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 سوپر گروه تخصصی پایه ششم

 سرکار خانم گودرزی                   :با مدیریت

 

 69-69سال تحصیلی                                                    

 موضوع :

 6ریاضی فصل 

 خانم طریقت مدرس:
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  44 صفحه. اعشاری اعداد ی یادآور: اول درس��

 : توانند می موزان آ دانش: اهداف

 .دهند قرار جدول در بنویسند بحروف و بخوانند را اعشاری اعداد

   کنند تبدیل کسر به را اعشار وعدد اعشار عدد به را کسر

  بنویسند  اعشار کسر مساوی کسر

 هزارم ده ی مرتبه با. آشنایی: 44 صفحه

  اعشاری اعداد نویسی گسترده

 . دهد انجام مختلف های روش با را اعشاری اعداد تفریق و جمع

  دهد نمایش محور روی را اعشاری اعداد

 . کند مقایسه را اعشاری اعداد

 . بداند را مختلف های زبان به اعشاری اعداد نوشتن 

 .دهد انجام را اعشار تفریق و جمع ذهنی بطور

  44 صفحه. اعشاری اعداد ی یادآور: اول درس��

 ورزی دست تدریس روش

 درک ربهت را اعشار عدد اهمیت تا بگذارید گفتگو و بحث به را عنوانی صفحه اول درس به پرداختن از قبل

 . کنند

 شطرنجی،کاغذ پشت مقوایی کاغذ خیاطی، متر  کش، خط:  فصل این برای آموزشی  های ابزار بهترین

    باشد شده نوشته ن آ روی رقمی یک اعداد که هایی کارت ،A4 کاغذ شفاف، طلق کرنومتر، شطرنجی،

. 
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 ای شیشه چسب با سپس کنیم تقسیم تایی 4 ردیف دو در 02در 4 مستطیل ده به را 02 در 02 مقوای

 چسباندیم می مقوا باالیی ی لبه به را 02در 02 طلق ی لبه

 کنیم می تقسیم 0 در 0 مربع 022 به را ن آ طلق روی عمودی خط 9 و افقی خط 9 با سپس

 و بنویسند و داده نمایش را صدم و دهم مختلف اعداد......و 8 در 0و 02 در 0 ابعاد به رنگی طلق چند

 بخوانند،

  اعشار مساوی کسرهای�� مبحث��

 قسمت ده به را آن طرف ،یک کنیم می تا وسط از بینید می شکل در که بصورتی رو شفاف طلق یک

 مانند دیگر قسمت ده به را دهم یک هر وبعد قسمت ده ابتدا را دیگر طرف سپس کرده تقسیم مساوی

 . شود قسمت صد دوم طرف ،که شکل

 دهم دو ببینند آموزان دانش تا کرده باز را قسمتی صد طرف سپس زنیم می رنگ را دهم سه یا دو ابتدا

 دهیم می  انجام بار چند را ورزی دست ،این شود می دهم سه برابر هم صدم 02 پس است صدم 02 برابر

 ، برسند آن الگوی به خود آموزان دانش تا
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 : اعشاری های عدد های فهمی بد: اول درس��

 محاسباتی های خطا _0

  مند نظام خطاهایی _0

 می اختصاص  ها آن به را اشتباه عنوان وما نیستند بینی بیش قابل که دقتی بی یا محاسباتی خطاهای

 مفهوم اگر دهد انجام رو محاسباتش باره دو که بگوییم اموز دانش به است کافی اشتباهات این رد دهیم،

                                                                                                                                                                                                                            .           کند می اصالح را وان شود می اشتباهش متوجه باشد فهمیده را درس

 دانش ذهن در هایی ه ،اید خاص حالت در که دهد می رخ زمانی معموال ها خطا این: مند نظام خطاهای-0

.                                                                                                     دهد می تعمیم نادرست طور به هارا ایده این کلی حالت در آموز دانش سپس و شود می ایجاد آموز

 ممکن یا.است کرده درک غلط به یا نکرده درک را ،مطلب آموز دانش که است این از ناشی ها فهمی بد این

                                                                                                                                                                ، بگیرد نشات  مره روز زندگی در ها آن پیشین های دانسته و تجربیات از است

 تا کند می کمک معلمان به ریاضیات در آموزان دانش فهمی بد های ریشه و علل وشناخت آگاهی

 صورت در و کنند  گیری جلو ها فهمی بد این بروز ار درس کالس در مناسب های طراحی از بااستفاده

 بد                                                                                       نمایند اصالح را آن مشاهده

                                                                                                                                                               0   یک شماره جدول: اعشاری عدد مفهومی ی حوزه فهمی

                                                                                                                                              0  شماره جدول: اعشاری عدد عملیات ی حوزه فهمی بد

 فهمی بد این معموال: «حسابی_ اعشاری»اعشاری اعداد  کردن ومرتب سهمقای با ارتباط در های فهمی بد

 را جزءاعشار(الف: است متفاوت اعشار جزء و مشابه اعشاری عدد دو صحیح جزء که دهد می رخ زمانی

 به را چپ سمت صفر ولی کنند می حساب رو راست سمت صفر(ب کنند می مقایسه صحیح عدد مانند

                                                                                           0 شماره جدول          آورند نمی حساب

 در اعشار جزء های رقم تعداد با برابر اعشار عدد طول: توضیح) تر بزرگ- تر بلند اعشاری عدد فهمی بد

 آموز دانش فهمی بد این  است 0 برار دعد طول 8/6 اما 0 برابر عدد طول  4/02 ،مثال است ی اعشار عدد

 4و 4  شماره جدول(  است
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 : اعشاری اعداد فهمی وبد ها خطا ویافتن سوال طراحی جهت سوال نمونه چند
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