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طرح درس موضوع :ریاضی پایه ششم
طبیعی

تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد

صفحه ی 45و44

هدف کلی
آشنایی با تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی
آشنایی با :
تقﺳیﻡ یﮏ عدد اعشاری بر عدد طبیعی ﻭ درک اﻟﮕﻭریتﻡ تقﺳیﻡ
 تقﺳیﻡ عدد اعشاری بر عدد ﻁبیعی -ﭘیﺵ رﻭی در تقﺳیﻡ

اهداف جزئی

حیطه -------------------------------------------------------
اهداف
عملکردی شناختی
حیطه ارائه ی ﻧمایﺵ تﺻﻭیری ﻭ برﻗراری ارتباﻁ کﻼمی در اﻧجاﻡ ﻓرایﻧد تقﺳیﻡ
مهارتی  -تﻭاﻧایی ﻧﻭشتﻥ اﻟﮕﻭریتﻡ تقﺳیﻡ
 -به کارﮔیری تقﺳیﻡ در حﻝ مﺳائﻝ ﭘیرامﻭﻧی

حیطه
عاطفی
اﻟﮕوی
تدریس

ﭘی بردﻥ به اهمیت تقسیم در زﻧدﮔی برای کارهای رﻭزمره
مشارکت در کار ﮔرﻭهی

رﻭﺵ مشارکتی ،ﭘرﺳش ﻭ ﭘاﺳخ
تدریس
ابزارﻭ
ﻭﺳایل تخته ،ماژیﮏ  ،بسته های ﺻدتای ﻭ ده تایی ﻭ یکی به ﺻورت مقوایی یا جعبه
کوئیزﻧر  ،ﻧوار کاغذی به اﻧدازه ی 4/57
چیدماﻥ Uشکل
کﻼس

ﻓعاﻟیت
های

آمادﮔی ﺳﻼﻡ ﻭ احواﻝ ﭘرﺳی ،حضور ﻭ غیاب ،بررﺳی تکلیف جلسه ﻗبل
ﻭرﻭدی :تکلیف جلسه ی ﻗبل که در مورد تقسیم اعداد طبیعی بود ﺳرﮔرﻭه ها آﻥ ها
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مقدماتی

ارزشیابی را بررﺳی می کنند ﻭ هر ﮔرﻭه باید یﮏ ﻧموﻧه را رﻭی تخته حل کند .
آغازین
تشخیصی  :معلم ﺳواالتی درباره ی اعداد اعشاری از داﻧش آموزاﻥ می ﭘرﺳد ؟
بچه ها کی می توﻧه بهم بﮕه به چه اعدادی اعشاری می ﮔویند یا عدد اعشاری یعنی
چه ؟
داﻧش آموزاﻥ  :اعداد اعشاری اعدادی هستند که از دﻭ ﻗسمت ﺻحیح ﻭ اعشاری
تشکیل شده اﻧد.ماﻧند 4/57که ﻗسمت ﺻحیح آﻥ 4ﻭ ﻗسمت اعشاری آﻥ  57می
باشد.
به کسرهایی که مخرج آﻥ ها  01یا  011یا  0111یا  ...باشد کسر اعشاری می
ﮔویند.
در عددهای اعشاری اﻭﻟین رﻗم بعد از ممیز دهم  ،دﻭمین رﻗم ﺻدﻡ  ،ﺳومین رﻗم
هزارﻡ ﻭ ...می ﮔویند.
معلم  :در درس های ﻗبلی درباره اعشار چه چیزهایی یاد ﮔرﻓتید ؟
داﻧش آموزاﻥ  :جمع ﻭ تفریق اعداد اعشاری  ،ضرب اعشار ﻭ ....
معلم  :چند ﻧموﻧه ضرب ﻭ جمع ﻭ تفریق رﻭی تخته می ﻧویسد ﻭ چند ﻧفر به عنواﻥ
داﻭطلب آﻥ ها را حل می کنند ﻭ برای بقیه توضیح می دهند تا برای همه مرﻭر شود
.

اﻧﮕیزه ﺳازی

ارائه محتوا

معلم به هر ﮔرﻭه یﮏ ﻧﻭار کاغﺫی که ﻁﻭﻝ آﻥ عدد ﻁبیعی ﻧباشد برای مثاﻝ در اینجا
4/57ﺳاﻧتی متر باشد می دهد  .ﺳپس از آﻥ ها می خواهد این ﻧوار کاغذی را به
ﺳه ﻗسمت مساﻭی تقسیم کنند.
ﺳپس ﻧوار را با تا کردﻥ به ﺳه ﻗسمت مساﻭی تقسیم کنند
برای معلم بیاﻥ کنند که هر ﻗسمت چند ﺳاﻧتی متر شد  .ﺳپس معلم توضیحات
درس را به داﻧش آموزاﻥ می دهد  .بچه ها شما امرﻭز یﮏ اعداد اعشاری را به ﺳه
ﻗسمت تقسیم کردید حاال با اﺳتفاده از شکل یا جعبه ی کوئیزﻧر تقسیم اعداد
اعشاری بر عدد طبیعی را اﻧجاﻡ می دهیم  .ابتدا به من بﮕویید که چند ﻭاحد یا
هماﻥ عدد ﺻحیح داریم ؟
داﻧش آموزاﻥ 4 :
معلم  :آﻓرین  .،ﻭاحد چیزی اﺳت که ما ﻗرارداد می کنیم در این تقسیم ﻭاحد ما یﮏ
دﺳته ی ﺻدتایی اﺳت  .این تقسیم ماﻧند تقسیمات دیﮕری اﺳت که یادﮔرﻓتید ﻭﻟی
2

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با
قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.
باید از ابتدا خط ممیز را بکشید ﻭ عملیات تقسیم را اﻧجاﻡ دهید .
معلم  :خب بچه ها چند بسته ی ﺻدتایی داشتیم ؟
داﻧش آموزاﻥ 4 :بسته ی ﺻدتایی
معلم  :به هر ﻗسمت چند بسته ﺻدتایی می رﺳد؟
داﻧش آموزاﻥ :به هر کداﻡ یﮏ بسته ﺻدتایی ﻭ یﮏ بسته باﻗی می ماﻧد .
معلم  :حاال ﻧوبت ده تایی اﺳت  .با بسته ی ﺻدتایی باید چکار کنم ؟
داﻧش آموزاﻥ  :این بسته ی ﺻدتایی را باز می کنیم ﻭ همراه ده تایی ها تقسیم می
کنیم .
معلم  :خب ﻭاحد ﺻدتایی که باﻗی ماﻧده به ده تا 1/0تبدیل می کنیم زیرا عدد بعد
از ممیز دهم خواﻧده می شود ﭘس به 1/0تبدیل می شوﻧد .
معلم شکل ها را ﻧشاﻥ داﻧش آموزاﻥ می دهد  .خب بچه ها ما االﻥ از یﮏ ﻭاحدی که
باﻗی ماﻧده بود ده تا 1/0داشتیم با این ﺳه تا 1/0که داریم چند تا یﮏ دهم می
شوﻧد حساب کنید ؟؟
داﻧش آموزاﻥ 05 :تا 1/0
معلم  :بین ﺳه ﻗسمت تقسیمشاﻥ می کنیم حساب کنید به هر ﻗسمت چقد می
رﺳد ؟
داﻧش آموزاﻥ  :به هر ﻗسمت 4تا 1/0می رﺳد ﻭ یﮏ 1/0باﻗی می ماﻧد .
معلم  :آﻓرین  .االﻥ ما باید این  1/0را چکارکنیم ؟
داﻧش آموزاﻥ  :باید ماﻧند ﻭاحد بسته ی ﺻدتایی بازﺵ کنیم .
معلم  1/0:چندتا 1/10اﺳت ؟
داﻧش آموزاﻥ 01 :تا 1/10
معلم  :خب االﻥ ما ده تا 1/10داریم همراه با 5تا 1/10چقد می شوﻧد؟
داﻧش آموزاﻥ 05:تا 1/10داریم .
معلم  :خب االﻥ بین ﺳه ﻗسمت تقسیمشاﻥ کنید ؟
داﻧش آموزاﻥ  :به هر ﻗسمت 7تا1/10می رﺳد ﻭ 2تا 1/10باﻗی می ماﻧد .
معلم  :بچه ها در تقسیم اعداد اعشاری باید مراحلی را که به شما می ﮔویم رعایت
کنید:
)0ابتدا خط ممیز را می کشید .
)2تقسیم را به طور معموﻝ اﻧجاﻡ می دهید .
)5زماﻧی که در تقسیم به ممیز می رﺳید در خارج ﻗسمت هم ممیز می زﻧید.
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)4باﻗی ماﻧده را به کمﮏ خط ممیز تعیین می کنید .
االﻥ به هر ﮔرﻭهی یﮏ ﻧموﻧه تقسیم می دهم که باید ابتدا شکل آﻥ را رﺳم کنید ﻭ
عملیات تقسیم را اﻧجاﻡ می دهید .
برای ﮔرﻭه اﻭﻝ 6/22 :تقسیم بر
ﮔرﻭه دﻭﻡ 7/52 :تقسیم بر 2
ﮔرﻭه ﺳوﻡ 82/57 :تقسیم بر 2
ﮔرﻭه چهارﻡ 2/25 :تقسیم بر20
بعد از تماﻡ شدﻥ کار ﮔرﻭهی ﻧماینده ی هر ﮔرﻭه کار خود را برای همه کﻼس
توضیح می دهند که به ﺻورت شکل ﻭ هم عملیات را اﻧجاﻡ می دهند ﻭ هرجا الزﻡ
بود معلم اشتباهات ﮔرﻭه ها را اﺻﻼح می کند .

ارزشیابی ﺳواالت معلم در حین تدریس ﻭ ﻓعاﻟیت های کتاب
مستمر
جمع
بندی ﻭ
ﻧتیجه
ﮔیری

امرﻭز ما یاد ﮔرﻓتیم که چﮕوﻧه تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی را اﻧجاﻡ دهیم ابتدا که با
شکل اﻧجاﻡ دادیم برایماﻥ آﺳاﻥ شد که بدﻭﻥ شکل تقسیمات را حل کنیم  .ابتدا باید ﺻدتایی
ها ﻭ ﺳپس ده تایی ها ﻭ یکی ها را تقسیم کنیم ﻭ اعدادی را که برای تقسیم در خارج ﻗسمت
ﻗرار دادیم باید در آخر باهم جمع کنیم تا خارج ﻗسمت بدﺳت آید  .همچنین باید از ابتدا خط
ممیز را رﺳم کنیم ﻭ عملیات تقسیم را اﻧجاﻡ دهیم .

ارزشیابی برای ارزشیابی ﭘایاﻧی از ﺻفحه ی  77اﺳتفاده می کنیم که به ﺻورت ﮔرﻭهی حل کنند ﻭ هر
ﮔرﻭهی ﭘای تخته بیاید ﻭ یﮏ مسئله را حل کند ﻭ معلم آﻥ ها را بررﺳی کند .
ﭘایاﻧی
معلم چند مسئله به آﻥ ها می دهد ﻭ از آﻥ ها می خواهد در خاﻧه حل کنند .
تعیین
تکلیف
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