
 

 

 

       

 

 

 

  ( دقیقِ       10) تبیی                                   36 ٍجذٍل ضسة  10 تب 1هرٍر جذٍل جوع 

   ُ( دقیقِ      15                                                                   )21آزهًَک ضوبر 

                                                       (       دقیق15ِ)هرٍر کسرّبی هرثَط ثِ سبعت 

                                       (        دقیق40ِ)تذریس جوع دٍ کسر ثب ّن رٍی ضکل ٍ هحَر 

  رٍش اٍل 

  ٍاز 14از یکی .ّرسیت را ثِ چْبر قسوت هسبٍی تقسین کٌٌذ (الف:                   هجسن 

  ثردارًذ ٍ کٌبر ّن قرار دٌّذ چِ کسری سیت 24                                  دیگری 

 34                                  ثرداضتٌذ؟ 

  ٍ 14دٍثبرُ تکِ ّب را در جبی خَد قرار دٌّذ ایي ثبر از یکی (                           ة

 1=44 کیک ثردارًذ چِ کسری کیک ثرداضتٌذ؟ 34                               از دیگری

 14+24=34(الف:            استفبدُ از ضکل

 

 

 14+34=44=1(                         ة

 

 

 

زنگ اول و 

 ریاضی  :دوم 
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 قرآن

 (    دقیقِ 15                                                                         )   30ٍ31هرٍر ظ  قرآن

  36 ٍ 29 16ٍ  10ٍ 4ٍتکرار پیبم قرآًی  ظ 

  ثبفبیل صَتی  35تذریس ظ 

 



 

 

 استفبدُ از هحَر

 (      الف

                                 14
+

24
 =

3
   4

             1                      0 

 

 (سِ چْبرم =  دٍ چْبرم  + یک چْبرم   )

 

 (      ة

 

                                                                1                     0 

                                                                    1  = 34
+

14
  =

44     

 ( ٍاحذ 1=چْبرچْبرم = یک چْبرم + سِ  چْبرم )

  

 .رٍش هجسن الف را کِ اًجبم دادیذ، ضکل آى را ّن ثکطیذ ، سپس هحَر آى را رسن کٌیذ

 .رٍش هجسن ة را کِ اًجبم دادیذ، ضکل آى را ّن ثکطیذ ، سپس هحَر آى را رسن کٌیذ

 

در جوع کسرّب کِ هخرج ّب ثب ّن هسبٍی ّستٌذ ، فقط صَ رت ّب را جوع هی : ًتیجِ گیری *

 .کٌین ٍ یکی از هخرج ّب را هی ًَیسین

 :رٍش رسن ضکل در جوع کسرّب ثب هخرج هسبٍی-

 15 + 25= ؟

 .اثتذا یک ٍاحذ رسن هی کٌین (الف

 .ثب تَجِ ثِ هخرج عبهل ّب ٍاحذ را تقسین ثٌذی هی کٌین (ة

 .اثتذا ثِ اًذازُ ی عبهل اٍل از ضکل رًگ هی کٌین (ج

 .سپس ثِ اًذازُ ی عبهل دٍم از ضکل رًگ هی کٌین(د



 

 35. حبال هقذار کل رًگ ضذُ ، حبصل جوع را ًطبى هی دّذ(ُ

 

 15 + 25:   رٍش رسن هحَر در جوع کسرّب ثب هخرج ّبی هسبٍی 

 .اثتذا یک هحَر را رسن هی کٌین(الف

 رٍی هحَریک ٍاحذ ًطبى هی دّین (ة

                                                               1                        0 

 .ثب تَجِ ثِ هخرج کسرّب ، ٍاحذ را تقسین ثٌذی هی کٌین(ج

تعداد خط هایی که برای تقسیم بندی واحد استفاده می کنیم همیشه )

 خط ثبیذ 4 قسوت ، 5هثال ثرای تقسین ثٌذی ٍاحذ ثِ .یکی کم تر از قسمت ها است

 (.رسن کٌین

 

                        2                          1                           0 

حبال ثِ اًذازُ ی عبهل اٍل از ًقطِ ی صفرثِ جلَ حرکت هی کٌین طَل کوبى ٍ ًقطِ ای کِ (د

 .کوبى ًطبى هی دّذ، ثب عبهل اٍل جوع ثراثر است

 

 

                                                  1                      15     0 

حبال از ًقطِ ی پبیبى کوبى اٍل کِ عبهل اٍل را ًطبى هی دّذ ثِ اًذازُ ی عبهل دٍم جلَ (ُ

 .هی رٍین، طَل کوبى دٍم ثِ اًذازُ ی عبهل دٍم است

 .ٍلی ًقطِ ی پبیبى کوبى دٍم حبصل جوع را ًطبى هی دّذ

 (یک پٌجن) (دٍپٌجن)                                                                 

 

 

 0           (سِ پٌجن )      1                                                  



 

 

                           توریي جوع کسر ثب ضکل ٍ هحَر در دفتر ضطرًجی 

 

  8ضرٍع تذریس درس 

  8اداهِ ی تذریس درس 

  33 32ٍهرٍر ظ 

: زنگ سوم  

 مطالعات

  57 ٍپرسص ٍپبسخ تب ظ 8اداهِ ی  درس  

  8تکویل درس  

 :زنگ چهارم

 هدیه  

  فقط جوع ّب 31 30ٍاًجبم ظ  

  32 ظ 1فعبلیت  

  33 ظ 5 1ٍتوریي 

 ثررسی ؟ 

زنگ پنجم و 

 : ششم 

 ریاضی 

 

 :مهارت زندگی

 
 

 : زنگ هفتم 

 مهارت زندگی

 



 

 
 

  رٍی ثرگِ ّبی کالسَر ّرًفر ایي هطبلت را ثٌَیسذ ٍ ثعذ جوع آٍری کٌیذ ٍ اٍل پَضِ ی کبر

 . قرار دّیذ

 تَجِ کٌیذ غلط اهالیی ًذاضتِ ثبضٌذ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 

 

 

 

 . سَال ثب جَاة ثٌَیس4 راثخَاى ٍ 8 هطبلعبت درس – 1:  تالش 

  5 رٍخَاًی ٍٍاشُ ٍ اهالی درس –2

 . جوع ّب را ثبرسن ضکل ًطبى ثذُ ٍحبصل جوع را ثٌَیس–3

 (یک ضطن + یک ضطن ) (یک چْبرم + یک چْبرم  )  (یک پٌجن + سِ پٌجن   )

 . حبصل جوع ّب را ثبکوک هحَر پیذا کي ٍثٌَیس–4

  (یک پٌجن + دٍپٌجن  ) (یک سَم + دٍسَم )

 (یک دّن + سِ دّن  ) ثرای جوع هسئلِ ثٌَیس –5

 


