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 مشخصات:

  کارورز:                           نام معلم راهنما:                      پنجم دبستانپایه تحصیلی:                                نام مدرسه:  

 دقیقه 54زمان:                                                    موضوع : فصل اول، عدد نویسی و الگوها                  ضیریــــاعنوان درس: 

  ها به تفکیک(:محتوا )مفاهیم/ مهارت

 مربعی... .مفاهیم: واحد های پولی، میلیارد، اعداد مرکب، اعداد مثلثی، اعداد 

 مهارت ها: محاسبه واحد های پولی، کار با ماشین حساب، الگویابی رابطه اشکال هندسی، محاسبه زمان... .

دانش آمـوزان شـمار ، محاسـبه و عـدد نویسـی واحـد هـای م تلـآ را مـی آموزنـد و مـی تواننـد آن هـا را الگویـابی     پیامد یادگیری:

 و... . را انجام بدهند ید های ساده منزلمی توانند خر کنند.

 شرح تکالیف یادگیری/ تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل مراحل
محدوده 

 زمانی
 1مواد/ منابع یادگیری

 برقراری ارتباط

ــش  ــدادی از دان ــه تع ــازی ب ــوعی ب ــب ن ــوان در قال ــی ت م

آمــوزان تفــا بــرای خــود عــددی انت ــاب کننــد  بعــد بــا 

ــوزان  ــش آم ــم از دان ــیش ه ــا پ ــرار دادن آنه ــواهیم ق ب 

بگوینــد ایــن عــدد ندیــد  نــد اســار هم نــین بصــورت 

تروهی، دانـش آمـوزان ایـن بـازی را بـین خـود ادامـه مـی 

دهنــد و در مرحلــد بعــد، بــا دادن مقــداری پــول بــه آن هــا 

مـی خـواهیم بگوینــد انن  نـد تومـان پــول دارنـدر یــا در 

 قالب ندول آن را بصورت تروهی بنویسند.

11 
صندلی، مداد، دفتر، اسکناس، 

 ت ته سیاه

 فرآیند هدایت و ارائه بازخورد
وم ابتـدایی از اعـداد م میلیـون، هـزار، صـدر مـی رسـند و حـد مـی کننـد کـه مـی دانش آموزان بـه مفهـ

 که نام هر اسکناس پولی را می توانند بگویند. توانند آن را روی دفتر بنویسند یا این

 تحلیل و تفسیر

ریاضـی و فعالیـا کیسـی باعـه شـده -دانـش آمـوزان در انـرای بـازی ندی ترفتن ابراز پیشـنهاد و نرـر

بود تا کیس شاداب و بـا نشـا ی از تشـ ین انـواع اسـکناس هـای پـولی و نوشـتن آن هـا داشـته باشـند 

 و به تدریج می توانند از آن درس استفاده های خوبی کنند.

 به تجربه گذاشتن
نررات همد دانـش آمـوزان بـرای تـدرید بهتـر درس عـدد 

ــا هــم  ــازی را ب ــب ب ــدرید آن در قال نویســی، الگــو هــا و ت

 تو  می دهیم. 

4 
پیشنهاد ها و تجارب عملی 

 دانش آموزان

 هدایت و ارائه بازخورد فرآیند
بدون سرکوبی نرر در صورت شنیدن نررات بهتر آن ها را تشویق می کنیم و نررات غلط یا ضعیآ تر را هم 

 و دانش آموز، همراه با نشاط و تشویق، بسوی نررات درسا تر و بهتر هدایا می کنیم.

                                                           
 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

رس وابسته  كارورزي  مدرييت و مدا  
 

 3كارورزي 

 : چارچوب تهیه طرح آموزشیجفرم 
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 تحلیل و تفسیر

دانـش آمـوزان نرــرات خـوب و درســتی در تشـ ین اعــداد مـی دادنــد و بـازی و ریاضــی را خیلـی خــوب 

نوشـتن اعـداد و مقـدار آن پـول انرا کردند که نشان مـی داد ایـن دانـش آمـوزان قـبیی یهنیتـی از پـول و 

 و رقم را داشته اند.

ــد در آمــوز  و  ــازی و ریاضــی اعــداد خــوب عملکــرده بودن ــه اینکــه دانــش آمــوزان در ب ــا تونــه ب ب

ــای  ــه ه ــدها آن را در زمین ــرده و بع ــد خــوب عمــل ک ــی توانن ــم م ــدد نویســی و محاســبه ه ــادتیری ع ی

 م تلآ زندتی به کار تیرند.

 به کاربستن

ــادتیری  ــا ی ــارد، ب ــداد مثــل میلی ــای شــمار  اع ــه ه  بق

میلیــون ، هــزار و صــد و ... ، الگویــابی و محاســبات عــددی 

ــیلی،  ــیلی، تحص ــاتون ش ــای تون ــه ه ــابی وارد عرص و حس

ـــره از آن  ـــای روزم ـــاب ه ـــاب و کت ـــوند و در حس و... ش

 استفاده کنند.

 نررات دانش آموزان و معلم 4

 هدایت و ارائه بازخورد فرآیند

ــوزان  ــش آم ــوندان ــ  میلی ــه ی ــط در تشــ ین اینک ــن درس فق ــداری  -در ای ــفر دارد مق ــد ص ــزار  ن ه

ــزار و نوشــتن آن هــا روی ت تــه کــیس  ــونی و... بوســیلد اب ــا نشــان دادن اعــداد میلی مشــکل داشــتند و ب

صــفر دارد و حتــی عــدد نویســی و نایگــ اری اعــداد بوســیله  3صــفر و هــزار  6نشــان دادیــم کــه میلیــون 

ول ارز  مکـانی اعـداد آمـوز  داده شـد و نمـف و تفریـق اعـداد  نـد رقمـی رو  ندول صـفری و نـد

 نیز تمرین و یادآوری شد.

 تحلیل و تفسیر

سواالت دانش آموزان پاسـ  داده شـد و از  ریـق حـل مثـال هـا و اعـداد م تلـآ و نشـان دادن آن هـا بـا 

ــان در پــی  ــاد ترفتنــد و هم ن ــورد نرــر را خــوب ی ــآ مطلــب م ــزار هــای م تل ــه دیگــر اب پاســ گویی ب

 سواالتشان هستند.

عمــل اساســی ریاضــی ســوال مــی کردنــد و مــن ســعی کــردم بــا کمــ  و  5دانــش آمــوزان در مــورد 

پاســ  هــای انــدا آن هــا را بــه ســما پاســ  وســوال هایشــان هــدایا کــنم تــا خودشــان درتیــر مســ له 

 شوند و پاس  را بیابند و یادتیری فعال صورت بگیرد.

 به اشتراک گذاشتن

ــی  ــد رقم ــداد  ن ــایی اع ــوزان در شناس ــش آم ــامی دان تم

مثل میلیون و... و نحـو  نوشـتن آن هـا مهـارت هـای قابـل 

ــار   ــه درب ــرای بح ــر ب ــد و دیگ ــا آورده بودن ــولی بدس قب

اعداد و الگـو هـا آمـاده بودنـد و نرـرات و سـواالت خـود را 

 کردند.مطرح می 

4 

بحه و تفا و توی دانش 

آموزان و هدایا و راهنمایی 

 های معلم

 فرآیند هدایت و ارائه بازخورد
بحه به خـوبی و بـا مشـارکا بیشـتر دانـش آمـوزان کـیس پـیش مـی رفـا و مباحـه ندیـد امـروز بـه 

 خوبی بیان و به اشتراا مجدد ت اشته می شد.

 تحلیل و تفسیر

هر  قـدر فعالیـا هـا و بحـه هـای مفیـد تروهـی در کـیس بیشـتر شـود و حتـی نرـرات غلـط و کمتـر 

مــرتبط هــم پ یرفتــه شــود دانــش آمــوزان بیشــتر مشــتای و عیقــه منــد بــه یــادتیری مــی شــوند، ضــمن 

ــود و  ــی ش ــوتیری م ــم نل ــود ه ــوزان مون ــش آم ــدا دان ــودن ان ــالتی ب ــرفا خج ــزوا و پیش ــه از ان اینک

 ثبات پیدا کرده و هم نین روابط انتماعی دانش آموزان تقویا می شود.و یادتیری تعمیق 

خودم هـم از نرـم و مشـارکا ایجـاد شـده در کـیس و عیقـه آن هـا بـه بحـه و تفـا و تـو دربـار  

موضوع درس خوشـحال شـده بـودم و احسـاس کـردم نـوع بـازی و تـدرید بـرای آن هـا نالـب و نـ اب 

 بوده اسا.
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 انتقال به موقعیت جدید

 موضوع درس را با محیط زندتی مان ارتباط دادیم:

ب ه ها دانستیم کـه وقتـی پـدر یـا مادرمـان پـولی را بـرای 

خرید نان یا سایر احتیانـات منـزل بـه مـا مـی دهنـد بایـد 

،  ـه تعـداد بایـد نـان ب ـریم بدانیم مقدار آن  قـدر اسـا

ــوانیم  ــل بت ــای  درو در ک ــه ه ــا و بح ــاب ه ــاب و کت حس

از دانسـته هـا و آموختـه هایمـان  خـوبی بـهپولی و حسابی 

 استفاده کنیم.

4 
تصاویر و فیلم هایی درباره 

 خرید کردن

 هدایت و ارائه بازخورد فرآیند

کـه  گونـه مـی تـوانیم دانسـته هـای امروزمـان را در زنـدتی بـه کـار ببـریم بـا  دانش آموزان در مورد این

آنــان را بــه ایــن ســما ســوی دادم کــه  هــم بحــه مــی کردنــد و انــدکی اخــتیب داشــتند.من بحــه هــای

ــد داشــته باشــیم و  ــونیبی خودمــان را بای ــول ت ــن اســا کــه حســاب پ ــین اســتفاده از درس امــروز ای اول

خــوبی آن را مــدیریا کــنم و بعــد بایــد در خریــد هــای ســاده منــزل بــه پــدر و مــادر کمــ  ه بتــوانیم بــ

 .کنیم

 تحلیل و تفسیر

زنـدتی خودشـان و موقعیـا اقتصـادی کـه داشـتند نرـرات خـود دانش آموزان با تونـه بـه محـیط هـای 

را دربار  نحـوه اسـتفاده از محتـوای درس ندیـد ارایـه مـی کردنـد و وقتـی از میلیـارد و میلیـون و... بحـه 

 می شد مثال هایی از خرید های خود و خانواده شان می زدند... .

 هاآموختهسنجش

ــدد  - ــد ع ــا  3 ن ــی 6ت ــابلوی کیس ــی روی ت ــی  رقم م

نویسیم و از دانـش آمـوزان مـی خـواهیم اعـداد را ب واننـد 

 و مقدار حروفی آن را هم بنویسند.

نویسـی  از آن ها می خـواهیم الگـو هـایی را کـه در عـدد -

 به کار رفته بیابند.

عمل اساسـی ریاضـی را بـا اعـداد  نـد رقمـی کـه بـه  5 -

 عنوان سوال داده شده انجام دهند.

ماشــین حســاب  نــدین نمــف و ضــرب و بــا اســتفاده از  -

 تقسیم را حل کنند.

 نمف و تفریق با پول های اسکناسی -

54 

آموخته ها و تمرینات درس 

امروز، پول های اسکناس ، 

ماشین حساب، ت ته سیاه و 

 تچ...

 تحلیل و تفسیر

تا حـد زیـادی سـنجش از درس امـروز رضـایا ب ـش بـود 

ــش  ــدتی دان ــا زن ــون درس ب ــردم   ــوزان و احســاس ک آم

ــا ــز ازارتب ــا و نی ــری داش ــق ت ــتر و عمی ــازی و  ط بیش ب

عیقــه در ابتــدای درس، میــزان  ریاضــی هــم اســتفاده شــد

ــادتیری  منــدی ــول و رضــایا و ی ــل قب ــوزان قاب ــش آم دان

 ب ش و خوب بود.
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