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 طرح درس روزانه

 چهارم ابتدایی پایه  ریاضی نام درس

 تقسیم اساسی با باقی مانده موضوع

 ، تقسیم بر اعداد یک رقمی 3درس  مبحث

 دقیقه 05 مدت زمان آذر ماه تاریخ برگزاری

   مدرسه   طراح:

    

 هدف کلی

آشنایی با تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده 

 

 اهداف جزئی

.انتظار می رود پس از اجرای این درس دانش آموزان به موفقیت های زیر دست یابند  

آشنایی با تقسیم های با باقی مانده.1  

ردن سریع جواب این تقسیم هاآشنایی با راه حل بدست آو.2      

آشنایی با کار برد این تقسیم ها در زندگی.3      

 

 اهداف رفتاری

:انتظار می رود پس از اجرای این درس دانش آموزان به موفقیت های زیر دست یابند   

 نحوه ی حل این تقسیم ها را بنویسد . )دانشی(    

 به کار برد این تقسیم ها در زندگی پی ببرند. )مهارتی(    

 تقسیم های با باقی مانده را حل کنند. . )دانشی(   

 با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند به صورت مجسم تقسیم ها را بسازند. )مهارتی(    

 برای تقسیم ها شکل بکشند. )مهارتی(

ل مربوط به تقسیم ها را حل کنند. )مهارتی(مسائ       

 برای تقسیم ها مسئله بسازند. )مهارتی(

 از ضرب ها در جدول ضرب برای حل این گونه تقسیم ها استفاده کنند. )مهارتی(
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 به یادگیری درس عالقه نشان دهند . )نگرشی(

(نگرشی )با عالقه در کار گروهی شرکت کنند. 

 

 های تدریس روش

مکاشفه ای 

 

 های آموزشی مواد و رسانه

ربسته های ده تایی و یکی نی ، کتاب ، تخته، گچ، خودکار، دفت 

 

 دقیقه 5 آمادگی و ایجاد انگیزه

تقسیم کرد؟   2را بر  23چگونه می توان عدد 

 

 دقیقه 01 ارزشیابی ورودی

پاسخ ضرب های زیر را به دست آورید.1 .    

6  ×643 

0   ×094  

.برای تقسیم های زیر شکل بکشید و مسئله بسازید2  

44÷3                                40÷8    

  

 

 دقیقه 55 ارائه درس

 گام اول : بیان موضوع

این مرحله معلم توضیحاتی در رابطه با این گونه تقسیم ها می دهد : بعضی از اعداد را اگر بر عددی دیگری تقسیم کنیم  در

ممکن است به طور کامل تقسیم نشوند یعنی اگر آن اعداد را به دسته های مشخص شده دسته بندی کنیم تمام شکل ها در 

.دسته ها قرار نمی گیرند  

ضوعگام دوم : تعامل معلم، دانش آموزان و مو  

یعنی چه؟ 37تا نی بردارید،  37معلم :   
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یکی 7بسته ی ده تایی و  3یعنی  37دانش آموزان :   

دسته تقسیم کنید 3نی را به طور مساوی به  37م :   

کار خواسته شده به سواالتی که از شما می پرسم پاسخ دهیددر حین انجام   

 د : شروع به دسته بندی کردن می کنند

 م: دسته بندی کردید؟

 د : بله

ی قرار دادیدم: در هر دسته چند بسته ی ده تای  

 د: یک بسته ی ده تایی

 م : در هر دسته چند تا یکی قرار دادید

 د : دو تا یکی ولی یکی از نی ها اضافه آمد و خارج از دسته ماند

 م : چرا یکی را که اضافه مانده در یکی از دسته ها قرار ندادید؟

 د: زیرا اگر آن را در یکی از دسته ها قرار می دادیم دسته ها به طور مساوی درست نمی شدند

 م : چند تا از نی ها خارج از دسته باقی ماند؟

نی باقی ماند 1د :   

 م : پس هر چند تا از نی ها که خارج از دسته ها بمانند به آن باقی مانده می گویند

را در دفترتان بکشید؟ شروع کنید 37م : حاال موافق هستید شکل   

 د : در دفتر شان شکل مقابل را رسم می کنند

دسته مساوی تقسیم کنید 3م : حاال شکل کشیده شده را به   

 د : دسته بندی را انجام می دهند

 م : چند دسته درست کردید و چند تا باقی ماند

نی باقی ماند 1دسته درست شد و  3د ک   

 م : در هر دسته چند تا نی قرار گرفت؟

تا نی 12د:   

گر موافق هستید همه ی این کارها یی را انجام دادیم به صورت ریاضی بنویسیم پس شروع کنید به صورت نماد م : بچه ها ا

.ریاضی بنویسد. مانند تقسیم های قبلی که باقی مانده نداشتند  

 د : شروع به نوشتن می کنند
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تقسیم کنید 3م : تقسیم را حل کنید. اول باید کدام عدد را بر   

تقسیم می کنیم 3ده تایی را بر  3د : اول   

ند دسته باقی می ماندتقسیم کنیم چ 3بسته ی ده تایی را بر  3م: اگر   

 د : سفر

 م : بعد از ده تایی ها کدام عدد را تقسیم می کنیم

یکی را 7د :    

تا یکی برداریم چند تا باقی می ماند؟ 6تا یکی اگر  7م : از   

  یکی باقی می ماند 1د : 
 

 دقیقه 5 ارزشیابی پایانی

 حاال دیگر می توانید به راحتی 37 را بر 3 تقسیم کنید این کار را انجام دهید.

 تقسیم های زیر را انجام دهید.

 47تقسیم بر 9

8 تقسیم بر  04

 

 دقیقه 5 تعیین تکلیف

.تمرینی : تمرینات کتاب را حل کنید.1    

تا تقسیم با باقی مانده بنویسید و برا یآن ها مسئله بسازید 3خالقیتی : .2 .     

 
 

 


