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فعالیت های مهارت محورـ ویژه ی دانش آموزان

موضوع  9 : الگوهای متقارن
 اهداف         

شناخت شکل متقارن و تعریف آن                           
رسم خطوط تقارن در شکل های مختلف - رسم یک شکل متقارن روی یک صفحه ي شطرنجی                 

کاربرد خط تقارن در پیدا کردن تعداد اعضای یک مجموعه 
تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت تفکر خالق 

 9- 1. تقارن در اطراف من
به شکل های یک مجله خوب نگاه کن. سه نمونه از تصاویر متقارنی که در مجلّه یا محیط اطرافت می بینی 

انتخاب کن. 
الف( با اجازه ي مادرت آن تصاویر را ببُر و در دفترت بچسبان. 

ب( به چه دلیل آن ها را متقارن می دانستی؟ 

ج( خط تقارن مربوط به آن ها را رسم کن.
 9- 2. تقارن در اشکال هندسی 

شکل های هندسی مشخص شده را روی کاغذ رنگی رسم کن، سپس آن ها را ببر. 
الف( با تا زدن هر شکل خط یا خط های تقارن مربوط به هر کدام را روی شکل رسم کن. 

ب( چگونه متوجه شدی که خط تقارن ها را درست رسم کرده ای؟ 

 9- 3. چند خانه ی شطرنجی؟
یک صفحه ي شطرنجی را با دو خط تای عمودی و افقی به چهار قسمت مساوی تقسیم کن. روی قسمت باالیی 

سمت راست آن نام خودت را با رنگ کردن بنویس.
الف( قرینه ی نامت را با توجه به خط تقارن ها در سه قسمت دیگر رنگ کن.

ب( حاال حساب کن چند خانه ی شطرنجی را رنگ کرده ای؟ با کمک خط تقارن به دست بیاور. روش کارت 
را توضیح بده.
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ریاضی سوم دبستان

موضوع 13 : تمرین شمارش چند تا چند تا در عددهای سه رقمی     
 اهداف         

مهارت در پیدا کردن الگوی عددهای چهار رقمی و ادامه دادن شمارش چند تا چند تا 
تقویت مهارت شمارش در عددهای چهار رقمی   

تقویت مهارت حل مسئله    
 13 - 1. الگوی عددی 

از بین مجموعه ی عددهای داده شده در ضمیمه ی کتاب، مجموعه ای که الگو ی منظم دارد را از مجموعه ای 
که الگوی منظم ندارد جدا کن و در جای خالی در جدول بچسبان.

                  الگو ندارد           الگو دارد

موضوع 14 : عددهای تقریبی      
 اهداف          

مهارت در تقریب زدن اعداد دو تا چهار رقمی 
آشنایی با اعداد تقریبی و نحوه ي تقریب زدن آن ها و مقایسه ي عدد هاي چهار رقمي

تقویت مهارت سرعت و دقت  - تقویت مهارت حل مسئله
 14-1. کد ملی من، پدر و مادر

چهار رقم آخر کد ملی پدر، مادر و خودت را در جدول زیر بنویس، سپس آن ها را از کم تر به بیش تر و از 
چپ به راست مرتب کن.

چهار رقم آخر با حروفچهار رقم آخر با رقم
کد ملی مادر
کد ملی پدر
کد ملی من 

....................................                .................................                ....................................
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فعالیت های مهارت محورـ ویژه ی دانش آموزان

موضوع 27 : تقسیم  
 اهداف                

درک مفهوم تقسیم                                           
درک مسئله ی تقسیم و ساخت مسئله 

تقویت مهارت حل مسئله  
 27-1. تقسيم های گم شده

تقسیم های گم شده ی جدول سمت چپ را بین اعداد داخل جدول پیدا کن، سپس با قرار دادن عالمت تقسیم 
و مساوی بین عددها، خارج قسمت تقسیم ها را پیدا کن و سمت چپ مقابل تقسیم بنویس. 
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 27- 2. مسئله حل کن
12 تا از مدادهایت را بردار. 2 تا 2 تا آن ها را کنار هم بگذار. چند دسته درست کردی؟ 

در فعالیتی که انجام دادی کدام یک از عامل های ضرب را داشتی و به دنبال به دست آوردن کدام عامل دیگر 
بودی؟ 

با توجه به جوابی که در باال دادی عبارت ضرب مناسب بنویس. 
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فارسی سوم دبستان

موضوع 11 : مثل
 اهداف       

تقویت مهارت زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن( 
تقویت مهارت خواندن و درک مطلب - درک معنای مثل و کاربرد آن 

تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری 
تقویت مهارت تفکر خالق

 11–1. کاربرد ضرب المثل
از بزرگ ترها سؤال کن از ضرب المثل »هر چه کنی به خود کنی« در چه مواردی استفاده می شود؟

 11–2. ضرب المثل های هم مفهوم
با کمک بزرگ ترها ضرب المثل زیر را تکمیل کن.

»هرکسی آن ِدَرَود ......................................................................................... «
    این ضرب المثل چه شباهتی با ضرب المثل »هرچه کنی به خودکنی« دارد؟

 11–3. ضرب المثل در زندگی من
خوب فکر کن ببین چه اتفاقاتی در زندگی ات افتاده که می توانی از ضرب المثل »هر چه کنی به خود کنی« درمورد 
آن استفاده کنی. می توانی در باره ي آن از بزرگ ترها کمک بگیری. )خاطره ای مرتبط با مفهوم  این ضرب المثل بنویس.(

موضوع 12 : بلدرچین و برزگر 
 اهداف        

تقویت مهارت زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن( 
تقویت مهارت حافظه ی دیداری و شنیداری و درک متن و بهبود سواد خواندن 

آشنایی با مفهوم خود اتکایي ـ کاربرد زمان حال در جمالت 
تقویت مهارت تفکر خالق - تقویت مهارت توجه و تمرکز 

 12–1. پاسخ بده
از خواندن متن درس »بلدرچین و برزگر« چه نتیجه و پیامی را دریافت کردی؟ 

در زندگی ات خاطره ای مرتبط با  این پیام و موضوع بنویس. 
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علوم سوم دبستان

 موضوع 3 : مواد اطراف ما 
 اهداف

آشنایی با مفهوم ماده و شناخت حالت های مختلف مواد
تقویت مهارت طبقه بندی مواد بر اساس حالت ها 

تقویت مهارت حل مسئله - تقویت مهارت تفکر انتقادی -تقویت مهارت تفکر خالق و سرعت عمل در ایجاد واکنش  
 3-1. مواد اطراف من

در خانه و به آن چه در اطرافت می بینی توجه کن، سپس جدول را با توجه به آن چه دیدی کامل کن.
گازمایعجامد

 3-2. جامد، مایع، گاز
یک لیوان بردار. در آن یک تکه یخ کوچک بگذار و داخل آن نوشابه بریز.

سه حالت ماده ر ا در این فعالیت بنویس.
گاز: ........................................... جامد: ...........................................      مایع: ...........................................        

تحقیق کوتاهی در مورد این که نوشابه چه فایده ها و چه مضراتی دارد، انجام بده . نتیجه و گزارش آن را در 
اینجا بنویس. 

 3- 3. بوی عطر
پدرت قصد بیرون رفتن از خانه را دارد و در اتاقش در حال آماده شدن است. تو نیز در اتاقت در حال انجام 

تکالیفت هستی. چرا با وجود این که از پدرت فاصله داری، بوی عطر او را حس می کنی؟ 

 3-4. نقاشی کن
با ذوق و سلیقه ی خودت نقاشی بکش و سه حالت ماده را در آن نشان بده. 


