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موضوع :ریاضی پایه ششم تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی

صفحه ی 25و25

هدف کلی
آشنایی با تقسیم اعداد طبیعی بر عدد طبیعی
آشنایی با :
تقﺳیﻡ یﮏ عدد بﺭعددهای 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
چیدماﻥ Uشکل
کﻼس

ﻓعاﻟیت
های
مقدماتی

آمادﮔی ﺳﻼﻡ ﻭ احواﻝ ﭘرﺳی ،حضوﺭ ﻭ غیاب ،برﺭﺳی تکلیف جلسه ﻗبل
ﻭﺭﻭدی :معلم به هر ﮔرﻭهی برﮔه ای می دهد که از دﺭس ﻗبل دﺭباﺭه ی ضرب ﻭ
اﺭزشیابی تقسیم عدد اعشاﺭی بود به آﻥ ها می دهد حل کنند ﻭ توﺳط ﺳرﮔرﻭه برﺭﺳی شوﻧد.
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آغازین
تشخیصی  :معلم به داﻧش آموزاﻥ یاد آﻭﺭی می کند که دﺭ دﺭس های ﻗبلی با تقسیم
اعداد طبیعی آشنا شده اید ﺳپس 25تقسیم بر 4ﺭا ﺭﻭی تخته می ﻧویسد ﻭ با کمﮏ
بچه ها آﻥ ﺭا حل می کنند .
اﻧﮕیزه ﺳازی

اﺭائه محتوا

یکی از داﻧش آموزاﻥ به عنواﻥ یکی از کاﺭکناﻥ کمیته امداد ﻭاﺭد کﻼس می شود ﻭ
ﺭﻭ به بچه ها خود ﺭا معرﻓی می کند ﻭ می ﮔوید که دﺭ کمیته امداد خمینی هدف ما
کمﮏ به کودکاﻥ محرﻭﻡ ﻭ بی ﺳرﭘرﺳت اﺳت ﻭ ﺳاالﻧه برای کودکاﻥ ﻟوازﻡ تحریر
برای آﻥ ها با کمﮏ مردﻡ جمع آﻭﺭی می کنیم امساﻝ 542بسته ﻟوازﻡ تحریر آماده
کردیم ﻭ می خواهیم بین ﺳه منطقه محرﻭﻡ تقسیم کنیم  .از شما می خواهم کمکم
کنید تا ببینیم به هر منطقه چند بسته می ﺭﺳد ؟
ابتدا معلم از کاﺭمند کمیته امداد (داﻧش آموز دﺭ ﻧقش کاﺭمند کمیته امداد) خواهش
می کند که جایی بنشیند ﺳپس از بچه ها می ﭘرﺳد بچه ها حاضرید به این خاﻧم
کمﮏ کنید تا بسته ها ﺭا بین مناطق محرﻭﻡ تقسیم کنیم ؟
داﻧش آموزاﻥ :بله
معلم ﺳه ﻧفر ﺭا ﭘیش تخته می آﻭﺭد ﺳپس به بچه ها می ﮔوید که این ﺳه ﻧفر ﺭا به
عنواﻥ آﻥ ﺳه منطقه ﻓرض می کنیم  .ﺳپس به بچه ها می ﮔوید با اﺳتفاده از این
بسته های ﺻدتایی،ده تایی ،یکی که با کاغذ دﺭﺳت کردیم می خواهیم عدد 542ﺭا
با آﻥ ها ﻧشاﻥ دهیم .
معلم  :بچه ها چند تا بسته ی ﺻدتایی باید برداﺭﻡ ؟
داﻧش آموزاﻥ  :هفت بسته ی ﺻدتایی
معلم  :چند بسته ی ده تایی؟
داﻧش آموزاﻥ  :چهاﺭ بسته ی ده تایی
معلم  :چندتا یکی ؟
داﻧش آموزاﻥ 2 :یکی ﺳپس معلم آﻥ ها ﺭا ﺭﻭی تخته ﺭﻭبرﻭی بچه ها ﻗراﺭ می دهد.
ﺳپس از داﻧش آموزاﻥ می ﭘرﺳد که اﻭﻝ باید کدﻭﻡ از بسته ها ﺭا بین مناطق محرﻭﻡ
باید تقسیم کنیم ؟
داﻧش آموزاﻥ  :بسته های ﺻدتایی
معلم  :دﺳته های ﺻدتایی ﺭا بین ﺳه ﻧفر تقسیم می کند .
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ﺳپس از داﻧش آموزاﻥ می ﭘرﺳد به هر منطقه چند بسته ﺭﺳید ؟
داﻧش آموزاﻥ  :دﻭ بسته ی ﺻدتایی
ﺳپس معلم 542ﺭا تقسیم بر  3می کند ﻭ از داﻧش آموزاﻥ می ﭘرﺳد که به هر
منطقه چند بسته ﺻدتایی ﺭﺳید ﻭ زیر  3چقد باید بنویسم ؟
داﻧش آموزاﻥ  :به هر منطقه دﻭ دﺳته ﺻدتایی که دﻭیست می شود .
ﺳپس معلم دﻭیست ﺭا می ﻧویسد ﻭ عملیات ﺭا با کمﮏ داﻧش آموزاﻥ ادامه می دهد .
معلم  :خب چقدﺭ باﻗی ماﻧد ؟
داﻧش آموزاﻥ :یﮏ بسته ﺻدتایی ﻭ چهاﺭ بسته ده تایی ﻭ ﭘنج یکی
معلم  :یﮏ بسته ی ﺻدتایی از چند بسته ده تایی تشکیل شده ؟
داﻧش آموزاﻥ  :از ده بسته ی ده تایی
معلم :خب ﭘس این بسته ی ﺻدتایی ﺭا همراه با چهاﺭ بسته ی ده تایی باز می کنیم
تا همه بسته ده تایی شوﻧد ﻭ به طوﺭ دﻗیق تر تقسیم می کنیم  .ﺳپس بین ﺳه ﻧفر
تقسیم می کند .
معلم  :بچه ها به هر ﻧفر چند بسته ی ده تایی ﺭﺳید ؟
داﻧش آموزاﻥ  :به هر ﻧفر چهاﺭ دﺳته ی ده تایی ﺭﺳید
معلم  :االﻥ چند یکی باﻗی موﻧده ؟
داﻧش آموزاﻥ :اﮔر ده تایی ﺭا به یکی باز کنیم  52یکی می شود ﻭ 2یکی هم داﺭیم
که ﺭﻭی هم 52یکی می شود .
معلم  :خب االﻥ  52یکی ﺭﻭ بین ﺳه ﻧفر تقسیم می کنیم به هر ﻧفر چند یکی می
ﺭﺳد؟
داﻧش آموزاﻥ :به هر ﻧفر 8تا ﻭ 1باﻗی می ماﻧد.
معلم  :بنابراین خاﺭج ﻗسمت ﻭ باﻗی ماﻧده چقدﺭ می شود ؟
داﻧش آموزاﻥ 548:خاﺭج ﻗسمت ﻭ باﻗی موﻧده 1
ﺳپس معلم به هر ﮔرﻭهی تقسیمی می دهد که با کمﮏ هم ﮔرﻭهی خود باید شکل
آﻥ ﺭا بسازﻧد ﻭ بصوﺭت شکل توضیح دهند که چﮕوﻧه مساﻟه ﺭا حل کردﻧد ،
به ﮔرﻭه اﻭﻝ  785:تقسیم بر 7
به ﮔرﻭه دﻭﻡ 433تقسیم بر 5
ﮔرﻭه ﺳوﻡ 265تقسیم بر 2
ﮔرﻭه چهاﺭﻡ 856تقسیم بر 3
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بعد از تماﻡ شدﻥ ﻭﻗت همه ﮔرﻭه ها کاﺭ خود ﺭا همراه با ﻧشاﻥ دادﻥ شکل اعداد
برای هم کﻼﺳی های خود به ﻧوبت کاﺭ خود ﺭا توضیح می دهند .

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

امرﻭز ما یاد ﮔرﻓتیم که چﮕوﻧه تقسیم اعداد طبیعی 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.

اﺭزشیابی برای اﺭزشیابی ﭘایاﻧی از ﺻفحه ی  23اﺳتفاده 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

تعیین
تکلیف

معلم چند مسئله به آﻥ ها می دهد ﻭ از آﻥ ها می خواهد دﺭ خاﻧه حل کنند .
دﺭباﺭه ی ﻓواید یادﮔرﻓتن تقسیم دﺭ زﻧدﮔی تحقیق یا ﻓکر کنند ﻭ دﺭ کﻼس ﮔزاﺭﺵ کوتاهی اﺭایه
دهند.

