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

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

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 

 

 

 

 معرفی میلیارد طرح درس

 آشنایی با اعداد میلیاردی و طبقه میلیارد اهداف کلی

 خواندن و نوشتن تا طبقه میلیارد - اهداف جزیی

 درک رابطه بین رقم های مختلف با توجه به جدول ارزش مکانی -

 درک و تصور درست از عددهای میلیاردی و بیان مصادیق -

 عددهای تقریبی و نمایش روی محورگسترده نویسی و مقایسه و  -

 کار با ماشین حساب و انجام محاسبات عددی -

 کارت رقم -مکعب های کوئیز –تابلو  –کتاب  وسایل

 سنتی مدل

 بحث  –گروهی  تدریس

                                    ریاضینام درس: 

                         میلیاردموضوع درس:  
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 بصورت موازی و امتدادی درس قبلی سوال شود ارزشیابی ورودی

 رقمی پای تابلو 6خواندن اعداد 

 نوشتن آن ها با حروف

بیشترین ارزش مکانی مربوط به کدام است؟کمترین ارزش مکانی مربوط  908924854ر عدد د

 به کدام است؟

 چه تغییری دارد؟ 8ضرب شود ارزش مکانی  055اگر در  85555در عدد 

 

 

 

 اعدادمیلیاردی پای تابلو را بخوانند و به حروف بنویسند ارزشیابی تکوینی

 ی بیان کنیدارزش هر عدد را در جدول ارزش مکان

 چه عددی را تشکیل می دهد. 2555555+  655555+  05555+  05555555

 نوشته زیر را پای تابلو بنویسید فعالیت خالق

 0555میلیارد   

 0555555ده هزار      

 05555میلیون      

 055555555صدهزار       

 055555هزار 

 05555555ده میلیون     
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بچه ها را گروه بندی کنید و بصورت مشورتی هر عدد را به حروف مربوط به خودش وصل 

 کنند سپس درباره اشکاالت گروه ها و اینکه کدام عدد برایشان جدید بود بحث شود.

 این فعالیت با اعداد دیگر تمرین شود.

 خواندن و نوشتن اعداد در طبقه میلیارد را درک کند ارزشیابی پایانی

 ش اعداد میلیاردی بصورت چندتا چندتا و بصورت تقریبی روی محور را درک کند.نمای

نمونه سوال 

 ارزشیابی

 تا می شود 05تا  05

 تا می شود 0555تا  05

 تا می شود 0555555تا  05

 تا می شود 055555555تا  05

 با کارت های رقم اعداد میلیاردی مختلف بسازید و به حروف بنویسید

 

 

 


