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 ساختار کتاب ریاضی سوم

   : فعالیت

 تولید برای زمینه که طوری به ، شود داده آموزش دهند می انجام آموزان دانش که فعالیتهای طریق از امکان حد تا نظر مورد اصلی مفاهیم

 انجام در لذا دهند پوشش نیز را مهارتی هدفهای که اند شده طراحی ای گونه به فعالیتها.  شود فراهم نظر مورد مفهوم و دانش ساخت و

  . شود انجام فردی با گروهی تواند می فعالیتها. باشید داشته توجه ان مهارتی ی جنبه به آنها

 

  : کالس در کار

 این اصلی هدف.  دهند انجام را کالس در کار قسمت خواهد می آموزان دانش از معلم ، کالس در آموزش فرآیند از پس کالس در کار

 برای بیشتری زمان که است آموزانی دانش برای فرصتی ایجاد و کالس آموزان دانش توسط مفاهیم یادگیری از اطمینان کسب بخش

  .کند می نظارت آموزان دانش کار به معلم و شود انجام کالس در باید حتما قسمت این لذا دارند نیاز یادگیری

 

 منزل در شدند آشنا آموزش روند با آموزان دانش و اولیا که اول های هفته از بعد که است شده گرفته نظر در یادگیری تثبیت برای:  تمرین

  .شود می انجام

 

 تدریس: فرایند

  .کند می نزدیک فصل آن عنوان به را آموز دانش ذهن, تصویر نمایش با و شود می صحبت فصل آن به راجع عنوانی تصویر با -1

 .کند می نزدیک مفهوم آن به را آموز دانش ذهن مختلف سواالت طرح و موضوعی تصویر نمایش با درس هر شروع در -1
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 می استفاده نیز مرتبط های واژ از توانیم می قسمت این در کنیم می بیان آموز دانش بری را مفهوم آن ورزی دست فعالیت انجام با - 3

 .کنیم

 


