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 اعشاری اعداد: موضوع           ریاضی:  درس نامطرح درس روزانه     

 پنجم ابتدایی

 خواندن و نوشتن اعداد اعشاری تا مرتبه هزارم - هدف های جزیی

 گسترده نویسی اعداد اعشاری -

 نوشتن و قرار دادن اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی -

 نمایش اعداد اعشاری به صورت تقریبی روی محور -

 تشخیص ارتباط بین یکان و دهم و صدم و هزارم -

 اری با اعداد کسری و مخلوطتشخیص ارتباط بین اعداد اعش -

 در پایان به توضیح فعالیت های انجام شده می پردازد - هدف های رفتاری

 مقایسه اعداد اعشاری را از روی شکل انجام می دهد -

 ارائه مثال هایی واقعی از اعداد اعشاری در زندگی روزمره -

 خواندن و نوشتن و محاسبه اعداد اعشاری -

 گروهیبحث  روش های تدریس

 طلق -کتاب  وسایل آموزشی

فعالیت های قبل از 

 تدریس

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

سالم و احوالپرسی خواندن دعا  سالم و احوالپرسی صلوات و دعای فرج گروه بندی

 عالقمندی به گروه بندی
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 کسر سه دهم را روی طلق رنگ کنید - ارزشیابی تشخیصی

 روی طلق رنگ کنید کسر ده دهم را -

 کسر یک و ده دهم را روی طلق ها رنگ کنید -

 کسر پنج و ده دهم را روی طلق دیگر نشان دهید-

حاال با توجه به شکل ها مقایسه کنید کدام بزرگتر  -

 است

با عالقه و بر طبق دانسته های خود 

 به بحث و ارائه پاسخ می پردازند.

پس از بحث و بررسی به نتیجه می 

که یک واحد ده دهم برابر رسند 

یک عدد صحیح و مابقی قسمت 

رنگ شده بصورت ممیز نمایش 

 داده می شود

 معرفی درس جدید

 ایجاد انگیزه

مربع های ده در ده و طلق هایی را آماده و طبق 

 اندازه های الزم تقسیم بندی می کنیم

با عالقه و نشاط در فعالیت و بازی 

 شرکت می کنند

 سفعالیت ضمن تدری

 به دانش آموزان بدهید 01×  01یک مربع شطرنجی 

 تای آن را رنگ کنند 5از آن ها بخواهید 

 کسر مربوط به خانه های رنگ شده را بنویسید

 اکنون کسر را به صورت اعشاری آموزش دهید

درمورد اینکه یک صدم ،دوصدم ، سه صدم و ... یعنی 

 چندتا خانه از جدول تمرین و پرسش کنید

اینکه پنج دهم و شش دهم کجای شکل در مورد 

 هستند صحبت کنید

رنگ آمیزی ها را با دقت 

انجام می دهند و جوابگوی 

سواالت هستند و اعداد 

خواسته شده را روی شکل 

نشان می دهند و با خانه های 

رنگ شده را می توانند با 

 عدد کسری بخوانند
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جمع بندی و نتیجه 

 گیری

در ادالمه به معرفی جدول ارزش مکانی اعشار        

می پردازیم هر دو مربع را در اختیار داشته باشید و 

 جدولی به شکل زیر رسم کنید

 یکان دهم صدم

   

 در مربع ده تایی دو دهم را رنگ کنید

 صدم را رنگ کنید 5مربع صدتایی را بیاورید 

دهید و را در جای مناسب در جدول قرار  5و  2عدد 

 در جایگاه یکان صفر بگذارید

هر یک دهم برابر با ده صدم بود حاال دو دهم برابر با 

 بیست صدم می شود

بیست صدم+ پنج صدم چند می شود:بیست و پنج 

 صدم

با مثال های متعدد تمرین می شود سپس به معرفی و 

تمرین عدد صحیح قبل از ممیز پرداخته و آن را با 

 5/0از  5/2ابت کنید که نمرین کنید تا ث شکل

 بزرگتر است و همین طور اعداد اعشاری دیگر

 

جدول را رسم کرده و اعداد 

را بدرستی جایگزاری می 

کنند مفهوم اعداد را در 

جدول درک کرده و به 

سوالت پاسخ می دهندو به 

تمرین و مثال ها پاسخ می 

دهند در بحث مقایسه اعداد 

اعشاری از روی شکل و 

عالیت کافی رنگ آمیزی ف

داشته و به سواالت پاسخ می 

 دهند
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ارزشیابی تکوینی و 

 پایانی

کسرهای زیر را به صورت اعشاری  -

 بنویسید

 این کسرها را روی طلق ها رنگ کنید -

اعداد اعشاری مربوط به آن را بنویسید در  -

جدول ارزش مکانی اعشاری قرار دهید و 

 باهم مقایسه کنید

درمورد سواالت ارائه 

شده ارزشیابی در گروه 

یا بصورت فردی فکر 

 کرده و پاسخ می دهد

 

فعالیت خالقانه دانش 

 آموزان

عددهای اعشاری زیر را به صورت کسر و  -

اعشاری و جدول ارزش مکانی نوشته و روی 

 طلق و شکل نیز ارائه دهید

ارائه فعالیت و گزارش 

در جلسه بعد به صورت 

 فردی یا گروهی

 انجام کامل تکالیف الیت های کتابفع تعیین تکلیف

صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای  اختتامیه

 همه مسلمانان

 شرکت در اختتامیه و دعا

 


