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باسمه تعالی
طرح درس ملی ریاضی سوم ابتدایی
مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد دانش آموز:

آموزشگاه:

پایه :سوم

عنووووووان درس :درس  02صفحه07 :

تقسیم
مدت تدریس 54:دقیقه

تاریخ اجرا:

مدرس:

فعالیت های قبل از تدریس
الف)هدف کلی:
مهارت در مفهوم تقسیم و عبارت نویسی آن
عرصه ها
حیطووه
انتظوووارات از دانوووش

رئوس
اهداف جزیی

واو
هووو
آموزان در این درس

مطالب

وظایف دانش آموز در قبال
خلقت

خدا

اهداف

خود

دیگران

(طبیعت

ها رب سبیع بیان

تقسییییییم

*

کنند.

دبنش آماز بو مهووا

-.2بببی عبوار

تقسیم پی بببد .

1

آموزشی

روش

و نحووووه

تدریس

چیوودمان
کالس

.1جواب ضوب
تعقّل

فضووووای

پوویش بینووی

*

وسایل آموزشی
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مفهوم تقسیم

هوووای ضوووب
شکل بکشند.

خدبونوووود رب ب ووووا ب
ایمان

علووم ریاضووی کوو در

-.3در شوودبدن

حووووواخ آمووووواخا

بز شوووووودار

هسووواند شوووکبگ بری

معکاس و رو ب

کنند .

جلووا بسوواهاد

علم

ندایند.

بووووه
*

وورت
صو

*

ویم
نووو

-1بووا مهوووا تقسوویم

*

.4بووو مهووووا
تقسیم پی موی
ببند.

تقسوووویم رب در

جایگووا درسوو قووببر

جایگووا درس و

دهد .

*

قببر می دهند.
.7در گوووووووبو
هدکوواری مووی

عمل

-1ب مهووا دسوا و

کنند.

تعوودبد آن در تقسوویم

.8بووو مهووووا

کبدن پی می ببند.

دسووا و تعوودبد

-2با کدو

آن در تقسووویم

ضوووب هوووای قبووول

کبدن پوی موی

حاصووول ضوووب

دو

ببند.

عووودد جدیو ود رب بو و

.9تدبینا رب بوا

دس آورند.

مسییی

– کیس حسی

*

*

*

گوبتا بز

*

2

اکتشی ی-
عیییی ی
گروهی

آشنا شاد .

.6 .5ندووووووواد

روش حیی

روش

دایره

 – 2نداد تقسیم رب در

نییی – کیی

*

*

–

ری ضی و اشیی
ملمیییییوس-
کت

و ...
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عالق بنجا می

 -3قووادر ب و کش ویدن

دهند.

شووکل بووببی تقسوویم

.11بوو بهدیوو

می باشند.

*

تقسووووووویم در

*

*

زنوودگی روزبنوو
پی می ببد.

 – 1دبنش بموازبن بو
اخالق

*

*

*

درس ریاضی عالقدنود
شاند .
 – 2دبنووش آموواز بوو
درس تقسیم عالقدنود *
شاد .

*

3

*

*
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فعالیت های حین تدریس
فعالیت های یادگیری

فعالیووت دانووش روش

فعالیت دبیر
(ایجاد موقعیت یادگیری )

آموزان

وسایل آموزشی

زمان

تدریس

(اندیشه ورزی ،دسوت
ووام
وت تو
ورزی ،خالقیو
بووووا خوبوووواوری،
خودپایووایی و خووود
ارزیابی )

فعالیت های مقدماتی

)1سال و بحابلپبسی
)2حضار و غیا

آموواد شوودن دبنووش

---

آمووووازبن جووووو

ماژیوو -بووبد -قلووم
کاا -

5

توودریه هووم ووان

)3سوونجش وضووعی جسوودی

پیش بینی رفتار ورودی

آموواد کووبدن کاووا

دبنشآمازبن

و قلم خاد

دبنووش آمووازبن بووا ضووب و ضووب

دبنووش بمووازبن بوو

بعوودبد ی و

رقدووی خاصووی هووای سووووابی در بیووو

ضب آشنایی دبرند .

موووارد پاسوووی موووی

سووابیتی در بی و زمین و زب دبنووش دهند .
آمازبن می پبسیم .

4

پبسوووووش و
پاسی

"

2
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باپبسووویدن سوووابیتی بز دبنوووش

3

آمووازبن بز میوو بن ب العووا آنوووا
ارزشیابی تشخیصی
یا سنجش آغازین

پبسوووووش و کت

ری ضیی سیوم

آگا می شایم مثال :

دبنووش بمووازبن بوو

-بوووببی ضوووب هوووای دبد شووود

سووابی پاسووی مووی پاسی

ابتیی ایی – تیی بلو –

شکل بکشد.

دهند .

م ژیک – گچ –

-یو

مسوال کالموی بوا تاجو بو

ضب ناشا شد بسازد.
 بووا تاجوو بوو عوودد دبد شوودشوودار

نوود تووا نوود تووا رو ب و

عقب دبشا باشد. .

آماده سازی
( ایجوواد انگیووزه و معرفووی درس
جدید)

بز دبنووش آمووازی خابسووا مووی تاجووووو دبنوووووش
شووواد یووو

5

بسوووا شوووکال رب آمووازبن ب و ماضووا

وواری ب وی هد و دبنووش آمووازبن جلوووووب شووووواد و ندایشی
تقس ویم ندای ود ک و ب و هووب کوودب

مبحووو رب دنبووواخ

بیشوواب بز  1دبنو شووکال ببسوود و نداینود و بو سووابلوا
تعدبد هدو مسواوی باشود .بعود بز

پاسی می دهند .

بنجووا کووار بووا ربهندووایی ذهوو
دبنووش آمووازبن رب ب و درس جدی ود
( تقسیم ) می رسانیم .

5

کاا درسی
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بعود بز معبتوی درس و گووبو
ارائه درس جدید
بنوودی دبنووش آمووازبن ب و دو
ویابی
وردن ارزشو
واک کو
لحو
صووار تقسوویم توودریه مووی
شاد
فرآیندی
( مبحل بوخ تقسیم مشو
کبدن تعدبد دسا ) در تقسیم
نووا بوخ بایوود دبنووش بمووازبن
تعوودبد دسووا هووا رب مش و
کنند .در بی مبحلو معلوم بز
دبنش آمازبن می خابهد ک بز
کیس حسا تعودبد  32عودد
نی یا موب و یا لابیوا در آورد
 ,سووپه دسوواار کووار دبد و
می ابهد ک وسایلبوی میو رب
8تا8تا جدب کنند و بعد بز جدب
کووبدن بگاینوود نوود تووا 8تووا
تقسیم کبدند و خابهند گهو
 :ب و  4تووا 8تووا تقسوویم شوود
بس معلم باز هم بببی تدبی
بیشاب می تابند بز مثاخ هوای
دیگبی بساهاد ندایدبو وار
مثووواخ  14دبنوووش آمووواز رب
جلای کالس آورد و ب یکوی
بز دبنش آماز بگایود 2توا2توا
جدب ک تا هد ببینند کو در
نووود دسوووا قوووببر موووی
گیبندوخابهند دید ک  12توا

رو

دبنش
تعالی

آمازبن
خابسا

شد رب بنجا می
دهند .

دبنش آمازبن گا
می دهند.

6

حوووول نی – کی

مسووووووال – حسیی

رو

گبوهی

ری ضییی و

اشیییی ملمیییوس-

بکاشوووواتی -کت

تعووووووووواخ

– کیسی

و ...
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تقسوویم بووب 2تووا ب و 7دسووا
تبدیل می شاد (.پایان مبحل
بوخ )

( مبحل دو تقسیم مش
کووبدن تعوودبد بشوویا دبخوول
دسا )
معلم تعدبد  9نهب بز دبنش
آمووازبن رب بباوودب جلووا کووالس
آورد و سپه ی نهب دیگب رب
هووم کنووار آن هووا قووببر دبد و
دبنش آمازبن بنجا
تعدب د  27عودد نوی رب دسو
آن ی و نهووب دبد و بز بو مووی می دهند .
خابهد توا نوی هوا رب بو وار
مساوی بی بی  9نهب تقسیم
نداید.
دبنش آماز مببا شوبو بو
تقسیم می کند .زمان تقسویم
بووببی دبنووش آموواز دو حال و
مدک بس وجاد دبشا باشد
.
(حال و بوخ) نووی هووا رب یکووی
یکی بی دبنش آمازبن تقسیم
نداید تا ب بناوا ببسد .
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(حال دو ) بز هدوان بباودب
با تاج ب مهوا ضببی ک در
ذه دبرد ب هب کدب  3تا 3تا
دبد .ک هب  2حالو صوحی
می باشد بواب بس ک دبنش
آمازبن حال بوخ رب در پویش
بگیبند .
بعد بز بنجا کار بز دبنش آماز
خابسا موی شواد کو رونود
کاری رب تاضوی دبد و معلوم
روی ت ا تایی می کند.

ک  27نی تقسیم بب  9نهب می
شاد  3نوی بز دبنوش آموازبن
مووی خابهوود ب و جووای خوواد
دبنش آمازبن بنجا
ببگبدند .سپه بچ هوا رب بو
می دهند .
گبوهوای شوش نهوب تقسویم
مووی کنوود و مووی خابهوود ک و
کیس ی حسا ها رب ببدبرنود
یو
و هب گبو تعودبد 35
شبی ب هم بز کیس ها خارج
کبد ( هب ک باشد) و بو
سب گبوهوا می گاید ک  35تا
یوو رب ببدبرنوود و بوو ووار
مساوی بی دوساان خواد در
گبو پنج نهبی تقسیم ندایند
8
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و آن ها شبو ب کار کبد در
بی جا معلم می تابنود تاکیود
دبشوا باشوود کو یکووی یکووی
وسیل ها رب تقسیم نداینود توا
مطدئ شاند ک ب هدو بو
ار یکسان رسید بس .

بعوود بز پایووان کارهووا معلووم بز
سبگبوهوا موی خابهود رونود
کاری و نایج رب تاضی دهند
دبنش آمازبن تاج
و در پایان معلم پاسی صوحی
رب بعد بز تایید روی ت ا موی می کنند .
نایسد ک  35ی مثول هوم
تقسیم بب  5نهوب موی شواد 7
تا ی .
بعوود بز نوود مووب حلو دسو
ورزی و ب دینان بز یوادگیبی
مهووووا درس بز بچووو هوووا
خابسا می شاد ک کاا ها
رب باز کنند و صهح مارد نظب
رب بیاورنوود و تعالیوو دبخوول
دبنش آمازبن بنجا
کاا نیو مبحلو بو مبحلو
می دهند .
بنجووا مووی گیووبد و در پایووان
معلم عبار نایسی تقسویم رب
آموواز مووی دهوود و نوود
تدوووبی در زمینووو عبوووار
9
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نایسووی بووببی ب دینووان کووار
بنجووا مووی گیووبد و معلووم
هد مان برزشیابی تکاینی رب بز
دبنوووش آموووازبن در جبیوووان
آماز دبرد .
معلم می تابند بی درس رب ب
هدووبب درس حاشووی بی کوو
مهوا مابزی و کار در کوالس
مووی باشوود رب ب و جلس و بعوود
ماکاخ نداید  .هد مان بعود بز
بنجوووا تعالیوو درس سوووا
ببگش بو تووایب ماضواعی
تول  4دبشا باشد و مهاهیم
تووودریه شووود رب بز تووووایب
دبنش آمازبن تعالی
ماضاعی کاا بیان نداید.
های خابسا شد رب
بعد بز پایان درس جلسو بوخ بنجا می دهند .

بی تعالی ناب ب برزشویابی
پایانی می رسد .

فعالیت های بعد از تدریس
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فعالیت تکمیلی
و جمع بندی
ارزشیابی پایانی

فعالیت دبیر

فعالیت دانش آموزان

زمان

خالص و مطالووب درس رب بووببی دبنووش آمووازبن تاضووی

دبنووووش آمووووازبن خالصوووو درس رب

3

می دهیم .

یاددبش می کنند .

در بی

آزمان عدلکبدی گبتا

جا بواب بس

5

شاد می تابن بچ ها رب ب حیاط ببد و بز آن ها
خابسا ک با دق

ب ب ببف خاد نگا کنند و

هب ی مثل هدی رب ک ب

ار مساوی تقسیم

دبنش آمازبن پاسی می دهند .

شد رب پیدب کبد و عبار آن رب بنایسند و بیان
کنند .
یا ند تدوبی بو حالو هوای م الو دبد و
بز بچ ها پبسش شاد .
تعیین تکلیف و فعالیت هوای خوار
از کالس

دبنش آموازبن رب بوا تاجو بو سوب

یوادگیبی

2

تکلی آماد نداد .
گبوه وی بووا بش ویا بووب روی مقوواب تقس ویم مووارد
نظبی ک دبد شد رب بسازند.
گووبو دیگووب بووببی تقسوویم هووای دبد شوود
شکل بکشند .
گبو بعدی موی تابننود نود مسوال بوا تاجو
11

یاددبش تکالی تاسط دبنش آمازبن
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بوو نووا تقسوویم بسووازند و در کووالس بیووان
کنند.
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