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با نام و یاد خدا و با عرض سالم خدمت همکاران و اساتید بزرگوار ازاین که یک جلسه از بررسی ص به ص ریاضی را در خدمت 

مبینی که زحمت همراهی با گروه را همکاران هستیم و مشق شاگردی می کنم ، خدا را سپاسگزارم . از همکار خو و پرتالشم جناب م

 در کار بررسی پذیرفتند ، سپاسگزارم .

 در خدمت شما عزیزان هستیم . 45تا  40همکاران عزیز این هفته با بررسی ص 

 

عالقه به نوشتن  ایف دارند در ان ضع ایهست که اکثر بچه ها  فیالتال دیجد یمهم کتاب ها مینوشتن از مفاه زفرهنگیهمکاران عز

که الزم هست که  ینکات رینگذرند . در ز یقسمت به راحت نیقسمت مهم است که دانش اموزان از ا نیندارند ،پس کنترل معلم در ا
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 یکاران، البته هم دییو در صورت مبهم بودن در اخر سواالتتون رو بفرما دییشده لطفا مطالعه بفرما اوردهدانش اموزان باز شود  یبرا

 �👇👇👇�  . از طرف دانش اموزان بر خوردند یجالب یقسمت رو در کالس حل کردند حتما به راه حل ها نیکه ا

 

 

خود با  یکه دانش اموزان از قبل اماده کرده اند و نوشتن هر کسر در جا یکاغذ یتوان با استفاده از نوار ها یم40ص ۱ نیتمر در

با خط  ینوار کاغذ یرو  یمساو یکسر ها یرا بدست اورد ، ارتباط منطق یخال یتوان پاسخ جا یم ینوار کاغذ یتوجه به واحد رو

 .قرمز مشخص شده است
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شود  دیالزم است به دانش اموزان تاک نجایدهند در ا یاعداد مخلوط انجام م یرا رو یدانش اموزان چهار عمل اصل 4۱ص ۱ نیتمر

 . شوند لیاعداد مخلوط به کسر تبد میدر ضرب و تقس دیکه حتما با

 زیشود و ن یکه خود عدد م کیعدد بر  میتقس زیو ن شودیم کیبر ضرب کسر در معکوسش  که حاصل  دیتاک40ص  ۲ نیتمر در

 . شودیم ۱عدد بر خودش که حاصل  میتقس
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کسر در  میکاربرد تقس نیتمر نیاز حل ان است درا یمیشود که خواندن مسئله ن دیبه دانش اموزان تاک دیباز هم با 4 نیتمر در

 . قرار داده است دیروزمره را مورد تاک یزندگ

 . کرد میسه چهارم را بر شش تقس دیکتاب گذرانده است پس با ۶خواندن  یسه چهارم اوقات فراغتش را برا میمر نیتمر نیا در

 

 . را بدست اوردو سپس کل شکل را لیو مساحت مستط طیمح دیدانش اموز ابتدا با 5 نیتمر در

 دیبدست امده را جمع کنند که با لیشوند که مساحت مثلث و مستط یم یبد فهم نیبدست اوردن کل شکل دانش اموزان دچار ا در

 .دور کل شکل بدست اورده شود دیاند با دهیدو به هم چسب نیالزم داده شود که چون ا حیمورد توض نیدر ا

 

دوم ودو خواسته  کی کوی نیسه کسر ب قتیدوم بزرگتر باشد ،در حق کیو کیو دو خواسته که از  کی نیسوال شش سه کسر ب در

 . توانند به کار ببرند یگرفتند که هر کدام را م ادیرا  یمختلف یدو کسر روش ها نیدانش اموزان در بدست اوردن کسر ب

 

 . دیا یکسر سوم بدست م دیدوم کم کن کیو از  دیدو کسر رو جمع کن فیدر هر رد ۸ نیتمر در

  یافق هم

  یعمود هم

  . قطر هم

 یم یدانش اموزان که به جواب درست منته یمختلف از سو یباشد ، وباز هم راه حل ها یراه حله هرچند زمانبر م نیاسانتر نیا

 . میریپذ یشود را م
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 �👇� از همکاران یکیحل  راه

 

 4۱ص  ۸از همکاران به س  یکی جواب
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 ⏬⏬⏬⏬⏬ دیبه جواب رس یکسر مساو ایجدول تناسب  زیتوان با رسم شکل ، محور ون یم ۱0 نیتمر در
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 4۲ص  ۱0س  جواب

در  ناتیتمر نیدانش اموزان پرداخته بهتر است ا یتنوع برا جادیمتنوع به ا ناتیبادادن تمر یبه نوع یقسمت معما و سرگرم در

تنها راه حل نخواهد بود و اگر چند راه حل از  ریراه حل داده شده در ز نایدر کالس حل شود . مطم یبه صورت گروهصورت امکان 

 . خواهد کرد یادیشود در جا انداختن مطلب کمک ز حطرف دانش اموزان در کالس مطر

 

را که در چند سال گذشته  یان مطالب یرو یاست که دانش اموزان با کار گروه یناتیفرهنگ خواندن ، باز هم از جمله تمر نیتمر در

حل  یدانش اموزان برا یجا به نوع نیبرند در ا یسمت به کار مق نیکسر ها اموخته اند را در ا یرو اتیدر مورد کسر و عمل

به بحث  گریکدیبا  نیتمر نیکه در مورد ا نیشوند ، باز هم دادن فرصت به دانش اموزان ا یم امادهتر  یبا راه حل طوالن ناتیتمر

 . باشد یبرسند مهم م یپرداخته تا به جمع بند

 ادامه مبحث استاد ممبینی در خدمت شما خواهند بود .
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 .. کنمیم انیوار ب تریدوم تا پنجم را به صورت ت هیاعداد اعشار از پا یابتدا رابطه طول همکاران

 کتاب دوم  ۸5و  79دوم را خواندند ص  ی هیعدد اعشار به کمک  کسر و عدد مخلوط در پا یساز مفهوم��

 کتاب سوم  57و  5۶سوم ص  هیعدد اعشار به کمک کسر و عدد مخلوط در پا یساز مفهوم��

را تا  یعدد اعشار هیپا نیکتاب چهارم در ا ۱0۲و  ۱0۱و  ۲4چهارم ص  هیبه کمک عدد مخلوط در پا یعدد اعشار یساز مفهوم��

 مرتبه دهم خواندند.. 
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  ۸9پنجم را خواندند. ص هیپا در صدم مرتبه اموزش��

 تا مرتبه صدم در کتاب پنجم  یسینو گسترده

 محور اعداد  یتا مرتبه صدم رو یدادن عدد اعشار نشان

 در کتاب پنجم.  یاعداد اعشار یابیالگو

 پنجم را خواندند  هیدر پا یمحور و جدول ارزش مکان یرو یمرتبه هزارم در عدد اعشار آموزش

 تا مرتبه هزارم.  یاعداد اعشار قیو تفر جمع

 پنجم.  ی هیدر پا یشاراعداد اع ضرب

 ..ستندین گانهیب یلیششم با اعداد اعشار امسال خ هیدانش آموزان پا ریتفاس نیا با

را  یاعشار یعددها ریتصو یکه در کجاها دیهست از بچه ها بخواه زهیانگ جادیا یبرا لهیوس نیاول فصل بهتر ریتصو همکاران

 .. دینیبیم

 ها،  اندازه سنجاقک و.. بیبه دونده، وزن س اشاره

سر گرفت  یرا رو یصندل  کی توانیم یکار عمل کینشدند با   یو رانندگ ییراهنما یتابلو یص اگر بچه ها متوجه معنا نیا نییپا در

اشاره  4/5درب و مفهوم ارتفاع مجاز خواهند شد. و به عدد  یبه باال یبعد بچه ها متوجه برخورد صندل دیو از درب کالس خارج شو

 هست. یعدد اعشار کیکنند که 

 یاعداد اعشار در مسابقات دو و ثبت رکورد پ یزسنجیاز بچه ها خوانده شود و به مفهوم و ر یکیتوسط  ریتصو ریص متن ز انیپا در

 ببرند.

 است. حیدو عدد صح نیب یعدد ،یهمانند عدد کسر یببرند عدد اعشار یپ پس بچه ها 

و در صورت  کردندیم میقسمت تقس ۶0را به  یاعشار، هر واحد یکه قبل از اختراع عددها یبه زمان گردهیاعداد اعشار بر م خچهیتار

 . هیبه شصت ثان قهیو هر دق قهیهر ساعت به شصت دق می.. مانند تقسکردندیم میقسمت کوچکتر تقس ۶0از آنها را به  کیلزوم هر 

قسمت  ۱0قسمت به  ۶0 یمشکل را حل کردند و به جا نیمشکل بود دانشمندان ا یلیعددها خ نیانجام محاسبات با ا بیترت نیا به

 .دیبه اثبات رس قیطر نیبه ا یاعداد اعشار بیترت نیکردند. و بد میتقس
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 درس اول:  اهداف

  یو جدول ارزش مکان یسیو گسترده نو یسیعدد نو یادآوری _۱

  یاعداد اعشار قیجمع و تفر یادآوری _۲

  یکسر به عدد اعشار لیتبد یادآوری _3

 ده هزارم  یمعرف _4
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 یکردن اعداد اعشار سهیمقا _5

است و کسب مدال نقره  یاحسان حداد یآقا رانیا زمانیکشور عز سکیاشاره به قهرمان خوب پرتاب د ۱ نیتمر 44ص  تیفعال

را دانش  کیاست. رکورد نفر اول و دوم المپ دهیعدد تا دو رقم اعشار به ثبت رس نیمتر پرتاب کرده و ا ۶۸/۱9که با  کیاو در المپ

آورده شده  یادآوریو  یمطلب جهت آمادگ نجای. اسندیقرار داده و آنها را خوانده و به حروف بنو یآموزان در جدول ارزش مکان

 به ادامه درس بپردازند. شتریب یاست تا بچه ها با آمادگ

دو  نیا لیشده هست و تبد یبا توجه به واحد معرف یو عدد اعشار یمفهوم کسر اعشار شتریو درک ب یادآوری 44ص  ۲ نیتمر

 یگذشته اعداد اعشار را تا حدود یها هیکه در پا نیکرده است. با توجه به ا انیرا ب یسیاست بعد گسترده نو گریمفهوم به همد

 یطلق شفاف مکعب ها ،یمانند کاغذ شطرنج یلیاست وسا ازین شتریدرک ب یهم برا ازب یدارد استفاده از دست ورز ییآشنا

 قسمت مناسب هستند. نیا یریادگی یبرا زنرییکو

 ..سندینویرا م یسپس عدد اعشار یپاسخ با واحد صدم ابتدا کسر اعشار انیواحد صدم هست ب ۲ نیتمر در

 یسیسمت چپ و گسترده نو یو عدد اعشار هست با توجه به واحدهاو تکرار نوشتن کسر اعشار  یادآوریباز هم  44ص  3 نیتمر

 باشد.  یبودن مقدار اعشار و کسر م یکیبه جهت ضرورت  یو اعشار یکسر

 توسط دانش آموزان و با کنترل معلم انجام شود.  اتیمحاسبات و عمل نیهست که تمام ا نیقابل توجه ا نکته

اما به شرط قرار گرفتن در سمت راست ارقام و اعداد که رقم  زیمم یبودن صفر در جلو ریتاث یبا هدف درک ب 44ص  4 نیتمر

 بعد از آن نباشد. به عنوان مثال؟:  یگرید

40/۱00=0/40=0/4 

 در ارزش آن ندارد.. یریتاث 4 یواقع نقش صفر در جلو در

 : میاشاره کن ینمونه کاربرد اعشار در علم پزشک کیبه  میه به ص بعد بروک نیاز ا قبل

 یکه در رابطه خطاها یگزارش نهیزم نیداروهاست. در هم  قیو تزر یعمده در علم پزشک یاز کاربردها یکی نمونه عنوان به️❗

 ۲000پرستاران حدود  یساله در اثر خطا 5دوره  کیبود که در  نیمنتشر شده ا ایاسترال ییویراد یاز شبکه ها یکیپرستاران در 

دارو بود.  قینفر از آنها اشتباه در برنامه  تزر 400کشته شدن  لیکه دل دندید بینفر آس ۱0000کشته شده و  ینفر به طور تصادف

 اند.  دهیمرسوم است که پرستاران آن را ] مرگ با اعشار [ نام یمحاسبات یخطا نیا

 به بار آورد. یریها با واحد اعشار ممکن است خطرات جبران ناپذ مارستانیدارو در ب قیخطا در تزر نیترحساب کوچک نیبا ا پس
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دانش  یمخصوصاً برا یریادگی تیباشد که به جهت تثب یکسر به اعشار م لیو تکرار تبد یادآوری 45کار در کالس ص ۱ نیتمر

بودن نقش صفر در سمت راست  ریتاث یاشاره دارد به ب ۱ نیبا نظارت معلم مناسب هستند. باز هم اکثر موارد تمر رآموزیآموزان د

 اعداد اعشار.

که امکانش  ییساده کردن تا جا نیعدد مخلوط هست و همچن ایعدد اعشار به کسر  لیتبد ۱ نیبر عکس تمر 45ص  ۲ نیتمر

 هست. 
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 ادیکاربرد ز لیاول به دل فیدو رد شودیم هیپر کاربرد هست. که توص یبا کسرها و اعداد اعشار شتریب ییهدف آشنا نیتمر نیا در

 �👇👇�: ریکسرها و اعشار به خصوص در مفهوم درصد، حفظ شوند. موارد ز نیا

0/۲=۲/۱0=۱/5 

0/۲5=۲5/۱00=۱/4 

0/75=75/۱00=3/4 

0/5=5/۱0=۱/۲ 

کنند  لیتبد ۱0،۱00،۱000 یموضوع که مخرج کسر را به عددها نیا میکسر به اعشار هست و تفه لیباز هم تبد 45ص  3 نیتمر

نباشند چگونه به  ۱0،۱00،۱000از اعداد  یکیکسرها که مخرج آنها  یبعض نجاستیتا به اعشار نوشته شوند. اما نکته قابل ذکر ا

: اگر دیو... رساند.  به مثال دقت کن۱0،۱00 یبا چند برابر کردن به مخرج ها شودیها را م رجمخ ی؟؟  بعض میکن لیعدد اعشار تبد

 . شودیم لیبه عدد اعشار  تبد یضرب شود به راحت 4کسر در  نیصورت و مخرج ا

۲7/۲5=۱0۸/۱00=۱/0۸ 

نکته که باز هم در استفاده از کارت ها تکرار کارت  نیساختن اعداد اعشار است با ذکر ا یاستفاده از کارت ها برا 45ص  تیفعال

ند خودکار استفاده کن ایهم از مداد  زینماد مم یخود عدد اعشار درست کنند برا یتا از کارت ها 5که با  میخواهی. از بچه ها ممیندار

 .پردازندیم تیفعال یسپس به موارد خواسته شده  میکنیم یعل یبه مثال کارت ها شارهکار ا نیبعد از ا

 نیکتریاول خواسته که نزد فیقرار دهند سپس در رد فیدر هر دو رد زیرا در سمت چپ مم ۱0قسمت الف خواسته که عدد  در

گذشته  یهم که در سالها بیقرار دهند که بچه ها با توجه به مفهوم تقر زیرا دست کنند و در سمت راست مم ۱0عدد ممکن به 

 باشد.   کینزد۱0عدد اعشار به  نیتا ا ببرندرا به کار  ۲،3،4 یمارت ها دیخواندند با

۱0/۲34  

 را قرار دهند.  9،۸،7 یکارن ها دی. که باسندیند و بنورا درست کن ۱۱عدد به عدد  نیکتریبعد خواسته که نزد فیرد در

۱0/9۸7 

 یبه مفهوم ساز یازیده هزارم ن یمعرف یده هزارم آمده است که برا یبا هدف معرف یجدول ارزش مکان تیقسمت ب فعال در

 ..دیاستفاده کن میفقط از تعم نجایشکل گرفته است و در ا یمفهوم ساز نیصدم و هزارم ا یمعرف یپنجم برا هیچون در پا ستین

و سپس آنها را به  سندیعدد اعشار را بنو نیو بزرگتر نیتا از کارت ها که در دست دارند کوچکتر 5که با  دییبچه ها بگو کهیحال

 .سدیکه دارد عدد اعشار بنو یکارت 5اعداد و جدول باز پاسخ هست با هر  نی. نوشتن اسندیحروف هم بنو


