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 د یا بر عالو  دیبا اعضا از هرکه یعنی

 و اصالح را اعضا گرید نظرا  خود یها

 .کنند بیترک
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 از اس  شد  نوشته ه  ریز صور 

 ی لهیبوس که خواه یم موزان آ دانش

   اس  شان دسترس در که یلیوسا

 یرو و بسازند را ها عبار   ی به  ی

 ی روه ه  با و دهند قرار مل ین

 ی مورد  در کنند نظر تبادل شانیها

 و دادن قرار ه  کنار  و دنی  ی نحو 

 صور  به را عبار  هر نلهیا از بعد

  لق یرو را عبارتش ساختند م س 

 به را کارشان ی  هینت و سندیبنو

 یآور جمع  یمنش تا ندیبگو یمنش

 یبند جمع آخر در و کند

 خواهدیم آموزان دانش از آموز ار.کنند

 باشد همراهشان بود قرار که را یلیوسا

 ای وب و نخود با و دهند قرار  یم یرو را
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 یرو را شد  خواسته یضرب عبار 

 .بسازند شانی هایم

 مشغول آموزان دانش که یهنگام در

 هستند یفرد و ی روه  یفعا 

 را آنها و  ندیم سر ها  رو  به آموز ار

 و دیجد یها نمونه تا لند یم  یهدا

 و دهند هیارا و کنند انیب را یعیبد

 قرار قیتشو مورد یساع آموزان دانش

    هیتدر مراحل تمام در. رندیگیم

 کامل ضرب به مربوط یاضیر س ی 

 شودیم

 ییعبارتها و تخته به رجو  با م دد 

 هیتدر   اس  شد  نوشته ره یز که

 یبرا شلل دنیکش با و ده یم ادامه را

 ی نحو  آموزان دانش به عبار  هر

 را شلل یرو از پاس  آوردن بدس 

 آموزان دانش از و ده یم حیتوض

 را عبار  هر شلل  لق یرو خواه یم

 .بلشند

 به  ی و یم ها بچه به آن از بعد 

 آنها در ی ی   ه. دیکن نگا  ها عبار 

 . 2 عدد دهندیم پاس  اس ؟ مشترک

 ده یم حیتوض ها  رو  قیتشو ضم 

 قرار وسط و ثاب  که 2 عدد  یا که

 

 

 

دانش موزان  و  

می دهند و فعا ی  

خواسته شد  را 

 ان ام می دهند .
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 ییعددها به و دسته یاعضا ردیگیم

 یلی یا گو با و دارند قرار ابتدا در که

 و.ندیگویم دسته تعداد رودیم جلو یلی

. ندیگویم ضرب  عبارتها  یا م مو  به

 حیتوض و ده یم نشان را ضرب نماد

 و بعالو  مانند نماد  یا که ده یم

 دو  یب یوقت که اس  عالم  ای قیتفر

  ی شودیم باعا ردیگیم قرار عدد

 آن به که دیآ دس  به دیجد عدد

  رو  هر از سپه. ندیگویم حاصلضرب

 یبند دسته ی نحو  که پرس یم

 ی روهها و دهند حیتوض را کردنشان

 و موافق  نظ  و قانون  یرعا با گرید

 .لنندیم انیب را خود مخا ف  ای

 که خواهدیم آموزان دانش از آموز ار

 دارند که یشطرن  یمقوا از استفاد  با

 رنگ آن یرو را ییتا 4 ی دسته 2

 در آموزان دانش از  یح  یا در. کنند

 یمقوا از گرید یها استفاد  مورد 

 با آموزان دانش که پرسدیم یشطرن 

 مورد  در و شانیها دانسته از استفاد 

 .لنندیم صحب  تقارن

 در آموز ار هیتدر مراحل تمام در

 بچه یکارها و رودیم را  ملتهاین  یب
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 یها قیتشو با و لندیم نگا  را ها

  ادیا یشتریب ی   یانگ  ادیا ی فظ

 در آموز ار. یورز دس  یبرا لندیم

 را ها بچه نظر کالس در رفت  را   یح

 جلب کالس کف یها  یسرام به

 دسته 5 به را ها  یسرام  چ و لندیم

 از را عبار  و لندیم  یتقس ییدوتا ی

 تخته یرو و پرسدیم ها بچه

 مثال  ی با آموز ار سپه.سدینویم

   روزمر  یزند  مورد در ملموس

 جه  را آموزان دانش ذه  م دد

 و لندیم ریدر  شتریب یریاد ی

 مهمان 4دیکن فلر ها بچه: پرسدیم

 از مادرتان و دیآ یم شما یبرا لبار ی

 کم  ییرایپذ در او به خواهدیم شما

 و دیرویم خچالی سر به وشما    دیکن

  حا  دیدار و یم 8 فقط که دینیبیم

 د؟یبگذار و یم  ند دیبا کدام هر یبرا

 2 و یم یها ظر  در  ندیگویم ها بچه

 آموز ار بعد    یگذاریم و یم عدد

 شد؟ ییدوتا ی دسته  ند پرسدیم

 ی دسته 4 که دهندیم پاس  ها بپه

 قیتشو با آموز ار.تا 8 شودیم ییدوتا

 دهدویم ادامه را هیتدر آموزان دانش
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 خالل با که خواهدیم ها بچه از

 یضرب عبار   ی  دارند که ییدندانها

 بر عبار   ی. دیدکنیسیبنو  و دیبساز

 .دیسیبنو شیبرا تانیها  لق یرو

 که ییها شلال  از استفاد  با سپه

 سر رو  کم  با و دارد قرار  یم یرو

  ونه  یبد ده یم ادامه را هیتدر ها

 یمشخص تعداد سر رو  هر به: که

 کم  با  یگویم و ده یم شلال 

   ییتا 2 یها دسته تانیها یهمگروه

 ان ام کار عتریسر  رو  هر و. دیبساز

 .ردیگیم ازیامت کار  و ستار  دهد

 یپا به  آموز ار مرحله  یا از بعد 

 یها راه یپ از استفاد  وبا رودیم تخته

 2 یها دسته دارد که یرنگ ییمقوا

 موزان آ دانش از و سازدیم ییتا

 بعد و. کنند انیب آنرا عبار  خواهدیم

  ادامه آموزان دانش پاس  دنیشن از

 به ها سر رو  از نفر 4 که دهدیم

 یها حلقه و ندیایب کالس وسط

 دانش از نفر 4 بعد و بردارند را یورزش

 درون آنها با که خواهدیم را آموزان

 عبار  سپه و ستندیبا ها حلقه

 یرو که خواهدیم و پرسدیم را یضرب
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 .سندیبنو شانیها  لق

 ک  ها بچه  یدیرس که مرحله  یا به

 یم دس  ضرب م س  درک به ک 

 .ابندی

 آموزان دانش هیتدر مراحل تمام در

 دس  مشغول معل  یهاییراهنما با

 ادی م س  صور  به تا هستند یورز

 و کنند یبند دسته بتوانند و رندیبگ

 ه  و یساز مدل کم  به را مفهوم

 حیصح پاس   روهانشان ه  با یفلر

 .اورندیب بدس  را

 دانش از آموز  از مراحل  یآخر در

 ضرب عبار   ی که خواه یم آموزان

 دارند دوس  که یا لهیوس هر با

 جه  لهیوس  ی از  رو  هر بسازند

 و لنندیم استفاد  یبند دسته

  سندینویم رو عبارتش

 انیب یآرا و ا ینظر ثب  " پن    ام

  " شد 

 حا یتوض به توجه با مرحله  یا در

 ها  رو  در یساز مدل و آموز ار

 یم اعالم را خود ا ینظر آموزان دانش

 لنندیم یسع آموز ار  یهدا با و کنند

 یبند دسته از را خود یآموختهها
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 .کنند انیب

 صور  به نظرا  و جینتا مرحله  یا در

 ها یمنش توسط ها بر ه یرو منس  

 جمع جه  آموز ار به و شودیم نوشته

  رو  هر و شود یم داد  لیتحو یبند

 و دهندیم حیتوض  آن مورد  در

 لنندیم انیب را خود نظرا   ین گرانید

 یمنش به زمان یاندک دادن با.

  یتمار که خواه یم آنها از سپه.ها

 ه  با را شد  هیتدر مبحا به مربوط

  یا انیپا و ان ام از بعد.  کنند حل

 جدول خواه یم  آموزان دانش از  ام

 را ام نوشته تابلو یرو که را 2 ضرب

 به ت یر قاشق با و بخوانند باه 

 بدهند خواندنشان

 فعالیت های بعد از تدریس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 و جمع بندی  

خالصدده مطا ددب درس را بددرای دانددش آمددوزان توضددیح 

 می دهی  .

دانددددش آمددددوزان خالصدددده درس را    

 یادداش  می کنند .
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قرار داد  ام و روی آنها ی  داخل سبد یلسری توپ  ارزشیابی پایانی 

عبار  ضرب نوشت    به هر  رو  ی  توپ پر  میلن  و 

توپ را وقتی  رفتند باید حاصل عبار  را بگویند و یلی 

از همگروهی ها باید سریع با وسایلی که در اختیار دارند 
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 شللش را بسازند.

نوشابه ها   نی    ب بطریبر  ه اساسی در

 دسته بندی کردید؟ خالل دندان ها و.... را 

 

با کدام وسیله راح  تر و سریع تر توانستید 

  دسته بندی کنید؟

 

 

 

 دانش آموزان پاس  می دهند .

 

تعیین تکلیف  و فعالیت ههای خهار    

  از کالس

 بددا مندد ل در  یخددواهیم آمددوزان دانددش از-1

  هددار آ ی بر دده یرو پو دد  و ایدد وب و نخددود

  ید  هدر  بده  مربدوط  ضرب و کنند یبند دسته

 ( هنر با قیتلف. ) سندیبنو را

 دنددان  خدالل    یبطدر  درب   یند  کلمدا   با-2

  یدد ضددرب و  یبنددد دسددته و سددبد و بیسدد  

 ( یفارس با قیتلف. ) سندیبنو بند
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