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  تعالی باسمه
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 یادآوری ضرب و تقسیم

 

 جزئی اهداف

 

 یعیآشنایی با تقسم عدد اعشاری بر عدد طب

 و10،100آشنایی با حل ذهنی تقسیم عدد اعشاری بر عدد های 

 های جمع و تفریق عدد اعشاری به کمک محور و شکلآشنایی باروش

  

 

 اهداف 

 عملکردی

-حیطه 

 ِ شناختی

 آشنایی با تقسم عدد اعشاری بر عدد طبیعی 

 و10،100آشنایی با حل ذهنی تقسیم عدد اعشاری بر عدد های 

 های جمع و تفریق عدد اعشاری به کمک محور و شکلآشنایی باروش

 

 

 

 تقسیم های عدد اعشاری بر عدد صحیح را به دستی انجام دهد. مهارتی

 بتواند ضرب و تقسم های اعشاری را به صورت ذهنی تقسیم کند.

 جمع و تفریق اعداد اعشاری را به کمک محور و شکل نشان دهد.

  های ذهنیواع روش ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و روشافزایش رغبت یادگیری ان نگرشی 

  پرسش و پاسخ -سخنرانی -نمایشی روش تدریس

  وایت برد، نوار درجه بندی برای محور -کتاب  –ماژیک  وسایل کمک آموزشی
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 درس ارائه 

 

 کار در کالس

نفر  3بین 1/2ا  آموزان می دهیم و از آنها می خواهیم تبه دانش 10/0یا  1/0ابتدا کارت های مقوایی 

 را بین دو نفر تقسیم کنند.  08/0تقسیم کنند و سپس 

ی تا کارت یک صدممی که م 36یعنی  6/3÷  5سپس تقسیم های کتاب را انجام می دهیم مثال 

 نفر تقسیم کنیم. 5خواهیم بین 

 تا کارت یک هزارمی می خواهیم بین سه نفر تقسیم کنیم.8یعنی  008/0÷3یا  

 )تعداد رقم های اعشار در خارج سمت،مقسوم و مقسوم علیه برابراست.(

رصت می را انجام می دهیم و به آنها ف 100و 10،100و تقسیم عدد اعشاری در  کار در کالس ضرب

در  اعشاری ر عدددهیم تا رابطه بین جواب ها را پیدا کنند و با دوستان خود گفت و گو کنند.)رابطه اگ

 ی گردد(بر م و ... ضرب شود به تعداد صفرها اعشار جلو می رود اما در تقسیم بر عکس به عقب10،100

 1مرین سوال ت

شان محور ن ا رویجمع و تفریق ها را ابتدا روی محور نشان می دهیم. دانش آموز باید عامل اول و دوم ر

و یا  ک جمعدهد و بخواند سپس جواب را جلوی عبارت بنویسند. سپس به آنها شکل می دهیم تا آنها ی

 هند.ا در خانه انجام دتفریق بنویسند. چند سوال آخر تکرای می باشند بهتر است که انها ر

 

 

 ارزشیابی پایانی 

 

 5 چند تقسیم و ضرب جمع و تفریق به آنها می دهیم تا به صورت گروهی انجام دهند. 
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خالصه و جمع بندی 

 نتیجه گیری: 

 

مت چپ حرکت سو ... تقسیم کنیم به تعداد صفر ها اعشار به  10،100اگر عدد اعشاری را در عدد های 

 کند.می
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 یین تکلیف تع

  

 را  در خانه بنویسید 51سه سوال آخر فعالیت صفحه 

 

 

 

 


