
این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

1 

 

 سمه تعالیاب

 ابتدایی ریاضی سوم  طرح درس ملی

ی 
کل
ت 
صا
شخ

م
 

 -دهوو   درس عنوووان درس:   تعداد دانش آموز: طرح درس شماره:

 یبیتقر یها عدد

    :صفحه

 دقیقه 54مدت تدریس:   تاریخ اجرا: سوم پایه:   آموزشگاه:

   مدرس:

 فعالیت های قبل از تدریس

  :یکل هدف(الف

 بیتقر مفهوم با شاگردان ییآشنا

 رئوس

 مطالب
 اهداف جزیی

حیطووه 

هوووواو 

 اهداف

انتظوووارات از دانوووش  

 آموزان در این درس

فضووووای  عرصه ها           

 آموزشی 

و نحووووه 

چیوودمان 

 کالس

پوویش بینووی 

روش 

 تدریس  

 وسایل آموزشی  

 وظایف دانش آموز در قبال

 خدا

 

 خلقت

طبیعت)  

 

 خود

 

 دیگران

 

 

 

 

تقریبببد     

 مواقع   یبرخ-1

 از که است الزم

 بزرگ) عدد کی

 بعه ( کوچعک  ای

   

 تعقّل

 

 

 

 حیتوض را بیتقر یمعن

 .دهند

 

 

 

 

 

* 

  

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ضببیر کتبب  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

2 

 

 ، عد 

 گرم ، کیلوگرم

 و یاصعع  بخعع 

 اشعاره  آن عمده

 آن بعه  کعه  شود

 یبععیتقر مقععدار

 مثال. ندیگو یم

 یاصععع  بخععع 

 ،141 عععععععدد

 یمععع صعععدیس

 .باشد

 مقعععععععدار -2

 کیععع یبعععیتقر

 عدد خود با عدد

 .ستین برابر

 نوشتن یبرا -1

 یبععیتقر مقععدار

 یمعع عععدد کیعع

 یجععا بععه تععوان

 هگععان و کععانی

 در ایع  و عدد آن

          

 ایمان

 

 

خداونععععد را بخععععا ر 

ع ععر ریاضععی کععه در  

حعععععاخ آمعععععوختن  

هسعععتند شعععکرگزاری 

 کنند .

 

* 

  

  

* 

  

بووووه  

صووورت 

نووووی  

  دایره

 بحوووو 

 ،یگروهوو

 ،یسخنران

 یاریهم

 ییابتببدا سببوم

 – تبببببب بلو –

 گبب  – کیببم ژ

کلیببببب     –

 فیلم تدریس

 عل     

 

 

 ریقه بدست  – 1

 یبیتقر مقدارآوردن 

 یک عدد را بداند .

 

 اندازه یواحدها - 2

 را جرم یریگ

 .سندیبنو

   

* 

 

 

* 

 

 

 

 عمل  

 

 

 یبعععیتقر مقعععدار – 1

 .سندیبنو را عدد کی

 

 بععه را  ععوگرمیک – 2 

 بعععه را گعععرم و گعععرم

 لیتبععععد  ععععوگرمیک

 .کنند

 

* 

 

 

* 

  

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

3 

 

 بعه  لزوم صورت

 صععدگان یجععا

 قععرار صعع ر هععر

 .داد

 انعدازه  یبرا -4

 جعععرم یریعععگ

 و کوچک اجسام

 گععرم از سععبک

 یمععع اسعععت اده

 .شود

 انعدازه  یبرا -5

 جعععرم یریعععگ

 و بعزرگ  اجسام

 از نیسعععععععنگ

  ععععععععوگرمیک

 یمععع اسعععت اده

 .شود

  وگرمیک کی -6

 گععععععرم 1111

 .است

 از یبعضععععع -7

 یگرم یها وزنه

 51 از عبارتنعععد

 111 ،یگرمععععع

  اخالق

دان  امعوزان بعه    – 1

ریاضی عالقمنعد  درس 

 شوند .

 یبعرا  آموز دان  – 2

 از درس ابعن  یریادگی

 دهعد  نشان عالقه خود

 را درس زهیعععانگ بعععا و

 در و کنععععد دنبععععاخ

 حضععور هععا تیععفعال

 .باشد داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

4 

 

 251 ،یگرمععععع

 511 و یگرمععع

 یگرم

 های حین تدریسفعالیت 

 فعالیت دبیر  فعالیت های یادگیری  

 )ایجاد موقعیت یادگیری (

فعالیووت دانووش  

 آموزان

)اندیشه ورزی، دسوت  

ورزی، خالقیووت توووام 

بووووا خوبوووواوری، 

خودپایووایی و خووود  

 ارزیابی ( 

روش 

 تدریس 

 زمان  وسایل آموزشی 

 یاحوالپرس و سالم(1 فعالیت های مقدماتی 

 ابیغ و حضور(2

 یجسععم تیوضععع سععن  (1

 آموزان دان 

آمععاده شععدن دانعع  

آمععععوزان ج ععععت  

تععدریه هععر چععون  

آمععاده کععردن کتععاب 

 و ق ر خود

ق ععر  -بععرد-ماژیععک ---

 -کتاب

 

      

 

5 

 

دانعع  آمععوزان درس قبععل را بععه    پیش بینی رفتار ورودی

خعععوبی آمختعععه انعععد و از آن عععا   

سعواالتی در معورد درس قبعل معی     

دانعع  امععوزان بععه   

در ایععععن  سععععواالت

پاسعععی معععی  معععورد

پرسععععع  و 

 پاسی

 

" 2 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

5 

 

  دهند . پرسیر .

 ارزشیابی تشخیصی

 یا سنجش آغازین 

 دانععع  از یسعععواالت دنیباپرسععع

 آن ععا ا العععات زانیععم از آمععوزان

 : مثال ریشو یم آگاه

 واحععد انععدازه گیععری وزن چیسععت 

 ؟

 ؟ هر کی وگرم چند گرم است

پاسععی گععویی دانعع  

آمععوزان بععه پرسعع  

شعععع اهی و بیععععان 

نقطععه ناععرات شععان 

نسععبت بععه موضععو   

به صورت فعردی یعا   

 گروهی

پرسععععع  و 

 پاسی

 

 سبوم  ی ضب یر کت  

 – تبب بلو – ییابتببدا

 – گببب  – کیبببم ژ

کلیبببب    فببببیلم 

  تدریس

1 

 

 

 

 آماده سازی 

) ایجوواد  انگیووزه و معرفووی درس    

 جدید(

 

یععک ک یععت کوتععاه از ایععن درس را 

بععرای دانعع  آمععوزان پخعع  مععی  

توجععه کنععیر تععا دانعع  آمععوزان   

شان بعه ردس جدیعد ج عب شعود     

. 

توجعععععه دانععععع   

آمععوزان بععه موضععو  

ج عععععب شعععععود و 

مبحعععا را دنبعععاخ  

و بعه سععوال ا   نماینعد 

 پاسی می دهند .

 

 

 نمایشی

 

 

 فی ر تدریه

5 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

6 

 

 ارائه درس جدید

لحوواک کووردن ارزشوویابی 

 فرآیندی

 از بیتقر م  وم انیب یبرا

 و پاسی و پرس  روش

 به. دیریبگ ب ره یحیتوض

 یبرخ دیده حیتوض شاگردان

 کار شدن تر ساده یبرا مواق 

 مقدار گ تن از یاضیر در

 ریکن یم یخوددار عدد قیدق

 را عدد یاص  قسمت فقط و

 مواق  ی یخ. ریکن یم ذکر

 پدر مثال که است افتاده ات اق

 1542 متیق به یب وز شما

 شما یوقت. است دهیخر تومان

 دیا دهیخر چند دیپرس یم

 از و تومان 1511 دیگو یم

 و کند یم یخوددار 42 گ تن

 مقدار شما پدر واق  در

 گ ته را ب وز متیق یبیتقر

 .است

 

 

 

 

 دان  آموزان خوب 

 گوش می دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دان  آموزان گعوش  

 می دهند .

 

 

 

 

 

 بحعععععععععا

 ،یگروهعععععع

 و پرسععععع 

 پاسععععععععی،

 ،یحیتوضععععع

،  یسععععخنران

 نمایشی

 

 

 

 

 

 

 

 سبوم  ی ضب یر کت  

 – تبب بلو – ییابتببدا

 – گببب  – کیبببم ژ

کلیبببب    فببببیلم 

 تدریس

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

7 

 

 تخته در من ها بچه: مع ر

 شما سرینو یم عدد دو اهیس

 .دیسیبنو را ها آن هر

747                                                 

416 

 و کانی یجا به حاال: مع ر

 شده نوشته یها عدد دهگان

 .دیده قرار ص ر

 

 

 

 

 یبیتقر مقدار شما حاال: مع ر

 گریکدی با دینوشت را اعداد

 چگونه دییبگو و دیکن مشورت

 را اعداد یبیتقر مقدار

 د؟ینوشت

 را اعداد نیا حاال: مع ر

 

 

 دستور: شاگردان

 یم اجرا را کار

 .کنند

 

 دستور: شاگردان

 یم اجرا را کار

 یم و کنند

 .سندینو

711                                                 

411 

 

 یجا به: شاگردان

 دهگان و کانی

 .ریداد قرار ص ر

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

8 

 

 .دینمائ ادداشتی

5141                                         

4777 

 و دهگان، کان،ی یجا به: مع ر

 .دیده قرار ص ر صدگان

 یبیتقر مقدار شما: مع ر

 حیتوض. دینوشت را عددها

 مقدار توان یم چگونه دیده

 نوشت؟ را عدد کی یبیتقر

 مقدار نوشتن یبرا: شاگردان

 به توان یم عدد کی یبیتقر

 لزوم صورت در و کان،ی یجا

 یم قرار ص ر عدد آن صدگان

 .ریده

 حاتیتض به دییتا ضمن: مع ر

 .پردازد یم الزم

 گرم و  وگرمیک: هیتدر نحوه

 از شما یوقت ها بچه: مع ر

 دستور: شاگردان

 یم اجرا را کار

 .کنند

 

 دستور: شاگردان

 یم اجرا را کار

 یم و کنند

 .سندینو

5111                                   

4111  

 

 

 

 

 

. 

 وزن: شاگردان

 .کنند یم

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

9 

 

 مغازه دیخر یم یزیچ مغازه

 جنه وزن آنکه یبرا داران

 قیدق را شما یدرخواست

 کنند؟ یم چه بدانند

 ؟یچ با: مع ر

 داند یم یکس چه: مع ر

 یریگ اندازه وزنه نیتر معروف

 ست؟یچ اجساد جرم

 من ها بچه د،ییتا ضمن: مع ر

 به ی وگرمیک کی وزنه کی

 نشان با) دهر یم نشان شما

 یم شما از حاال( وزنه دادن

 نیا ینیسنگ مقدار خواهر

 نوبت به و دیکن ت ربه را وزنه

 .دینیبب را وزنه نیا

 در قرارداد  بق ها، بچه: مع ر

 اندازه یبرا ایدن یجا همه

 کی وزنه از اجساد جرم یریگ

 

 

 وزنه با: شاگردان

 ترازو

: شاگردان

( مع ر ییراهنما)

  وگرمیک

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت به: شاگردان

 1 وزنه همه

 را ی وگرمیک

 .ندینما یم ت ربه

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

11 

 

. شود یم است اده ی وگرمیک

 دارم زیم یرو بر وزنه چند من

 نگاه ها وزنه نیا به خوب

 وزنه ها آن دییبگو و دیکن

 هستند؟ یی ویک چند یها

 ی وگرمیک چند ها وزنه: مع ر

 هستند؟

 یها وزنه ها، بچه مع ر

 یوقت دارند وجود هر یگرید

  وگرمیک کی از اجسام جرم

 از صورت آن در باشد کمتر

 کی از کمتر یها وزنه

 که کنند یم است اده  وگرمیک

 یم یگرم یها وزنه ها آن به

 کی از کمتر گرم. ندیگو

 نیتر کیکوچ و است  وگرمیک

 کی. است گرم کی آن

 یم گرم هزار با برابر  وگرمیک

 نوبت به: شاگردان

 قرار زیم کنار در

 وزنه و رندیگ یم

 .نندیب یم را ها

 1: شاگردان

 1 ،ی وگرمیک

 ،ی وگرمیک

 5 و ،ی وگرمیک2

 ی وگرمیک

 

 

 

 دستور: شاگردان

 یم اجرا را کار

 .کنند

 

 

 

 نوبت به: شاگردان

 مع ر زیم کنار در



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

11 

 

 هر یگرم وزنه چند من. باشد

 را ها آن دییایب ام آورده

 نوشته یها عدد به و دینیبب

 .دیکن دقت ها آن یرو شده

. 

 یرو بر ییها عدد چه: مع ر

 است؟ شده نوشته ها آن

 1111  وگرمیک 1 اگر: مع ر

 گرم  ویک 2 وقت آن باشد گرم

 است؟

  وگرمیک 5: مع ر

  ویک چند گرم 6111: مع ر

 است؟ گرم

 گرم؟ 1111: مع ر

  وگرمیک 1: شاگردان

 حاال: مع ر

 

 و رنعد یگ یم قرار

 یگرمع  یها وزنه

 .نندیب یم را

 51: شاگردان

 111 ،یگرم

 511 ،یگرم

 یگرم

 2111: شاگردان

 گرم

 5111: شاگردان

 گرم

  ویک 6: شاگردان

 گرم

 هر: شاگردان

 یم یزیچ گروه

 آن جرم و آورند

 یریگ اندازه را

 .دیکن



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

12 

 

 

 

 از تدریسفعالیت های بعد 

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 و جمع بندی  

 خالصععه  ععور بععه را درس در شععده ارائععه مراحععل تمععام

 یریععگ  عه ینت و یبنعد  جمعع  را طالعب م و ، حیتشعر  وار

 .   کنر یم

 

دانعععع  آمععععوزان خالصععععه درس را    

 یادداشت می کنند .

1 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان  پنج با قیمت فقط طرح درساین 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 
 

13 

 

 توضیح دهید.معنی تقریب را  ارزشیابی پایانی 

بعه کمععک تععرازو و ایععن وزنعه هععا جععرم اجسععام   

 مخت ف را اندازه گیری کنید.

 دان  آموزان پاسی می دهند .

 

5 

تعیین تکلیف  و فعالیت هوای خوار    

  از کالس

 دانعع  نوسععط مع ععر ی شععده ارائععه یهععا نیتمععر حععل

 خانه در آموزان

 یادداشت تکالیف توسط دان  آموزان 

 

 

2 

 

 


