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اهداف و فعالیت ها رئوس مطالب فصل ھا
شمار
ه 

جلسھ

ھفتھ  ماه 

- آشنا شدن با اعدادوجدول  ارزش مکانی 
4درست کردن جدول ارزش مکانی با تلق و کاغذ آ

عدد نویسی

فصل اول
اعداد 
والگوها

1 اول

مهر

چوب . با استفاده از مکعب هاي دست ساز -الگوها دوروش هندسی و عددي
کبریت و تیله براي آموزش

الگوها
2 دوم

مروربر پایه سوم و یادآوري محیط اشکال هندسی وتلفیق با علوم  ماشین 
ورودي و 
خروجی

3 سوم

معرفی طبقه میلیونها و استفاده از مکعب هاي تهیه شده از کاغذ شطرنجی و 
پول رایج حل تمرینهاي مرور فصل

معرفی 
میلیون 

ومرورفصل
4 چهارم

شناخت کسرهااستفاده از جعبه کسر ساخته شده توسط دانش اموزان واوردن 
کیک و برش ان و میوه  وتقسیم 

شناخت 
کسر

فصل دوم 
کسر

5 اول

آبان

استفاده از زنجیره دانش اموز در کالس براي مفهوم جمع و تفریق کسرها، 
استفاده از اشکال هندسی برروي تخته کالس

و جمع 
تفریق 6 دوم

در این مبحث از اشکال هندسی و تهیه توسط گروهها ي درسی  تساوي 
کسرها 7 سوم

من عدد دو هستم تاج (مرورمجدد جدول ضرب و یاد دادن درس بهمراه شعر
براي ضرب عدد دو در کسرو حل تمرینات مرورفصل) سر کسرهستم 

ضرب عدددر 
کسرومرورف

صل
8 چهارم

ضرب با -ضرب دو رقمی در یک رقمی با شکل و گسترده نویسییاداوري 
ضرب فرایندي و تکنیکی -کمک جدول ارزش مکانی و بازنمایی هاي مختلف

هر دو عامل باز شود-2-یک عامل باز شود- 1و مساختی از دو روش 
اشنایی با جایگاه صفر در محاسبات 

تقریبی ضرب - کسب مهارت درمحاسبه ضربهابه صورت گسترده نویسی
استفاده از ماشین حساب در محاسبات امادگی براي ضرب ذهنیدر اینجا توجه 

ویژه به جدول ارزش مکانی و زمان بیشتر براي مفهوم ضرب

ضرب دو 
عدد دورقمی
محاسبه ي 
حاصل ضرب

فصل سوم 
ضرب و 
تقسیم 9 اول

آذر



تعدیل توجه به - نمایش بصورت تقریب بر روي محور-تقریب اعداد چندرقمی
نمایش تقریبی اعداد روي محورو .محاسبات تقریبی -در تقریب)معادل کردن(

100و10یاداوري در ضرب هاي 

محاسبه هاي 
تقریبی 10 دوم

ارتباط ضرب با تقسیم توضیح داده - درك تقسیم با استفاده از بسته بندي
- )نظیرارتباط با ضرب -محور0شکل (بازنمایی هاي مختلف تقسیم -شود

آشنایی بااجزاي تقسیم و مفهوم بخش پذیري با استفاده از تقسیم

تقسیم و 
بخش پذیري 11 سوم

تقسیم - شبیه سازي موقعیت تقسیم با استفاده از اشکال واشیاء و رسم شکل 
تقسیم با کمک ضرب هاي -براعدادیک رقمی از راه گسترده یا فرایند تفکیکی 

تقسیم بر عدد دورقمی - نظیربه نظیریا نزدیک آن ونوشتن رابطه هاي تقسیم
تقسیم بر اداد - تقسیم بر عدد دو رقمی از راه تقریب.از را شکل و دست ورزي 

تقسیم بر عدد دو -دو رقمی از راه بخش پذیري مقسوم بر مقسوم علیه  
بخش پذیري عددهاي شش ررقمی بر هفت –رقمی از راه تفکیک و فرایندي 

و یازده و سیزده به کمک ماشین حساب

تقسیم بر 
عددهاي یک 

رقمی و 
دورقمی و 
مرور فصل

12 چهارم

آشنایی با . آشنایی با ویژگیهاي زاویه .استفاده از گونیایاداوري زاویه راست و 
مساحت زاویه اي مختلف به کمک گونیا. انواع زاویه 

زاویه

فصل 
چهارم 
اندازه 
گیري

13 اول

دي

اندازه گیري زاویه و -معرفی نقاله و درجه-آموزش اندازه گیري زاویه با نقاله 
درك تساوي -)گونیا و نقاله (کشف ارتباط بین ابزارهاي مختلف –انواع آن 

بین دو زاویه پایین هر ساق در کثلث متساوي الساقین 

اندازه گیري 
زاویه 14 دوم

مقایسه ساعت ساعت با نمایش طولی . آموزش اندازه گیري زمان روي ساعت
معرفی ثانیه ها وتبدیل واحد ها –اندازهگیري زمان و نگاه طولی به عدد –

درك ذهنی زمان به –تقریب در زمان و نسبی بودن زمان –ي زمان بهم 
تصور درست از –حرکت رو به جلو و رو به عقب در ساعت - کمک نمودار

ثانیه و دقیه و بکارگیري درست در واحد هاي زمانی

اندازه گیري 
زمان 

15 سوم

ارتباط با اندهزه گیري کسر و اعداد –آشنایی با ابزارهاي طولی در زندگی 
- اندازه گیري دقیق با واحد هاي کوچکتر–مهارت تقریب زدن - مخلوط

–دست یابی به استندالل در اندازه گیري -حرکت غیر استاندارد به استاندارد
بیان نسبی در مفهوم اندازه گیري–تبدیل واحد ها بهم 

ازه گیري اند
طول و 

مرورفصل
16 چهارم

–نقایسه ي اعداد مخلوط به صورت نماد –بازنمایی عدد مخلوط و مفهوم ان 
آشنایی با مفهوم گنجایش 

عدد مخلوط
فصل پنجم 
عددمخلو

ط و 
اعشاري

17 اول

بهمن

آشنایی با نحوه خواندن و نوشتن - معرفی اعشار و معرفی ممیز 
تبدیل کسر به اعداد اعشاري و برعکسآشنایی با چگونگی 

عدداعشاري
18 دوم

آشنایی با نحوه -آشنایی با جمع و تفریق اعداد اعشاري روي شکل و محور
آشنایی با ترکیب اعداد اعشاري–مقایسه اعداد اعشاري 

جمع و 
تفریق 
اعشاري

19 سوم



آشنایی با جمع و تفریق -مقایسه اعداد اعشاري با کمک جدول ارزش مکانی  
–اعداد اعشاري در جدول ارزش مکانی با انتقال وبدون انتقال بر روي شکل 

آشنایی با جمع و تفریق اعداد اعشاري به صورت فرایندي معرفی می کنیم در 
در جدول ارزش مکانی

ارزش مکانی 
عددهاي 
اعشاري 

ومرورفصل

20 چهارم

آشنایی با خط عمود و دو خط - اشنایی با خط راست پاره خط و نیم خط
رسم خط عمود و موازي با دو گونیا-موازي

عمودوموازي

فصل 
ششم 

شکل هاي 
هندسی

21 اول

اسفند

معرفی مربع و مستطیل و لوزي براي چهار -آشنا شدن با چها رضلعی ها 
االضالع و طریقه رسم ان مقایسه چهار ضلعی آشنا شدن با متوازي-ضلعی ها

ها در جدول

چهارضلعی 
ها 22 دوم

مساحت مربع و مستطیل- مرور بر چهار ضلعی ها 
مساحت متوازي االضالع و مثلث

مساحت 
متوازي 
االضالع 

23 سوم

مساحت مثلث و متوازي االضالع معرفی ارتفاع و قاعده مثلث
گونیارسم ارتفاع و قاعده با کمک

مساحت 
مثلث 24 چهارم

آشنایی با محیط  شکلهاي متشکل از چند شکل هندسی مختلف مروربر 
فرمول محیط 

محیط
25 سوم آشنایی با مساحت شکلهاي مختلط مروربر فرمول مساحت چند ضلعی ها و فروردین

مرور فصل
مساحت و 
مرورفصل 26 چهارم

آشنایی با انواع نمودارها و - کشیدن و کاربرد نمودارها-اشنا شدن با نمودار
کاربرد انها در زندگی روزمره 

نمودارخط 
شکسته آمار و 

احتمال
27 اول

اردیبهشت

کاربرد احتمال در زندگی روزمره و مرور فصل–آشناشدن با احتمال  احتمال 
ومرورفصل 28 دوم

آزمون مداد کاغذي پایانیدوره کتاب و اجراي 
29 سوم

30 چهارم


