


 پنجم   ریاضی   اعشاری   اعداد   جمع   روزانه   درس   طرح 
 تعالی   باسمه 

 روزانه   درس   طرح 

 ، …… استان                       ناحیه( _شهرستان)منطقه ……                                  آموزشگاه 

 : موضوع درس  پنجم   ریاضی 

جمع اعداد  

 اعشاری

مدت  : صفحات

جلسه :  
90  
 دقیقه 

تهیه   : تاریخ

 :کننده

تعداد  

دانش  

آموزان 
: 

 جمع اعداد اعشاری  کلی   اهداف 

 وسیله محور ه  جمع اعداد اعشاری ب  جزئی   های  هدف 

 جمع اعداد اعشاری با استفاده از جدول ارزش مکانی 

 پیدا کردن حاصل جمع اعداد اعشاری بصورت تقریبی 

 محاسبه محیط اشکال هندسی دارای اعداد اعشاری 

 مرتبط با اعداد اعشاریحل مسئله 

 درستی انجام می دهد ه جمع اعداد اعشاری را ب   رفتاری   های   هدف 

 درستی تقسیم می کند و جمع را انجام می دهد ه  محور اعشاری را فرا گرفته و ب 

 یند آ درفر   نوین   های   الگو 

 یادگیری   و   یادهی 

 دست ورزی 

 – بحث گروهی تدریس   های   روش 

 مندرج  لیوان – طلق  -کتاب آموزشی   وسائل   و   مواد 

  گروه   و   کالس   مدل 

 آموزشی 

 نفره  5 بندی  گروه  – سنتی 



 زمان  آموزان   دانش   های   فعالیت  معلم   های   فعالیت   

  از   قبل   های   فعالیت 

 تدریس 

 ( ارتباطی   های   مهارت ) 

  

 پرسی  سالم واحوال 

 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 پرسی  سالم و احوال

 خواندن دعا

 گروه بندی عالقمندی به  

 …

 دقیقه 

  

  تشخیصی   ارزشیابی 

 )ورودی( 

اعداد اعشاری زیر را روی            –

 محور نشان دهید 

ه  اعداد اعشاری زیر را ب          –

 صورت کسر بنویسید 

و یک    2صدم و   3کسر های           –

دهم را روی محور نشان دهید و  

 بصورت ممیز بنویسید 

دانسته های  با عالقه و بر طبق 

خود به بحث و ارایه پاسخ می  

 پردازند 

  

 …

 دقیقه 

 و   جدید   درس   معرفی 

 انگیزه   ایجاد 

دو لیوان به کالس می آوریم و ده  

 درجه تقسیم می کنیم 

مربع های ده در ده در گروه ها آماده  

 می شود 

…  انجام فعالیت ها و آماده سازی

 دقیقه 

 تدریس   ضمن   فعالیت 

  دهی   یاد   فرایند 

  گیری   یاد   و 

 . دو لیوان مندرج ده قسمتی بردارید  

آب و در یک لیوان    0/ 7در یک لیوان تا 

 . روغن بریزید  0/ 8تا 

در مرحله بعد آب را در لیوان روغن  

بریزید و ببینید روی چه عددی می  

ایستد . یک لیوان کامل پر می شود  

نشان   0/ 5و در لیوان دیگر    1یعنی  

 باشد  می  5/1شود که حاصل   داده می 

. 

پاسخگو هستند و به دست   

ورزی دقت می کنند و جمع  

دو عدد اعشاری را باتوجه به  

دست ورزی انجام می دهد و  

 به پاسخ می رسند 

 …

 دقیقه 

 

 

 

 



 دبستان   پنجم   ریاضی   اعشاری   اعداد   جمع   روزانه   درس   طرح 

 دبستان  پنجم : مقطع و  پایه      دقیقه ۳۰: تدریس مدت           اعشاری عنوان تدریس:جمع اعداد

 نفر ۲۰:تعدادفراگیران             درس   کالس : تدریس  محل     صفحه کتاب

 :روش تدریس

 روش پیش سازمان دهنده  اساس  بر

 :نوع ارزشیابی

 توصیفی 

 :نیاز وسایل مورد

 مقوای صفحه شطرنجی   متر،

 :اهداف کلی

 اعشاری جمع اعداد_  آموزش ریاضی 

 :اهداف جزئی

 .درک کند   اعشاری را جمع اعداد -۱

 .اعشاری آشنا شود جمع اعداد کاربرد با-۲



 .درک کند   اعشاری به صورت گسترده را نوشتن اعداد-۳

 .بشناسد  را اعداد محور   و  اعشاری به صورت تصویر نمایش جمع اعداد -۴

 :اهداف رفتاری

 :دانش

 .به درستی انجام دهد  های اعشاری را  جمع عدد بتواند -۱

 .به صورت گسترده بنویسد  های اعشاری را  عدد  بتواند -۲

 :نگرش 

 .عالقه نشان دهد  خود  فراگیر برای حل مسئله از-۱

 .به سخنان معلم خوب گوش دهد -۲

 :مهارت

 .نشان دهد  روی محور اعشاری را برای جمع اعداد -۱

 .اعشاری بکشد  برای جمع اعداد جدول ارزش مکانی را-۲

 .اعشاری رسم کند  برای جمع اعداد مناسب را  تصویر-۳
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