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 نام درس:

 65ریاضی ص 

 محاسبه تقریبی

 پایه :

 چهارم

 ابتدایی

 زمان  مدرس:  مدرسه:

  مفهوم تقریبآموزان با اولیه دانش آشنایی هدف کلی:

 شناختی:  اهداف جزئی:

 آموز با مفهوم تقریب آشنا شود.دانش-

 با تقریب دهگان آشنا شود.آموز دانش-

 آشنا شود. تقریب صدگانآموز با دانش-

 آموز با تقریب هزارگان آشنا شود.دانش

 مهارتی: 

بتواند با یادگرفتن مفهوم تقریب، تقریب اعداد را تا دهگان،  آموزدانش-

 صدگان و هزارگان انجام دهد.

 نگرشی: 

آموز نسبت به یادگیری درس جدید عالقه نشان دهد و با اشتیاق دانش-

 های تدریس شرکت کند.در فعالیت

 

  کتاب درسی، تخته، ماژیک یا گچ نیاز:وسایل مورد 

  پرسش و پاسخ، سخنرانی روش تدریس: 
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 ایجاد انگیزه: 

 

ها امروز میخوایم یه چیز جدید در مورد اعداد یادبگیریم. موافقین با بچه

 همدیگه درس رو شروع کنیم؟

 بله

6 

 

 اعداد.ها درس قبلی در مورد چی بود؟ در مورد ضرب بچه ارزشیابی آغازین:

خب چه ضربایی رو خوندیم؟ ضرب دورقمی در دورقمی، دورقمی در سه 

 رقمی، سه رقمی در سه رقمی

 آفرین حاال دوتا از شماها بیاد و این ضربایی که نوشتم رو حل کنند.
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 ارائه تدریس:

 

 

 

 

 

 

 

 ها بین چه عددهایی هست؟نویسم. بچهرو پای تابلو می74عدد 

 75و74

 است. 64و 74بین 74است که مثال  نه منظورم این

 خب حاال یک عدد دیگه رو میگم شما بگین بین چه اعدادی هست؟

56 

 44و54

 ؟44تره یا به نزدیک54به  56ها به نظرتون آفرین درسته. بچه

54 

 درسته. 

 ها به نظرتون اسم این روش چیه؟ خب بچه

خوبه چون ما ها تقریب به نظرتون اسمش رو تقریب زدن بذاریم؟ آره بچه

یعنی داریم تقریبی عدد  کنیمداریم حد و حدود اعداد رو مشخص می

 

56 
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 میگیم.

نویسیم. مثال میگیم با ها توی تقریب ما همین جوری عدد نمیخب بچه

 تقریب دهگان یا با تقریب صدگان. حاال مثاالی باال با تقریب چندبود؟

 دهگان

 درسته آفرین.

 ن بگید؟حاال عدد زیر رو با تقریب دهگا

 ، یکم فکر کنید بعد جواب بدید.537

ها وقتی که میگوید با تقریب دهگان یعنی کاری به خب خودم میگم. بچه

رو  5برای تقریب زدنش عدد که جزء صدگان عددمون هست نداریم. 5

گذاریم یعنی کنیم و به جای آن صفر میرا حذف می7مینویسیم. عدد 

-را می 5عدد بعدی آن باز عدد .حاال برای 534شود می537عدد قبل 

-صفر می 7کنیم اما این عالوه بر اینکه به جای را حذف می 7نویسیم و 

شود می 537کنیم. یعنی عدد بعد گذاریم یک عدد هم به سه اضافه می

574 . 

 را با تقریب دهگان بنویسید.364خب حاال شما عدد 

 354و  364

را با تقریب 6346د عدد گوینخب حاال تقریب صدگان. مثال به ما می

 صدگان بنویسید.

را. اما اعداد  3هم چنین عدد نویسیم و یعنی هزارگان رو می 6خب عدد 

دهیم. یعنی را حذف می کنیم و به جای هر کدام یک صفر قرار می 6و  4

. حاال برای به دست آوردن عدد بعدی آن 6344میشه 6346عدد قبل 

را حذف و به جای  4و6نویسیم و دو عدد هزارگان رو می 6دوباره عدد 
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شود کنیم. یعنی میدهیم و یک عدد به سه اضافه میهرکدام صفر قرار می

6744 

 حاال کتابتون رو باز کنید.

-رو انجام بدید من میام اگه مشکلی باشه کمکتون میو دوم سؤال اول 

 کنم.

 ها حاال تقریب هزارتایی رو میخوایم یادبگیریم.خب بچه

ترین عدد را با تقریب هزارگان به نزدیک6756ثال به ما میگن عدد خب م

 بنویسید.

-گذاریم. یعنی میصفرمی 6و5و7نویسیم و به جای رو می 6خب ما 

 .6444شود

 های بیشتری بزند.تواند مثالمعلم می

-رو حل کنید. من میام بررسی می 65ها حاال ادامه سؤاالت صفحهب بچه

 کنم.

 

 ارزشیابی پایانی:

 

 ها امروز چی در مورد اعداد یادگرفتیم؟ تقریب زدنخب بچه

 یعنی چی؟ یعنی اعدادی که قبل و بعد عددمون هستن رو مینویسیم.

 نویسیم؟ای؟ همین جوری میخب طبق چه قاعده

 نه خانم تقریب دهگان، صدگان و هزارگان

 آفرین

6 

 6نویسم رو یادداشت کنید و توی خونه تخته میها سواالتی که روی بچه تعیین تکلیف:
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 انجام بدید بیارید.

 سؤاالت در مورد تقریب زدن است.

 

 

 

 

 

 

 

 


