
 

 

 ریاضی ششم 44و 45روش تدریس صفحات 

 

 

 مساوی قسمت 5 به را حوض این که میخواهند و آوردند دست به را آب حوض محیط که هست 45 ص فعالیت ادامه در 45 ص فعالیت

 کوییزنر های مکعب از استفاده با ورزی دست صورت به آموز دانش ص این در که است طبیعی بر اعشاری عدد تقسیم واقع در. کنند تقسیم

 به مرحله را عملیات شده داده شکل و واحد به توجه با هم کتاب در طرفی از. دهد انجام تابلو روی شکل رسم با یا و کنند پیدا را آن حاصل

 . دهد انجام مرحله

 انجام فرآیندی صورت به باید را تقسیم چون بعد. میشود دسته 2 که کنند تقسیم تایی سه ی دسته به را کامل واحد 6 ابتدا که طریق این به

 وجود تایی 5 دسته چند صدم یک تا 22 در بگویند سپس. ندارد وجود چالشی شدند آشنا گذشته سال در ها تقسیم نوع این با آنها و دهند

 .میاد باقی 0/00 و 2/09 میشود تقسیم پاسخ پس. میآید باقی صدم یک و 0/09 میشه که صدم یک تا 9 میشه پاسخ که  دارد؟

 

 هست تایی 5 تا چند صدم یک تا 22 در میگویند وقتی یعنی نداریم چالش قسمت خارج در صفر برای فرآیندی روش به تقسیم در که نکته یک

 .0/09 مینویسند قسمت خارج در راحتی به ها بچه که صدم یک تا 9 میشه پاسخ

 

 تقسیم نفر 4 بین را تایی 5 میشود آیا که طریق این به انتزاعی صورت به و میشود انجام فرآیندی روش همین به بعدی تقسیم 2 تمرین در

 تا 5 و تا 2 میشه که هست؟؟ تایی 4 چندتا یکی تا 55 در بگویند و داریم دیگر یکی هم تا 5 یکی 50 میشه که میکنند باز را آن پس. خیر  کرد؟؟

 تا 2 و 0/7 دهم یک تا 7 پاسخ که دارد وجود تایی 4 تا چند دهم یک تا 57 در بگویند باید و میاد پایین دهم 7 بعد مرحله در. میاد باقی یکی

 .میباشد 0/2 مانده باقی و 2/7 قسمت خارج تقسیم پاسخ پس.میاد باقی 0/2 یعنی دهم یک

 

 را ممیز خط ابتدا که طریق این به. میباشد کردن تقسیم دیگر روش یک که داده انجام تکنیکی صورت به را اولی تقسیم ص آخر صورتی کادر در

 در و میزنند قسمت خارج در را ممیز رسیدند ممیز خط به جا هر و میدهند انجام تکنیکی و معمولی طور به را تقسیم و کرده رسم پایین تا

 .  میباشند مشاهده قابل کادر در و شده انجام دیگر تقسیم نمونه دو روش همین به و. میکند مشخص را ممیز جایگاه  ممیز خط هم باقیمانده

 .میباشد مقسوم در ممیز جایگاه مثل مانده باقی و قسمت خارج در ممیز جایگاه که شود گفته اینجا هم نکته یک

 

 جریان در که آموزانی دانش برای همچنین و یادگیری تثبیت برای قبل ص آموزش از بعد بالفاصله تمرین و تکرار هدف با 44 ص کالس در کار

 . دهند افزایش را خود یادگیری ها تمرین این انجام  با اینجا در گرفتند یاد کمتر تدریس

 ص در انجام مراحل. میشوند انجام شده داده توضیح صورتی کادر در که قبل ص در ها تقسیم شبیه دقیقاً 0 تمرین در شده آورده های تقسیم

 .باشید داشته ها پاسخ به نگاهی.. شد گفته قبل

 

 و کنند تقسیم اعشار عدد به را کسر یک میخواهند ها بچه که تفاوت این با آمده طبیعی عدد بر اعشار تقسیم هدف با هم باز 44 ص 2 تمرین

 . باشند داشته درصد و تقریب فصل برای نیاز پیش یک



 

 

 دو یا یک تا باید کنیم تقسیم اعشار عدد به را آن میخواهیم چون و میکنیم تقسیم مخرج بر  را صورت ابتدا اعشار عدد به کسر یک تبدیل برای

 . بگذاریم صفر صفر ممیز از بعد شده خواسته های رقم تعداد به و گذاشت ممیز مقسوم جلوی در باید دهیم ادامه اعشار رقم چند تا یا و

 ���:: لطفاً کنید نگاه ها پاسخ در را 0/2 مثالً

 

 برای تکلیف عنوان به میتوان را تمرینات این. داد خواهند انجام گروهی یا فردی صورت به ها بچه که تمرین و تکرار هدف با 44 ص تمرین

 روی را الزمه نظارت باید معلم و.. بیاورند کالس به و دهند انجام خانه در مفاهیم تکرار و بیشتر یادگیری برای و کرده معرفی آنها به بعد جلسه

 .باشد داشته آنها

 

 . کنید دقت ها پاسخ به ندارد وجود چالشی نکته 0 تمرین در

  شوند انجام اعشار رقم دو تا باید سوال صورت به توجه با که تفاوت این با. هست طبیعی بر اعشاری اعداد های تقسیم هم باز 2 تمرین

 ممیز باید هم آخری و کنند اضافه صفر یک باید بعدی هسند اعشار رقم دو تا مقسوم چون نیست صفر گذاشتن به نیازی چپ سمت اولی در

 .کنند پیدا را پاسخ اعشار رقم دو تا و شود گذاشته

 

 دارند را ها عامل شناخت بدفهمی آن محاسبه انجام به نسبت آموزان دانش بیشتر که هست چالشی های تمرین از یکی ص این در 5 تمرین

 : بفهمی رفع برای راهکار.  کنند می تقسیم 02 بر را 200 معموالً

 .آورند دست به را کتاب یک ضخامت برای کرد محاسبه و داد انجام را کار این آنها ضخامت با و داد قرار هم روی  را کتاب چند ورزی دست با 

 ادامه اعشار رقم دو تا و کنند تقسیم 200 بر را 02 باید کاغذ یک ضخامت آوردن دست به برای پس هست برگ 200 ضخامت متر میلی 02 پس

 ..هست کاغذ برگه یک ضخامت اندازه که آید دست به 0/06 تا دهند

 

 خود چون آید بدست چرخ محیط تا میشود انجام آن زدن دور تعداد بر چرخ شده طی طول تقسیم با که که آورده ای مسئله 44ص 5 تمرین

 محیط تکنیکی یا و فرآیندی روش با و کرده تقسیم 60 بر را 005/05 پس نیست صفر کردن اضافه به نیازی دیگر هست اعشار رقم دو تا قسومم

 .آورند دست به را چرخ

 

 .  شوند آشنا آن با ها بچه که معدل یا میانگین محاسبه همچنین و هست اعشار اعداد  تقسیم و جمع هدف با آماری تمرین یک 44 ص 4 تمرین

 دهید توضیح ها بچه به را این. آورده اینجا را نمره چرا هست توصیفی _ کیفی ششم پایه در ارزشیابی که توجه با شود سوال شاید که نکته این

 بعدی مقطع در ای نمره نظام برای ذهنی آمادگی و دارید کار و سر نمره با هست شما تحصیلی ی پایه که هفتم پایه اول متوسطه در که

 . آنهاست

 از بعد گیرند قرار هم زیر در مرتبه هر که طریقی به آنها قراردادن هم زیر با یا و ذهنی روش با یا حاال کنند جمع هم با را نمرات آموزان دانش

 .نمرات میانگین یا معدل میشود تقسیم پاسخ و میکنند تقسیم نمرات تعداد بر را حاصل نمرات جمع

 

 : از عبارتند درس  این اهداف



 

 

  اعشاری اعداد بر اعشاری اعداد تقسیم _0

  مساوی کسرهای از استفاده با اعشاری اعداد تقسیم _2

  کسر به تبدیل با اعشاری اعداد تقسیم _5

 روزانه مسایل حل در اعشاری های تقسیم کاربرد _5

 

 قبل از کنیم تقسیم صدم 0/24 های قسمت به میخواهیم را متر 5/4 طناب یک ها بچه مثال روزمره زندگی از های مثال با ابتدا اول فعالیت در

 پایان در. میشود تقسیم تکه چند به ببینند آخر تا کنند جدا صدم پنج بیست 0/24 را آن خیاطی متر با و بیاورند را متر 5/4 ریسمان یک ها بچه

 . میآید دست به قسمت 02

 .کنند پیدا دست 02 عدد به و دهند انجام محور روی را تقسیم و بروند کتاب در محور سراغ به سپس

 

 مربوطه قانون و رابطه به آنها انجام با تا ممیز جایگاه تغییر با هم به شبیه بیشتر ارقام با بروند ها محور و ها تقسیم دیگر سراغ ها بچه سپس

 تغییری قسمت خارج شود ضرب ثابت عددی در علیه مقسوم و مقسوم گاه هر که برسند نتیجه این به  ها بچه خود پایان در. کنند پیدا دست

 .نمیکند

 

 عدد در ای علیه مقسوم و مقسوم وقتی که تفاوت این با ولی هست آمده دست به رابطه بیشتر اثبات و تمرین و تکرار هدف با هم 2 تمرین

 آموزان دانش خود دهید اجازه نماند ناگفته البته. میشود ضرب عدد همان در آنها باقیمانده اما نمیکند تغییری قسمت خارج شود ضرب ثابتی

 000 و 00 در هم باقیمانده اما است یکی قسمت خارج شدند ضرب 000 و 00 در علیه مقسوم و مقسوم ها تقسیم این در. برسند نتیجه این به

 .است شده ضرب

 

 امتحان و کنند ضرب.... ،000 و 00 از غیر عددی در را شده داده های تقسیم ها بچه آمده دست به که باال قاعده به توجه با 46 ص 5 تمرین

 !!  نه یا دارند تغییراتی مانده باقی و قسمت خارج هم باز ببینند کنند

 ولی نمیکند تغییری قسمت خارج که این با. کنند کامل را قرمز عبارت خالی جاهایی و کنند بیان را خود گیری نتیجه ها تقسیم انجام از بعد

 .میشود ضرب عدد همان در باقیمانده

 

 آسان و آمادگی برای متوالی محاسبات انجام و باال فعالیت ی همه. آمده است اعشار بر اعشار اعداد تقسیم که درس مهم هدف با 5 تمرین

 مقسوم که زمانی تا چون بیاید در اعشار زیر از علیه مقسوم که است این ها تقسیم این در هدف و بوده ها تقسیم گونه این محاسبات کردن

 ممیز از بعد های رقم تعداد به و میکنیم علیه مقسوم به نگاه ابتدا ما پس. هست مواجه مشکل با ها تقسیم محاسبه نیاد در اعشار زیر از علیه

 بعد. میشود ضرب عدد همان در هم مقسم شد ضرب عددی هر در علیه مقسوم که نماید ناگفته و میکنیم ضرب...  ،0000 ،000 ،00 در را آن

 .آن پاسخ یافتن تا تقسیم انجام مراحل ادامه

 @sheshomkoshaو تدوین :    هتهی

 با سپاس از استاد محمد ممبینی


