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مقطع تحصیلی :سوم ابتدایی

نام کتاب درسی :ریاضی

موضوع :درس  53حل مسئله – حذف حالت

های نامطلوب
مدت جلسه 53 :دقیقه

تهیه کننده:
تعداد دانش آموزان:

نام مدرسه:

تاریخ:

هدف کلی :آشنایی شاگردان با تکنیک حذف نامطلوب در حل مسئله
اهداف جزئی :انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که:

اهداف

-1با توجه به شرایط می توانند با حذف حالت ها و واژه هایی که در حل مسئله تاثیر ندارند به
پاسخ برسند.
اهداف رفتاری :انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند:
-1با حالت ها و واژه هایی که در حل مسئله تاثیر ندارند مسئله را حل کنند.

رفتار ورودی

دانش آموزان با مطالب درس قبل آشنا هستند.

ارزشیابی تشخیصی

سواالتی از درس قبل از دانش آموزان می پرسیم.

رسانه های آموزشی

کتاب ریاضی سوم ابتدایی – تابلو – ماژیک – گچ

روش های یاددهی  -بحث گروهی ،سخنرانی ،همیاری

یادگیری
مدل چینش کالس

به صورت ردیفی – گروهی

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

فعالیت های دانش آموزان

عنوان

زمان

فعالیت های معلم

فعالیت های مقدماتی

بعد از سالم و احوال پرسی معلم کالس را با نام و یاد خدا آغاز کرده و

ارزشیابی رفتار ورودی

پس از حضور غیاب و بررسی تکالیف ،برای ارزشیابی می تواند سواالتی

و ایجاد انگیزه

زمان  3دقیقه

درباره درس قبل بپرسد.
در این راهبرد به دانش آموزان توضیح داده می شود که در اکثر مسئله
هایی که به آنها داده می شوند یا در کتاب درسی آنها وجود دارد
نام مکان ها یا اشیا یا شغل ها و  ...که در صورت مسئله به کار می روند
تاثیری در راه حل مسئله ندارند.
برای این منظور می توان مسائلی را مطرح کرد جای اشیا مکان ،شغل
ها ،افراد و  ...را بنویسند وسپس مسئله را حل کنند مثل مسئله های زیر:

ارائه درس

مسئله :علی  5عدد  .........دارد و  3عدد از  .........را به خواهرش داد
حاال علی چند عدد  ..........دارد؟
مسئله5 ............. :عدد مداد دارد او  3عدد از مداد ها را به خواهرش داد
حاال  ...........چند مداد دارد؟
ارزشیابی پایانی:
مدرسه ای  ........ 0022دارد که اگر  ............ 022به مدرسه دیگری

53دقیقه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت
علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www.asemankafinet.ir.

هدیه کند حاال چند  ............دارد؟

تعیین تکلیف

فعالیت تکمیلی حل تمرین های ارائه شده ی معلم توسط دانش آموزان در
خانه

 3دقیقه

