صفحاتيدانش آموزان در پا

:سيروش تدر

ميعدد چوب كبر12در كالس معلم با دادن∗ ر آنچهيمربع درست كند سپس تصو4خواهديت به دانش آموزان از آن ها

د. درست كرده اند را در دفتر خود بكشند ميبرايگريحال معلم سئوال ميدانش آموزان مطرح د چهار چوبيگويكند

ايت را برداريكبر دهيدر تصو. بمانديكه دومربع باقيد به گونه .دير نشان

اسيتوانيم ∗∗ كنيتفاده از صفحه آغازد با مياز دانش آموزان بپرس.دين بخش شروع ر شكل سادهيكدام تصويد برايتوانيد

هايد كه نمايبكش .ر باشديتصويانگر داده

ا اين فعاليبا انجام هاياز رسم شكل برايت دانش آموزان به درك تازه ميحل مسئله .رسنديخود

ش38در صفحه ∗∗∗ دردانش آموزان با رسم و هايافت مفهوم تقسيكل م-يمساويم قسمت ينصف مسئله ها را حل

.كنند

در:39در صفحه و هايافت ارتباط معنيدانش آموزان با رسم شكل و خواسته ميشكل با داده ها رايمسئله توانند مسئله ها

.حل كنند
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و تفريبا رسم شكل برا39در صفحه كشيجمع مدن رسم شكل توانمندتيق خود در .كنندير عمل

هايتوص :يآموزشيه

پيمعلم با برقرار كردن پل ارتباط هايبا پا دانشيش دانسته و مفهوم كسر در ه دوم دانشيآموز در رسم شكل سال دوم

ميآموز بهتر .رديگياد

ها− و به آن ها الگو داده نشوديدانش آموزان در استفاده از شكل .ساده آزاد باشند

ابدر− ها–محور.(زارها هم استفاده كنندرسم شكل از و-يهندسيشكل  ...)چوب خط

م− .ح دهنديكشند توضيبهتر است دانش آموزان در مورد آنچه

1يريادگيواحد

:هدف

 با نماد كسرييآشنا

:يآموزشيامدهايپ

ميدر پا .سندينماد كسر را بنويشكل كسريرود دانش آموزان بتوانند برايان انتظار

.سديشكل را بنويبيكسر تقر−

 مخرج در نماد كسر/ با صورتييآشنا−

هادرنوشتن كسر−  وستهيپيشكل

روينوشتن كسر نما−  محوريش داده شده

روينما− دييش كسر گريك شكل

:مهارت ها

يت بصريتقو-استفاده از ابزار–رسم شكل-ب زدنيتقر-نماد كسر-ش كسرينما

هايپ :ش دانسته

دويدانش آموزان در پا .م در فصل هفتم با مفهوم كسر آشنا شده انده
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:سيروش تدر

ها∗ م)رهيدا-مثلث-ليمستط-مربع(ده شدهيبريهندسيمعلم در كالس با دادن شكل تاياز دانش آموزان خواهد با

م.م كنديتقسيمساويكردن آن ها را به قسمت ها قيدر محله بعد از آن ها هاخواهد به دلخواه چند قسمت از آن يسمت

.را رنگ بزننديمساو

ب .رنگ زده انديان كنند از چند قسمت مساويحال

كنيد با استفاده از صفحه آغازيتوانيم ∗∗ .د به سئواالت شما پاسخ دهنديد از دانش آموزان بخواهين بخش شروع

 چه مقدار از دشت زرد رنگ است؟

م  باشد؟يچه مقدار از پارچ آب پر

د بايچه مقدار  مانده است؟يقس برنج

ميو برگشت به صفحه آغازيت دست ورزيكسب كرده در فعاليدانش آموزان با آمادگ40در صفحه ∗∗∗ تواندين

پايفعال مييت كسر را انجام دهد در و مخرج در كسر آشنا و براين صفحه با نوشتن نماد كسر مفهوم صورت شكليشود

ميها .سدينويخود نماد كسر را

م41در صفحه و محور را .سندينويدانش آموزان كسر مناسب با هر شكل

و تكرار به تثبيدانش آموزان با تمر42در صفحه درين و در فعاليميريادگيت هايرسند ين صفحه با كسرهايايت

ميبيتقر ميآشنا و كيدانش آموزان نما42در صفحه. سنديرا بنويبيتقريشكل ها كسرهايتوانند برايشوند درش سر

نيديشكل ها ميگر .دهنديز انجام

هايتوص :يآموزشيه

بگيانجام دهند تا بهتريت دست ورزيت ها از دانش آموزان بخواهد فعاليبهتر است معلم در انجام فعال− .رندياد

هايبرا− ميپيكسر شكل ميك-وهيوسته از ميك .توان استفاده كرديان وعده آنها هم

هاي− بهميك شكل را با روش .م كننديك عدد ثابت تقسيختلف

و از آن ها بخواهيرا به دانش آموزان بدهيكسريعددهاثالًم هايم .مربوط به آن را بكشنديم شكل
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و عدد مخلوط  مفهوم واحد

م.1 بگيم به صورت شكل هندسيتوانيواحد را ك واحد كامليمثالً شكل مقابل.ميريدر نظر

ن 2/1:يعنيشده است از آن رنگيمياست كه

و2حاال ا2/1واحد كامل ميشكل .شودين طور نشان داده

م.2 رويتوانيواحد را دهيم بنديمحور با تقسيم ميمناسب نشان دويم، هر واحد محور ا چند قسمتيتواند به

(م گردديتقسيمساو (ك واحد استي1تا0د از عدديبه خاطر داشته باش.

ويتقسيسمت مساوق2هر واحد محور به ا2/12م شده است مين شكل نمايبه .شوديش داده

و3نيم شده است بنابرايتقسيقسمت مساو4هر واحد محور به از3واحد كامل ا4قسمت شين شكل نمايقسمت به

م ا. شوديداده م4/33ن محوريكسر مربوط به .شودينوشته

بهيك سانتيبه طور استاندارد.3 ميمتر تقسيليم10متر ويسانت5كهيخطين اندازهيبنابرا. گردديم يليم3متر

م از3و)يمتريك سانتي(واحد كامل5يعني10/35شوديمتر است نوشته )متريليم(قسمت10قسمت

2يريادگيواحد

:يآموزشيامدهايپ

دا− (ره بكشنديبا پرگار )ابزار پرگاريمعرف.

دا− و قطر .ره آشنا شونديبا مفهوم شعاع

:مهارت

دا-يتفكر بصر-تيا تقويرشد--استفاده از ابزار ب زدنيتقر-رهيرسم
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.

 در پايان صفحه معلم از دانش آموزان مي خواهد با هر وسيله اي كه مي توانند دايره بكشند43در صفحه ***

م44در صفحه عرفي مي گردد تا دانش آموزان با پرگار پايان صفحه پرگار به عنوان بهترين وسيله براي كشيدن دايره

.دايره رسم كنند 

د44درصفحه  شعاع دايره معرفي مي گرد

و شعاع را بيان كند45در صفحه و دانش آموز بايد رابطه قطر مركز دايره( در پايان صفحه قطر دايره معرفي مي گردد

)نيز بايد معرفي شود 

 توصيه هاي آموزشي

و يا خط كش هاي سوراخ دار است با هر وسيله دايره- .كشيدن وسيله پيشنهادي سنجاق قفلي

3واحد يادگيري

:هدف

و مفهوم زاويه  آشنايي با كسرهاي مساوي

:پيامدهاي آموزشي

 در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند كسرهاي مساوي را بنويسيد

 كسرهاي مساوي را روي شكل نمايش دهند-

م  ساوري را روي محور نمايش دهند كسرهاي

 درك واحد كامل در كسر

 مفهوم زاويه را دريافت كنند

. زاويه را در ساعت با استفاده از حركت عقربه دقيقه شمار درك كنند

 تعداد زاويه اشكال هندسي را بدانند



٥٤ 

:مهارت ها

و تفكر بصري–نمايش كسرهاي مساوي  تقويت

:پيش دانسته ها

.با مفهوم كسرهاي مساوي آشنا شده اند 122-123- 125در پايه دوم صفحات دانش آموزان

: روش تدريس

و يك چاقو ميوه خوري* مي) يك بار مصرف( در كالس درس معلم به هر گروه يك سيب مي دهد از دانش آموزان

و بعد نصف سيب خود را بردارند حاال بگوي ند چه كسري از سيب خود را خواهد تا سيب گروه خود را چهار قسمت كنند

.برداشته اند

ديس كوكوسبزي چه مقدار½مي توانيد با استفاده ارصفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد **

؟ و يا كوكوسبزي چه مقدار كوكو سبزي است و كوكوسبزي  كوكوسبزي

مف46در صفحه *** به. هوم كسرهاي مساوي هدايت شونددانش آموزان بايد با انجام فعاليت ها به اين مقايسه ها يا

و يا به صورت طولي است  . صورت نمايش اشكال هندسي است

در پايين صفحه در دايره كسرهاي. دانش آموز با فعاليت دست ورزي به مفهوم متساوي در كسرها مي رسند47در صفحه

و تقسيم دايره برقرار.مساوي بيان مي شود  .مي شود ارتباط شعاع

:48درصفحه

و ارتباط آن با كسرهاي مساوي بيان مي شود در اين صفحه دانش آموزان با تمرين. مفهوم يك واحد كامل مطرح مي شود

و آن را روي محور روي شكل نمايش مي دهند .وتكرار به يادگيري بهتر مفهوم كسر مساوي مي رسند

)حركت عقربه بزرگ ساعت(ب عقربه هاي ساعت در پايين صفحه مفهوم زاويه بيان مي شود در قال

:توصيه هاي آموزشي

و ارتباط و صفحه چرخان براي درك بهتر مفاهيم ارائه شده بهتر است از پيش دانسته هاي دانش آموزان مثل نوارهاي رنگي

 آن با كسر مساوي استفاده كرده 

، دو خط كش چوبي استفاده كرد براي آموزش مفهوم زاويه مي توان از ساعت آموزشي يا واقعي از .چوب بستني

ي ساعت .از طلق شفاف دايره اي استفاده شود) عقربه بزرگ( براي آموزش حركت عقربه ها
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4واحد يادگيري

:هدف

 آشنايي با مقايسه كردن كسرها

:پيامدهاي آموزشي

.را با هم مقايسه كنند در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند كسرهاو عدد مخلوط

 مقايسه كسر وعدد مخلوط با شكل-

 مقايسه طولي-

ها-  مقايسه نسبت

 آموزش مفهوم زاويه راست با عقربه هاي ساعت-

:مهارت ها

، بازي با كاغذ وتا  تقويت مهارت بصري

:پيش دانسته ها

، فصل هفتم با مفهوم كسر آشنا شده اند  دانش آموزان در پايه دوم

:س روش تدري

كن* و سه قسمت تقسيم و يك قسمت از آن در كالس درس معلم از دانش آموزان دو به دو مي خواهد دو تا كيك به دو ند

؟ براي خوردن   بردارند چه كسي كيك بيشتري خورده

مانده مي توانيد با استفاده ازصفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد چه كسري از نوشابه هاي باقي **

؟  بيشتر است

و آن را توضيح مي دهد49در صفحه *** دانش آموزان در فعاليت يك به درك مقايسه كسرها با صورت مساوي مي رسد

.
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با. دانش آموزان به درك مقايسه كسرها با مخرج مساوي مي رسند آن را توضيح مي دهند49در صفحه درپايين صفحه

.يه راست آموزش داده مي شودتوجه به حركت عقربه بزرگ ساعت زاو

و مشكل انجام مي دهد50درصفحه در پايين صفحه با انجام اين فعاليت. دانش آموزان مقايسه كسرها را به صورت طولي

و دريافت مي كند زاويه راست را در ساعات هاي مختلف در  دانش آموزان آموزش زاويه راست را تعميق مي بخشند

مق51صفحه  و نسبت هاي را انجام مي دهند مقايسه عدد مخلوط را انجام مي دهد دانش آموزان .ايسه مي كنند

و بنايي را بيان مي كند  در پايين صفحه كاربرد زاويه راست در معماري

 توصيه هاي آموزشي

و تصويري براي تكاليف خارج كالس دانش آموزان در نظر گرفته شود- .فعاليت هاي دست ورزي

و دانش آموز با فعاليت هاي از قاعده گويي- و عدد مخلوط خود شود در كالس توسط معلم براي مقايسه كسرها

و كالمي خود به قاعده برسد  و تصويري .دست ورزي

.مصداق هاي ديگري براي گوشه راست درپيرامون خود پيدا كنند-
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)فصل سوم(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخص هايمعدرس ها از به تالشينقابل قبولخوبخوبيليخيابيارزشيار

راهبرد حل

يمسئله الگوساز

مسئلهيدن شكل مناسب برايكش

و تفر ق با رسم شكليانجام جمع

 حل مسئله با رسم شكل

كيدرس

 كسر

و مخرج كسر–با نماد كسرييآشنا صورت

و محورهاينوشتن كسر مناسب برا  شكل ها

يبينوشتن كسر تقر

 كسريشكل مناسب برادنيكش

 درس دو

ازيگريشدينما

 كسرها

گيب جرم–طوليريان كسر در واحد اندازه

 بزرگتر از واحديان كسرهايب

 بزرگتر از واحديش كسرهاينما

رويش كسرهاينما و شكليبزرگتر از واحد  محور

داييآشنا دا–رهيبا دا-شعاع-رهيمركز رهيقطر

دايكش  مختلفيو ابزارها ره با پرگاريدن

 درس سه

 كسرهايتساو

و محوريرويمساويش كسرهاينما شكل

يمساويص كسرهايتشخ

و تساو بايواحد كامل كيآن

هيبا زاوييآشنا

هايان تعداد زاويب ياشكال هندسيه

 درس چهار

 سه كسريمقا

يا صورت مساويسه كسرها با مخرجيمقا

 سه كسر با شكليمقا

)ا، شاقوليگون(انيو ابزارهاه راست،يبا زاويياآشن

ه راست در ساعتيزاو
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:4فصل

و تقسيم: عنوان  ضرب

:اهداف

 برقراري ارتباط با تصوير با اهداف آموزشي فصل-

تا-  يادآوري شمارش چند تا چند

ها-  پيداكردن تعداد دسته

 بردن سطح آگاهي دانش آموزان باال-

د رمحيط پيراموني-  كاربرد ضرب وتقسيم

:توصيه هاي آموزشي

 معلم در تصوير عكس پنجره اشاره به تعداد دسته ها داشته باشد-

و گلدان ها به شمارش چند تا چند تا اشاره كند-  معلم با توجه به تصوير گل ها

)توضيح مفهوم قرن( ستي توجه كند باي)ص(ميالد پيامبر اكرم زمانبه-

و گلدان ها توصيه كند-  معلم با توجه به تصوير گل فروشي به نمادين كردن تعداد گل ها

 حل مسئله

 هدف

 آموزش راهبرد نمادين سازي در حل مسئله

، براي حل كردن مسئله مي توانيم يك تساوي جمع يا تفريق به( در راهبرد نمادين سازي به) مسئله با توجه و بنويسيم

جاي چيز كه در مسئله مجهول است يا معلوم نيست از جاي خالي استفاده مي كنيد سپس با هر روشي كه دوست داريد مي 

.توانيد پاسخ جاي خالي را پيدا كنيد 
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:پيامدهاي آموزشي

.كنند در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان مسئله ها را با راهبرد نمادين سازي حل

 با يك شكل نمادين به درك بهتر مسئله كمك كنند-

 مسئله را به صورت يك تساوي يا عبارت بنويسند-

 يك عبارت فارسي را به نماد رياضي تبديل كنند-

، عمل( دريافت نمادها در رياضي- ، عالمت ، شكل هاي هندسي )عدد

: مهارت

، تفكر استقرايي  حل مسئله

:پيش دانسته ها

.با راهبرد نمادين سازي آشنا شده اند 135-134آموزان در پايه دوم در صفحات دانش

 روش تدريس

ها* تا مثلث10در كالس درس معلم به هر گروه بسته اي چوب كبريت مي دهد از آن ها مي خواهد با چوب كبريت

)ممكن است دانش آموزان پيوسته يا گسسته مثلث ها درست كنند( درست كنند 

 مثلث10تايي مي شود……مثلث……علم از دانش آموزان مي خواهد جاهاي خالي را پركنندم

مربع پله اي بسازند سپس بگويند چهارمربع ساخته شده از چند4يا معلم از دانش آموزان مي خواهد با چوب كبريت ها

 چوب كبريت است 

از** آمي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد موزان بپرسيد چند تا دسته چند تايي پنجره رنگي دانش

؟  داريم
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…و يا

56در صفحه ***

به. دانش آموزان با راهبرد نمادين سازي مسئله ها وفعاليت هاي اين صفحه حل مي كنند به عبارت ديگر مسئله را تبديل

 يك تساوي يا عبارت يا شكل مي كنند 

57در صفحه

.ت هاي ضرب فعاليت هاي مربوطه را انجام مي دهند دانش آموزان با عبار

:توصيه هاي آموزشي

به- بهتر از معلمان بعد از نمادين سازي دانش آموزان حتماً توضيحات را از آن ها بخواهند زيرا نمادين سازي كمك

 درك مسئله مي كند 

و صفحه شطرنجي استفاده شود57بهتر است در فعاليت هايص- .از لگو

1حد يادگيري وا

:هدف

 آشنايي با نماد ضرب ونوشتن عبارت رياضي ضرب

:پيامدهاي آموزشي

و ، دگمه ، ني  ...در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان دسته بندي چند تايي داشته باشند حتماً با ابزارهايي مانند مداد

 در دسته بندي كردن تنوع داشته باشند-

 رت رياضي ضرب بنويسند براي دسته بندي خود عبا-

ها-  نوشتن جمع براي چند تايي

و ضرب-  درك رابطه جمع

 نوشتن عبارت رياضي ضرب ونمادهاي مختلف-

تا-  يادآوري شمارش چند تا چند
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 براي شكل بتوانن عبارت رياضي ضرب را بنويسند-

 نوشتن ضرب با استفاده از اشكال متقارن-

 آشنايي با نماد ضرب-

رنمايش ضرب روي محو-

:مهارت ها

، عمليات ضرب  شمارش چندتا چندتا

:پيش دانسته ها

و چند تايي ها آشنا شده اند 133-134دانش آموزان در پايه دوم در صفحات .با تعداد دسته ها

:روش تدريس

كن* و در كالس درس معلم از دانش آموزان مي خواهد مداد رنگي هاي خود را به دسته هاي مساوي تقسيم و بشمارند ند

و دوباره عبارت ضرب مربوط به آن را  عبارت ضرب مربوطه به آن را بيان كنند در مرحله بعدي دسته بعدي ايجاد كنند

.بنويسند 

مي توانيد با استفاده ازصفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد براي گل هاي داخل گلدان ها عبارت **

 هاي ضرب بگويند 

در پايين صفحه( با آمادگي به دست آورده شروع به انجام فعاليت هاي مربوط به ضرب مي كنند58در صفحه ***

)اصطالح آجرچيني توضيح داده شود 
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، ضرب مربوط به هر تصور را مي نويسند59در صفحه .دانش آموزان با استفاده از عوامل ضرب

و تعداد مربع ها را مي شمارند دانش آموزان با استفاده از تقارن59در صفحه  از ضرب استفاده كرده

و با استفاده از ماشين حساب در صفحه و ضرب را دريافت مي كنند نمايش ضرب روي60در پاين صفحه ارتباط بين جمع

و تكرار مي كنند  و به صورت الگويابي ضرب را تمريم .محور

 توصيه هاي آموزشي

آموزان بخواهيم عوامل ضرب نوشته شده را بيان كنند آن ها بايد بدانند كه عدد اول پس از نوشتن هر ضرب از دانش-

 دسته2×3= تايي3بيانگر تعداد دسته است دو دسته 

و ديگر مفاهيم- و جمع و ارتباط ضرب با تقارن ه از خواص ضرب ضرب را دانش آموزان حفظ نكنند بلكه با استفاد

. حاصل ضرب را به دست آورند

2واحد يادگيري

 آشنايي با ضرب عدد هاي يك رقمي: هدف

:پيامدهاي آموزشي

، شكل( دانش آموزان در پايان درس با استفاده از روش هاي مختلف حاصل ضرب را به دست مي آورند ، محور مستطيلي

)و .... 

 تبديل جمع به ضرب-

 نوشتن تساوي ضرب در عدد يك رقمي-

 ساختن جدول ضرب-

 رش چند تا چند تا شما-

:مهارت ها
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، حل مسئله ، استفاده از ابزار  انجام محاسبه ضرب

:پيش دانسته ها

و در صفحات14دانش آموزان در پايه دوم در صفحه با مفهوم 132-134با انواع شمارش چند تا چند تا آشنا شده اند

. ضرب آشنا شده اند

 روش تدريس

و از دانش آموزان بخواهيد دسته هاي سه تايي يا چهارتايي12ه در كالس درس معلم به هر گرو* چوب كبريت مي دهد

و بار ديگر به صورت طبقه اي نمايش دهند  .درست كنند يك بار به صورت محوري

با مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين نبش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد تعداد مربع رنگي درپنجره تصوير را **

 روش هاي مختلف بشمارند مثالً با محور يا مستطيلي يا شمارش چند تا چند تا 

و فعاليت را انجام دهند61در صفحه *** .دانش آموزان مي توانند با روش هاي مختلف آشنا شده

 با نوشتن متساوي ضرب كار در كالس را انجام مي دهند62در صفحه

م63در صفحه و جدول ضرب مي سازند در انجام محاسبات مي توانند از ماشين با استفاده از ضرب حل سئله مي كنند

.حساب هم استفاده كنند 

:توصيه هاي آموزشي

 در فعاليت دست ورزي دانش آموزان تمامي روش هاي مربوط به دريافت حاصل ضرب را انجام دهند-

ب- ، محور در فعاليت دست ورزي بهتر است از تخته ميخي معلم استفاده شود ، مستطيلي  راي شمارش چند تا چندتا

3واحد يادگيري

،( آشنايي با خاصيت هاي ضرب: هدف پذجابه جايي )يريپخش

 پيامدهاي آموزشي

 دانش آموزان در پايان درس بتوانند با استفاده از خواص ضرب محاسبات خود را انجام دهند
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بع( ترتيب عمليات در رياضي- و و تقسيم و تفريق اول ضرب )د جمع

تا- 9ساختن جدول ضرب

 نمايش جابجايي ضرب روي محور-

، خاصيت هاي ضرب استدالل عددي:مهارت ها ، الگويابي

.با مفهوم ضرب آشنا شده اند64تا58دانش آموزان در پايه مفهوم در صفحات: پيش دانسته ها

:روش تدريس

ص استفاده مي كنند بدين معنا كه برخي از تساوي) پخش( يت توزيع پذيري در فعاليت سوم دانش آموزان از خاص64در

40+16= همان8×7= هاي مشكل تر را مي توان به بخش هايي كه از نظر به خاطر سپردن ساده تر هستند تقسيم كرد مثالً 

) =2×8) + .است)8×5)

.تبديل مي گردد5و2به دو عدد7عدد

م* و از آن ها مي خواهد يك بار در كالس درس و كش پول داده و بار8×2علم بين گروه ها تخته ميخي را نمايش دهند

.را نمايش دهند2×8ديگر 

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد در تصوير تعداد گل ها كدام گلداتن ها **

.باشد نشان گر فعاليت انجام داده مي 

مي64در صفحه *** و توزيع پذيري استفاده و در فعاليت سوم از خاصيت پخش و دو خاصيت جابجايي در فعاليت يك

.كنند

.با بكارگيري اين خواص ضرب دانش آموزان تمرين ها را انجام دهند65در صفحه

به66در صفحه و در پايين صفحه ، ساختن جدول ضرب .ترتيب محاسبات اشاره مي شود نمايش ضرب ها روي محور

:توصيه هاي آموزشي

.در فعاليت دست ورزي معلم مي تواند از چينه هاي نيز مي تواند استفاده كند-

.بهتر است معلم براي تفهيم بهتر از تجربيات نزديك به كودك در پيرامونش نيز استفاده كند-

ك- .ند در ساختن جدول ضرب معلم به ضرب هاي دوقلو نيز اشاره
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:4واحد يادگيري

 آشنايي با تقسيم: هدف

:پيامدهاي آموزشي

و تقسيم را درك كنند .دانش آموزان در پايان درس بتوانند رابطه بين ضرب

 نوشتن تقسيم متناظر-

 تقسيم كردن با شكل-

 نماد تقسيم-

 پيدا كردن حاصل تقسيم-

 آموزش خط موازي-

:مهارت ها

، استدالل عد ، روش تفكر بصريتقسيم كردن و ضرب ، دريافت رابطه تقسيم  دي

:پيش دانسته ها

.با قسمت بندي مساوي آشنا شده اند 111-112دانش آموزان در پايه دوم در صفحات

:روش تدريس
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و از دانش آموزان مي خواهد مداد رنگي ها را بين12در كالس درس معلم يك بسته مداد رنگي*  تايي به هرگروه مي دهد

مي4يا3گروه نفري خود تقسيم كنند به صورت مساوي پس از انجام مناسبت به درك جديدي از تقسيم بندي مساوي

.رسند سپس معلم از آن ها مي خواهد براي تقسيم خود يك ضرب بنويسند 

در** تا 1400مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد بگويند سال 100سال چند

 100، 200، 300، 400، .... وجود دارد به صورت بازي الگويي مثل 

و با استفاده از عمل محاسباتي تقسيم به حل مسئله بپردازد67در صفحه *** .دانش آموز با كسب آمادگي الزم

دو. در پايين صفحه آموزش خطوط موازي در قالب فعاليت دست ورزي انجام مي گيرد ، دانش آموزان با استفاده از دو ني

و اشياء ديگر خطوط موازي را در كالس نشان دهند  ، مقداري نخ كاموايي .خط كش

، نوشتن( با روش هاي متفاوت به مفهوم تقسيم مي رسد68در صفحه ، دسته بندي نمايش محور با شمارش چند تا چند تا

و تقسيم  ار69در صفحه) تساوي ودانش آموز و تقسيم را دريافت مي كند  تباط بين ضرب

و موازيند( در پايين صفحه با استفاده از ويژگي مستطيل فعاليت را انجام مي دهند با كم كردن) ضلع هاي روبرو مساوي

.سانتي متري به دست مي آيد2ضلع هاي يك سانتي متري اندازه ضلع روبروي 

:توصيه هاي آموزشي

اس- و ضرب حاصل تقسيم را به دست آورند بهتر است از روش هاي مختلف دانش آموزان با تفاده از ارتباط تقسيم

، دسته بندي( .استفاده شود)محور

.دانش آموزان خطوط موازي را در محيط پيرامون نشان دهند-



٦٨ 

)فصل چهارم(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخص هايمعدرس ها از به تالشينقابل قبولخوبخوبيليخيابيارزشيار

 راهبرد حل مسئله

ين سازينماد

نيل مسئله به صورت نماديتبد

و درك مفهوم مجهوليابيمجهول

 با رسم شكلين سازينماد

هايدرك تساو يمتساويدر عبارت

ين سازيحل مسئله با روش نماد

كيدرس

 ضرب

و دسته ها ييچندتايمفهوم ضرب

 شكليضرب براينوشتن تساو

و جمعيبرقرار  ارتباط ضرب

هايابيالگوبا ضرب  متقارنيو شكل

ينيبا آجرچيمدل ساز

 درس دو

يرقم1ضرب اعداد

 مختلفيبدست آوردن حاصل ضرب با روش ها

و انجام جدول ضرب )5از ضرب كمترك عاملي(ساختن

 حل مسئله با ضرب

 درس سه

هايخاص  ضربيت

جيخاص مختلفيكاربرد در ضربهاوضربييابجات

 شكلو محوريروييت جابجايخاص

هايريت پخشپذيخاص  مختلفيو كاربرد در ضرب

 شكليرويريت پخشپذيخاص

 ضربيتهايحل مسئله با خاص

يمحاسباتيتهاياولو

 جدول ضرب

 درس چهار

ميتقس

و نماد تقسيمفهوم تقس ميم

و تقسارتبيبرقرار مياط ضرب

رويتقس و شكليم  محور

ميحل مسئله با تقس

ليدرك خواص مستط

ها( ) هستنديو موازيمقابل مساويضلع
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:فصل پنجم

 مساحت ومحيط: عنوان

:اهداف

و عنوان فصل-  برقراري ارتباط بين تصوير

آم-  وزان نسبت به مفاهيم باال بردن سطح آگاهي دانش

و مفاهيم- و مساحت(برقراري ارتباط تصوير ) محيط

:توصيه هاي آموزشي

 معلم اشاره به سطح دور در تصاوير داشته باشد-

.معلم بهتر است به واحد هاي اندازه گيري استاندارد يا غير استاندارد نيز توجه كند-

مس- و .احت توجه شود به واحدهاي مناسب براي اندازه گيري محيط

:حل مسئله

تر: هدف )زير مسئله( آشنايي با راهبرد تبديل مسئله به مسئله كوچك

:پيامدهاي آموزشي

 در پايان درس دانش آموز بايد بتواند با اين راهبرد مسئله هاي خود را حل كند

 تبديل مسئله به مسئله كوچك تر براي كم كردن پيچيدگي مسئله-

تر(رد در مسائل هندسي كاربرد اين راهب- ) تبديل يك شكل هندسي به شكل هاي كوچك

، تفكر استقرايي: مهارت ها  حل مسئله

: پيش دانسته ها

. با اين راهبرد آشنا شده اند98-99دانش آموزان در پايه دوم در صفحات
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:روش تدريس

و از آن ها مي خواهد با قيچي كردن در كالس معلم با كاغذ رنگي اشكال هندسي در اختيار دانش آموز* ان قرار مي دهد

و ، مربع .به دست آورند ... شكل هاي كوچك تر مثل مستطيل

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد آيا از اين زمين كشاورزي شكل هاي **

.كوچك ديگري مي توان به دست آورد آن ها را بكشيد 

را74در صفحه *** و تصويري در كالس مي تواند مسئله ها دانش آموزان با كسب آمادگي در فعاليت هاي دست ورزي

.حل كند 

.نيز كاربرد اين راهبرد در اشكال هندسي مي باشد75در صفحه

:توصيه هاي آموزشي

.يف ارائه دهد بهتر است معلم اين راهبرد را در مسائل روزمره دانش آموز به عنوان تكل-

ب- و طبقه و درك مسئله بهتر است خواسته هاي مسئله را مرحله به مرحله ه طبقه بنويسيد دانش آموز پس از خواندن

.براي درك بهتر مراحل مسئله بهتر جلونويسي انجام شود-

1واحد يادگيري

خط: هدف و نيم ، پاره خط  آشنايي با خط

:پيامدهاي آموزشي

و نيم خط را از هم تشخيص دهند در پايان درس  انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند پاره خط
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خط- و نيم  نام گذاري پاره خط

خط- و مقايسه پاره  اندازه گيري

و پاره خط در يك شكل-  شمارش نيم خط

، قطر( آموزش دايره- )شعاع

 آموزش قطر در اشكال هندسي-

:مهارت ها

، كار با ، اندازه گيري ، رسم شكل مقايسه  ابزار

:پيش دانسته ها

.دانش آموزان در پايه دوم در فصل سوم با اشكال هندسي درك رابطه ها آشنا شده اند

:روش تدريس

و سيستم تلفن از دانش آموزان مي خواهد با وصل كردن يك سر سيم به يكي* در كالس در معلم با استفاده از تخته ميخي

و سر ديگر به  و در مرحله ديگر يكسر سيم به ميخ وصل ولي سر ديگر آن آزاد از ميخ ها ميخ ديگر پاره خط را نشان دهند

و نمايش نيم خط را بدهد   باشد

و نيم خط را نشان داد و وسط آن پاره خط و ايجاد گره در دو سر آن  مي توان با مقداري كاموا

و نيم خط را مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد ** از دانش آموزان بپرسيد در اين تصاوير پاره خط

.نشان دهيد 

و76در صفحه *** و به درك پاره خط دانش آموزان با انجام فعاليت هاي فوق مي توانند فعاليت اين صفحه را حل كنند

.نيم خط برسند 

و قطر مي رسند درپايين صفحه با انجام فعاليت به درك دايره مي رسند ودرك جديدي از شع ، مركز دايره .اع

مي77در صفحه و پاره خط آشنا و پاره خط آشنا مي شوند در فعاليت يا تمرين بعد با نام گذاري خط با اندازه گيري خط

و به درك مفهوم ضلع مي رسند  .شوند
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و قطر مي رسند و رسم آن در دايره به مفهوم شعاع .در پايين صفحه از پاره خط

و رسم مي كنند78در صفحه و آن ها را نام گذاري .با چند ضلعي ها آشنا مي شوند

و تعداد آن را مي شمارند و چند ضلعي ها پي مي برند .در پايين صفحه مفهوم قطر

:توصيه هاي آموزشي

-، ، ني ز چند ضلع ها دانش آموزان دست ورزي انجام دهند با سازه هاي ماكاراني ا نخ بهتر و يا ...كش

و تعداد آن را بشمارد- .براي مفهوم قطر بهتر است خود دانش آموز به اتصال رأس هاي غيرمجاور اشاره كند

-

2واحد يادگيري

 آشنايي با مفهوم محيط: هدف

:پيامدهاي آموزشي

. در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند محيط چند ضلعي را اندازه گيري كنند

 چند ضلعي ها محاسبه محيط-

 اندازه گيري تقريبي خط خميده-

 استفاده از ضرب براي محاسبه محيط-

:مهارت ها

، تفكر بصري ، تقريب زدن ، محيط  اندازه گيري

:پيش دانسته ها

 دانش آموزان در پايه دوم در فصل پنجم با اندازه گيري پاره خط آشنا شده است
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:روش تدريس

با* دادن اشكال هندسي مقوايي به دانش آموزان از آن ها مي خواهد با نخ كاموا دور تا دور آن را اندازه در كالس در معلم

.بگيرند سپس نخ را با خط كش اندازه گيري كنند 

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد در تصاوير دور چه چيزهايي را مي **

.زه گيري كنيم توانيم اندا

و مفهوم محيط پي مي برند79در صفحه *** .دانش آموزان با انجام فعاليت ها به درك دور

.دانش آموزان با كمك گرفتن از ضرب مي توانند محيط اشكال هندسي را محاسبه كنند80درصفحه

.در پايين صفحه آمادگي براي به دست آوردن محيط دايره مي باشد

ه درك جديدي از محيط مي رسند با اندازه گيري تقريبي خط خميده آشنا مي شوندب81در صفحه

:توصيه هاي آموزشي

و سيم مفتولي نيز استفاده شود- ز تخته ميخي ا .بهتر

.در تخته ميخي از استفاده كردن كش خودداري شود چون اندازه گيري تغيير مي كند-

و از دانش آموزان بخواهيم محيط را در محيط- ، كالس ، فرش  ...پيرامون خود نيزمحاسبه كنند مانند محيط اتاق

.بهتر است دانش آموزان دريافت كنند كه خطوط مابين دو سط اشكال تاثيري در محيط ندارد-

3واحد يادگيري

و اندازه گيري مساحت: هدف  آشنايي با سطح

:پيامدهاي آموزشي

.درس بتوانند سطح يك شكل را محاسبه كنند از دانش آموزان انتظار مي رود در پايان
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 مقايسه سطح-

و شش ضلعي- ، مثلث  آمادگي براي تقريب زدن سطح با شكل هاي مربع

 معرفي واحد اندازه گيري مساحت-

:مهارت ها

و گمانه زني ، حدس ، اندازه گيري ، پوشاندن سطح  تفكر بصري

:پيش دانسته ها

.آشنا شده اند ...و42-22اندن سطح با اشكال مختلف در صفحات دانش آموزان در پايه دوم پوش

:روش تدريس

يك* و و شش ضلعي هم اندازه درست كنند ، مثلث در كالس درس معلم از دانش آموزان مي خواهد تعدادي مربع

و تعداد آن ها را بشمارند معلم از دانش آموزان مي پرسد كدام مس و با چه شكلي كامالً مستطيل را با آن ها بپوشانند تطيل

؟  سطحش پوشيده شده است

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد سطح مزرعه از چه چيزي پوشيده شده **

؟  است

 در تصوير باالي صفحه با چند اثر دست مي توان سطح شكل را بپوشانيم

ا82در صفحه *** .نجام فعاليت هاي دست ورزي به مفهوم سطح پي مي برند دانش آموزان با

 دانش آموزان با انجام تمرين هاي كار دركالس به واحد اندازه گيري مناسب سطح پي مي برند83در صفحه

.دانش آموزان با مقايسه سطح ها به درك جديدي از مساحت مي رسند84در صفحه

:توصيه هاي آموزشي
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ف- .عاليت هاي دست ورزي را انجام دهند تا خود به درك مفهوم سطح برسند دانش آموزان حتماً

و پارچه هاي رنگي استفاده شود- .براي درك بهتر مفهوم سطح از كاغذها

4واحد يادگيري

 معرفي واحد اندازه گيري سطح: هدف

:پيامدهاي آموزشي

و مربع را محاسبه كنند در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند مساحت مستطيل

ها- و مربع با شمردن مربع  پيدا كردن مساحت مستطيل

 پيدا كردن فرمول مساحت مستطيل-

 معرفي سانتي متر مربع-

:مهارت ها

، پيدا كردن فرمول ، محاسبه مساحت ، تقريب زدن ، تفكر بصري  پوشاندن سطح

:پيش دانسته ها

و در فصل پنجم با واحد دانش آموزان در پايه دوم در صفحات از كتاب با پوشاندن سطح با اشكال هندسي آشنا شده اند

.اندازه گيري طول آشنا شده اند 

:روش تدريس

در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد سپس طلق هاي1×1و2×2در كالس در معلم صفحه شطرنجي هايي با اندازه*

و شكل مستطيلي  و با واحد هاي شفاف را روي آن قرار داده و2را رسم و1سانتي سانتي مربع هاي را مي شمارند

.مساحت شكل را با دو واحد بيان مي كنند 

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد حصيري ها مي توانند با واحد هاي **

.متفاوت سطح زمين هاي خود را به دست آورند 
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د .رديوارها كارخانه با آجر يا سنگ پوشانده شده سطح آن را محاسبه كنند يا

.دانش آموزان با شمردن مربع ها به واحد اندازه گيري استاندارد در اندازه گيري سطح مي رسند85در صفحه ***

م86در صفحه .ي شوند دانش آموزان با انجام تمرين ها خود به فرمول مستطيل براي محاسبه سطح مستطيل

 با نجام تمرين ها مهارت محاسبه مساحت شكل هاي پيچيده را هم پيدا مي كنند87در صفحه

:توصيه هاي آموزشي

.دانش آموزان در محيط پيراموني خود از مساحت استفاده كنند-

. حتماً تمرينات دست ورزي با صفحه شطرنجي براي درك بهتر مساحت در كالس انجام شود-
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)فصل پنجم(يابيدر ارزشيرات آموزشانتظا حدود

و شاخص هايمعدرس ها از به تالشينقابل قبولخوبخوبيليخيابيارزشيار

راهبرد حل مسئله

ل مسئله به مسئلهيتبد

 كوچكتر

ا هايبودن بعضيدرك چند مرحله  از مسئله

ل مسئله به مسئله كوچكتريتبد

 حل مرحله به مرحله مسئله

ل مسئله به مسئله كوچكتريتبد حل مسئله با راهبرد

كيدرس

ن خطيخط، و پاره م خط

نيتشخ و پاره خطيص خط، م خط

گ خطيرياندازه  پاره

هايو رسم چند ضلعينام گذار

هايقطر در چند ضلع

 درس دو

طيمح

طيدرك مفهوم مح

طيمحاسبه مح

و خم دهيخط شكسته

گ  طوليرياندازه

دريكاربرد محاسبه مح پيمحط و حل مسئلهيرامونيط

 درس سه

 اندازه سطح

درك مفهوم مساحت

گ  متفاوتيمساحت با واحدهايرياندازه

گيسه واحدهايمقا  سطحيريمتفاوت اندازه

و در مح پيدرك مساحت با تانگرام يرامونيط

 درس چهار

واحد استاندارد در محاسبه سطح

گ  سطحيبيتقريرياندازه

م و مستطمحاسبه ليساحت مربع

پيكاربرد محاسبه مساحت در مح و حل مسئلهيط رامون



٧٩

دبستانياضير سوم

+,-�. &�$(� راه)�د
�� *�د! +,-�. +�

روش �� آ�دن *�د!
c,Hd. ا4$اد(ه�ي

<(��X�(

ه� +?�را ceآ

%1ع fde�
�ت,�4

ا4$اد �� +,-�. &'
<,Vا

ا4$اد +���X.

&F> �� ا4$اد �س@
<%�F. ارزش و

�� ا4$اد +���X.
ارزش از ا*�EHد!

ر���>

UQ. +(*�Q.O��.
��ويH. g,h. و

)��.1ل(^�Jعا

g,h. ا%1اع <���.

i��E� و O�P

�CMر ا4$اد O�P
روش �� ر@�>

��[�L$ي

i��Eر��CM ا4$اد
روش �� ر@�>

��[�L$ي

i��E� و O�P
<(��X�

$LM ا<�Fل UQ.
<�,J

P$ول در O�P
<%�F. ارزش

�CMر ا4$اد O�P
*��ر از <�@

را*�

�CMر ا4$اد O�P
ارزش �� ر@�>

ر���>

��اي &F> $نeآ
�CMر ه�ي O�P

ر@�>

UQ. ��.1ل
&?H�.

P$ول در i��E�
<%�F. ارزش

�CMر ا4$اد i��E�
��* از ر@�>

را*�

i��Eر��CM ا4$اد
ارزش �� ر@�>

ر���>

��اي &F> $نeآ
ر@�> �CMر i��E�

او��CH�1ي
<��(*�Q.

+,-�. ٤درس٣درس١درس'& ٢درس

Ge> &2�:i��E� و O�P



٨٠ 

 فصل شش

و تفريق: عنوان  جمع

:اهداف

و عنوان فصل-  برقراري ارتباط بين تصوير

)رياضيات مالي( باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان نسبت به محاسبات-

و تفريق با محاسبات در زندگي روزمره برقراري-  ارتباط بين مفهوم جمع

-

:توصيه هاي آموزشي

و تفريق در ماشين حساب دريافت كنند وبا آن عمل محاسباتي انجام دهند- .دانش آموزان كليد هاي جمع

 معلم توجه دانش آموزان را به داستان گويي تصاوير جلب مي كند-

ا- و و از دانش آموزان مي خواهد تجربيات معلم در مورد خريد كردن ستفاده از محاسبات در اين امر صحبت مي كند

 خود را بيان كنند 

.معلم به تجربيات نزديك دانش آموزان در مورد افراد بي سواد ولي با مهارت محاسبه باالتوجه كند-

:حل مسئله

 استفاده از تقريب در حل كردن مسئله: هدف

:پيامدهاي آموزشي

ر پايان درس دانش آموز بايد بتواند با اين راهبرد مسئله هاي خود را حل كندد

.ابتدا از عدد تقريبي براي پيدا كردن پاسخ مسئله استفاده كنند سپس با عددهاي اصلي مسئله را حل نمايند-

 استفاده از عددهاي تقريبي براي ساده كردن مسئله-

و نظم هاي مسئله با كمك-  گرفتن از ساده كردن آن دريافت الگوها

، تفكر استقرايي: مهارت ها  حل مسئله

: پيش دانسته ها

.با اين راهبرد آشنا شده اند 116-117دانش آموزان در پايه دوم در صفحات
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:روش تدريس

پاره خط به وجود نقطه كه روي يك خط نيستند را دو به دو به هم وصل كنند چند7در كالس معلم از دانش آموزان مي خواهد*

.مي آيد 

و براي  نقطه نتيجه گيري كنند7دانش آموزان يك الگو پيدا مي كنند

اره را به صورت ساده تر مطرحغم3و4مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد شكل**

.كنند 

 توماني 500تا2 توماني 250مثالً باقي مانده

دانش آموزان با كمك گرفتن از مهارت تقريب زدن مي توانند مسئله هاي مربوط را حل كنند پس از تقريب92در صفحه

و پاسخ واقعي را پيدا مي كنند  و پيدا كردن راه حل مناسب مسئله را با عددهاي اصلي آن حل مي كنند 93در صفحه. زدن

آ را موزان با كشف الگو دانش ر اهبرد و كاربرد اين و نظم مي توانند مسئله ها را ساده تر مي توانند مسئله ها را حل كنند

.دريافت كنند

:توصيه هاي آموزشي

.استفاده كند ...و 5442يا 4538مانند) غيررند( معلم مي تواند براي تقويت مهارت تقريب زدن از اعدادي-

.و در نقاط دچار مشكل شدند معلم بهتر است از چوپ كبريت استفاده كند اگر دانش آموزان در پيدا كردن الگ-

و نظم حتماً مسئله اصلي را حل كنند- و دريافت الگو  نكته قابل توجه پس از ساده كردن مسئله

و با اعداد درشت درگيري ذهني نمي شود- و رند كردن دانش آموز با تشخيص عمليات هدايت شود .با تقريب زدن

ي 1ادگيري واحد

 آشنايي با مقايسه عداد تا چهاررقمي: هدف

:پيامدهاي آموزشي

و با شكل و نيز بدون تقريب زدن در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بايد بتوانند دو عدد چهار رقمي را مقايسه كند

.بتواند دو عدد چهار رقمي را مقايسه كند 

، جدول ارز- ، چرتكه ش كافي در مقايسه اعداد استفاده از شكل
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 آشنايي با مثلث متساوي االضالع ومتساوي الساقين-

و تفريق اعداد چهاررقمي به صورت تقريبي-  جمع

و مثلث متساوي االضالع از روش ضرب-  محاسبه محيط مربع

:مهارت ها

، مقايسه كردن  تقريب زدن

:پيش دانسته ها

.با مقايسه اعداد سه رقمي آشنا شده اند92-93-94دانش آموزان در پايه دوم در صفحات

.فصل سوم با اشكال هندسي درك رابطه ها آشنا شده اند

:روش تدريس

ز دانش آموزان مي خواهد اعداد چهاررقمي غير* در كالس درس معلم با استفاده از كوئيزو ساير ابزارهاي كمك آموزشي

و بگويند كدام عدد بيش تر رند را نمايش دهند سپس از گروه ها مي خواه د دو به دو عددهاي خود را با هم مقايسه كنند

 است بعد در مورد نحوه قياس خود توضيح دهند

؟ قيمت ** مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد قيمت كدام ميوه بيش تر است

؟   كدام ميوه كم تر است

تو( دانش آموزان با انجام فعاليت ها به درك قياس در اعداد چهاررقمي مي رسند94در صفحه *** ، ضيح.شكل بكشند

)دهند 

و جدول ارزش مكاني به قياس مي پردازند95در صفحه ، پول .دانش آموزان شكل
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و مثلث متساوي الس در صفحه. اقين مي رسند درپايين صفحه دانش آموزان با اندازه گيري به مفهوم مثلث متساوي االضالع

و تفريق تقريبي به قياس در اعداد چهاررقمي مي پردازند 96 و جمع ، محاسباتي .دانش آموزان به صورت كالسي

و مثلث متساوي االضالع از ضرب استفاده مي شود96در پايين صفحه .براي محيط مربع

:توصيه هاي آموزشي

و( فعاليت ها استفاده از ابزارهاي مناسب در انجام- ، چرتكه ) كوئيز ... 

و هم در اعداد غيرهم رقم مي باشد- .قياس ها مهم در اعداد هم رقم

.براي درك بهتر قياس از گسترده نويسي اعداد چهاررقمي نيز استفاده شود-

و با سيم مفتولي استفاده شود- و كش و متساوي الساقين از ني .براي آموزش مثلث متساوي االضالع

و استدالل هاي خود را در مقايسه اعداد توضيح دهند دان- .ش آموزان روش ها

و اسكناس از قياس دو طرفه- ، چرتكه حذف( دانش آموزان مي توانند مانند سال گذشته در مقايسه تصويري

.استفاده كنند) قسمت هاي مساوي 

2واحد يادگيري

 در اعداد چهارقمي) سي گستره نوي( آشنايي با محاسبات فرايندي: هدف

:پيامدهاي آموزشي

و تفريق اعداد چهاررقمي از به صورت گسترده نويسي از سمت) فرايندي(در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان جمع

.چپ انجام دهند

و تفريق فرايندي- )گسترده نويسي( ارتباط با عددهاي تقريبي در جمع

و-  شش ضلعي آشنايي با محيط پنج ضلعي

و تفريق ذهني يا با استفاده از جدول-  جمع

 محاسبات محيط در اشكال هندسي-
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:مهارت ها

، محور ، استفاده از جدول ، گسترده نويسي و تفريق ، محاسبات جمع ، تفكر استقرايي  تقريب زدن

:پيش دانسته ها

و تفريق و شش رياضي با جمع .فرايندي آشنا شده است دانش آموزان در پايه دوم در فصل دو

:روش تدريس

هم* و صد تا ده هزار را با و ده تا هزار در كالس درس ابتدا معلم از دانش آموزان مي خواهد جدول هاي يك تا صد

و رسيدن به استدالل عددي  و ستون  مقايسه كنند مثالً در سطر

دا** نش آموزان بخواهيد قيمت ميوه هاي داخل تصوير را با هم مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از

 جمع كنند 

 100تايي ها بعد اضافه كردن 1000دانش آموزان با استفاده از پيش دانسته هاي خود ابتدا اضافه كردن97در صفحه ***

و بعد اضافه كردن و بال10تايي ها به عدد و اضافه كردن يكي ها به عدد را  عكس در مورد كم كردن تايي ها به عدد

)گسترده نويسي(براي انجام جمع فرايند ابتدا عدد دوم را باز مي كنيم

 3241 ابتدا عدد باال را با هزار جمع مي كنيم-1

5+20+100+6000 1123+

4241 

با-2 + 123 جمع مي كنيم 100سپس

4341 

با-3 +23م جمع مي كني20در مرحله بعد

4361 
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با-4 +3 جمع مي كنيم3در مرحله آخر

4364 

 براي انجام تفريق فرايند ابتدا عدد دوم را باز مي كنيم

 7438 كم مي كنيم يعني مرتبه هزار ها را كم مي كنيم 6000ابتدا-1

5+20+100+6000 6125+

1438 

م 100سپس-2 + 125ي كنيم يعني مرتبه صدتايي را كم مي كنيمرا كم

1338 

+25 را يا مرتبه ده تايي را كم مي كنيم20در مرحله بعد-3

1318 

+5 در مرحله آخريكي را كم مي كنيم-4

1313 

ا:نكته و مجاز به استفاده و فقط از روش طوالني يا فرايندي بايد استفاده شود ز روش كوتاه يا از سمت در اين درس فقط

.يكان نمي باشيد

 دانش آموزان محيط چند ضلع ها را پيدا مي كنند97درپايين صفحه

و98در صفحه و قياس آن ها در فعاليت دست ورزي با جدول هاي قبلي دانش آموزان با دريافت جدول ده در ده جديد

.بكارگيري آن را در محاسبات خود را ياد مي گيرند 
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را98يين صفحه در پا ذهني سازي جمع هاي هزارتايي( با گسترده نويسي تمرين مي كنند ذهني حل كردن محاسبات خود

(

و تكرار به درك بهتري از محاسبات فرايندي مي رسند99در صفحه  با تمرين

:توصيه هاي آموزشي

اب- و به اندازه استفاده كند زار زدگي باعث مي شود دانش آموزان به استدالل بهتر ازمعلم از ابزار مانند جدول به موقع

.عددي نرسند 

 در انجام محاسبات دانش آموزان توضيحات خود را نيز بگويند-

.براي درك بهتر محاسبات خود از گسترده نويسي استفاده شود-

ص- و در كالس نصب گردد كه همواره دانش آموزان98در صورت امكان جداول بتوانند روي مقواي بزرگ نوشته

.از آن ها استفاده نمايند 

3واحد يادگيري

)تكنيكي(آشنايي با محاسبات جمع اعداد چهاررقمي در جدول ارزش مكاني: هدف

:پيامدهاي آموزشي

.در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بايد بتوانند محاسبات جمع خود در جدول ارزش مكاني انجام دهند

با- و بدون انتقال محاسبه جمع  انتقال
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و شكل-  محاسبه جمع دو عدد چهاررقمي با استفاده از سكه

و نمايش انتقال- و ده تايي  درست كردن دسته هاي صدتايي

و انجام محاسبات جمع-  خارج كردن اعداد چهاررقمي از جدول ارزش مكاني

و محاسبه آن از طريق فرمول-  آشنايي با محيط مستطيل

:مهارت ها

و تبديل آن به محا و ده تايي ، انتقال صدتايي ، درست كردن دسته ها ، محاسبه با انتقال سبه جمع دو عدد چهاررقمي

 يكديگر

:پيش دانسته ها

با محاسبات جمع به روش استفاده از جدول ارزش مكاني آشنا شده 100-101-102دانش آموزان در پايه دوم در صفحات

.اند 

:روش تدريس

كال* س درس معلم با استفاده از كوئيزو ساير ابزارهاي كمك آموزشي از دانش آموزان مي خواهد اعداد چهاررقمي در

و آن را نمايش دهند  درست كنند سپس از گروه ها مي خواهد دو به دو عددهاي خود را جمع كنند

هيد قيمت دو ميوه رادرون جدول ارزش مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخوا**

و باهم جمع كنند با استفاده از روش تكنيكي   مكاني نوشته
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دانش آموزان با قرار دادن اعداد چهاررقمي در جدول ارزش مكاني ان ها را با هم جمع مي كنند البته 100در صفحه ***

 از ارزش مكاني پايين تر شروع مي كنند 

و ده تايي ها لحاظ گرديده است در اين فعاليت مفهوم انت .قال در صدتايي ها

و سكه انجام شده است .در پايين صفحه ما همين كار در ارزش مالي

و بيرون از جدول ارزش مكاني انجام مي شود 101در صفحه آمادگي براي 101در پايين صفحه. محاسبات جمع با شكل

.شد رسيدن دانش آموزان به فرمول محيط مستطيل مي با

و تعميق 102در صفحه و جهت تثبيت دانش آموزان مسئله هاي خود را به روش محاسبه از سمت راست حل مي كنن

 با مفهوم انتقال) با استفاده از جدول ارزش مكاني( يادگيري محاسبات جمع 

.دانش آموزان با استفاده از فرمول محيط مستطيل را محاسبه مي كنند 102در پايين صفحه

:وصيه هاي آموزشيت

قبل از تدريس محاسبه جمع با استفاده از جدول ارزش مكاني بهتر است كار دست ورزي يعني تشكيل دسته هاي-

و ده تايي را حتماً كار كنند  .صدتايي

.حتماً كشيدن شكل عوامل جمع ونمايش محاسبات آن انجام شود-

ا و ني هاي هم رنگ .ستفاده شود براي فرمول محيط مستطيل از نوار

4واحد يادگيري

 آشنايي با تفريق با استفاده از جدول ارزش مكاني: هدف

:پيامدهاي آموزشي
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در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان مي توانند محاسبات تفريق دوعدد چهار رقمي را با استفاده از جدول ارزش

 مكاني انجام دهند 

ان- و بي  تقال محاسبات تفريق با انتقال

و شكل در محاسبات تفريق) سكه( استفاده از ارزش مالي-

و ضرب-  دريافت ارتباط جمع

و انجام محاسبات تفر خارج كردن اعداد چهاررقمي از جدول- قيارزش مكاني

-

:مهارت ها

، محاسبه با انتقال  محاسبات تفريق دو عدد چهار رقمي

:پيش دانسته ها

.با محاسبات تفريق با استفاده از جدول ارزش مكاني آشنا شده اند 103- 104-105در صفحات دانش آموزان در پايه دوم

:روش تدريس

در كالس درس معلم از دانش آموزان بخواهد هر گروه يك عدد چهار رقمي را با مربع هاي كوئيزنر بسازد سپس شكل*

و يا كاربرگ خود بكشد  و يا دفتر دو گروه عددهاي ساخت. آن را در دفتر ه شده را از هم كم كنند سپس آن را در كاربرگ

.خود نمايش دهند

و در مورد محاسبه خود توضيح دهند و محاسبه خود را انجام دهند .در پايان دوعدد را داخل جدول ارزش مكاني نوشته
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كم مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد اين** بار قيمت دو ميوه را از هم

 كنند 

دانش آموزان با قراردادن عددهاي چهاررقمي دورن جدول ارزش مكاني شروع به انجام تفريق مي كنند 103در صفحه ***

و يا از ارزش مكاني پايين تر   البته از سمت راست

م و دانش آموز بايد .حاسبه تفريق را انجام دهد در پايين صفحه اين فرايند را در شكل نمايش داده است

دانش آموزان بايد شكل محاسبه را نمايش دهند محاسبه خود را خارج از جدول ارزش مكاني نيز انجام دهند 104در صفحه

.و راجع به محاسبه خود توضيح دهند 

و اولويت در محاس 104در پايان صفحه و ضرب مي رسند بات خود را دريافت دانش آموزان در اين فعاليت به ارتباط جمع

.مي كنند 

انجام) از سمت راست( دانش آموزان مسئله هاي خود را از طريق محاسبه تفريق با انتقال به روش تكنيكي 105در صفحه

.مي دهند 

و تعميق يادگيري خود و درك بهتر  براي تمرين

:توصيه هاي آموزشي

به بهتر است قبل از محاسبه در جدول ارزش مكاني دانش- و تصويري نسبت آموزان حتماً فعاليت دست ورزي

 نمايش تفريق خود داشته باشند 

و صدتايي را نمايش دهند- و كوئيزنر بازشدن دسته هاي ده تايي  با سكه

ها- و( استفاده از ابزارهاي مناسب در انجام فعاليت ، چرتكه ) كوئيز ... 
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و هم در اعداد غير- .هم رقم مي باشد قياس ها مهم در اعداد هم رقم

.براي درك بهتر قياس از گسترده نويسي اعداد چهاررقمي نيز استفاده شود-

و با سيم مفتولي استفاده شود- و كش و متساوي الساقين از ني .براي آموزش مثلث متساوي االضالع

و استدالل هاي خود را در مقايسه اعداد توضيح دهند- .دانش آموزان روش ها

م- و اسكناس از قياس دو طرفه دانش آموزان ، چرتكه حذف(ي توانند مانند سال گذشته در مقايسه تصويري

.استفاده كنند) قسمت هاي مساوي 

)فصل ششم(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخصهايمع درس ها از به تالشينقابل قبولخوبخوبيليخيابيارزشيار

 راهبرد حل مسئله

ترحل مسئله ساده

)يبياعداد تقر(مختلفيساده كردن با روش ها

و ارتباط با مسئله اصل و نظم مسئله ساده تر يكشف الگو

اتيص نوع عمليتشخ

 حل مسئله با راهبرد مسئله ساده تر

كيدرس

 سه اعداديمقا

هايمقا )يجدول ارزش مكان–رقم-شكل(مختلفيسه اعداد با روش

 سه اعداد با حذف رقميمقا

)نيالساقيمتساو-االضالعيمتساو(نواع مثلثا

و مثلث متساويمحاسبه مح  االضالع با فرموليط مربع

 درس دو

و تفر ينديبه صورت فرايرقم4قيجمع

و تفر )ييتا 1000،ييتا100(يو ذهنيبيق تقريجمع

و تفر ق در مسئلهيكاربرد جمع

 ها با ضربيط چند ضلعيمحاسبه مح

هدرسس

يجمع در جدول ارزش مكان

 از سمت راست در جدوليرقم4جمع اعداد

 با شكليرقم4جمع اعداد

و جدوليرقم4جمع اعداد  بدون شكل

 كاربرد جمع در حل مسئله

 درس چهار

يق در جدول ارزش مكانيتفر

محيتفر ل با فرموليط مستطيق محاسبه

 با شكليرقم4ق اعداديتفر

و جدوليرقم4ق اعداديتفر  بدون شكل

ق در حل مسئلهيكاربرد تفر
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 فصل هفت

و احتمال: عنوان  آمار

:اهداف

 برقراري ارتباط تصوير با موضوع درس-

و احتمال-  باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان به جهت آمار

 اط بين نمودارهابدريافت ارت-

 نمودار در زندگي روزمره كاربرد-

 تحليل داده هاي آماري-

:توصيه هاي آموزشي

و پيشامدهاي ممكن را دريافت كنند- و تاس ارتباط برقرار كنند و سه .دانش آموزان بين واژه هاي احتمال

 بهتر است معلم به انواع نمودار اشاره كند-

گ-  در مورد تحيلي داده هاي آماري صحبت كند

و احتمال در زندگي روزمره را بررسي كنند مصداق هاي آما- ر

:حل مسئله

و آزمايش: هدف  آشنايي با راهبرد حدس

:پيامدهاي آموزشي

و  آزمايش حل كنند در پايان درس دانش آموزان بايد بتوانند مسئله هاي خود را با راهبرد حدس

 از حدس زدن بدون دليل پرهيز كنند-

در- .هر گام به جواب نزديك تر شوند با توجه به حدس هاي اول

 حدس ها بهتر است نزديك به جواب باشد-
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: مهارت ها

، پرورش تفكر ، تفكر استقرايي  حل مسئله

: پيش دانسته ها

.با راهبرد حدس وآزمايش آشنا شده اند81-82دانش آموزان در پايه دوم در صفحات

:روش تدريس

تا آن ها يك عدد چهاررقمي كه در ذهن هم گروهي4ان كارت عدد مي دهد به تعداد در كالس درس معلم به دانش آموز*

.خود است بسازند 

در هر گام حدس خود را مي زنند اگر رقم سمت درست ودر جاي خود بود كارت سبز اگر رقم درست ولي جابجا بود

م بعدي حدس دوم را مي زند باز بازخورد مي كارت زرد واگر رقم درست نبود كارت قرمز زير رقم ها قرار مي گيرد در گا

و بعدي را مي زند تا به عدد مورد نظر دو ستش برسد و حدس هاي بعدي .گيرد

؟** و از دانش آموزان بخواهيد حدس بزنند فردا هوا چگونه است  مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد

و آزمايش مسئله ها حل مي كنند دانش آموزان با راهبرد 110در صفحه ***  حدس

و درك بهتر مي رسند 111در صفحه و تكرار به تثبيت يادگيري .با تمرين

:توصيه هاي آموزشي

 دانش آموزان سعي كنند حتماً در حدس اول هم جوابشان به پاسخ نزديك باشد-

 پس از هر بار حدس زدن جواب خود را آزمايش كنند-

پ-  رهيز كنند از حدس هاي بي دليل

. فقط با حدس زدن پاسخ را پيدا كنند از نوشتن عمليات رياضي خودداري كنند-
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1واحد يادگيري

و مرتب سازي داده ها در جدول: هدف  آشنايي با سازماندهي

:پيامدهاي آموزشي

ي كند در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بايد بتوانند داده هاي آماري را جدول سازمانده

ها جدول-  را بخواند داده

ها-  تحليل داده

 تمام حالت هاي ممكن يك پيشامد در نظر بگيرد-

 آشنايي با استوانه-

:مهارت ها

، تفكر بصري ، تحليل داده ها ، سازماندهي اطالعات  جمع آوري اطالعات

:پيش دانسته ها

، نمودار آشنا شده اند با جمع 128- 129-130دانش آموزان در پايه دوم در صفحات . آوري اطالعات جامعه آماري

:روش تدريس

روز قبل از دانش آموزان مي خواهد تا تمامي فعاليت خود را در يك روز تعطيل مثل جمعه بر روي يك برگه نوشته وبه*

.كالس بياورند 

.ون يك جدول سازماندهي كنند در كالس درس معلم از دانش آموزان مي خواهد فعاليت هاي نوشته شده خود را در

.با انجام اين فعاليت به درك جديدي از سازماندهي داده ها مي رسند
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و گندم ** ، جو مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد براي كيسه هاي ذرت

.جدول داده هاي آماري طراحي كنند 

و سازماندهي مي كنند دانش آمو 112در صفحه *** .زان جدول داده ها را تكميل

.دانش آموزان تحليل داده هاي آماري مي كنند 113در صفحه

و تكرار به تعميق يادگيري مي رسند 114درصفحه. در پايين صفحه با استوانه آشنا مي شوند .با تمرين

:توصيه هاي آموزشي

ر- ا تحليل كنند وتوضيح دهند دانش آموزان پس از سازماندهي داده ها

 نحوه سازماندهي خود را توضيح دهند-

2واحد يادگيري

و ارتباط كسر با احتمال: هدف  توصيف احتمال تجربي

:پيامدهاي آموزشي

 را به صورت كسر بنويسند) پيشامد ممكن( در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بايد بتوانند احتمال تجربي

 حجم معرفي-

 آشنايي با مخروط-

و استوانه-  ساخت مخروط

:مهارت ها

، كار با ابزار ، حدسيه سازي و صفحه چرخان( پيشامدهاي ممكن )تاس
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:پيش دانسته ها

و ارتباط آن با كسر آشنا شده اند 118-119- 120-121- 122-123دانش آموزان در پايه دوم در صفحات  با مفهوم احتمال

: روش تدريس

و از آن ها مي خواهد* بار5در كالس درس معلم صفحه چرخان كه از سه رنگ درست شده است را به گروه ها مي دهد

 آن را بچرخانند 

و در آخر كسر مربوط به آن را نيز بگويند  رنگ مورد نظر را در جدول بنويسند

و مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش ** بار آن را پرتاب5آموزان بخواهيد تاسي را بردارند

و حالتي پيش آمده صحبت كنيد  و در مورد جدول خود  عدد تاس خود را در جدول بنويسيد

به 115در صفحه *** ر جدول بنويسيند كسر مربوط د  آن را نيز بنويسيد دانش آموزان حالت هاي پيش آمده خود را

 توانه را توضيح دهند در پايين صفحه تفاوت دراس

و پايين صفحه با شكل مخروط آشنا شوند 116در صفحه با 117در صفحه. حالت هاي پيش آمده را در جدول بنويسند

و تكرار به تثبيت در يادگيري برسند .تمرين

:توصيه هاي آموزشي

ها- ي خود را پر كنند بهتر آن است همه دانش آموزان فعاليت هاي دست وزي را انجام دهند سپس جدول

 هرچقدر دفعات تكرار بيش تر باشد به احتمال رياضي نزديك تر است-

3واحد يادگيري

اي: هدف  آشنايي با نمودار دايره

:پيامدهاي آموزشي

.در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند با كمك ساعت نمودار دايره اي بكشد
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 تبديل نمودارها-

ر ميله اي به كمك استوانه ومخروط نمايش نمودا-

:مهارت ها

، مقايسه نمودار  رسم نمودار، تحليل آماري

:پيش دانسته ها

و تصويري آشنا شده اند8لدانش آموزان در پايه دوم در فص .با نمودارهاي ستوني

:روش تدريس

و* س معلم از دانش آموزان مي خواهد ساعتي دايرهاي بكشند در12به در كالس در قسمت مساوي تقسيم كنند سپس

، فارسي3برنامه هفتگي تعداد ساعت بعضي را دروس را رنگ بزنند مثالً رياضي  2ساعت علوم2ساعت وورزش5ساعت

 ساعت

و ذرت را در نمودار دايره ** ، جو مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد گندم

؟ و يا كمتر است و كدام يك بيش تر  اي چند كيلو نشان مي دهد

.دانش آموزان با آمادگي در فعاليت هاي قبلي قادر هستند فعاليت اين صفحه را انجام دهند 118در صفحه ***

زان با دانش آمو 119درصفحه. بافعاليت هاي دست ورزي بيشتر با مفهوم استوانه آشنا مي شوند 118در پايين صفحه

و جدول را كامل مي كند  و در پايان تحليل نمودار مي كنند .استفاده از چرخنده نمودار دايره اي ترسيم مي كنند

.با فعاليت دست ورزي با مفهوم مخروط بيش تر آشنا مي شوند 119در پايين صفحه

و تكرار به يادگيري خود تعميق بيشتري مي بخشد 120در صفحه .با تمرين

پ و استوانه با نمودار ميلهاي آشنا مي شونددر . ايين صفحه با استفاده از مخروط
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:توصيه هاي آموزشي

و استوانه حتماً دانش آموزان دست ورزي انجام دهند- .در فعاليت هاي مربوط به مخروط

.دانش آموزان نمودارهاي ترسيم شده را تحليل كنند وتوضيح دهند-

.نمودار را بيان كنند دانش آموزان فرايند تبديل-

4واحد يادگيري

 آشنايي با مقايسه نمودارها: هدف

:پيامدهاي آموزشي

.در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند نمودارها را مقايسه كننند

 كاربرد هر نمودار را بيان كنند-

 تحليل آماري از نمودار داشته باشند-

. نمودار مناسب انتخاب كنند-

 نمودارها را به همديگر تبديل كنند-

:مهارت ها

، ، تحليل داده ها  مقايسه نمودار رسم نمودار

:پيش دانسته ها

و انتخاب نمودار آشنا شده اند 139-140-141دانش آموزان در سال دوم در صفحات .با مقايسه نمودار

:روش تدريس

نمودار دايره اي را كه روي ساعت ترسيم كرده بودن بر اساس برنامه در كالس درس معلم از دانش آموزان مي خواهد*

و سپس تبديل به نمودار تصويري كنند  .هفتگي بعضي از دروس تبديل به نمودار ستوني كنند

و از دانش آموزان بخواهيد دو نمودار صفحه آغازين را با هم ** مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد

 ايسه كنند در مورد آن توضيح دهند مق
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.سپس از آن ها بپرسيد براي آن موضوع كدام نمودار مناسب تر است

و گو مي كنند كه در فعاليت 121در صفحه *** دانش آموزان جدول را تبديل به نمودارهاي مختلف مي كند وبا هم گفت

.و موضوعات مختلف نمودار مناسب انتخاب شود 

و آن را مي كشندبا 122در صفحه .استفاده از جدول داده ها نمودار مناسب را انتخاب كرده

مي. با تمرين وتكرار به تثبيت در يادگيري مي رسند 123در صفحه در پايين صفحه شكل را به صورت متقارن رنگ آميزي

.كنند 

:توصيه هاي آموزشي

 از مستقيم گويي بپرهيزد دانش آموزان خود به انتخاب نمودار مناسب بپردازند ومعلم-

.نمونه ها بيش تر كار شوند دانش آموزان به كاربردهاي انواع نمودار آشنا شوند-

و پيراموني كار شود- .نمونه هايي از كاربرد نمودار از زندگي داخلي
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)فصل هفتم(يابيدر ارزشيانتظارات آموزش حدود

و شاخصهايمع درس ها يابيارزشيار
يليخ

 خوب
 خوب

بلقا

 قبول

از بهين

 تالش

راهبرد حل مسئله

شيحدسو آزما

و آزمايحدس زدن با دل ش حدس خوديل

يك شدن به جواب در حدس بعدينزد

شيحل مسئله با راهبرد حدسو آزما

كيدرس

 جدول داده ها

داده ها در جدوليسازمان ده

و تحليتوص ل داده ها از جدوليف

 ساختن استوانه

ايپ محدا كردن پيستوانه در يرامونيط

 درس دو

 احتمال

ر يت با بازيبا فعاليو احتمال تجربياضياحتمال

و كسر  ارتباط احتمال

يف احتمال به صورت كالميتوص

 ساختن مخروط

محيپ پيدا كردن مخروط در يرامونيط

 درس سه

اينمودار دا يره

اينمودار دايش داده ها روينما يره

دايستونل نموداريتبد ايبه يره

و تحليتوص ل نموداريف

ايبرش دا و مخروطيره  در استوانه

 درس چهار

 انتخاب نمودار

مختلف به هميل نمودار هايتبد

 انتخاب نمودار مناسب

و مح پيكاربرد نمودار مسئله يرامونيط



١٠٢

دبستانياضير سوم

'Wف راه)�د
%�.?,1ب '���CHي

'���CHي درك
+,-�. c,Hd.

1Rا� �HK�*

Uا��> +� +P1�
'Wف و +,-�.

.?,1ب%�'���CHي

�H>1% و l*�;
.?,1ب '���CHي

+,-�.

د! در �Jب

��$اد �� +?�را
و 4$د دو ه�ي �Jب

�EVه���$اد

�Jب �H>1%
�C,F> ��اي

و �EV در �Jب
N�

�>�. از ا*�EHد!
.�Q*)�ت در ��ب'

�Jب

N� 4$ده�ي �Jب
ر@�> $LM در ر@�>

�Jب +(*�Q.
��[�L$ي �12رت

&V�' [وردن �*$�
&F> G*ر �� �Jب

<Lذه ��Cي�J

V�'ي�C��J &
<(��X�

�Jب +(*�Q.

دو �Jب +(*�Q.
ر@�> N� در ر@�>

��Cي�J &V�'
<(��X�

در �Jب ا*�EHد!
+,-�. &'

در �Jب آ�ر��د
�ا.%1>; UQ.

!$%��@�� �� G�X�

G�X� %��د <���.
و( ���@ �Kرج

!$%��@��(

�� �Jب ار�)�ط
G�X�

<LM �P] 1Rا�

�Q.از �Jب +(*
را*� ��*

+,-�. ٤درس٣درس١درس'& ٢درس

�eه 4$ده�:�2& �Jب



١٠٣ 

 فصل هشت

عد: عنوان  دهاضرب

:اهداف

و مفاهيم رياضي داخل متن-  برقراري ارتباط بين تصوير

و مفاهيم رياضي با عنوان درس-  برقراري ارتباط بين تصوير

 باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان-

 كاربرد ضرب در محيط پيرامون-

:توصيه هاي آموزشي

 معلم توجه دانش آموزان را به دسته هاي چند تايي مساوي جلب كند-

 از رنگ ها براي پيدا كردن چند تايي استفاده شود-

و ضربان آن صحبت كند-  معلم در مودر قلب انسان

:حل مسئله

 آشنايي با راهبرد حل مسئله وحذف حالت هاي نامطلوب: هدف
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:پيامدهاي آموزشي

 حل كند در پايان درس دانش آموز بتواند با كمك گرفتن از اين راهبرد مسئله هاي خود را

 توجه به شرايط مسئله حالت هاي نامطلوب را حذف كند-

. براي در نظر گرفتن همه حالت هاي از تفكرنظام دار استفاده مي كند-

: مهارت ها

و الگويابي ، تفكر نظام دار  حل مسئله

: پيش دانسته ها

ح 162-163دانش آموزان در پايه دوم در صفحات .الت هاي نامطلوب آشنا شده اند با راهبرد حل مسئله حذف

:روش تدريس

و از آن ها مي خواهد اعداد چهاررقمي بسازند چند عدد مي توانند4در كالس معلم به دانش آموزان* كارت مي دهد

؟  بسازند

؟  از اين اعداد ساخته شده چند عدد خرد هستند

 دا مي كنند با انجام اين فعاليت به درك بهتر نسبت به شرايط حل مسئله پي

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بپرسيد چند آجر در لبه هاي ديوار به كار رفته **

؟  است

حل 128در صفحه *** دانش آموزان با حل مسئله ها با كمك راهبرد مورد نظر به درك بهتري از كاربرد اين راهبرد در

.مسئله ها مي رسند 

و تثبيت يادگيري انجام مي پذيرد 129ر صفحهد .تمرين وتكرار
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:توصيه هاي آموزشي

 براي فعاليت دست ورزي مي توانيد از اشكال هندسي نيز استفاده كنيد-

 نيز استفاده كنند الگوسازيدانش آموزان گاهي مي توانند از راهبرد-

1واحد يادگيري

و:هدف و صفر ده آشنايي با ضرب در يك

:پيامدهاي آموزشي

و ضرب هاي ده را انجام دهند .در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند ضرب در ده

 ضرب در يك را انجام دهند-

 ضرب در صفر را انجام دهند-

 استفاده از ماشين حساب از محاسبات ضرب-

 شركت پذيري در جمع-

:مهارت ها

، الگويابي  محاسباتي

ها پيش :دانسته

و در پايه سوم در فصل  با ضرب آشنا شده اند4دانش آموزان در پايه دوم در صفحات از كتاب با مفهوم ضرب

:روش تدريس
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و با مهره ها براي ضرب هاي* در كالس درس معلم از دانش آموزان ميخواهد در هر گروه ليوان يك بار مصرف بردارند

 ست كنند متالً نوشته شده روي كارت ها شكل در

0×32×35×3

 براي رنگ هاي آجرها ضرب بنويسند مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد **

و خود كشف رابطه مي كنند بين 130در صفحه *** دانش آموزان با كمك ماشين حساب ضرب ها را انجام مي دهند

و تعداد  صفر دوعدد

و الگويابي مي كنند 130در صفحه .با تقارن آجرها را رنگ زده

و يك مي رسند 131در صفحه .دانش آموزان با انجام فعاليت ها به ضرب عدد در صفر

و تكرار به يادگيري خود درك بهتري مي دهند 132در صفحه در پايين صفحه با كمك گرفتن از ماشين حساب. با تمرين

و با مفهوم ترتيب عمليات مي رسند ضرب ها را  .انجام مي دهند

:توصيه هاي آموزشي

و تكرار صفرها- و كشف رابطه ميان ضرب دو عدد دانش آموزان حتما با استفاده از ماشين حساب خود به درك

.برسند 

در- و كوئيزنر10از دست ورزي استفاده شود براي درك بهتر عمليات ضرب  مثل دسته هاي ده تايي

.به ترتيب عمليات در محاسبات بيش تر توجه شود-
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2واحد يادگيري

 آشنايي با ضرب هاي يك رقمي در چند رقمي:هدف

:پيامدهاي آموزشي

 در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بايد بتوانند اعداد يك رقمي را با چند رقمي ضرب كنند

ر- .قمي نشان دهند با شكل بتواند ضرب عدد يك رقمي در چند

.با مفهوم دست هاي ده تايي نيز ضرب عدد يك رقمي در چند رقمي را بيان كنند-

:مهارت ها

و الگويابي  محاسباتي

:پيش دانسته ها

و مفهوم آن آشنا شده اند4دانش آموزان در ابتداي كتاب در فصل .با ضرب

:روش تدريس

سه رقمي به گروه ها مي گويد كه با كوئيزنرهاي خود اين اعداد را نشان دهند در كالس درس معلم با دادن عددهاي*

)سه بار تكرار كنند( سپس از آن ها مي خواهد اين اعداد را در عدد سه ضرب كنند وبا شكل نشان دهند 

آج** رها ضرب چند رقمي مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد براي تعداد

و يا براي تعداد ضربان قلب در  .دقيقه ضرب بنويسند5در يك رقمي بنويسند
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دانش آموزان با انجام دادن فعاليت هاي دست ورزي به درك ضرب عددهاي يك رثمي در چند رقمي 133در صفحه ***

.مي رسند 

و در پاي 134در صفحه و تكرار به درك بهتري مي رسند .ين صفحه ضرب هاي تقريبي را نيز انجام مي دهند با تمرين

يا 125در صفحه كاربرد ضرب يك رقم در چند رقم در حل مسئله هاي دريافت مي كنند مثال براي به دست آوردن محيط

 مساحت 

 در پايين صفحه با نمونه يا مدل شمارش انجام مي دهند

:توصيه هاي آموزشي

 انجام فعاليت هاي دست ورزي-

 سيم شكلتر-

و توضيح در مورد فعاليت هاي انجام شده-  بيان

3واحد يادگيري

 آشنايي با محاسبه ضرب: هدف

:پيامدهاي آموزشي

.در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند ستوني ضرب يك رقمي درچند رقمي را انجام دهند

 در مورد محاسبات خود توضيح دهند-

.ن دهند آن را با شكل نشا-
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:مهارت ها

و الگويابي  محاسباتي

:پيش دانسته ها

و ضرب هاي يك رقمي در چند رقمي آشنا شده اند .دانش آموزان در واحدهاي يادگيري قبلي با مفهوم

:روش تدريس

ه* و از آن ها مي خواهد براي ضرب اي يك در كالس درس معلم با دادن چرتكه هاي آموزي را به گروه ها داده

.رقمي در دو رقمي روي كارت در چرتكه مهره جدا كنند 

مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از دانش آموزان بخواهيد ضرب آجرهاي رنگي را به **

.صورت ستوني بنويسند 

و توضيحات محاسبات خود را انجام مي دهند 136در صفحه *** .دانش آموزان با رسم شكل

و تقريبي انجام مي دهند 137در صفحه  ضرب ها را به صورت ستوني

 136محاسبه ضرب در صفحه

و سپس20در4ابتدا21×4براي ضرب و پاسخ آن نوشته و پاسخ در زير عدد4ضرب مي شود 80در يك ضرب شده

و با آن جمع مي گردد فرايندي اين نوع ضرب از دهگان آغاز همكاران عزيز توجه داشته باشند كه مانند جمع.نوشته شده

.مي گردد وهدف اين است كه دانش آموزان در ابتداي ضرب برآوردي از كل ضرب داشته باشند 
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در 200در5مي توانيد عامل اول را باز كنيد سپس ابتدا 243×5در ضرب هاي سه رقمي مانند ضرب40ضرب شده سپس

پ و و در مرحله آخر در سه ضرب شده .اسخ ها با هم جمع مي گردد شده

243 

5×

1000 

200+

15 +

1215 

.ضرب ها را در حل مسائل مختلف به كار مي برد وبه تعميق يادگيري مي رسند 138در صفحه

:توصيه هاي آموزشي

 استفاده از ابزارهاي در دست ورزي دانش آموزان-

 يادآوري گسترده نويسي-

4واحد يادگيري

با: هدف  مفهوم تقسيم با باقي مانده آشنايي

:پيامدهاي آموزشي

 در پايان درس انتظار مي رود دانش آموزان بتوانند عمل تقسيم را نمايش دهند

 عمل تقسيم را انجام دهند-

 باقي مانده حاصل از تقسيم را بيان كنند-
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:مهارت ها

و تفكر استقرايي  محاسباتي

:پيش دانسته ها

.با مفهوم تقسيم كردن به صورت مساوي آشنا شده اند 113- 114-115دوم در صفحات دانش آموزان در پايه

:روش تدريس

)صورت مساوي( در كالس درس معلم از دانش آموزان مي خواهد مداد رنگي هايشان را با تعداد نفرات مختلف تقسيم كنند*

د**  انش آموزان بخواهيد براي آجرهاي رنگي يك تقسيم بنويسند مي توانيد با استفاده از صفحه آغازين بخش شروع كنيد از

و نماد تقسيم فعاليت هاي خود را انجام مي دهند 139در صفحه *** .دانش آموزان در مسائل با استفاده از تقسيم با باقي مانده

و تكرار به تثبيت در يادگيري خود مي رسند 140در صفحه .دانش آموزان با تمرين

به درك بهتر از تقسيم.در قسمت پايين صفحه با كمك از ماشين حساب به انجام فعاليت خود مي پردازند 140ه در صفح

.با باقي مانده مي رسند 

.در حل مسائل به درك بهتري از تقسيم با باقي مانده مي رسند 140در صفحه

:توصيه هاي آموزشي

 حتما از فعاليت هاي دست ورزي استفاده شود-

و حدس خود را آزمايش كننددر-  تقسيم ضرب هاي نزديك به دو عددرا بنويسند
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)فصل هشتم(يابيدر ارزشيآموزش انتظارات حدود

و شاخصهايمع درس ها يابيارزشيار
يليخ

 خوب
 خوب

قابل

 قبول

از بهين

 تالش

راهبرد حل مسئله

يحذف حالتها

 نامطلوب

يب سازمسئله با الگو مرتيدر نظر گرفتن حالتها

و حذف حالتهايتوجه شرا  نامطلوبيط مسئله

 نامطلوبيحل مسئله با راهبرد حذف حالتها

كيدرس

10ضرب در

و كيضرب در صفر

 100و10ضرب اعداد مضارب

درس دو

كييضرب عددها

يو چند رقميرقم

 با شكليدر چند رقميك رقميضرب

يبيضرب تقر

چيك رقميكاربرد ضرب  در مسئلهيند رقمدر

از سمت چپ با شكليك در چند رقميمحاسبه ضرب درس سه

ياز سمت چپ به صورت ذهنيدر چند رقميك رقميمحاسبه ضرب

 درس چهار

ماندهيم با باقيتقس

ميارتباط ضرب با تقس

چ ينيالگو آجر

محيكاربرد تقس و پيم در حل مسئله  رامونيط




