
 همکاران شروع تدریس را اعالم می کنم لطفا در زمان تدریس از گذاشتن پیام غیر مرتبط با تدریس  خودداری  نمایید .
 

 با  نام ویاد خدا وباسالم و عرض ادب و احترام  خدمت همکاران عزیز   و با تسلیت ایام سوگواری سرور وساالر شهیدان اقا امام
 حسین،   از این که در محضر اساتید  فرهیخته گروه  ودر کنار استادم جناب ممبینی  سرگروه ریاضی و  مدرس ضمن خدمت
 باغملک استان خوزستان درس پس می دهم خدا را شاکرم ، امیدوارم جلسه دوم  بررسی  برای همکاران وبرای خودم که مشق

 شاگردی می کنم مفید باشد .
 

 سالم و عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران ارجمند و در تاالر معلمان پایه ششم و همچنین سرکار خانم اصغرزاده و عرض
 تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرو و ساالر شهیدان.

 
 همکاران از انجایی که بیشتر همکاران تدریس صفحات ابتدایی کتاب را گذراندن سعی بر این است که باسرعت بیشتری تدریس

 صفحات اول انجام شود .
 

 پس از همکاران انتظار می رود که سواالت خود را بعد از بررسی صفحات فوق و پس از تعمق بیشتر در مطالب کتاب عنوان نمایند
 

 صفحه چندرامیخایین تدریس کنیدمیگین؟

 
 همکاران نکته ای از ص ۶ رو الزم دیدم که دوباره بازگو کنم  پس دوباره ص ۶ رو ارسال می کنم .

 
 صفحات 6 تا 12 برای امشب همکار گرامی

 
 نکته سوال٣ ص ۶ : در این تمرین دانش اموزان رسم شکل n ام را  قبال فرا گرفته گرفته اند ، همچنین کشف رابطه را هم در پایه
 چهارم و پنجم یاد گرفته اند پس این تمرین عالوه بر این دو هدف هدف دیگری هم دارد که مهمتر است و ان هم نماد سازی است ،و

 اگر دانش اموزان الگو های جدید معرفی می کنند الزم است که نماد مربوط به الگوی خود را بسازند .
 

 در سوال  ۶ ص ۶ الزم است که دانش اموزان استفاده از جدول نظام دار جهت بدست اوردن مضرب های عدد دوازده استفاده کنند به
 این ترتیب با حفظ نظم فکری موردی از قلم نخواهد افتاد  

 
 دقیقا استاد و بیان الگوهای مکعبی در ادامه

 
 بله دقیقا استاد .



 
 ص۶سوال ١٢ نداره

 
 ��سوال ۶

 
 سوال 6 ص 6 اصالح میکنم

 
 مضارب ١٢ .

 
  مثال در مورد مضارب ١۵ دانش اموز اینگونه عمل می کند . :

١۵=١۵×١ 
١۵=۵×٣ 
١۵=٣×۵ 

١۵=١×١۵ 
{١،٣،۵،١۵} 

 
 ببخشید ما امسال باید تقریب به روش ششم سال قبل توضیح دهیم؟

 
 لطفا صبور باشید .

 
 بله استاد یا به عبارتی میتوان برای به دست آوردن اعدادی که 12 مضرب انهاست عدد 12 را بر اعداد طبیعی تقسیم میکنند هر کدام

  باقی مانده صفر شد پس 12 مضرب آن عدد است.
12=12:1 

6=12:2 
4=12:3 
3=12:4 
2=12:6 

1=12:12 
 

 کامال درسته
 

 بسیار عالی این هم روش مناسب برای تفهیم .
 

 خوب همکاران اگر اجازه بدید بریم ص ٧ .



 
 بفرمایید استاد

 
 در ص ٧، تمرین ١ ، یکی از مواردی که باید باز هم به دانش اموزان تاکید شود این است که خط قرمز به عنوان جدا کننده اعداد
 کوچکتر از یک مثل دهم ،صدم ،هزارم و الی اخر می باشد در این جا یکی از بد فهمی های دانش اموزان در گسترده نویسی عدد

 ١۴٨٩/٠١٧ میباشد .
 

 در تمرین ٢ ص ٧  عدد نویسی و کشف اشتباه دانش اموزان جهت اگاهی دانش اموزان از اشتباه های رایج  است در این جا توجه
 دادن دانش اموزان به تعیین طبقه و مرتبه هرعدد جهت کشف اشتباه دو دانش اموز دیگر مورد نظر می باشد . پس اگر کالسی هست
 که دانش اموزان ان در جدول ارزش مکانی ، مفهوم طبقه و مرتبه  ، ارزش مکانی و رقم   مشکل دارند باید معلم به توضیح مجدد

 این مفاهیم بپر دازد . در این سوال و سواالت مقایسه اعداد دانش ،اموزان باید از عددشماری بپرهیزند و فقط از طریق مرتبه پاسخگو
 باشند تا در مورد مرتبه ها مفاهیمش را به ذهن بسپرند در ضمن باید از دانش اموزان خواست که دیگر از(  / )جهت جدا کردن

 طبقات استفاده نکنند و به جای ان از( ٫ ) کنند . چون از این پس با اعداد اعشاری سرو کار خواهند داشت .
 

 با اجازه استاد در سوال 1 برای جدول چند نکته هست که یادآوری شود. ابتدا در جدول درک الگوی بین ستون های جدول ارزش
 مکانی هست. دوم اینکه به بچه ها گفته شود بعد از میلیارد هم طبقه هزار میلیارد درست هست و هم بیلیون. و این که در جدول چرا

 باالی طبقه ی یکی ها ننوشتند یکی ها ممکن است بچه ها سوال کنند. گفته شود چون موقع خواندن، خوانده نمیشود.
 

 ���بسیار عالی .
 

 در تمرین ٣  ص ٧در  استفاده از کارت ها نکته مهم استفاده از هر رقم فقط به تعداد کارت ها مجاز است واز تکرار رقم باید پرهیز
 کرد مگر این که طراح سوال کارت تکراری به دانش اموزان بدهد ، در این سوال ، قسمت (پ) ممکن است برای دانش اموزان بحث

 بر انگیز شود که باید با جابجایی اعداد کوچکترین عدد شش رقمی زوج را بسازند .
 

 دقیقا درسته استاد.
 

 در ص ٧ کار در کالس ١ باز هم به عدد نویسی پرداخته  شده که  در خواندن اعداد ابتدا از سمت راست با( ٫)  طبقات  را جدا کنیم
 در تقریب زدن هم مرتبه خواسته شده را پیدا کردن و سپس باقی رقم ها را باصفر جایگزین می کنیم چون داخل جد ول  ستون چهار

 داخل پرانتز   تاکید بر حذف رقم ها کرده است البته با جایگزینی با صفر .
 

 استاد یک بدفهمی توی نوشتن اعداد با کارت در سوال 3 هست که بچه ها گاهی مواقع صفر را در اول عدد میگذارند تاکید شود که
 برای نوشتن کوچکترین عدد  0 عدد دوم بیاید. در قسمت بعد هم چون عدد فرد خواسته در آخر عدد ده رقمی صفر گذاشته نشود  1

 بگذارند و صفر قبل از 1 گذاشته شود.



 
 ممنونم از توضیحات تکمیلی شما استاد .

 
 استادان گرامی سالم

 دانش اموزان در مورد این سواال خیلی اشکال داشتند.میشه در مورد نحوه بیان و تدریسش بفرمایید
 

 در این کار در کالس استاد باید به بدفهمی این که وقتی گفته با تقریب دهگان و صدگان و... تاکید شود که عدد این مرتبه خذف نمیشود
 گاها بچه ها این اشتباه را میکنند و از مرتبه خواسته شده حذف میکنند.

 
 همکار گرامی ، در این مورد دانش اموزان از پایه های پایین کار کردند نباید خیلی مشکل داشته باشند اگر شما عالوه براین مثال

 تمرین دیگری شبیه همین را به دانش اموزان بدهید مطمئنا مطلب را خواهند گرفت .
 

 دقیقا همینه حتی برای همکار ها هم ممکنه چنین دریافتی حاصل بشه .
 

 همکاران لطفا زمان تدریس مطالب غیر مرتبط نفرستید ممنونم .

 
 در ص ٨ تمرین  ٢ باالی ص  ارزش مکانی بعضی از رقم ها را خواسته که اگر در این جدول یک ستون برای همین مورد اضافه

 میشد بهتر بود . 
 

 دقیقا برای پاسخ می بایست یک ردیف اضافه میکردند مولفین.
 

 البته این  در این سوال  به یکی از مدال او ران  بازی ها المپیک پرداخته که حتما باید توجه بچه ها را به ان جلب کرد .
 

در تمرین ٣  ص ٨به برخی از امار تقریبی پرداخته که الزم است در اینجا  به کاربرد تقریب د ر موارد  فوق اشاره شود ، ونیز به (
 ٫) که با رنگ قرمز به جداسازی طبقات پرداخته ، البته به پیام اخالقی و اجتماعی در مورد صرفه جویی در اب و نیز مرگ و میر
 ناشی از سیگار نیز باید پرداخته شود ، در گذاشتن اعداد فوق در جدول ابتدا باید  دانش اموزان محور را کامل کنند و سپس اعداد را

 به طور تقریبی روی محور قرار داد .
 

 در فعالیت ص ٨ پایین ص دانش اموزان از پایه پنجم یاد گرفتند که  ضرب اعداد در ١٠ یک مرتبه به ارزش مکانی همه رقم ها
 اضافه می کند ، ضرب در ١٠٠ دو مرتبه به ارزش رقم ها اضافه می کند و به همین ترتیب تا اخر .

 
 استاد در مورد این ص اگر موردی جهت تکمیل دارید بفرمایید  و اگر نه بریم ص بعد .



 
 دقیقا استاد. به دو نکته اخالقی و نوع دوستی با صرفه جویی در مصرف آب و همچنین نکته بهداشتی در مصرف سیگار که تاکید شود

 آمار زیادی هست مرگ و میر ناشی از آن

 
 در کار در کالس ١ ص٩ الزم است که دانش اموزان ابتدا محور را تکمیل کنند و سپس در هر محور هرواحد را به طور ذهنی یا

 روی محور به واحد های در نظر گرفته شده تقسیم و سپس جای  اعداد خواسته شده را روی محور نشان دهد و نیز  جاهای عالمت
 گذاری شده را به طور تقریبی با یک عدد جایگزین کند .

 
 در ص٩ کار در کالس  ٢ یکی از بد فهمی های دانش اموزان را تذ کر داده و دلیل ان را خواسته است ، در اینجا یکی از دالیل

 اشتباه دانش اموز ،  درک طبقه و مرتبه اعداد و مشکل در خواندن اعداد در جدول ارزش مکانیست .
 

 در  ص ٩  تمرین ٣ باز هم عدد نویسی ، ودرقسمتی که تقریب را خواسته در داخل پرانتز تاکید بر تقریب با عدد نزدیکتر دارد ، این
 مورد را دانش اموزان از پایه دوم بااعداد کوچکتر  یاد گرفته اند ، پس دانش اموز ابتدا رقم دهگان میلیون را پیدا می کند و به طور

 مفهومی با خودش می گوید که ایا  ١٢٩٠٠٠٠٠٠   به ١٢٠ میلیون نزدیکتر است یا به ١٣٠ میلیون در اینجا تقریب را به طور
 مفهومی اموزش میدهیم و بعد یادگیری کامل دانش اموزان،  اقدام به دادن راه حل های میانبر می کنیم .

 
 بله توجه به جدول ارزش مکانی و اینکه جدا نویسی هم با گسترده نویسی اشتباه نشود. اینجا جدا نویسی کرده است.

 
 �بله دقیقا .

 
 در ادامه تمرین ٣ ص٩ از دانش اموز خواسته که عدد فوق را بر ١٠ تقسیم کنند که در چنین مواردی کتاب می خواهد دانش اموزان

 را به این مفهوم برساند با تقسیم اعداد برای ١٠،١٠٠،١٠٠٠ و الی اخر به ترتیب یک ، دو و سه و ....از ارزش مکانی اعداد کم
 میشود .

 
 در تمرین ۴ ص٩ بزرگترین عدد٨ رقمی فردبا طبقه میلیون  را خواسته پس ابتدا دانش اموز  ٣۵ را به عنوان طبقه میلیون  می

 نویسد ،چون  بزرگترین عدد را خواست به ترتیب نه،هشت،هفت را اضافه میکند چون غیر تکرار خواست از پنج وسه صرف نظر
 می کند و چون بزرگترین را خواست   شش ، چهار ادامه میدهد و چون فرد را خواست یک را به عنوان اخرین عدد انتخاب می کند

 .در نهایت جواب می شود : ٣۵٩٨٧۶۴١
 

 عالی �
 

 در ص٩ اخرین قسمت کاردر کالس باید توجه کرد که شروع عدد با دهگان هزار ۶و ٧ باشد و چون ۶ در مجموعه اعداد سوال داده



 شده نیست پس تنها گزینه ٧ باقی می ماند و جواب میشود : ٧٨۵۴٢
 

  اینجا منطور کدام عدد هست
12986480 

  یا
13000000 

 
 بله استاد پاسخ  مولفین اشتباه چاپی دارد و 6 را نباید مینوشت.

 
 کجا شش دارد ؟

 
 درسته همکار باز پاسخ هست

 
 هرچند سوال کمی مبهم هست ولی احتماال نظر کتاب بر همان عدد اولی بوده است .

 
 همین عدد بین 60000 و 80000. پاسخ را اینطور نوشته 624578 این اشتباه هست

 
 منظور استاد به پاسخی است که داده شده .

 
 بله ببخشید اخه تو کتاب ما پاسخ نداره

 
 اینجا هر دو درسته چون هم عدد واقعی را تقسیم کرده و هم عدد تقریب را بر 10 تقسیم کرده است.

 
 ممنون

 
 ولي تو اعداد گفته شده 6نیست

 
 اره من هم میگم که 6 اشتباه نوشته توی پاسخ مولفین.

 
 نه
 

 در ص٩ س۵ مقایسه اعداد تاکید میشود به هیچ عنوان مقایسه با عدد شماری انجام نشود چون هم از یادگیری مفهومی فاصله می گیرد
 وهم در قسمت مقایسه اعداد اعشاری دانش اموزان به مشکل بر خواهند خورد . پس همان طور که اساتید ضمن خدمت برای ما تفهیم

 کردند ، مقایسه با توجه به طبقه و مرتبه اعداد صورت می گیرد تا یادگیری مفهومی صورت پذیرد .
 

 استاد ممبینی من زیاد پر حرفی کردم عذر خواهی می کنم ، در  خدمت شما هستیم با ص ١٠ .



 
 خواهش عالی بود استاد تشکر

 
  تمرین ص 10 هدف تثبیت یادگیری.

 تمرین اول بازی با کارت ها و پاسخ به سواالت خواسته شده. یک نکته که در این کارتها دو تا صفر وجود دارد بقیه کارت ها تکرار
  ندارد.

 بزرگترین عدد زوج بین 400 تا 600 اینجا مشخص هست که با کارت 4 شروع میشه و بعد 7 و بعد چون زوج خواسته یکان باید
  زوج باشد پس 2 هست. پس عدد 472 جواب است.

 پاسخ بعدی فرد باید باشد  با جدول ارزش مکانی انجام بشه یا ذهنی چون دو مرتبه را خودش داده بقیه اعداد با کارت هست.
  230017 پاسخ میباشد

  پاسخ بعدی قرار دادن عددی که نامساوی درست باشد پس عدد 4 باید گذاشت.
  

  تمرین 2 یافتن پاسخ صحیح نزدیک به عدد وسطی. که یادآوری از سال گذشته است بحث تقریب.
  تمرین 3 اصالح اشتباهی که میثم در مرتبه دهگان انجام داد با بررسی ارزش رقمی. و تقویت درک بزرگی و کوچکی اعداد میباشد.

  تمرین 4 تاکید بر حدس زدن و  سپس حدس خود را با پاسخ واقعی محاسبه کردن و مقایسه کردن هست.
 تمرین 5 مقایسه اعداد  با تاکید بر ارزش رقم باشد نه شمارش چون شمارش رقم در مورد اعداد اعشاری صدق نمیکند.

 
 در تمرین ١ ص١٠ تعداد کارتها هفت عدد می باشد که در ان از دو کارت با رقم صفر استفاده شده است ، پس در عدد نویسی این

 قسمت ما فقط می توانیم از رقم صفر دو بار استفاده کنیم.
 

 در قسمت فعالیت 1 مورد آخر برای نامساوی عدد 242 را نوشته و با حروف دویست و شصت و دو را نوشته که اشتباه  چاپی هست
 پاسخ رقمی باید 262 باشد

 
 استاد اگر موردی هست بفرمایید.

 
 بله حتما .

 
 دقیقا استاد

 
 استادان گرامی یه روش دست ورزی واسه بخش پذیری میشه بفرمائید

 
 استاد در تمرین ١ اینص نوشتن عددبه حروف وبه رقم ان هم عدد سه رقمی نیاز نبوده واز ایرادات این سوال می باشد .



 
 االن جلوتر عرض میکنم همکار

 
 كدام صفحه

 
 ص 10

 
 ص ١٠ فعالیت نداره

 
 بله درسته موافقم

 
 ببخشید تمرین 1 منظورم بود

 
 ودر تمرین ٢ ص ١٠ در هر سه مورد از گرد کردن استفاده کرده است. 

 
 سوال یك قسمت سوم جاي عدد بارقم و حروف كدام عدد روبنویسیم 4?

 
 اره عدد 4 درسته که میشه 262 کمتر از 264

 
 تشکر

 
 چرا نیاز نبوده

 
 در همه ی این ها با کارت های داده شده  عدد رو می سازیم .

 
 چون دانش اموز پایه ششم عدد سه رقمی را به اسانی می نویسد .

 
 بعد تدریس همکار خوبم .

 
 استاد در تمرین ۴ ص ١٠ دانش اموز را وادار به حدس زدن می کند واحتماال در این تمرین دانش اموزان تفاوت زیادی را بین حدس

 خود ومحاسبه واقعی  مشاهده خواهند کرد .
 

 تدریس امروز تو آرشیو قرار میگیره؟
 

 کامال درسته.
 

 در قسمت ایا می دانید این صفحه امار جالبی از سلول های بنیادی چشم ضربان قلب قناری دردقیقه و  در سال ارائه نموده است . و
 نیز بال زدن کوچکترین پرنده به تعداد سی صد بار در دقیقه ، ولی نکته اینجاست که چرا از عبارت تقریبا استفاده نکرده است .

 
 اخه ریاضي ششم گلجین كتابهاي پایهاي قبلیه

 
 در توضیحات عرض کردم. من توضیحات ص را یکجا فرستادم استاد. ببخشید.

 



  امروز یکی از دانش اموزانم واسه حدس این سوال نوشته بود بی نهایت
 میشه بفرمائید درسته یا نه ؟

 
 ما حدس های دانش اموزان رو می پذیریم و با محاسبه مقایسه می کنیم .

 
 ممنون

 
 نه اشتباه هست چون جواب دقیق داره. ولی حدس آنها باز پاسخ هست.

 
  بله حدسشون بی نهایت بود

 ولی جواب را بدست آورده بود
 

 نظر دانش آموزان را احترام و با استدالل رد یا تایید کنیم
 

 سالم همکارا لینک پایه هفتم میخوام خواهش اگه داریم کمکم کنین
 

 بعده تدریس لطفا .
 

 استاد اگر موردی نیست ص بعد لطفًا
 

 همکاران اگر موافق باشید بریم ص بعد . مطمئنا اگر دوباره مطالعه بفرمایید پاسخ بسیاری از سواالتتان را خواهید گرفت .
 

 بله حتما ، اطاعت امر .
 

 سپاس �

 
  در ص 11 هدف بخش پذیری بر 2 و 5.

  ابتدا بخش پذیری بر 2 گفته شود.
  حاال شروع کار با انجام فعالیت قسما سبز بچه ها اگر صد شکالت بین دو نفر تقسیم کنیم چیزی باقی میماند انجام میدهند. پاسخ خیر.

 پس 100 بر 2 بخش پذیر است.
  بعد بسته 10شکالت را اگر تقسیم کنیم باز هم چیزی باقی نمی ماند.پس 10 هم بر 2 بخش پذیر است.

 حاال قسمت سمت چپ ص. اگر صد تا شکالت را بین 5 نفر تقسیم کنیم شکالتی باقی میماند. انجام میدهند پاسخ خیر است پس بچه ها



  100 بر 5 بخش پذیر است. حاال بسته 10 تایی چی باز هم انجام میدهند شکالتی باقی نمی ماند. پس 10 هم بر 5 بخش پذیر است.
 تمرین 2 با توجه به این فعالیت انجام میشود که عدد 378 آیا بر 2 و 5 بخش پذیر است؟؟ با توجه به انجام فعالیت نتیجه میگیریم که
 عدد هر چند بسته صدتایی و ده تایی داشته باشد بر 2 و 5 بخش پذیر هستند. پس برای بخش،پذیری بر این دو عدد مالک یکان است.

 
 میشه بگین جواب س4ص10 چندمیشه؟وچرا؟

 
 پاسخ نوشته داخل ص همکار

 
  استاد میشه در ص 11 و 12 همزمان فقط بخش پذیری 2 گفته بشه

 وبعد 5؟
 

 تاکید شده که در ص 11 ابتدا قسمت راست تا پایین ص و سپس قسمت سمت چپ گفته شود چون ص 12 را برای عدد 378 بر 2 و
 5 را باید با توجه به این فعالیت بچه ها آموزش ببینند.

 
 من به شخصه این کار رو نمی کنم چون کتاب از ترتیب ارائه مقصودی داره .

 
 دقیقًا استاد موافقم

 
 بله این هم مورد مهمی هست استاد ، خوب شد که تاکید کردید . ��

 
 از همکاران عزیز استدعا دارم فایل pdf کتاب هدیه های آسمان ششم رو به اشتراک بذارن

 
 بعد تدریس همکار گرامی . �

 
 استاد اگر اجازه بدید بریم ص بعد ، البته با اجازه همه همکاران .

 
 بفرمایید

 
 بفرمایید

 
 استاد در خدمتیم �

 



  برای اینکه ببینیم عدد 378 بر 2 و 5 بخش پذیر هستند این کار را با مکعب های کوییزنر و یا رسم شکل انجام میدهیم.
 بچه ها در تقسیم صدتایی ها بر 2 چیزی باقی می ماند. پاسخ خیر. در تقسیم ده تایی چی؟؟  باز هم با نشان دادن ده تایی و تقسیم پاسخ
 خیر است. بچه ها پس برای بخش پذیری بر 2 ما یکان عدد که 8 است را تقسیم میکنیم اگر باقی مانده صفر شد این عدد بر 2 بخش

 پذیر است. ادامه کار کامل کردن جدول با توجه به قانون پیدا شده و نهایتا نتیجه گیری توسط بچه ها اعدادی که رقم یکان آنها
 0،2،4،6،8 باشند بر 2 بخش پذیر هستند.

 
 و میگوییم بچه ها قبال ما اعداد زوج را خواندیم و گفتیم اگر بر 2 تقسیم شوند باقی مانده صفر خواهد شد پس اعدادی که رقم یکان آنها

 0،2،4،6،8 باشند بر 2 بخش پذیرند
 

 دقیقا استاد در تمام مراحل فوق معلم نقش هدایت گر رو داره و دانش اموزان باید به قانون بخش پذیری برسند .
 

 کامال درسته استاد. ما  نقش کنترل و نظارت را داریم و هدایت میکنیم تا خود بچه ها به رابطه و قانون برسند.
 

 قسمت سمت چپ ص 12 هم مانند قسمت سمت راست با مکعب های کوییزنر صدتایی بین 5 نفر تقسیم بشه و چیزی باقی نمیاد بعد ده
  تایی به همین صورت. پس صدتایی ها و ده تایی ها بر 5 بخش پذیرند بچه ها عدد 370 بر 5 بخش پذیر است.

 باز هم برای بخش پذیری بر 5 کار به یکان داریم حاال 8 یکی را بین 5 نفر تقسیم کنیم چند تا باقی می ماند. 3 تا پس بچه ها عدد
 378 بر 5 بخش پذیر نیست. حاال بچه ها اگر به جای 8 یکی 5 یکی داشتیم چیزی باقی می ماند. پاسخ خیر. حاال جدول را کامل

 کنید. چه نتیجه ای میگیریم. بچه ها پاسخ خواهند داد اعدادی که رقم یکان آنها 0و 5 باشند بر 5 بخش پذیر هستند.
 پس بچه ها ببینید در بخش پذیری بر 2 و 5 در هر دو گروه عدد صفر مشترک است پس نتیجه میگیریم اعدادی که رقم یکان آنها 0

 باشند هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند. آیا این اعداد بر 10 هم بخش پذیرند!؟  بله اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند بر
 10 هم بخش پذیرند. این را بچه ها باید بهش برسند.

 
 استاد دانش اموزان این دو ص را فراتر از حد تصور معلمان  راحت انجام می دهند ، کافی هست که ما همکاران از پیش مروری بر

 کتاب داشته باشیم .
 

 بله استاد سطح توانایی ذهنی بچه در این سن خیلی باالتر از این مسایل هست البته کار با دست ورزی و رسم شکل در کتابهای جدید
 خیلی کار را آسانتر کرده و یادگیری را بیشتر و عمیق تر.

 
 استاد یک نکته در مورد این ص �

 
 بفرمایید

 
 در ص ١٢ بخش پذیری بر پنج را با راه حل علی ورضا وحسین به نحو جالبی با تغییر در یکان بیان نموده است و نیز جدول پایین

 ص هم بخش پذیری بر پنج را کامل ارائه داده است .
 

 بله ممنونم از حسن دقتتون. من چون در قسمت راست در بحث بخش پذیری بر 2 به حل جدول اشاره کردم در اینجا اشاره نکردم.
 عذر میخوام.

 
 استاد تو ضیحاتتون عالی و کامل بود .

 
 استاد اگر مطلبی نیست تا ص ١٢ پایان تدریس رو اعالم کنیم . 

 
 سپاس استاد



 
 نه دیگر عرضی ندارم. بفرمایید

 
 استاد ممبینی  به شخصه و از  طرف مدیران گروه و همه همکاران برای اینکه وقت با ارزشتان رو در اختیار گروه گذاشتید

 سپاسگزارم ، اجرتون با سید شهدا .
 

 ممنون استاد برا تدریس عالیتون��
 

 همکاران از این که وقتتان  را در راه کسب علم  در اختیار تاالر قرار داده اید سپاسگزارم امیدوارم از اینکه باعث خستگیتان شده ایم
 عذر خواهی ما را پذیرا باشید .

 
 سپاس از شما خانم اصغرزاده و همراهیتان.  همچنین از مدیران محترم گروه سپاسگزارم. وظیفه همکارانه ام بود موفق و سربلند

 باشید. ����
 

 عالی در حد تیم ملی رو خوب اومدید�
 

 وقتی درس رو توزندگیش کاربردی کنه راحت یاد میگیره مثل از هر کس بپرسید دوست صمیمیت چه ویژگی داره اخالقش چطوره
 من تمام مثال ها رو از زندگی روزمره استفاده میکنم


