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 :عنوان

 محل تدریس: کالس درس                                   موضوع: ضرب اعداد اعشاری

 دقیقه ۴۰زمان تدریس:                                     کتاب: ریاضی ابتدایی

 ۱۲تعداد فراگیران:                                                        ۲۸صفحه: 

 :نام مدرس                                          توصیفی نوع ارزشیابی:

  

 تفحص گروهی  گام گانیه + پیش سازمان دهنده + ۹روش تدریسی ارائه شده: 

  

  

  

 :اهداف

 :هدف کلی

 )آموزش ریاضی)ضرب اعداد اعشاری

  

 :اهداف جزئی

 مفهوم ضرب اعداد اعشاری را درک کنند –

 اری در زندگی آشنا شوندبا کاربرد ضرب اعداد اعش –

زش دول اراز طریق ج –با روشهای مختلف انجام عملیات ضرب اعداد اعشاری)تبدیل به کسر  –
 آشنا شوند( …و  مساحت  -مکانی

 کنند را درک …و ۱۰۰۰ – ۱۰۰ – ۱۰تغییر مکان ممیز در ضرب اعداد اعشاری و عددهای  –

  

 :اهداف رفتاری

 )یان کنند)دانشیمفهوم ضرب اعداد اعشاری را ب –
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 )کاربر ضرب اعداد اعشاری را بیان کنند)دانشی –

 )دانشی +با روشهای مختلف بتوانند عملیات ضرب اعداد اعشاری را انجام دهند)مهارتی  –

 )مهارت کسب شده را در حل مسئله به کار ببرند)مهارتی + دانشی –

 )رشیدر یادگیری مطالب و حل مسئله از خود عالقه نشان دهند)نگ –

 )در فعالیت های گروهی شرکت کنند)مهارتی –

 :وسایل مورد نیاز

 گچ، تخته، ماشین حساب به تعداد گروه ها و کتاب درسی

  

 :رفتار ورودی

د کالس می خندان و پر از انرژی وار  معلم با چهره ی :برقراری ارتباط و حضور و غیاب –

 .شود

ب و ه همگی خوخدا رو شکر ک …سالم، بله خانمحالتون خوبه؟  –معلم : سالم دوستای خوب من  –
( ن ساعتهاولی سالم و سرحالید، دخترای گل من آخر هفته خوبی داشتید؟ )چون کالس ریاضی شنبه

بچه  طور؟ خبمعلم: من که دلم برای شما خیلی تنگ شده بود شما چ …بهتون خوش گذشت؟ بله و 
طمه خانم، یاب: فاضور غرید رو میز بیام ببینم. حهای گلم تا من یه حضور غیاب کنم تکالیفتون رو بذا

دعا  ا رو هممرفتی  زینب خانمم که اومده، زیارتت قبول عزیزم امام رضا …زهرا خانم، مریم خانم و
 متشکرم عزیزم. خب بچه ها خدا رو شکر که همتون هستید …کردی؟ بله خانم

 :ارزشیابی ورودی

ص کرده فی مشخاعشاری بود معلم برای هر گروه تکلیچون درس قبل در مورد جمع و تفریق اعداد 

 .است

انجام  ین درستکرم آفر: تکلیفتون محاسبه جمع و تفریق اعداد اعشاری از طریق نمودار بود، متش۱گروه
 دادید

شما  فرین بربود، آ : تکلیفتون محاسبه جمع و تفریق اعداد اعشاری از طریق جدول ارزش مکانی۲گروه
 شتیدکه درست و مرتب نو

 ما کامالشحسن بر ا: تکلیفتون محاسبه جمع و تفریق اعداد اعشاری با استفاده از شکل بود، ۳گروه
 درست نوشتید
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ی گلم ن دختراد، آفری: تکلیفتون محاسبه جمع و تفریق اعداد اعشاری از طریق تبدیل به کسر بو۴گروه
 ممنون از تالشتون

هسا جون بیاید پای م ۴از گروه –زهرا خانم  ۳ز گروها –فاطمه جون  ۲از گروه –مریم جون  ۱از گروه
وضیح، در اه با ته همرتابلو، تابلو رو به چهار قسمت تقسیم کنید و هر کسی کار گروه خودش رو حل کن

 پایان معلم از آنها تشکر می کنه، خب بچه ها جونم کسی سوالی نداره؟

 :(گام اول)جلب توجه

 در پایان آن، ایجاد انگیزه می کند معلم با گفتن یک داستان و طرح سوال

استان دتون یه م واسخب دوستای خوبم چون دخترای خوبی هستید و تکلیفتونو دقیق انجام دادید میخوا

 .بگم

اما  زندگی می کردن نفره داشت که توی یه خونه کوچیک و بدون اتاق مستقل ۴زهرا خانم یه خانواده 
د تا اتاق ن که چنرگ بخرتا اینکه باالخره تونستن یه خونه بزپدر زهرا به دنبال یه خونه بزرگتر بود 

پدرش  رد و ازکتخاب داشت. زمانی که به خونه جدید منتقل شدن زهرا رفت و اتاق دلخواه خودش رو ان
را کمی در زهخواست که کف اتاقش رو موکت صورتی کنه طوری که همه ی کف اتاقش پوشیده شه. پ

متر بود  ۴٫۲رضش عمتر و  ۶٫۵ول و عرض اتاق رو اندازه گرفت طول آن فکر کرد بعد متر برداشت و ط
 نه؟کرو حل  معما اما زمانی که این اعداد اعشاری به دست اومد دوباره رفت توفکر که چگونه این

 (گام دوم)آگاه ساختن از هدف

کنید تا با  ونو جمعواساتعما رو حل کنیم، حبچه های گلم برای اینکه بتونیم به پدر زهرا کمک کنیم و م

 .هم به جواب برسیم

 (گام سوم)یاد آوری پیش نیازها و ارزشیابی تشخیصی 

شنا شده به آن آمحاس از آنجایی که شاگردان در پایه سوم و پایه های قبلی با مفهوم مساحت و طریقه
ر را ل به کستبدی وارزش مکانی(  اند و در پایه پنجم هم، ضرب اعداد اعشاری به صورت ستونی)جدول

و  هر گروه شاگرد قوی نفره تقسیم بندی می کنیم بطوریکه در ۴گروه  ۳یاد گرفته اند پس کالس را به 

 .ضعیف وجود داشته باشد

حل  ه کسری(اعشاری ب می خواهیم مسئله باال را با استفاده از کسر نویسی)تبدیل اعداد ۱از گروه  –
 کند

 کند ونی( حله صورت ستواهیم که مسئله باال را با استفاده از جدول ارزش مکانی )بمی خ ۲از گروه  –

  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

4 
 

 کند می خواهیم مسئله باال را از طریق مساحت قسمت های مختلف شکل حل ۳از گروه  –

 (گام پنجم)تدارک راهنمایی یادگیری

 ایی میکند، راهنمرو شدروبمعلم به گرو ها سر میزند و اگر گروهی در یادآوری پیش دانسته ها با مشکل 

 (گام ششم)فراخوان عملکرد( و گام هفتم)تدارک بازخورد

ارش کار واهد گزمی خ معلم پس از فرصتی که به گروه ها می دهد تا مسئله را حل کنند، از گروه ها
 و میبرد تاای تابلپاند  خود را ارائه دهند و معلم یکی از اعضای گروهی را که زودتر به پاسخ رسیده

 .راه حل و کار خود را ارائه دهند

ای تابلو می پز گروه یندگی اابتدا موفق شده به جواب مسئله دست پیدا کند و معلم، زهرا را به نما ۲گروه 

 :آورد

 

 دهگان یکان دهم صدم هزارم
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 –———                       ۳۰/۲۷متر موکت 
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دش ند و خوتر نصب می کتشکر می کند و پروانه مربوط به این گروه را به جایگاه باال ۲معلم از گروه 

وی آن وه را رای گرتوضیحات تکمیلی را می دهد)معلم برای هر گروه یک پروانه در نظر گرفته و اعض
 یه نقطه ب ه اشنوشته و به دیوار نصب کرده و به ازای هر امتیازی که گروه کسب می کند پروان

 .باالتری نصب می شود

ی تابلو برود د تا پاب می کناز این گروه انتخا  آماده ارائه گزارش کار خود است، معلم، فاطمه را ۱گروه 
 و مسئله را به روش تبدیل اعداد اعشاری به کسر حل کند

  

= ۵ /۶ × ۲/۴ متر موکت۳۰/۲۷× =  مساحت کف اتاق زهرا  =   = 

دش ند و خوتر نصب می کمی کند و پروانه مربوط به این گروه را به جایگاه باال تشکر ۱معلم از گروه 
 توضیحات تکمیلی را می دهد

 تابلو برود و تا پای می کند از این گروه انتخاب  آماده ارائه گزارش کار خود است، معلم، مریم را ۳گروه 
ی کند و پروانه تشکر م ۳روه مسئله را از طریق مساحت قسمت های مختلف شکل،حل کند. معلم از گ

 .هددا می رمربوط به این گروه را به جایگاه باالتر نصب می کند و خودش توضیحات تکمیلی 

 :ارزشیابی تکوینی

 .… روش باال را می پرسد و ۳معلم از تعدادی از شاگردان 

 

 گام چهارم)ارائه محرک

 دنویس زرگ روی تابلو میمعلم به هر گروه یک ماشین حساب می دهد و ضرب های زیر را ب

  

= ۱۰ × ۰۰۱/۰ 

= ۱۰۰ × ۰۰۰۱/۰ 

= ۱۰ × ۱/۰ 

. 

. 

. 

 :تفحص گروهی
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ای هین صفر بابطه رمعلم از گروها می خواهد با استفاده از ماشین حساب ضرب ها را انجام دهند و 

 .اعداد با تغییر مکان ممیز را کشف کنند

 (گام پنجم)تدارک راهنمایی یادگیری

ه عهده کردن ب ما کشفسر می زند و با پرسیدن سوال هایی آن ها را راهنمایی میکند امعلم به گروها 

 .خود گروه است

 (گام ششم)فراخوان عملکرد( و گام هفتم)تدارک بازخورد

و بعد تشکر  یح دهندا توضگروهی را که زودتر به پاسخ رسیده اند پای تابلو می آورد تا چگونگی رابطه ر

 .کاملتری می دهد می کند و خود توضیحات

 (گام هشتم)ارزیابی عملکرد

ر مورد درس هایی د سوال ارزشیاب تکوینی: بطور تصادفی چند شاگرد را انتخاب میکند و پای تابلو میبرد

 .داده شده می کند و اگر نقصی بود برطرف می کند

 (گام نهم)افزایش یاد آوری و انتقال

 ح بده؟توضی که امروز یاد گرفته رو با مثال معلم : کسی میتونه بیاد پای تابلو و چیزایی

 :ارزشیابی پایانی

 .تمرینات صفحه کتاب را حل کنید و جلسه بعد بیارید

 :تکلیف خالقانه

 قد و وزن خود را اندازه گیری کنید و به دو روش آنها را با هم ضرب کنید


