
فصل

2
عددهای اعشاری
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ــ درک اعداد اعشاری و توانایی ارائۀ منایش اعشاری اعداد 

ــ گسترش و عمق دهی مفهوم عددهای اعشاری 

ــ درک اینکه عددهای اعشاری منایشی از عددهای کسری یا عدد مخلوط هستند که 

مخرج آن کسرها عددهای 10 یا 100 یا  1000 یا… )توانی از ده( است. 

ــ شناخت مناد جدید ممیز   )  /   یا  .   (

دراین درس دانش آموزان نمایش اعشاری عددها به کمک شکل، کسر اعشاری، روی محور اعداد و جدول ارزش 
مکانی را نشان می دهند  و درک می کنند که کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری سه نمایش مختلف از یک مقدار هستند  . 
کسر  به صورت  را  واحد  از  کوچک تر  کسر  هر  می کنند.  استفاده  اعداد  محور  از  اعشاری  اعداد  پیوستهٔ  نمایش  برای 
اعشاری و عدد اعشاری نشان می دهند. عددهای اعشاری را به صورت گسترده می نویسند ؛ گسترده نویسی باعث درک 
مفهومی، استدالل عددی و همچنین افزایش قدرت محاسبات ریاضی دانش آموزان می شود. دانش آموزان با دو شکل 

نماد اعشاری آشنا می شوند و کاربرد آن را در زندگی روزمره درک می کنند.

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول

درس اول
عددهای اعشاری
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ورود به مطلب
ابتدا با اندازه گیری طولی اشیا و با ابزار طولی )خط کش یا متر(، اندازٔه طول اشیا را با واحد مشخص و به صورت کسر، عدد 
مخلوط و عدد اعشاری بیان می کنند. نقطٔه مشخص شده روی محور اعداد را به صورت کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری بیان 
می کنند. برای بیان عدد اعشاری به صورت طولی و پیوسته )به وسیلٔه خط کش یا محور اعداد( الزم است، واحد را به 10  یا  100 
یا 1000 یا…  )توانی از ده(  قسمت کنند. برای بیان عدد اعشاری  به صورت واحد گسسته با رسم شکل  الزم است، واحد ها را به 
10 یا 100 یا 1000 قسمت کنند. واحد یا عدد یک به صورت دسته های 10 تایی )یک بستٔه ده تایی(، 100 تایی )10 بستٔه 10 تایی( 
و 1000 تایی ]به شکل  مکعب و یا گستردٔه مکعب )10 بستٔه 100 تایی([ مشخص شده است. با شمارش واحد های کامل و قسمت 
کسری هر شکل، عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری بیان می کنند. 

( استفاده کنند، این عمل باعث باالرفتن قدرت  + + =
3 3

1 1 2
10 10

برای بیان عدد هر دسته نیز می توانند از روش گسترده نویسی )مثالً 
استدالل و درک بهتر در دانش آموزان می شود. عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا عددهای مخلوط هستند که مخرج 
آن کسرها، عددهای 10 یا 100 یا 1000 است. هر کسر را می توان به صورت کسر اعشاری نشان داد، به شرطی که بتوانیم کسری  

مساوی با آن بنویسیم که مخرجش  10 یا 100 یا 1000 باشد.  
        

توصیه های آموزشی
ــ توجه دانش آموزان را به واحد یا عدد یک جلب کنید که عدد با توجه به واحد آن معرفی می شود.

ــ از آنها بخواهید که گستردٔه عدد را بنویسند، گسترده نویسی اعداد اعشاری به درک بهتر نسبت به اعداد اعشاری کمک 
می کند. 

ــ توصیه می شود دانش آموزان عددهای اعشاری را به کمک محوراعداد نمایش دهند. این کار هم در مقایسٔه اعداد اعشاری 
با یکدیگر و هم در درک بهتر اعداد اعشاری کمک می کند.

نمایش اعشاری عددها

برگه ای  همانند فعالیت 1 صفحٔه 24 تهیه کنید )می توانید از این صفحٔه کتاب کپی بگیرید(. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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از دانش آموزان بخواهیم ابتدا واحد را قیچی کنند و آن را رنگ نمایند سپس شکل ها را قیچی نمایند. حاال شکل های قیچی 
شده را روی واحد قرار دهند و عدد مربوط به هر شکل را بیان کنند. )دست ورز (

دانش آموزان با مقایسٔه هر شکل با واحد، عدد مربوط، کسرها و عددهای اعشاری مساوی با آن را بیان می کنند. )تصویری(
چگونگی انجام فعالیت، نوشتن کسرها و عددهای اعشاری مساوی را توضیح می دهند)کالمی (. توضیح دادن باعث قدرت 

ارتباط کالمی در دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی  را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

ورود به مطلب 
ابتدا قسمت صحیح  عددهای اعشاری را با هم مقایسه می کنند و هر عددی که قسمت صحیح آن بیشتر باشد، بزرگتر است. اگر 
قسمت صحیح عددهای اعشاری با هم برابر باشد برای مقایسه دو عدد، قسمت اعشاری را با هم مقایسه می کنند. برای مقایسٔه قسمت 
اعشاری، با توجه به ارزش مکانی رقم های آن ابتدا دهم ها و سپس صدم ها، هزارم ها، ده هزارم ها و… را با یکدیگر مقایسه می کنند و 

عالمت مناسب را بین دو عدد قرار می دهند. 

توصیه های آموزشی
ــ اگر دانش آموزان در درک مقایسٔه اعداد اعشاری دچار مشکل بودند می توانید از آنها بخواهید برای عددهای اعشاری شکل 

بکشند و سپس عددها را با یکدیگر مقایسه کنند.     

مقایسۀ عددهای اعشاری

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

عددها را در دو رنگ )سیاه برای جزِء صحیح و قرمز برای جزِء اعشاری( روی کارت های مقوایی بنویسید. از چند دانش آموز 
بخواهید به جلوی کالس بیایند و کارت ها را در دست بگیرند و عددهای اعشاری را با هم مقایسه کنند. قسمت های صحیح با هم 

)سیاه( و قسمت های اعشاری با هم )قرمز( . 
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ورود به مطلب
از دانش آموزان بخواهید با استفاده از اطالعات خود حاصل را به کمک محور اعداد محاسبه کنند.

   
توصیه های آموزشی

ــ دانش آموزان ممکن است در نمایش عدد اعشاری روی محور اعداد مشکل داشته باشند. با انجام تمرین های متنوع  نحؤه 
نمایش عدد اعشاری را روی محور اعداد به دانش آموزان آموزش دهید. 

ــ پس از کشیدن محور حتماً جهت محور را روی آن نشان دهند و آن را به قسمت های مساوی تقسیم کنند.  
ــ با توجه به مخرج هر کسر می توانید  واحد ها را به قسمت های مساوی )10، 100، 1000 و…(   تقسیم کنید. مثالً اگر مخرج 

کسر شما 10 است هر واحد محور را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنید.  
ــ اگر دانش آموزان در درک مقایسٔه اعداد اعشاری دچار مشکل بودند  می توانید از آنها بخواهید برای عددهای اعشاری 

شکل بکشند وسپس عددها را با یکدیگر مقایسه کنند.   

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

ــ به کمک چوب، نخ و… محور اعداد بسازید. واحد مورد نظر خود را انتخاب کنید.  
ــ محور را با واحد انتخابی به قسمت های مساوی ) 10، 100، 1000 و…( تقسیم کنید. یک عدد اعشاری انتخاب کنید و 

آن را روی محور اعداد نشان دهید.  
ــ با دوستان خود مسابقه دهید. به گروه های دو نفره تقسیم شوید. ابتدا نفر اول یک عدد اعشاری بیان کند و نفر دوم آن را 
روی محور اعداد نشان دهد سپس نفر دوم یک عدد اعشاری بیان کند و نفر اول آن را روی محور اعداد نشان دهد. این کار را ادامه 

دهید و هر فردی که بیشترین پاسخ درست را داده باشد برنده است.  
هدف: مقایسۀ عددهای اعشاری با یک مقدار مشخص )نیم(: مقایسٔه عددهای اعشاری با یک مقدار مشخص )نصف( 
که باعث باال رفتن قدرت استدالل در دانش آموزان می شود. دانش آموزان واحدهای 10 یا 100 یا 1000 را انتخاب کنند و آنها را 
به 10 یا 100 یا 1000 قسمت مساوی تقسیم کنند.  سپس با تا کردن، واحدها را نصف کنند. شکل هر عدد اعشاری را رسم کرده و 

با نصف واحد مورد نظر مقایسه کنند. 

توصیه های آموزشی
1 یا  0/5 یا 0/50 یا 0/500 یا… است.  

2
به کمک تصاویر مقوایی و تا زدن، مفهوم نیم را یادآوری کنید. نصف برابر  

عدد اعشاری از نصف کمتر است که قسمت صحیح آن برابر صفر باشد و قسمت اعشاری آن از 0/5 یا 0/50 یا0/500 یا…  
کمتر باشد. 

جمع عددهای اعشاری )به کمک محور اعداد(
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فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

یک واحد انتخاب کنید، آن را به کمک نوار کاغذی نشان دهید. نوار کاغذی را با تا کردن به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.  
1 است. حاال با نشان دادن محل هر کسر روی نوار کاغذی و مقایسٔه آن با نصف واحد می توان کسر ها را با 

2
هر قسمت نمایانگر  

یکدیگر مقایسه کرد.
معرفی شکل های مختلف نماد ممیز

در نوشتن عددهای اعشاری در زبان انگلیسی به جای ممیز ) / (، از نقطه ) . ( استفاده می کنند.

توصیه های آموزشی
ــ توجه دانش آموزان را به ممیز روی ماشین حساب و ممیزی که در کتاب از آن استفاده می شود جلب کنید.

از دانش آموزان بخواهید به ممیز بین عددهای فاکتور های خرید از میوه و تره بار، فروشگاه ها و… توجه کنند. 



درس دوم
جمع،تفریق و ضرب عددهای 
اعشاری )صفحات 26الی 29(

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم

در این درس دانش آموزان به کمک محوراعداد وبا استفاده از جدول ارزش مکانی عملیات جمع و تفریق و ضرب 
شکل های  به  اعشاری  عددهای  ضرب  و  تفریق  و  جمع  عملیات  انجام  توانایی  آنان   می دهند.  انجام  را  اعشاری  عددهای 
عملیات  انجام  و  مخلوط  عدد  به  اعشاری  عدد  تبدیل  عملیات  انجام  سپس  و  کسر  به  اعشاری  عدد  )تبدیل  متفاوت 
گسترده نویسی عدد اعشاری و انجام عملیات وارد کردن عدد اعشاری به جدول ارزش مکانی و یا بدون جدول ارزش 
و  اعشاری  عددهای  ضرب  در  ممیز  مکان  تغییر  همچنین  می آموزند.  را  تفریق(  یا  جمع  ستونی  عملیات  انجام  و  مکانی 
عددهای 10، 100، 1000 و… را آموخته و توانایی به کارگیری عملیات فوق را در حل مسائل پیرامونی کسب می کنند . 

ــ کسب توانایی جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری 

روی  تصویری،  به صورت  اعشاری  عددهای  تفریق  و  جمع  منایش  ــ 

محور اعداد، در جدول ارزش مکانی و گسترده نویسی 

ــ منایش ضرب عددهای اعشاری به صورت تصویری، تبدیل به کسر 

اعشاری، به کمک جدول ارزش مکانی یا بدون جدول ارزش مکانی
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توصیه های آموزشی
ـ     در جمع، خاصیت جابه جایی وجود دارد بنابراین  3/14 + 2/71 =  2/71 +3/14. در نوشتن جمع وتفریق های متناظر توجه  ـ
داشته باشید که همیشه عامل دوم ثابت است. دانش آموزان در انجام عملیات جمع و تفریق چه به صورت تصویری و چه روی محور 

اعداد به  محل عدد یک که نشان دهنده واحد کامل است باید توجه کنند.

جمع و تفریق عددهای 
اعشاری به کمک محور اعداد

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1:
1ــ ابتدا واحد را مشخص می کنند.  

2ــ برای نشان دادن عدد اعشاری  واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000  قسمت تقسیم می کنند. 
3ــ برای نشان دادن دهم، واحد را به 10 تا 0/1، برای نشان دادن صدم واحد را به 100 تا 0/01 و… تقسیم می کنند.
4ــ برای جمع یا تفریق دوعدد اعشاری ابتدا روی محور اعداد از مبدأ به اندازهٔ عامل اول جمع یا تفریق جلو می روند. 

5ــ برای نشان دادن عامل اول مثالً 2/3، به اندازٔه 2/3 یعنی 2 واحد و 0/3 واحد جلو می روند.  
6ــ به اندازهٔ عامل دوم جمع روی محوراعداد )از نقطٔه انتهای عامل اول( به جلو می روند. 

7ــ به اندازٔه عامل دوم تفریق روی محوراعداد )از نقطٔه انتهای عامل اول( به عقب برمی گردند. ابتدا به اندازٔه قسمت صحیح  
)واحد( و سپس به اندازٔه قسمت اعشاری به جلو یا عقب می روند. 

8  ــ برخی از دانش آموزان برای نشان دادن عامل دوم جمع یا تفریق این گونه فکر می کنند که ابتدا به اندازه قسمت اعشاری و 
سپس به اندازٔه قسمت صحیح )واحد( به جلو یا عقب می روند. 

9ــ پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عددهای اعشاری به کمک محور، پاسخ تساوی را می نویسند.       
فعالیت 2: برای نشان دادن جمع وتفریق عددهای اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید:

1ــ ابتدا باید واحد را مشخص کنید.  
2ــ برای نشان دادن عدد اعشاری  با رسم شکل  الزم است، واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000 قسمت کنید. 

3ــ واحد یا عدد یک به صورت دستٔه 10 تایی )یک دستٔه ده تایی(، 100 تایی  )10 دستٔه 10 تایی( مشخص کنید. 
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4ــ برای جمع دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با هم جمع کرده و عدد مربوط 
به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند. 

5ــ برای تفریق دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با خط زدن از یکدیگر کم کنید 
و عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند. 

6ــ پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عددهای اعشاری به کمک شکل، پاسخ تساوی را می نویسند.      

ضرب عددهای اعشاری

عددهای  ضرب  دادن  نشان  برای  می توانید  بنابراین  شده اند.  آشنا  اعشاری  عددهای  ضرب  با  گذشته  سال  در  دانش آموزان 
اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید: ابتدا باید واحد را مشخص کنید. برای نشان دادن عدد اعشاری  با رسم شکل  الزم است، 
واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000 قسمت کنید. واحد یا عدد یک به صورت یک دستٔه 10 تایی )یک دستٔه ده تایی(،  100 تایی  
)10 دستٔه 10 تایی ( مشخص کنید. پس از به دست آوردن حاصل ضرب عددهای اعشاری به کمک شکل، پاسخ تساوی را بنویسند.      

توصیه های آموزشی
ـ     دانش آموزان کالس ششم در سال گذشته با ضرب عددهای اعشاری به روش تبدیل کسر اعشاری آشنا شده اند. در انجام  ـ
عملیات ضرب عددهای اعشاری با استفاده از جمع مساحت ها، توجه آنها را به انجام عملیات، نظیر فصل اول جلب کنید. برای ضرب 
دو عدد اعشاری کافی است بدون در نظر گرفتن ممیز ها ابتدا دو عدد را )مانند دوعدد صحیح( در هم ضرب کنند سپس به مجموع تعداد 
ممیز ها )مجموع ممیز های عامل اول و دوم ضرب( در حاصل ضرب ممیز بزنیم. این کار باعث افزایش توانایی  استدالل در دانش آموز 
می شود. دانش آموز باید پس از محاسبٔه حاصل ضرب دو عدد اعشاری به روش مساحتی، حاصل ضرب این دو عدد را به روش 

دیگری به دست آورد و جواب ها رامقایسه کند.  

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1: می خواهیم به طور مثال حاصل ضرب 2/1 × 1/4 را به روش مساحتی به دست آوریم. 
1ــ حاصل 2/1 × 1/4 می تواند برابرمساحت چهار ضلعی باشد که طول آن برابر 2/1 واحد وعرض آن برا بر  1/4 واحد  است. 

2ــ می دانیم که 0/4 + 1 =  1/4 و 0/1 + 1 + 1 =  2/1 است. 
٣ــ ابتدا مربعی به ضلع واحد انتخاب کنید. )به طور مثال مربعی انتخاب کنید که طول هر ضلع آن 10 سانتی متر باشد.(

٤ــ با توجه به واحد انتخابی چهارضلعی به طول 2/1  واحد یعنی 0/1 + 1 + 1 و به عرض 1/4 واحد یعنی 0/4 + 1 رسم 
می کنیم )همانند شکل زیر(. 
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٥ــ با رسم خط، واحد های کامل و قسمت های اعشاری  شکل را مشخص کنید.  
٦ــ مساحت هر قسمت از شکل را محاسبه کنید. )همانند شکل زیر(

٧ــ مجموع مساحت ها برابر حاصل ضرب دو عدد مخلوط 2/1  ×  1/4 )طول × عرض( است.
فعالیت 2: هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

شکل را روی مقوا بکشند. با استفاده از ابزار قیچی قسمت های واحد )مربع واحد( و قسمت های اعشاری را ببرند، با کنار 
هم قرار دادن قسمت های اعشاری )در صورت امکان ( واحد کامل، بسازند؛  سپس با جمع واحد و قسمت، اعشاری پاسخ رابیان 

کنند.)دست ورز(
با استفاده از رسم شکل، اندازٔه مساحت هر چهار ضلعی )6 شکل باال( را محاسبه کنند و حاصل را بیان کنند. )تصویری(

نحؤه محاسبٔه ضرب دو عدد اعشاری، به روش مساحتی را توضیح دهند تا قدرت ارتباط کالمی  و توانایی استدالل آنان باال 
رود. )کالمی (

محاسبات جمع،تفریق و ضرب عددهای اعشاری به روش ذهنی

این روش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت الزم جهت تخمین زدن محاسبات ریاضی را کسب کنند. 
دانش آموزان با استدالل کردن بیان می کنند که این کار باعث تقویت قدرت کالمی و تفکر ریاضی در آنها می شود.   

توصیه  آموزشی 
ــ پس از بیان پاسخ های ذهنی، پیشنهاد می شود دانش آموزان با ماشین حساب، حاصل عبارت ها را محاسبه کنند و مقدار آن 

را با مقدار محاسبٔه ذهنی مقایسه کنند. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

آنها  از  یا  و  بیاورند  به دست  برگٔه خودرا  نمرٔه  آنها بخواهیم جمع  از  برگه های دانش آموزان  از تصحیح  پیشنهاد می شود پس 
کار  از صحت  اطمینان  برای  بنویسند،  را  او  نمرٔه  را تصحیح کرده و جمع  برگٔه همکالسی خود  بارم هر سؤال  به  توجه  با  بخواهیم 

دانش آموز، آموزگار و یا یکی دیگر از دانش آموزان می تواند مجددًا نمره های برگه ها راجمع کند.  
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نگاه کلی به درس

اهداف

1ـ در حل بعضی از مسئله های ریاضی، الگویابی می تواند مسئله را ساده کند. 
2ـ الگوهای عددی شامل رابطة بین اعداد و الگوهای هندسی شامل رابطة بین اشکال است. 

درک  بهتر  را  هندسی  اشکال  از  بعضی  بین  رابطه های  می توانند  دست ورزی  فعالیت های  با  دانش آموزان  3ـ 
کنند.

4ـ معلم بایستی راهبرد الگویابی را همراه با حل مسئله به کمک دانش آموزان توضیح دهد. سپس با حل مسائل 
متنوع  و با استفاده از این راهبرد، دانش آموزان توانایی به کارگیری آن را در حل مسائل می آموزند.

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد رسم شکل

حل مسئله:
راهبرد الگویابی )صفحۀ 30الی31(

این  کشف  دارد.   وجود  رابطه هایی  شکل ها  و  عددها  بین  مسائل  از  بعضی  در 
رابطه به حل مسئله و یافتن پاسخ آن کمک می کند.   راهبرد الگویابی  کاربردهای زیادی 
باعث  کار  این  می کند  بیان  را  خود  پاسخ  استدالل  با  و  می کند  فکر  دانش آموز  دارد. 

افزایش مهارت کالمی و تقویت تفکر و قدرت استدالل در او می شود. 
الگوها دو نوع هستند. الگوهای عددی و الگوهای هندسی. در الگوهای عددی 
رابطة بین عددها و در الگوهای هندسی رابطة بین شکل ها را دنبال می کنید. در بعضی 

از مسائل، ترکیبی از دو الگوی عددی و هندسی وجود دارد. 

ـ آشنایی دانش آموزان  با راهبرد الگویابی برای حل مسئله  
ـ درک کاربرد الگویابی و توانایی به کارگیری آن در حل مسئله

 ــ کسب رابطٔه بین اعداد و اشکال و استفاده از آن در حل مسئله ها     مهارت ها
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درس سوم

تقسیم یک عدد بر عددهای 
طبیعی )صفحات 32 الی 35    (

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم

را  اعشاری  عددهای  کالمی تقسیم  ارتباط  برقراری  و  تصویری  نمایش  ارائة  با  درس  این  در  دانش آموزان 
می آموزند. پیشروی در تقسیم را می آموزند و در انجام فرایند تقسیم، توانایی نوشتن الگوریتم تقسیم را تمرین کرده 

واز تقسیم در حل مسائل پیرامونی استفاده می کنند.  

 ــ تقسیم یک عدد برعددهای طبیعی و درک الگوریتم تقسیم 

 ــ تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی 

 ــ پیشروی در تقسیم
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ورود به مطلب
از دانش آموزان بخواهید تعدای تقسیم را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و حاصل را بخوانند. بهتر است قبل از انجام 
تقسیم مقدار خارج قسمت را تخمین بزنید. برای امتحان درستی تقسیم عبارت های تقسیم یا عبارت های درستی تقسیم را به صورت 

                                                                                      خارج قسمت  <  باقیماندهزیر نوشته و مقدار آن را محاسبه کنند. 
                                                                          مقسوم = باقیمانده  + ) مقسوم علیه × خارج قسمت (

توصیه های آموزشی
ـ    اگر دانش آموزان در تقسیم اشکال دارند توصیه می شود ابتدا تقسیم عدد طبیعی بر عدد طبیعی را به کمک شکل، انجام دهند.  ـ

سپس تقسیم عدد طبیعی بر عدد طبیعی را بدون رسم شکل، به درستی انجام دهند. 

تقسیم عدد طبیعی بر 
عدد طبیعی

فعالیت 1: جعبٔه کوئیزنر یا شکل های صدتایی، ده تایی و یکی را دراختیار دانش آموزان قرار دهید.  
1ــ از دانش آموزان بخواهید به طور مثال عدد 745 را با شکل ها بسازند.   

2ــ از آنها بخواهید که به کمک شکل 745 را بین 3نفر تقسیم کنند. )دست ورز(
3ــ در صورت نیاز برای تقسیم کردن می توانند دسته ها را باز کنند.  

4ــ دانش آموزان با کمک شکل  و همچنین انجام عملیات عدد 745 را بین 3 نفر تقسیم کنند. )تصویری(
باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در  فّعالّیت و مراحل تقسیم را توضیح دهند. )کالمی ( توضیح دادن  انجام  5ــ چگونگی 

دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

فعالیت 2:
1ــ می خواهیم  به طور مثال 745 را بین 3 نفر تقسیم کنیم. 

2ــ می دانیم که:  5 + 40 + 700 = 745. 
3ــ ابتدا 7 تا 100 تایی را بین 3 نفر تقسیم می کنیم، به هر نفر 2 دستٔه صد تایی می رسد و یک  دستٔه 100 تایی باقی می ماند. 

4ــ می دانیم که 1 تا 100 تایی با 10 تا 10 تایی برابر است، از طرفی 4 تا 10 تایی داریم پس روی هم 14 تا 10 تایی داریم که 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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باید آن را بین 3 نفر تقسیم کنیم. )ده تایی 14 = 10+4(
5 ــ 14ده تایی را بین 3 نفر تقسیم می کنیم  به هر نفر 4 تا  10 تایی می رسد و 2 تا ده تایی باقی می ماند. 

6ــ اگر10تایی های باقی مانده را به یکی تبدیل کنیم 20 تا یکی می شود، 5 تا یکی هم داریم پس روی هم 25 تا یکی داریم که باید 
آن را بین 3 نفرتقسیم کنیم. )یکی 25= 20+5(

7ــ 25 تا یکی را باید بین 3 نفر تقسیم کنیم به هر نفر 8 تا می رسد و 1 یکی باقی می ماند. 
8  ــ بنابراین خارج قسمت این تقسیم 248 و باقی ماندٔه آن 1 است.  

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

واحد چیزی است که ما قرارداد می کنیم و در این تقسیم واحد ما یک دستٔه 100 تایی است. یک بستٔه صدتایی از 10 تا10 تایی 
و یک بستٔه ده تایی از 10 تا یکی تشکیل می شود. تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و باقیمانده با هم برابر است. از دانش آموزان 
بخواهید تعدادی تقسیم )با حاصل اعشاری( را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و حاصل را بخوانند. بهتر است قبل از انجام 

تقسیم مقدار خارج قسمت را تخمین بزنید. 

توصیه های آموزشی
ــ برای این که در تقسیم اعشاری برعدد طبیعی در ممیز اشتباه نکنیم و عملیات تقسیم منظم تر انجام شود، بهتر است ابتدا خط 

ممیز )که نمایندهٔ تعداد ممیز هایی است که در همٔه عددها قرار می گیرد( را بکشیم.  
ــ خط ممیز را برای دانش آموزان معنی کنید. )خط ممیز به جای ممیزهای عددها قرار می گیرد.( 

ــ در زمان تقسیم هر وقت که از مرز ممیز رد شدیم، درخارج قسمت ممیز می گذاریم. 
ــ دانش آموزان چند تقسیم انجام دهند و با مقایسٔه تعداد رقم های اعشاری خارج قسمت و باقیمانده با استدالل کردن رابطٔه  بین 

تعداد رقم های اعشارخارج قسمت و باقی مانده را کشف کنند.  

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1:
1ــ یک نوار کاغذی که طول آن عدد طبیعی نباشد )مثالً  4/75 سانتی متر( را بردارید.  

2ــ از دانش آموزان بخواهید آن را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنند. 
3ــ ابتدا حدس بزنند که هر قسمت چند سانتی متر می شود. 

4ــ سپس نوار را با تا کردن به 3 قسمت مساوی تقسیم کنند. 
5ــ هر قسمت را اندازه بگیرند و طول آن را برحسب سانتی متر بیان کنند. )دست ورز(
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6ــ دانش آموزان می توانند با استفاده از کارت های اعشاری یا جعبه کوئیزنر نیز عملیات را انجام بدهند.  
7ــ به کمک شکل و نوشتن عملیات پاسخ تقسیم )خارج قسمت( را محاسبه کنند. )تصویری(

8ــ چگونگی انجام فّعالّیت و مراحل تقسیم را توضیح دهند. )کالمی ( توضیح دادن باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در 
دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 

 فعالیت 2:
1ــ به طور مثال می خواهیم 4/37 را بین 3 نفرتقسیم کنیم.  

2ــ به هر نفر 1 واحد کامل می رسد و یک واحد باقی می ماند. )1 = 3 - 4(
3ــ واحد باقی مانده به 10 تا 0/1 تبدیل می شود. 

4ــ روی هم 13 تا 0/1 خواهیم داشت .      ) 13 تا 0/1         13 = 3 )تا 0/1( + 10 )تا 0/1((
5ــ به هر نفر 4  تا 0/1 می رسد و 1 تا 0/1 باقی می ماند.    )1 = 12- 13(

6ــ 0/1 باقیمانده، 10  تا 0/01 است. 
7ــ روی هم  17  تا  0/01 خواهیم داشت.     )17 تا 0/01   17 = 7 )تا 0/01( + 10 )تا 0/01 ((

8ــ به هر نفر  5  تا  0/01 می رسد و 2 تا  0/01 باقی می ماند.    )2 =  15 - 17(
9ــ بنابراین خارج قسمت تقسیم  1/45 و باقی ماندٔه آن 0/02 است. 

١٠ــ همان طور که می بینید خارج قسمت و باقی مانده هر کدام 2 رقم اعشار دارند، پس تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و 
باقی مانده با هم برابر است. 

عملیات تقسیم و پیشروی در آن تا 2 رقم اعشار

   اگر بخواهیم حاصل تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آوریم، ابتدا تقسیم را انجام می دهیم اگر قبل از قرار گرفتن تعداد 
رقم اعشار خواسته شده در خارج قسمت، ارقام مقسوم تمام شوند، به تدریج در سمت راست مقسوم صفر )دو تا صفر( قرار می دهیم 

و تقسیم را ادامه می دهیم تا تعداد رقم های اعشار در خارج قسمت برابر تعداد خواسته شده شود. 

توصیه های آموزشی  
ــ می دانیم که  به طور مثال 1/2 = 1/20 = 1/200 پس برای پیشروی در تقسیم به تعداد مورد نیاز می توانید صفر در سمت 

راست قسمت اعشاری عدد مقسوم قرار دهیم و تقسیم کردن را ادامه دهیم.  
ــ اگر بخواهیم حاصل تقسیم را تا چند رقم اعشار به دست آوریم، ابتدا تقسیم را انجام می دهیم اگر قبل از قرار گرفتن تعداد 
رقم اعشارخواسته شده در خارج قسمت، ارقام مقسوم تمام شوند، به تدریج در سمت راست مقسوم صفر قرار می دهیم و تقسیم را 

ادامه می دهیم تا تعداد رقم های اعشار در خارج قسمت برابر تعداد خواسته شده شود. 
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درس چهارم

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری  
)صفحات 36 الی 39    (

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم

دانش آموزان در این درس تقسیم یک عدد به عدد اعشاری به کمک نمایش آن روی محور اعداد را می آموزند. با 
ارائة نمایش تصویری و برقراری ارتباط کالمی توانایی تبدیل تقسیم هایی که مقسوم علیه اعشاری دارند، به تقسیمی که 
یاد  کسری  به صورت  دیگر  اعشاری  عدد  بر  اعشاری  عدد  یک  تقسیم  تبدیل  می آموزند.  را  دارد،  طبیعی  مقسوم علیه 
می گیرند. پیشروی در تقسیم را می آموزند و در انجام فرایند تقسیم، تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد اعشاری دیگر 

به صورت ذهنی را تمرین کرده و از تقسیم در حل مسائل پیرامونی استفاده می کنند. 

ــ توانایی تقسیم یک عدد به عدد اعشاری 

ــ درک این که اگر عددی )به جز عدد صفر( را در مقسوم و مقسوم علیه ضرب 

کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد منی شود.

ــ درک این که اگر عددی را در مقسوم و مقسوم علیه ضرب کنیم، باقی ماندة 

تقسیم در همان عدد ضرب می شود.
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در پایٔه ششم با نمایش تقسیم عدد بر عدد کسری با استفاده از محور اعداد  آشنا شده اند، اما تاکنون تقسیم اعشاری را به کمک  
محور اعداد انجام نداده اند. واحد چیزی است که ما قرارداد می کنیم؛ بنابراین با توجه به قرارداد، می توانیم واحد را به قسمت های 

مناسب تقسیم کنیم. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود. 
               

توصیه های آموزشی 
ـ    از دانش آموزان بخواهید  با مقایسٔه 3 محور داده شده، به حرکت ممیز ها و جواب تقسیم ها )خارج قسمت( توجه کنند. )روش  ـ

کاوشگری( و رابطٔه بین آنها را کشف کنند. 

1ــ کالس را به گروه های 3 نفری تقسیم کنید. 
2ــ از گروه ها می خواهیم که سه نوار کاغذی به طول  4/5  سانتی متر تهیه کنند. )دست ورز(

3ــ واحد نوار اول را 1 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 0/25تایی تقسیم کنند. )1 قسمت 25 /0 تایی(
4ــ واحد نوار دوم را 10 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 2/5 تایی تقسیم کنند. )18 قسمت 5 /2 تایی(

واحد نوار سوم را 100 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 25 تایی تقسیم کنند.  )18 قسمت 25 تایی(
5ــ دانش آموزان در گروه با مقایسٔه 3 نوار تا شده، به حرکت ممیز ها و جواب تقسیم ها )خارج قسمت( توجه کنند. )روش 

کاوشگری(
6ــ به کمک محور اعداد و نوشتن عملیات، پاسخ تقسیم ها )خارج قسمت( را محاسبه و مقایسه کنند. )تصویری(

7ــ دربارهٔ چگونگی انجام فعالیت، مراحل تقسیم و پاسخ تقسیم ها )خارج قسمت( توضیح دهند. )کالمی (  
8ــ توضیح دادن باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 

تبدیل تقسیم عدداعشاری برعدد اعشاری به عدد اعشاری برعدد طبیعی 
دانش آموزان با تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی آشنا هستند. پس می توانیم ابتدا از آنها بخواهیم این نوع تقسیم را انجام 
دهند. با ضرب کردن عدد اعشاری در 10 یا 100 یا… می توانند اعشار عدد اعشاری را از بین ببرند. اگر عدد اعشاری در 10 یا 100 
یا… ضرب کنند ممیز عدد به اندازٔه تعداد صفرهای 10 یا 100 یا… به جلو می رود. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی 

ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود اما باقی مانده در همان عدد ضرب می شود. 

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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توصیه های آموزشی 
بین تعداد رقم های اعشاری در  به رابطٔه  تأکید کنید. توجه دانش آموزان را  ـ   در نوشتن عملیات تقسیم برکشیدن خط ممیز  ـ

خارج قسمت و باقی مانده و تعداد صفرهایی که برای پیشروی تقسیم می گذارید، جلب کنید. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

1ــ می خواهیم به طور مثال عملیات تقسیم 1/2 ÷ 3/75 را انجام دهیم.   
2ــ دانش آموزان با تقسیمی که مقسوم علیٔه آن عدد اعشاری باشد، آشنا نیستند پس فکر می کنند که باید این تقسیم را به تقسیم   

آشنایی که مقسوم علیه آن عدد اعشاری نیست ؛ تبدیل کنیم.  
3ــ چون مقسوم علیه این تقسیم یک رقم اعشار دارد بنابراین برای این که اعشار مقسوم علیه را از بین ببریم باید آن را در   

10 ضرب کنیم. 
4ــ می دانیم که اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود اما   
باقی مانده در همان عدد ضرب می شود ؛ پس باید برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه و عدم تغییر پاسخ تقسیم، مقسوم و مقسوم علیه 

را در 10 ضرب کنیم. 
هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت. 

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود. با ضرب کردن 
صورت و مخرج هر کسر در 10، 100، 1000  و...، کسرهای مساوی با کسر اول به دست می آید. هر تقسیم را می توان به صورت 

کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت )فعالیت صفحٔه 18 کتاب(.

توصیه های آموزشی
ـ   قبل از شروع فعالیت مطمئن شوید دانش آموزان ضرب و تقسیم عددهای اعشاری، در توان های ده را یاد گرفته اند.  ـ

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

1ــ هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت.   به طور مثال: 
// /
/

÷ =
2 7

2 7 3 1
3 1

2ــ صورت و مخرج این کسر یک رقم اعشار دارد با ضرب کردن صورت و مخرج کسر در 10 می توان کسر مساوی با آن را 
/به دست آورد، به طوری که صورت و مخرج کسر عدد اعشاری نباشد.         

/
=

2 7 27

3 1 31      
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3ــ با توجه به فعالیت صفحٔه 18 کتاب، هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت.
                          

/ / /
/

= ÷
2 7

2 7 3 1
3 1

=         یا         ÷
27

27 31
31

  

4ــ بنابراین می توان رابطٔه زیر را نوشت:
// /
/

÷ = = = ÷
2 7 27

2 7 3 1 27 31
3 1 31  

5ــ برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه تقسیم می توانیم به یکی از دو روش باال عمل کنیم یعنی ١- با ضرب کردن مقسوم و 
مقسوم علیه تقسیم در یک عدد یا  ٢- با تبدیل تقسیم به کسر و نوشتن کسر مساوی با آن به طوری که مخرجش )مقسوم علیه تقسیم( 

عدد اعشاری نباشد. 

عملیات تقسیم به صورت ذهنی 
دانش آموزان در سال های گذشته به صورت ذهنی پاسخ تقسیم ها را بیان کرده اند اما تاکنون پاسخ تقسیم اعشاری را به صورت 
ذهنی بیان نکرده اند. این کار باعث تقویت عملیات ذهنی و افزایش قدرت تخمین زدن پاسخ عملیات ریاضی )تقسیم اعشاری( در آنها 

می شود. 


