
 

 

 فصل اعشار 15تا 15روش تدریس و بررسی صفحات 

  

 دانش ، دهند نمایش محور روی را تفریق و جمع که خواسته اموزان دانش از یک سوال در 15ص تمرین ، بررسی ادامه در گرامی همکاران

 قابل نکته ، است رسیده اعشاری تفریق و جمع نمایش به نوبت که اینجا به تا دارند اشنایی اول پایه از تفریق و جمع نمایش بااینگونه اموزان

 . کنند پیدا محور روی را پاسخ و داده نمایش محور روی را ها عامل ابتدا مرحله به مرحله اموزان دانش که است این اینجا در ذکر

 پاسخ و برود جلو وبه بشمارد دهم یک تا 5۷ یا 5/۷ اندازه به باید سپس و رود می جلو محور روی ۲/۴ اندازه به اموز دانش ابتدا تمرین این در

 . همینطور هم وتفریق ، کند پیدا را

 . بنویسند عبارت نهایی پاسخ در و کنند پیدا محور روی را 5/۸ یعنی پاسخ باید اموزان دانش هم تفریق در

  

 با نظر مورد عداد وا  واحد  اندازه  ، بنویسند را شکل هر به مربوط اعشاری ،عدد واحد به توجه با باید اموزان دانش ص این ۲ تمرین در

 . است تاکید مورد سوال این در  ، دیگر حل راه نه اورد بدست شکل طریق از را پاسخ باید اموز دانش اینکه و واحد به توجه



 

 

 

  

 اعشار شمارش با سپس نویسد می را پاسخ و دهد می انجام را ضرب اعشار گرفتن نظر در بدون  همیشه مثل اموز دانش ابتدا 5  سوال در

 این در.  دهد می قرار جایش در را  ،ممیز اعشار تعداد به  و شمارد می را ها رقم  حاصلضرب، چپ به  راست سمت از ، ضرب های عامل در

 . شوند اشنا بیشتر اصطالح دو این با اموزان دانش تا ، شود تاکید حاصلضرب و ضرب های عامل مفهوم بر باید مورد این بر عالوه جا

  

 برای ذهنی های راهکار سمت به را اموزان دانش امکان حد تا باید پس است، ذهنی صورت به عملیات، انجام بر تاکید 15 ص ۴ تمرین در

 . کرد هدایت پاسخ به رسیدن

  

 در  ضرب های عامل اعشار تعداد به اعشاری اعداد ضرب در که کنیم می هدایت مفهوم این یادگیری سمت به را اموزان دانش تمرین این در

 . شود می زده اعشار حاصل در مقسوم یا اول عامل اعشار تعداد به صحیح عدد به اعشاری عدد تقسیم در و گیرد می قرار اعشار حاصل

 رسد می پاسخ به قبلی های اموخته با خودش اموز دانش نهایت در و ، پرداخته شوند می منجر مانده باقی به که هایی تقسیم به 1 تمرین در

 نتیجه این به مانده باقی و قسمت  وخارج مقسوم در اعشار مقایسه با خودش اموز دانش تا دهیم می اجازه گویی قاعده از دور به جا این در.

 . برسد باشد می یکسان نقطه سه هر در اعشار تعداد صحیح بر اعشاری اعداد تقسیم در که

  

  ،است پرداخته قد یعنی روزمره زندگی در اعشار ملموس کاربرد نوع یک به ص این ۶ تمرین در

 در رایج های فهمی کج از مورد این به توجه عدم که کرده برخورد شوند یکی ها واحد   است نیاز  ان در که تمرینی به موزآ دانش تمرین این در

 . باشد می نیاز مورد این در تاکید پس.   باشد می اموزان دانش بین

  



 

 

 باشید داشته ص این به گذرا نگاهی لطفا ،همکاران 1۲ ،ص ادامه در و

  

 الزم که پرداخته طبیعی عدد از مختصری توضیح به ص پایین در ، است پرداخته طبیعی عدد بر اعشاری اعداد تقسیم به 1۲ ص فعالیت در

 .  شود داده توضیح اموزان دانش برای طبیعی اعداد دیگر بار یک است

 که  داده قرار نظر مد را خیریه نهادهای از یکی اینجا در ، است نموده عنوان را مره روز زندگی در تقسیم  کاربردهای از دیگر یکی تمرین این در

 . دارد جامعه در کاری نیکو فرهنگ  گسترش  بر اشاره مجموع در و نهاد این مورد در مختصر توضیح

 تعداد این باید اموزان دانش که دهد می قرار منطقه سه به ارسال برای کارتن 5 در را تحریر لوازم از بسته ۷۴1 امداد کمیته ، تمرین این در

 . ماند می باقی بسته وچند گیرد می قرار بسته چند کارتن هر در بگویند و ، کنند جاسازی کارتن سه در را

 شکل مثل دقیقا شطرنجی مقواهای یا و اماده کسری صفحات از توانند می ، کنند می احساس نیاز همکاران که صورتی در تمرین این انجام در

 دسته وچهار ماند می باقی تایی صد دسته یک که انجایی از و تایی صد دسته ۲ کارتن هر به که کنند تقسیم را تایی صد های دسته ابتدا  کتاب

 ادامه در و ، رسد می تایی ده  دسته چهار کارتن هر به شود، تقسیم کارتن سه بین اگر که تایی ده دسته 5۴  شود می  مجموع در که تایی ده

 یکی اخر در و.  رسد می یکی ۸ کارتن هر به شود تقسیم کارتن سه بین اگر که یکی پنج و بیست میشود یکی پنج با که یکی بیست یا تایی ده دو

 . ماند باقی یکی و شد انجام  شکل با بندی تقسیم جا این تا پس ،.  ماند می

 



 

 

  

  است شده انجام ها شکل زیر در گام به گام  شده گفته فرایندی تقسیمات

  

 ها صدتایی تقسیم

  

 . ها تایی ده تقسیم

  

  نهایت ودر ها یکی تقسیم و

] 



 

 

  میدهد ارائه خالصه صورت به را تقسیم انتها در و.  میکند هدایت جواب سمت به را اموز دانش گام به گام ص این پایین ودر

  ⬇ ⬇ ⬇. برسند یادگیری به تر سریع و  اسانتر  بعد صفحات تقسیمات در اموزان دانش که میشود باعث ص این فهومیم درک

 

  

  ⬇ ⬇ 15 ص ادامه ودر

 

 



 

 

 حل به سپس و فرایندی حل به را اموز دانش ابتدا و داده تقسیم دو قبل صفحات ادامه در  5 تمرین در ص این  کالس در کار تمرینات در

 خالصه و فرایندی  حالت هردو در ها یکی هم بعد و ها تایی ده سپسس و ها تایی صد ابتدا قبل ص مثل دقیقا است نموده هدایت ان خالصه

 .  کنیم می تقسیم

  ⬇ ⬇ ⬇. .کند استفاده ها روش این از یکی از نیاز مواقع در تا بگیرد یاد را روش دو هر باید اموز دانش نهایت ودر

 

  

 هر به تسلط   با اموز دانش تمرینات این در است داخته پر اموزان دانش در یادگیری تثبیت به  تمرین چند بادادن ۲ شماره کالس در کار در

  ⬇ ⬇ ⬇.  دهد انجام را تقسیم خالصه یا فرایندی روش دو از یکی به تواند می حل راه دو

 

  ⬇ ⬇ ⬇.   است پرداخته روزمره زندگی در تقسیم کاربرد به مسئله چند دندا با ص این پایین فعالیت  ودر کالس در کار ادامه در

 صورت به تقسیم انجام جا این در ، کند تقسیم ساعت بر بر را لیتر مقدار  باید اموز دانش الف تمرین در مثال طور به  تمرینات این سه هر در

  ⬇ ⬇ ⬇ ⬇. میشوند منجر مانده باقی به تقسیمات که چرا است نظر مد فرایندی یا خالصه

 

 یا 5۱۱۱۱ عدد و ، کند استفاده حل در  هکتار 5 همان یا هکتار از باید که میشود متوجه تقسیم خواندن در دقت با اموز دانش ب قسمت در

  ⬇ ⬇ ⬇ ⬇. ندارد برد کار اینجا در و شده داده هکتار مفهوم تذکر جهت یا انحرافیست

 

  



 

 

 محیط محاسبه فرمول و شعاع ، قطر مفهوم دوباره  اوری یاد  به دایره محیط  اوردن بدست با   الف قسمت در ص این پایین فعالیت در

 . است پرداخته بعد ص در  طبیعی بر اعشاری اعداد تقسیم  یادگیری برای سازی زمینه به ب قسمت سوال با ادامه در و.  است پرداخته
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