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 «به نام خدا »

 
 دبستان          طرح درس روزانه

 

 

مشخصات 

 کلی

 

 

 30دت زمان تدریس:م پنجم                                :پایهریاضی                    نام درس:

 دقیقه

     30تفریق اعداد مخلوط)تفریق عدد مخلوط از صحیح(                صفحه :موضوع:

    اریخ اجرا:ت     نفر                                                20  :دانش آموزان تعداد 

   آموزشی ومجری:طراح 

 هدف کلی
 دانش آموزان با چگونگی انجام تفریق اعداد مخلوط آشنا می شوند.

 

اهداف 

 جزئی

 دانش آموزان:

 با روش های انجام تفریق اعداد مخلوط آشنا شوند. .1

 خلوط از عدد صحیح آشنا شوند.با روش تفریق عدد م .2

 مفهوم کسر برابر واحد و نیز روش تبدیل عدد صحیح به عدد مخلوط با استفاده .3

 از کسر برابر واحد را بدانند.

 با تبدیل عدد مخلوط به کسر با محاسبه ی ذهنی آشنا شوند. .4

 

اهداف 

 رفتاری

 دانش آموزان در پایان درس بتوانند:

 د مخلوط از عدد صحیح را توضیح دهد.)دانشی(مراحل انجام گرفتن تفریق عد .1

درستی و نادرستی پاسخ های نوشته شده توسط دوستانشان را در پایه تخته  .2

 تشخیص داده و بیان کنند.)دانشی(

چگونگی روش محاسبه ی ذهنی برای تبدیل عدد مخلوط به کسر را بیان  .3

 کنند.)دانشی( 
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یز بر روی محور انجام تفریق اعداد مخلوط از صحیح را با رسم شکل و ن .4

 دهند.)مهارتی(

کار در کالس را  با استفاده از نوارهای کاغذی بتوانند به درستی انجام   .5

 دهند.)مهارتی(

یاری  30دوستان همگروهی خود را در انجام کار در کالس صفحه ی  .6

 دهند.)نگرشی(

با اعتماد به نفس ، عالقه مندی آمادگی خود را جهت حل تمرینات اعالم  .7

 یند.)نگرشی(نما

وسایل 

 مورد نیاز

آن ،وسیله دست ساز معلم )در مقووای بوزرد درخوت  pdfکتاب ریاضی پایه ی پنجم و 

سیب کشیده شده است( و نیز کارت های گروه بنودی بورای هور گوروه ،رایانوه ،ویود و 

 پروژکتور ،کچ ،ماژیک ،تخته سیاه ،فیلم جذاب در مورد تفریق اعداد مخلوط برای مرحله

 ع بندیی جم

مدل و 

 چینش کالس

شکل می باشد. و چهار گروه پنج نفره در   Uمدل چینش صندلی های کالس به صورت 

 کنار یکدیگر می نشینند.
روش های 

 تدریس
 (، نمایشی وپرسش و پاسخ E5به صورت تلفیقی از روش) 

مراحل 

مقدماتی 

 تدریس

 دقیقه( 3)

 نیم و سپس سوره ی کوثر را دانش آمووزانآغاز هر کاری را با نام و یاد خدا شروع می ک

، معلم حضور غیاب موی  سالم احوال پرسی با دانش آموزان با شور و هیجان می خوانند.

کند و در حین این کار در وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان نیز توجه می نماید.معلم 

در اداموه  دفاتر تکلیف ریاضی دانش آموزان را جهت بررسی کردن جمع آوری می کند و

 دانش آموزان را با استفاده از کارت های  گروه بندی، گروهبندی می نماید.

 

ارزشیابی 

 تشخیصی

 دقیقه(5)

معلم برای ارزشیابی از درس قبلی که در مورد جمع اعداد مخلوط می باشود یوک نمونوه 

بتدا از یکی می خواهد تا این جمع (ا3 +  5 جمع اعداد مخلوط را پایه تابلو می نویسد.)

را بر روی تخته حل نماید . در این جاست که معلم از همسان سنجی نیز استفاده می کند 
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به این صورت که اگر دانش آموز اول نتوانست به درستی پاسخ دهد از همگروهی هوایش 

پاسوخ  می خواهد تا به او کمک نمایند و او را راهنمایی کنند و سپس در صورت نوشوتن

 صحیح آن ها را تشویق می نماید.

 

ایجاد 

 انگیزه

 دقیقه(2)

برای ایجاد انگیزه معلم در ابتدای ورودش به کالس با مقوایی بزرد که بر رویش درخوت 

سیب زیبا کشیده شده است وارد کالس می شود و سپس آن را پایه ی تابلو می چسباند. 

 کار معلم برای چیست.سپس معلم از آن هادانش آموزان کنجکاو هستند تا بدانند که این 

می پرسد که بچه ها کی می تواند برایمان اختالف سیب های روی درخوت و افتواده روی 

و یکی از دانش آموزان داوطلب را پایه تابلو می آورد ا؟ زمین را حساب کند و پاسخ دهد

قادر به حول تنها صورت تفریق عدد مخلوط از عدد صحیح را می نویسد و لی به درستی 

 آن نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه ی 

 درس

 دقیقه(15)

 فعالیت دانش آموزان فعالیت معلم

مرحلههههههدرگیر     ههههههرر

ر(Engagingشدن)

معلم:همان سوالی که معلوم در قسومت ایجواد 

انگیزه از دانش آموزان در مورد اختالف سویب 

های روی درخت و روی زمین می پرسد باعو  

مووزان بوا موضووع یعنوی درگیر شدن دانش آ

 تفریق اعداد مخلوط از اعداد صحیح می شود.
ر(Explorationمرحلدر یم رکایش)

معلم:از دانش آموزان می پرسد که آیا دوسوت 

دارند تفریق اعداد مخلوط از عودد صوحیح را 

 بیاموزند؟

معلم:بنابر این از یکوی ار دانوش آمووزان موی 

 کتاب درسی را 30خواهد که فعالیت صفحه ی 

 

 

دانش آموزان:تالش می کنند به سوال  

معلم پاسخ دهند ولی چون هنوز 

یاموخته اند تفریق اعداد مخلوط را ن

نمی توانند و در گیر در موضوع تدریس 

 می شوند.

 

 

دانش آموزان:همگی با خوشحالی موی 

 گویند،بله
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 بخواند و بقیه به دقت گوش دهند.

 

معلم:دانش آموزان را تشویق موی کنود توا بوا 

دانسته های قبلوی کوه از درس جموع اعوداد 

مخلوط فراگرفته انود ایون بوار تفریوق اعوداد 

 مخلوط را انجام دهند.

 

 

معلم:فعالیت کتاب را مرحله به مرحله خوانده و 

با سه روش رسم شکل،رسم محور،تبدیل عودد 

خلوط بوه کسور نمونوه ی تفریوق عودد های م

مخلوط از عدد مخلوط را توضیح می دهد ولوی 

هنوز هم روش حل تفریق اعداد مخلوط از عدد 

صحیح را به دانش آموزان نمی گوید توا آن هوا 

خودشان با توضویحاتی کوه داده اسوت،آن را 

 کشف کنند. 

معلم:از دانش آموزان می خواهد تا بوه صوورت 

را پاسوخ  30ر کوالس صوفحه ی گروهی کار د

 دهند.

معلم:از گروه های می خواهد تا یک نفر از هور 

کدام پایه تخته بیاید و یکوی از تفریوق هوای 

نوشته شده در کار در کالس را پایوه ی تختوه 

 پاسخ دهد.
مرحلدریرسوم ر

رExplanation)توص ف)

دانش آمووزان:یکی از دانوش آمووزان 

فعالیت را می خواند و بقیوه بوا دقوت 

 گوش می دهند.

دانش آموزان:با روش های جمع اعوداد 

مخلوط در درس قبلی آشنا شده انود و 

می گیرند مانند تبودیل از آن ها کمک 

اعداد مخلوط به کسر،مخرج مشوتر  

گرفتن،رسم شکل ،رسوم محوور ولوی 

روش تفریق اعوداد مخلووط از اعوداد 

صووحیح را بووه درسووتی نمووی داننوودو 

 سواالتی از معلم می پرسند؟

دانش آموزان:به توضیحات معلم خوب 

گوش موی دهنود و سوه روش انجوام 

را تفریق اعداد مخلوط از اعداد مخلوط 

یاد می گیرند ولی هنوز به درستی نمی 

توانند پاسخ مسئله ی درخت سویب را 

 بدهند

 

 

دانش آموزان:همه ی دانش آمووزان در 

گروه های خود به دنبال پاسخ دادن به 

 کار در کالس هستند.

دانش آموزان:یکی یکی پایه ی تختوه 

می آینود و تفریوق اعوداد مخلووط از 
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معلم:از دانش آموزانی که پاسخ را پایوه تختوه 

تا روش حل خودشان را می نویسند می خواهد 

نیز توضیح دهند و با این کار به ارزشیابی درس 

 داده شده می پردازد)ارزشیابی تکوینی(

معلم:معلم هنوز هم روش تفریق عدد مخلوط از 

عدد صحیح را برایشان توضیح نداده بلکوه آن 

ها خودشان گام بوه گوام بوه یوافتن آن روش 

 نزدیک می شوند.

فریق آخری را انجوام معلم:از دانش آموزی که ت

خواهد داد)تفریق عدد مخلوط از عدد صحیح( 

می خواهد تا روش یافتن پاسخ را بگوید ولی او 

 دقیقا نمی داند.

معلم:به آن ها می گوید که روش دیگوری نیوز 

برای انجام این تفریق وجود دارد و آن را بورای 

 دانش آموزان توضیح می دهد.

 

 
 

مرحلدرچها م شرحریر

ر(Elaborationبسط)

معلم:معلم نمونه ای از تفریق عودد مخلووط از 

عدد صحیح را که مربوط به اختالف سیب هوای 

روی درخت و روی زمین است پایه تخته نوشته 

و از یکی از دانش آموزان می خواهد تا آن را با 

2-توضیح و شرح دادن روش ،حل کنود.)      

و مورد  اعداد مخلوط را انجام می دهند

 تشویق دوستان و معلم قرار می گیرند.

 

دانش آموزان:روش انجام تفریق هوا را 

توصیف می کنند و بوا ایون کوار درس 

 داده شده را مرور می کنند.

 

دانش آموزان:همه ی تفریوق هوا را بوا 

روش تبدیل عدد مخلوط به کسر انجام 

 می دهند و به پاسخ می رسند.

 

د نحووه ی دانش آموزان:از معلم در مور

 انجام تفریق آخری می پرسند؟

 

 

دانش آموزان:با عالقه به سخنان معلوم 

گوش می دهند و روش تفریوق اعوداد 

مخلوط از صحیح را موی آموزنود.)از را 

تبدیل عدد صحیح به عدد مخلووط بوا 

باز کردن یکی از واحودهای کامول بوه 

 صورت کسر برابر واحد.

 

 

دانش آمووزان:یکی از دانوش آمووزان 

ونه ی تفریق عدد مخلوط از صوحیح نم
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4) 

مووزان را معلم:با پرسویدن سوواالتی دانوش آ

هدایت می کند که با باز کردن یکوی از واحود 

های عدد صحیح می توانند بدون اشکال تفریق 

موی  1+4همان  5را انجام دهند.مثال می پرسد 

 ؟3 بنویسم 5باشد پس آیا می توانم به جای 

ر

مرحلدریرپنجم ر

ر(Evaluationگ زش ابی)

رایند الزم به ذکر است که این مرحله در طول ف

تدریس همواره مورد توجوه معلوم اسوت و در 

طول مراحل قبلی نیوز در حوین کواوش و نیوز 

توصیف و تشریح روش انجام تفریوق از دانوش 

آموووزان سووواالتی را مووی پرسد.)ارزشوویابی 

 تکوینی، پایانی(

 را با توضیح دادن روش پاسخ می دهد.

 

 

دانش آموزان:با سواالت هدایت شده ی 

معلم پی بوه روش حول تفریوق عودد 

مخلوط از عدد صحیح می برند و آن را 

برای معلم و دوستانشان توضویح موی 

 دهند.

 جمع بندی

 دقیقه(1)

 

را بورای  30آخر کار در کوالس صوفحه ی  در آخر معلم روش حل کردن نمونه ی تفریق

دانش آموزان توضیح می دهد و می گوید که برای تفریق اعداد مخلوط از اعداد صوحیح 

ابتدا باید عدد صحیح را به عدد مخلوطی تبدیل کنند که دارای کسر برابر واحد اسوت و 

 م کم کنند.سپس می توانند با سه روشی که امروز آموخته اند آن دو عدد مخلوط را از ه

ارزشیابی 

 پایانی

 دقیقه(5/2)

در آخر معلم برای ارزشیابی از آموخته ی دانش آموزان یک نمونه تفریق عدد مخلووط از 

( و یکی از دانش آموزانی را که در این موورد 5- 3عدد صحیح را پایه تخته می نویسد) 

او را تشویق موی کنود و در  مشکل داشت پایه تخته می آورد و در صورت درست نوشتن

 غیر این صورت از همگروهی هایش می خواهد تا به او در حل تفریق کمک کنند.
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تعیین 

 تکلیف

 دقیقه(1)

را در  31در پایان معلم از دانش آموزان می خواهد تا به عنوان تکلیف تمورین صوفحه ی 

بلو چسبانده شده دفتر ریاضی بنویسند و نیز یک مسئله برای درخت سیبی که در پایه تا

 است در مورد تفریق اعداد مخلوط طراحی کنند.

 پایان خوش

(5/ .

 دقیقه(

 

ت در آخر معلم از دانش آموزان می خواهد تا صلوات بفرستند و نیز بعد از فرستادن صلوا

از همکاری گروهی آن ها تشکر کرده و از هموه گوروه هوا موی خواهود توا خودشوان و 

 دوستانشان را تشویق کنند.

 


