
 

 

 ششم ریاضی سوم فصل چهارم درس

 اعشار عدد بر عدد یک تقسیم

 هم بر اعشار عدد دو تقسیم

 

 



 

 

 65 اعشارصفحه عدد بر عدد یک تقسیم:  چهارم درس�� مبحث

 :بتوانند آموزان دانش رود می انتظار درس این پایان در

  . کنند تبدیل طبیعی عدد به را علیه مقسوم اعشار عدد هم بر اعشار عدد دو تقسیم برای

 

 . باشد کرده کسب را اعشار عدد بر اعشار عدد یک تقسیم توانایی

 . کنند حل را ها تقسیم طبیعی عدد به ها آن تبدیل و اعشاری اعداد در اعشار بردن بین از با

  65 ،صفحه چهارم درس�� مبحث

 : بتوانند آموزان دانش رود می انتظار فعالیت این پایان در

 .آورند, بدست مساوی کسر ثابت عد یک بر کسر مخرج و صورت کردن باضرب

 را یکدیگر به اعشاری اعداد تقسیم حاصل کسری اعداد به اعشاری اعداد کردن تبدیل راه از

 .آورند بدست

 . بدهند انجام مختلف های روش با را اعشار تقسیم

 56 صفحه:  فصل بر مرور

 ،.رود می انتظار اموزان دانش از فصل پایان در

 . باشند کرده درک را اعشار تقسیم مفهوم

 . باشند گرفته فرا اعشاری عدد به را ها کسر تمام تبدیل نحوه

 . بنویسد و دهد توضیح مختلف های روش با را اعشار عدد دو ضرب چگونگی بتواند

 . دهد توضیح را اعشار تفریق و جمع بتواند

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اعشار عدد بر اعشار عدد و اعشار عدد بر طبیعی عدد تقسیم:  چهارم درس�� مبحث

 :  تکنیک به رسیدن و انتزاعی  روش

 ربض عددی در علیه ومقسوم مقسم اگر:  که گیری نتیجه و شده انجام های فعالیت به توجه با

 066 و 06 در. اعشاری عدد ضرب الگوی قبل س در ،در کند نمی تغییری قسمت ،خارج شود

 متقسی اعشاری عدد بر را عدد یک بخواهیم اگر:  پس گرفتن فرا را طبیعی عدد به تبدیل و

 مقسومو مقسوم باید کار این برای کنیم می تبدیل طبیعی عدد به را علیه مقسوم  باید کنیم

 . کنه نمی تغییر قسمت خارج چون کنیم ضرب..... یا 066 یا 06 در را علیه

  اعشاری عدد بر عدد تقسیم�� مبحث

 صوت این ،در باشد داشته اعشار رقم یک علیه مقسوم و مقسوم در است ممکن ما اعشار عدد

 . شود می ضرب 06 در علیه ومقسوم مقسوم

 کنیم می ضرب 066 در صورت این در که باشد علیه مقسوم و مقسوم در اعشار رقم دو یا

 رد اعشار تعداد به توجه ،با بالعکس ویا علیه مقسوم در رقم دو و مقسوم در رقم یکی  واگر 

 . کنیم می ضرب 066 یا و 06 در را عدد. علیه مقسوم

 

 



 

 

 

 

 

 قسمت سه به را وآن دارند بر را شکلی مستطیل کاغذی خواهیم می آموزان دانش از ابتدا

 کنند تقسیم مساوی

 

 . نویسیم می را رنگی قسمت به مربوط کسر و زنیم می رنگ را آن قسمت دو سپس



 

 

 

 . کنیم می تا وسط از شکل مطابق را کاغذرا

 

 . نویسند می را رنگی قسمت به مربوط کسر و کرده باز را کاغذ

:  خپاس? کرد تغییر رنگی قسمت به مربوط کسر ،آیا که شود می سوال آموزان دانش از ادامه در

  بله

 ? کرده تغییری شده رنگ قسمت مقدار آیا شود می سوال مجددا



 

 

 تغییری چه(  سوم, 4)  یا دوم کسر با(  سوم 2) یا اول شکل به مربوط کسر ،پس خیر: پاسخ

  ? کرده

  است برابر دو هر رنگی مقدار ،اما شده برابر 2 مخرجش و صوت اول کسر:  پاسخ

 : سپس و دهیم می انجام دیگر کسر چند با را. ورزی دست فعالیت این

 خرجوم صورت است کافی فقط کسر یک مساوی کسری نوشتن برای  که  گیریم می نتیجه

 .. کنیم ضرب ثابتی عدد در را کسر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 را مانده باقی و داده انجام قسمت خارج در اعشار رقم دو. تا را زیر تقسیمات�� مبحث

 :کنید مشخص

93/7÷24= 

06/27÷7/6= 

24÷2/9= 

602÷72= 

 ؟ بشه استفاده فرایندی روش تز نیست نیاز
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