
 

 

                  

 

 

  .دهد انجام اعداد محور کمک به را اعشاری بر اعشاری تقسیم ــ١

  .است ثابت قسمت خارج ١۱۱ و ١۱ در مقسوم و مقسوم ضرب با ــ٢

  .برد بین از را علیه مقسوم قسمت اعشاری تواند می چگونه ــ٣

 .بنویسید و درک را کمکی و اصلی مانده باقی تفاوت ــ٤

 

 .اید دیده محور روی را کسر بر عدد تقسیم ششم ٢ فصل و پنجم کتاب در: ١ فعالیت

 

 می داد قرار ما که است چیزی واحد .دهیم نمایش محور روی را اعشاری تقسیم خواهیم می درس این در

 را علیه مقسوم اگر. کنیم تقسیم مناسب قسمت به را واحد توانیم می داد، قرار این به توجه با بنابراین کنیم

 .شود نمی ایجاد تغییری تقسیم قسمت خارج در کنیم ضرب عددی در



 

 

 

  .کنند توجه ها تقسیم جواب و ممیزها حرکت به داده محور ٣ مقایسه با بخواهید آموزان دانش از

  آموزان دانش در مهارت افزایش جهت فعالیت ١ فعالیت

  .کنید تقسیم نفری ٣ های گروه به را کالس ــ١

  (ورزی دست)  کنند تهیه متر سانتی ٤.۴ طول به کاغذی نوار ٣ که خواهیم می ها گروه از ــ٢

 ٢۴/۱ قسمت ١۱)  کنند تقسیم تایی٢۴/۱ قسمت چهار به را واحد هر و کنند قرارداد ١ را اول نوار واحد ــ٣

 (تایی

 ۴/٢ قسمت ١۱)  کنند تقسیم تایی۴/٢ قسمت چهار به را واحد هر و کنند قرارداد ١۱ را دوم نوار واحد ــ٤

  (تایی

 قسمت ١۱)  کنند تقسیم تایی ٢۴ قسمت چهار به را واحد هر و کنند قرارداد ١۱۱ را سوم نوار واحد ــ ۴

  (تایی ٢۴

 خارج)  ها تقسیم جواب و ممیزها حرکت شده، تا نوار ٣ ی مقایسه با گروه در آموزان دانش ــ٦

 (کاوشگری()قسمت

)  کنند مقایسه و محاسبه را( قسمت خارج)  ها تقسیم پاسخ عملیات نوشتن و اعداد محور کمک به ــ٧ 

 (تصویری

 (کالمی)  دهند توضیح را(قسمت خارج)  ها تقسیم پاسخ و تقسیم مراحل و فعالیت انجام چگونگی ــ ۱ 

 



 

 

 

 های رقم تعداد بین رابطه به را آموزان دانش توجه و کنید تأکید ممیز خط کشیدن بر عملیات نوشتن در

  .کنید جلب گذارند، می تقسیم پیشروی برای که صفرهایی تعداد و مانده باقی و قسمت خارج در اعشاری

 .است ثابت قسمت خارج که دهد نشان تا عدد یک در علیه مقسوم و مقسوم ضرب ٤ و ٣ و ٢ فعالیت در

 

 

 



 

 

 و ببریم بین از را علیه مقسوم اعشاری که این برای است؟ شده ضرب ١۱۱ در علیه مقسوم و مقسوم چرا

 .شود انجام تر راحت تقسیم

 که هستند کسرهایی مساوی کسرهای. آوریم می دست به چگونه را مساوی کسرهای: ۴۱ ص فعالیت

 .است شده تقسیم عدد یک بر یا ضرب عدد یک در مخرج و صورت

 

 

 مخرج و صورت اگر. نوشت تقسیم صورت به توان می را کسر هر و کسر صورت به توان می را تقسیم هر

 .آورد دست به را آن با مساوی کسر توان می کنیم ضرب ١۱ در را کسر

 



 

 

 تقسیم صورت به توان می را کسر هر و کسر صورت به توان می را تقسیم هر: ۴۱ ص فعالیت به توجه با

 .نوشت

 

  :یعنی. کنیم عمل االب روش دو از یکی به توانیم می علیه مقسوم اعشار بردن بین از برای :نکته

  عدد یک در تقسیم علیه مقسوم و مقسوم کردن ضرب ــ١

 عدد( تقسیم علیه مقسوم)  مخرجش که طوری آن با مساوی کسر نوشتن و کسر به تقسیم تبدیل با ــ٢

 .نباشد اعشاری

 .دهیم می انجام باال روش دو از فعالیت مانند را ها تقسیم: کالس در کار

 


