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 باسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
 ،......استان                            ...... ناحیه(-شهرستان)منطقه                                ......  آموزشگاه

 موضوع درس :  ریاضی پنجم

                   جمع اعداد اعشاری
 هیه کننده:ت                   تاریخ :            دقیقه 09 مدت جلسه : صفحات :

 تعداد دانش آموزان:  

  جمع اعداد اعشاری  اهداف کلی

 جمع اعداد اعشاری بوسیله محور  هدفهای جزئی
 جمع اعداد اعشاری با استفاده از جدول ارزش مکانی 

 پیدا کردن حاصل جمع اعداد اعشاری بصورت تقریبی 
 عداد اعشاریمحاسبه محیط اشکال هندسی دارای ا

  حل مسئله مرتبط با اعداد اعشاری 

 جمع اعداد اعشاری را بدرستی انجام می دهد    هدفهای رفتاری
 محور اعشاری را فرا گرفته و بدرستی تقسیم می کند و جمع را انجام می دهد 

 الگوهای نوین درفرایند

 یادهی و یادگیری

 دست ورزی 

  –بحث گروهی  روشهای تدریس

 لیوان مندرج  – طلق -کتاب وسائل آموزشی  مواد و

 نفره  5گروه بندی  –سنتی  مدل کالس و گروه آموزشی 

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

 فعالیتهای قبل از تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

 سالم واحوالپرسی 
 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 سالم و احوالپرسی 
 خواندن دعا 

 القمندی به گروه بندی ع

 ... دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی 

 )ورودی(

 اعداد اعشاری زیر را روی محور نشان دهید -

 اعداد اعشاری زیر را بصورت کسر بنویسید  -

و یک دهم را روی محور نشان دهید و  2صدم و  3کسر های  -
  بصورت ممیز بنویسید 

با عالقه و بر طبق دانسته های 
پاسخ می خود به بحث و ارایه 

 پردازند 
  

 ... دقیقه

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

 دو لیوان به کالس می آوریم و ده درجه تقسیم می کنیم 
  مربع های ده در ده در گروه ها آماده می شود 

 ... دقیقه انجام فعالیت ها و آماده سازی 

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

 دو لیوان مندرج ده قسمتی بردارید . 
 روغن بریزید .  8/9آب و در یک لیوان تا  7/9در یک لیوان تا 

در مرحله بعد آب را در لیوان روغن بریزید و ببینید روی چه عددی می ایستد 
نشان داده میشود  5/9و در لیوان دیگر  1. یک لیوان کامل پر می شود یعنی 

 می باشد . 5/1که حاصل 

سخگو هستند و به دست ورزی دقت پا 
می کنند و جمع دو عدد اعشاری را 

باتوجه به دست ورزی انجام می دهد و 
 به پاسخ می رسند 

 ... دقیقه



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط هزار تومان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . آسمانبه سایت علمی و پژوهشی 

 

 

 جمع بندی و

 نتیجه گیری 

در ادامه جمع مربوطه را در جدول ارزش مکانی قرار می دهیم و تدریس  
و نتیجه گیری می جمع در جدول ارزش مکانی با مثال های مختلف تمرین 

 شود 

با عالقه به توضیحات معلم و پخش 
 فیلم دقت می کنند .

در بحث و نتیجه گیری شرکت می کنند 
.فعالیت پایانی و نتیجه درس را خوب 

 انجام می دهند 

 ... دقیقه

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

 جمع های زیر را انجام دهید و روی محور نشان دهید  -

  را در جدول ارزش مکانی انجام دهید جمع های اعشاری زیر  -
در مورد سواالت ارایه شده ارزشیابی در 

گروه یا بصورت فردی فکر کرده و پاسخ 
 می دهد 

 ... دقیقه

 فعالیت خالقانه

 دانش آموزان

ارایه فعالیت و گزارش در جلسه بعد به  جمع اعشاری زیر را روی شکل و محور نمایش داده و ارایه دهید   -
 ی صورت فرد

 ... دقیقه

 ... دقیقه  فردیانجام کامل تکالیف به صورت  فعالیت کتاب  لیفتکتعیین 

  شرکت در اختتامیه و دعا  صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه مسلمانان  اختتامیه

 


