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 هدف کلی  یادگیری مفهوم درصد

 یادگیری تبدیل اعشار به درصد

 یادگیری کاربرد درصد

 یادگیری نماد درصد

اهداف  

 جزئی

 دهد.را توضیح می مفهوم درصد

 دهد.را توضیح میکاربرد  درصد در زندگی روزمره 

 کند.اعشار را به درصد تبدیل می

 کند.مسائل مختلف را با استفاده از درصد حل می

 حیطه 

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

حیطه ی  کند.هنگام خرید درصد تخفیف اجناس مختلف را محاسبه می

 مهارتی

 ود.شمی هنگام خرید و خیابان رفتن به محاسبه درصد تخفیف اجناس مختلف عالقمند

 

حیطه ی 

 گرشین

روش  روش تلفیقی)مشارکتی،پرسش و پاسخ(

 تدریس

الگوی 

 تدریس

زار و اب ه وایت برد، کاغذ مقواکتاب، ماژیک، تخت

 وسایل

چیدمان  اند.های چهارنفره نشستهدانش آموز به صورت گروه

 کالس
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، آموزان سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روحی دانش

 .ی قبلجلسه بررسی تکلیف

فعالیت  آمادگی

های 

 .پرسممیی  درس گذشته سواالتی  درباره از دانش آموزان  :ورودی مقدماتی

 

ارزشیابی 

 آغازین

 ر برویدا بازایگوییم تاکنون پیش آمده که به کتاب فروشی آموزان می: به دانشتشخیصی

انید به د؟ آیا میoff/20درصد تخفیف یا 50و بر روی در مغازه ها نوشته شده باشد

 چه معناست؟ 

 

صب و مشابه اینها نoff/50درصد تخفیف و 25برروی دیوارهای کالس تصاویری از

 باشد.کنیم و هر نام هر گروه یکی از این تصاویر نصب شده میمی

 انگیزه سازی 

خانه از آن رنگ شده 20یک مربع را که به صد قسمت مساوی تقسیم شده است و 

خواهم کسر مربوط به شکل را ها میدهم و از آنآموزان نشان میدانشاست را به 

گویم طبق آنچه ها می. سپس به آن100/20دهند ها پاسخ میبگویند. قاعدتا آن

گویم برای ها به عنوان یادآوری میرا به اعشار تبدیل کنید و به آن100/20ایآموخته

دهیم حال امروز سپس ادامه می چه بودند؟ تبدیل کسر به اعشار دو راه داریم آن دو راه

خواهیم بیاموزیم و آن درصد ار و کسر را میصورتی دیگر از اعش

نوشت. هرکسر را که بتوانیم به  /20توان به صورت کسری را می100/20است.

گوییم. سپس چند تبدیل کسر به نوشت به آن درصد می100صورت کسری با مخرج 

و  زنیم و سپس برای هرگروه چند کسر و اعشار آموزان مثال میدرصد را برای دانش

خواهیم به صورت گروهی آن اعداد را به درصد ها میو از آندهیم میچندین شکل 

دهیم و آن امتیازها را در جدول شان امتیاز میتبدیل کنند و به هرگروه برحسب پاسخ

کنیم که ابتدا مطرح کردیم مواجه می ایها را با مسئلهسپس گروهکنیم. امتیازات ثبت می

 ارائه محتوا
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درصد تخفیف زده است. 25های خود را وییم یک کتاب فروشی کتابگها میو به آن

-آموزان مینومان باشد قیمت آن کتاب چقدر است. از دانش7500اگر یک کتاب 

ها برحسب پاسخ خواهیم به صورت گروهی به مسئله موردنظر پاسخ دهند و امتیاز گروه

ها را نیز به صورت رویم و مسئلههای کتاب میشود. سپس به سراغ مسئلهبت میشان ث

خواهیم پاسخ دهند و در نهایت گروه پرتالش را برحسب آموزان میگروهی از دانش

 کنیم.امتیازشان معرفی می

-هه گروبهایی که و آزمونک های گروهیسواالت و فعالیت های حین تدریس و فعالیت

 دهیم.ها می

ارزشیابی 

 مستمر

 

واهیم ی می خگوییم امروز درصد را یاد گرفتیم و فهمیدیم که وقتآموزان میبه دانش

یسیم. و بنو100کسری را به صورت درصد بنویسیم باید کسری مساوی با آن و بامخرج

ست. ابرای تبدیل کسر به درصد باید آن را در عددی ضرب کنیم که مخرج آن صد 

 حساب یاد گرفتیم که چگونه چند درصد قیمت یک لباس کتاب یا یک کفش راامروز 

 کنیم. 

جمع 

بندی و 

نتیجه 

 گیری

 

ا پاسخ ریم آن خواهها میدهیم و از انبه هرگروه آزمونکی مرتبط با مبحث موردنظر می

 دهند.

 

 ارزشیابی پایانی

ل ححث را رتبط با مبهای مخواهیم تمرینآموزان میادگیری از دانشبرای تثبیت ی 

 کنند.

 

 تعیین تکلیف

 


