
 

 

                  

 

 

  مکانی ارزش براساس چهارم ی پایه در تقسیم یادآوری ــ١

  اعداد نویسی گسترده یادآوری ــ٢

 (٧/0 شود می ١/0 تا ٧ مثال)  پنجم و چهارم ی پایه در اعشاری ضرب یادآوری ــ٣

  .بزنند ممیز قسمت خارج در چگونه ــ۴

  .دهد انجام نویسی صهالخ راه از را تقسیم بتواند ــ٥

  .کند بیان را اعشاری تقسیم یک انجام چگونگی ــ٦

 .کند بیان را قسمت خارج و مقسوم در صفر نقش ــ٧

 

 

 .دهید انجام زیاد دقت و مناسب ابزار با و کامل طور به را ١ فعالیت حتماً درس این در: محترم همکار 

 



 

 

  ١ فعالیت

 است شده ساخته مقوایی پوشه با که را یکی و تایی ده صدتایی، که هایی شکل یا کوئیزنر جعبه از استفاده با

  .کنند رسم دفتر در را آن شکل و بسازند کوئیزنرها یا شکل با را ٧۴٥ عدد تا دهید، قرار ها بچه اختیار در

 نیاز صورت در( ورزی دست)  کنند تقسیم ٣ بر را ٧۴٥( کوئیزنرها)  ها شکل کمک با  بخواهید ها بچه از

 .کنند باز را ها دسته توانند می کردن تقسیم برای

 

 

 را کار مراحل چگونگی( تصویری)  کنند رسم را شکل کنند می کار کوئیزنرها یا ها شکل با که مرحله هر در

 .برد می باال را استدالل توانایی و شود می بیشتر یادگیری باعث دادن توضیح زیرا( کالمی)  دهند توضیح



 

 

 که دانیم می. کنیم تقسیم نفر ٣ بین را ٧۴٥ خواهیم می: فعالیت شرح

٧۴٧ = ٥00 + ۴0 + ٥ 

 .دهید انجام کار اعداد گسترده براساس نیست مالک علیه سوممق و مقسوم زدن تقریب: توجه

 

 رسد می یکی تا ٢00 یا صدتایی تا ٢ نفر هر به که کنیم می تقسیم نفر ٣ بین را ٧00=  تایی ١00 تا ٧ ابتدا

 باقی تا ٢٥ و رسد می تا ۴0 نفر هر به که تقسیم نفر ٣ بین را ١۴٥ دوم مرحله در. ماند می باقی تا ١۴٥ و

 .کنیم می تقسیم ٣ بر را ع٢ سوم مرحله در که مانده

 .بود اعداد گسترده براساس روش این

 

 

 صدتایی ١ و صدتایی ٢ نفر هر به که کنیم، می تقسیم نفر ٣ بین را صدتایی ٧ ابتدا: نویسی خالصه روش

 ده ۴١ باید اکنون داریم قبل از که تایی ده ۴ با که است تایی ده تا ١0 برابر صدتایی دسته ١. ماند می باقی

 .ماند می باقی تایی ده ٢ و رسد می تایی ده ۴ نفر هر به که کنیم تقسیم نفر ٣ بین را تایی

 رسد می یکی تا ٨ نفر هر به که داریم یکی تا ٢٥ هم روی داشتیم که یکی ٥ که یکی تا ٢0 یعنی تایی ده ٢

 .ماند می باقی یکی و



 

 

 

 

 

 صدتایی به را هزارتایی پس برسد هزارتایی نفر هر به که طوری به داد نفر ٢٣ به توان نمی هزارتایی ٧

  که کنیم می تبدیل

 صدتایی ٣ و رسد می تاصدتایی ٣ نفر هر به که داریم صدتایی تا ٧٢ هم روی که صدتایی ٧0=  هزارتایی٧

  .ماند می باقی

 ده ١0 و رسد می تایی ده ١ نفر هر به داریم تایی ده ٣٣ هم روی که و تایی ده تا ٣0=  تایی تاصد ٣ که

 ٩ و یکی تا ۴ نفر هر به که داریم یکی ١0١ هم روی که یکی تا ١00 یعنی تایی ده تا ١0 ماند می باقی تایی

 .ماند می باقی یکی تا



 

 

  ٥٣ صفحه ٢ فعالیت

 

 . است تایی ١00 دسته یک ما، واحد تقسیم این در کنیم می داد قرار ما که است چیزی واحد

 .شود می تشکیل یکی تا ١0 از تایی ده بسته یک و تایی ١0 تا ١0 از صدتایی بسته یک

 

 

 جداکننده که ممیز خط عنوان به را خطی است بهتر. شود انجام بیشتری نظم و دقت با اعشاری تقسیم

 کردیم عبور ممیز خط مرز از هرگاه تقسیم زمان در. بکشیم پایین تا است صحیح قسمت از اعشاری قسمت

 های رقم مقایسه با دادند، انجام آموزان دانش که تقسیم چند با. دهیم می قرار قسمت خارج در را آن

 کشف را مانده باقی و قسمت خارج اعشار های رقم تعداد بین رابطه مانده باقی و قسمت خارج اعشاری

 .کنند



 

 

 👇👇 

 

  .کنند تقسیم مساوی قسمت ٣ به را آن بخواهید آنها از حاال

  .است چقدر قسمت هر طول بزنید حدس ابتدا

  .کنید تقسیم مساوی قسمت ٣ به تاکردن با را نوار حاال

  (ورزی دست. ) کنند بیان متر سانتی با را آن طول و بگیرند اندازه را قسمت هر

  (تصویری)  کنند رسم را آن شکل

 .بنویسند و بدهند توضیح را خود فعالیت انجام ی نحوه

 

  .کشیم می پایین تا را ممیز خط ابتدا 

 .رسد می کامل واحد ٢ نفر هر به

 

 

 تا ٢٨ هم روی پس 0١/0 تا ٢0 یعنی٢/0 داد نفر ٣ به توان نمی را ٢/0 که داریم ٢/0 اعشاری قسمت در

 .رسد می 0١/0 تا ٩ نفر هر به که داریم 0/0١

 



 

 

 قرار از قبل اگر دهیم می انجام را تقسیم ابتدا آوریم دست به اعشار رقم دو تا را تقسیم بخواهیم اگر :توجه

 راست سمت در تدریج به شود تمام مقسوم ارقام قسمت خارج در شده خواسته اعشار رقم تعداد گرفتن

 قسمت خارج در اعشار های رقم تعداد تا دهیم می ادامه را تقسیم و دهیم می قرار( رقم دو تا)  صفر مقسوم

 .شود تکمیل

 .دهید انجام شده داده انجام نمونه مانند ١ کالس در کار در: ٥٥ ص کالس در کار

 

 اعشار رقم دو تا ٢ کالس در کار در:  ٥٥ صفحه کالس در کار

 

 



 

 

  :٥٥  صفحه تمرین

  :کنید سازی مفهوم ابتدا ٣ تمرین

 .بپردازید تقسیم به بعد کنند مقایسه صفحه یک ضخامت با و کنند گیری اندازه را کتاب چند ضخامت یعنی

 

 


