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 :به نام خدا           طرح درس روزانه           پایه سوم                 نام معلم 

 /اریخ :    /   ت    نام درس : ریاضی            عنوان : الگویابی ص                  زمان :           

 هدف کلی : آشنایی با الگو و الگویابی 

پاسخ  سته بندیآشنایی با د –آشنایی با الگو ها  –ش چندتا چندتا اهداف حیطه شناختی : آشنایی با شمار

 آشنایی با کشف الگو ها و رابطه بین آن ها –

ین آن برابطه  نسبت به کشف الگو ها و –اهداف حیطه عاطفی : نسبت به الگو های پیرامون خود توجه کند 

 ها عالقه نشان دهد

سخ ها پا –ند در خصوص مفاهیم پیرامون خود الگویابی ک –د اهداف حیطه مهارتی : الگو ها را تشخیص ده

واع یی از اندر پاسخگو –جدول منظم رسم کند ( رابطه بین الگو ها را شرح دهد )  –را دسته بندی کند 

دتا ندتا چنچ –الگو های پیش بینی شده در کتاب را تا حد امکان ادامه دهد  –راهبرد ها استفاده کند 

  با ماشین حساب کار کند و در استفاده از آن مهارت پیدا کند .هد بشمارد و ادامه د

 روش تدریس : دست ورزی

ن اشاره شده آبه  140پیش نیاز : آشنایی با الگو های ساده و شمارش چندتا چندتا که در ریاضی دوم ص 

و الگوی  350-355-............360و          124-126-128............است ) الگویابی کن : الگو ها را ادامه بده 

 تا5تا  5

 ماشین حساب –ابزار و وسایل مورد نیاز : چینه 

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم
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 ایجاد انگیزه ) ارجاع به تصویر ص   عنوان فصل

 راهنمایی دانش آموزان برای استفاده از چینه ها

 یی دانش آموزان برای شمارش چندتا چندتاراهنما

راهنمایی دانش آموزان برای شمارش تعداد مکعب 

 3-3-3های مدل 

چینه ها که روی هم قرار گرفته اند به روش های 

 مختلف

   

   

   

آموزش دانش آموزان برای کار کردن با ماشین 

 حساب

راهنمایی دانش آموزان برای رسم و استفاده از 

 مند جدول نظام 

 توجه به سواالت مطرح شده از طرف معلم

 درست کردن الگو به کمک چینه

 الگو ها را تشخیص دهد و ادامه دهد

با استفاده از ماشین حساب جواب مسئله ها را به 

 دست آورد 

را  9و الگویابی ص  8تمرینات کتاب حل مسئله ص 

 انجام دهد

 کتاب را انجام دهد  10فعالیت ص 

 را انجام دهد  11کار در کالس ص 

 چندتا چندتا بشمارد 

 کتاب را برای جلسه آینده در منزل انجام دهد  12تعیین تکلیف صفحه 

 


