ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺩﺍ
ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺷﺷﻡ

ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ :ﻋﺩﺩ ﻫﺎی ﺍﻋﺷﺎﺭی

ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ  :ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ) ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۶ﺍﻟﯽ ( ۳۹

ﻫﺩﻑ ﻫﺎ :
 ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺩﺭک ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﻋﺩﺩی ) ﺑﻪ ﺟﺯ ﻋﺩﺩ ﺻﻔﺭ ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
 ﺩﺭک ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﻋﺩﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽﺷﻭﺩ.
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ :
-

ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﻭ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺁﻥ ﺭﻭی ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ
ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻱک ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻛﺳﺭ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻱک ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺫﻫﻥی
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﺣﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﭘﻳﺭﺍﻣﻭﻥی

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺷﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ :
 – – ۱ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺭﻭی ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺁﺷﻧﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ  ) .ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
 -۲ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﺣﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺎی ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ) ﻭﺍﺣﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩی ( ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻧﺩ .
 -۳ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺷﺷﻡ ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﻭ ﺗﻔﺭﻳﻕ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺣﻭﺭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ) .ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ (
 – ۴ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺷﺷﻡ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ  ) .ﺩﺭﺱ ﺳﻭﻡ ﺍﺯ ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ (
 -۵ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ ی ﺷﺷﻡ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﮐﺳﺭی ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺣﻭﺭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ  ،ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧﻭﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ
ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻧﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺩ ) .ﺩﺭﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻓﺻﻝ ﺍﻭﻝ (

ﻧﮑﺗﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی  ) ۳۶ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ (
۱
۲
۳
۴
۵
۶

 ﻭﺍﺣﺩ ﭼﻳﺯی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ؛ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ  ،ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺎیﻣﻧﺎﺳﺏ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻳﻡ .
 ﺩﺭ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺭﺍﺑﺭ  ۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ ۰/ ۲۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ . ﺩﺭ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺭﺍﺑﺭ  ۱۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ  ۲ / ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ . ﺩﺭ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩﺑﺭﺍﺑﺭ ۱۰۰ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ  ۲۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ . ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ی  ۳ﻣﺣﻭﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ  ،ﺑﻪ ﺣﺭﮐﺕ ﻣﻣﻳﺯ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻭﺍﺏ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ) ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ( ﺗﻭﺟﻪﮐﻧﻧﺩ  ).ﺭﻭﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺭی ( ﻭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ی ﺑﻳﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺷﻑ ﮐﻧﻧﺩ .
 -ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻫﺩﻑ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
 - ۱ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ
 - ۲ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی ) ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی (۳۶
 - ۱ﮐﻼﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎی  ۳ﻧﻔﺭی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻳﺩ .
 - ۲ﺍﺯ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻭﺍﺭ ﮐﺎﻏﺫی ﺑﻪ ﻁﻭﻝ  ۴ / ۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗﺭ ﺗﻬﻳﻪ ﮐﻧﻧﺩ  ) .ﺩﺳﺕ ﻭﺭﺯ (
 - ۳ﻭﺍﺣﺩ ﻧﻭﺍﺭ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ  ۱ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ ۰/۲۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻧﺩ  ۱ ) .ﻗﺳﻣﺕ  ۰/ ۲۵ﺗﺎﻳﯽ(
 - ۴ﻭﺍﺣﺩ ﻧﻭﺍﺭﺩﻭﻡ ﺭﺍ  ۱۰ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ  ۲/ ۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻧﺩ  ۱۸ ) .ﻗﺳﻣﺕ  ۲/ ۵ﺗﺎﻳﯽ(
 - ۵ﻭﺍﺣﺩ ﻧﻭﺍﺭﺳﻭﻡ ﺭﺍ ۱۰۰ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻫﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺳﻣﺕ  ۲۵ﺗﺎﻳﯽ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻧﺩ  ۱۸ ) .ﻗﺳﻣﺕ  ۲۵ﺗﺎﻳﯽ (
 - ۶ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ی  ۳ﻧﻭﺍﺭﺗﺎ ﺷﺩﻩ  ،ﺑﻪ ﺣﺭﮐﺕ ﻣﻣﻳﺯ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻭﺍﺏ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ) ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ( ﺗﻭﺟﻪ
ﮐﻧﻧﺩ  ).ﺭﻭﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺭی (
 - ۷ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ) ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ( ﺭﺍ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﮐﻧﻧﺩ  ) .ﺗﺻﻭﻳﺭی (
 - ۸ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ،ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ) ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ( ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﻫﻧﺩ ) .ﮐﻼﻣﯽ (
 - ۹ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﮐﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺍﺳﺗﺩﻻﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺭﺩ .

ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶

۴/۵

۵

۴

۳

۲

۴۰

۳۰

۲۰

۱

0 ۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۷۵

۴/ ۵ ÷ ۰/ ۲۵ = ۱۸

۵۰

۴۵

۵ ۷/۵ ۱۰

۲/۵

0

۴۵ ÷ ۲ / ۵ = ۱۸

۱۸

۴۵۰

۴۰۰

۳۰۰

۵۰ ۷۵ ۱۰ ۰

۲۰۰

۲۵

0

۴۵۰ ÷ ۲۵ = ۱۸
ﻧﺗﻳﺟﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ی ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ )  ( ۱۸ﻭ ﻋﺩﺩ ﻫﺎی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ :
ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

۴/ ۵ ÷ ۰/ ۲۵ = ۱۸
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ

)  (۰/ ۲۵ × ۱۰ = ۲/ ۵؛ )( ۴/ ۵ × ۱۰= ۴۵

ﭘﺱ

۴۵ ÷ ۲/ ۵ = ۱۸

)  (۰/ ۲۵ × ۱۰۰ = ۲ ۵؛ )( ۴/ ۵ × ۱۰۰= ۴۵۰

ﭘﺱ

۴۵ ÷ ۲/ ۵ = ۱۸

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﻫﺩﻑ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶

ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی )  ۱۰ﻳﺎ  ( ۱۰۰ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ
ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ )  ۱۰ﻳﺎ  ( ۱۰۰ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

۳×۱۰۰=۳۰۰

۷×۱۰۰=۷۰۰

۳۰۰
۲

۷۰۰
-۶۰۰
۱۰۰

۱×۱۰۰ =۱۰۰

۳×۱۰=۳۰

۳۰
۲

۷۰
-۶۰
۱۰

۷×۱۰=۷۰

۳
۲

۷
-۶
۱

۱×۱۰ =۱۰

ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻭﻝ :
ﻣﻘﺳﻭﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۷ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۳ﺍﺳﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ  ۲ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۱ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﻭﻡ:
ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺭﺍﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ .
ﻣﻘﺳﻭﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۷۰ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۳۰ﺍﺳﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ  ۲ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ۱۰ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺭ ﺩﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺍﺳﺕ .
ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺳﻭﻡ:
ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۱۰۰ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺭﺍﺗﺷﮑﻳﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ .
ﻣﻘﺳﻭﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ  ۷۰۰ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺭﺍﺑﺭ  ۳۰۰ﺍﺳﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ  ۲ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ ۱۰۰ﻣﯽ
ﺷﻭﺩ .
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۱۰۰ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺭ ﺩﻭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺍﺳﺕ .
ﻧﺗﻳﺟﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ی ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺩﺩ ﻫﺎی ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻳﻡ ﮐﻪ :
ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی)  ۱۰ﻳﺎ ۱۰۰ﻳﺎ  ( .....ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ
ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ  .ﺍﻣﺎ  ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ )  ۱۰ﻳﺎ ۱۰۰ﻳﺎ  ( .....ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﻫﺩﻑ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ) ﻫﺭ ﻋﺩﺩ ﺑﻪ ﺟﺯ ﺻﻔﺭ ( ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی
ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .
ﺷﺭﺡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۶ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
 ۱۰ﻳﺎ  ۱۰۰ﺩﺭ  ۵ﻳﺎ  ۷ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ  ،ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ  ،ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ی ﺟﻭﺍﺏ ﻫﺎ ) ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ( ﻭ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ ﮐﻪ:
ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ) ﻫﺭ ﻋﺩﺩ ﺑﻪ ﺟﺯ ﺻﻔﺭ ( ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی
ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۴ﺻﻔﺣﻪ ی  ) ۳۶ﻫﺩﻑ  :ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﺩﺩﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﻌﯽ (
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺷﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ :
۱
۲
۳
۴

 ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺭﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﺁﺷﻧﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ . ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺩﺭ  ۱۰ﻳﺎ  ۱۰۰ﻳﺎ  ....ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺑﺭﻧﺩ . ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺩﺭ  ۱۰ﻳﺎ  ۱۰۰ﻳﺎ  ....ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻧﺩ ﻣﻣﻳﺯ ﻋﺩﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ی ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺻﻔﺭﻫﺎی  ۱۰ﻳﺎ ۱۰۰ﻳﺎ  ....ﺑﻪ ﺟﻠﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .
 ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻧﮑﺗﻪ ی ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۴ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ :
 ۳/۷۵ ÷ ۱/۲ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻳﻡ .
 - ۱ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ
 - ۲ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ی ﺁﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺑﺎﺷﺩ  ،ﺁﺷﻧﺎ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﭘﺱ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺁﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﻧﻳﺳﺕ ؛ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﻧﻳﻡ .
 - ۳ﭼﻭﻥ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺑﺭﻳﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ .

 - ۴ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ
ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ؛ ﭘﺱ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺳﻳﻡ  ،ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ .
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۴ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۶
ﭼﻭﻥ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ  ،ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ
ﺭﺍ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ .

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی  )۳۷ﻫﺩﻑ  :ﺣﺫﻑ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ (
ﺳﺋﻭﺍﻝ  :ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ  ،ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﻭ ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧﺩﻩ ی ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺑﻧﻭﻳﺳﻳﺩ .
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÷ ۱۰۰

۸۰

۴۵۰

۸

۴۵

۵

۴۰
۰۵

۵۰

÷ ۱۰

ﻧﺗﻳﺟﻪ ی ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی : ۳۷
ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺟﻭﺍﺏ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﺻﻠﯽ :
 - ۱ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﭘﺱ
ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﻫﺭ ﺩﻭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .
 - ۲ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﭘﺱ ﺑﺭﺍی
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﻧﻳﻡ .

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ  ۱ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺻﻔﺣﻪ ی  )۳۷ﻫﺩﻑ  :ﺣﺫﻑ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻭ ﭘﻳﺷﺭﻭی ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭ (
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﺩﺭﮐﻼﺱ ﺻﻔﺣﻪ ی

 ، ۳۴ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۶ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﮐﻼﺱ

ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۷ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺟﻭﺍﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ .

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ  ۲ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺻﻔﺣﻪ ی  )۳۷ﻫﺩﻑ  :ﺣﺫﻑ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻭ ﭘﻳﺷﺭﻭی ﺩﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭ (
 ، ۳۴ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۶ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﮐﻼﺱ

ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﺩﺭﮐﻼﺱ ﺻﻔﺣﻪ ی

ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۷ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺟﻭﺍﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ .
ﭘﻳﺷﺭﻭی ﺩﺭ
ﺗﻘﺳﻳﻡ

۱۴

۲۵۷ / ۲ ۰
- ۱۴

۱۸/۳۷

۱۱۷

۱/۴

۲۵/۷۲

۱۸/۳۷
۰/۰۰۲

-۱۱۲
۲

۰ ۰۵

۲

۴

۰ ۰

۱

-

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ
=  ÷ ۱۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩﻩ

ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ :

۹ ۸

-

× ۱۰

۰ ۲

۰

۰/۰۲

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی  ) ۳۸ﻫﺩﻑ  :ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی (
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺷﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ :
 - ۱ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی ﺁﺷﻧﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ .
 - ۲ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺳﺭﺭﺍ ﺑﻧﻭﻳﺳﻧﺩ.
ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ﻭ .......ﮐﺳﺭﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﻧﻭﻳﺳﻧﺩ.

ﻗﺳﻣﺕ ﺩﻭﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی  ) ۳۸ﻫﺩﻑ  :ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی (
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺷﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ :
 - ۱ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی ﺁﺷﻧﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ .
 - ۲ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺳﺭﺭﺍ ﺑﻧﻭﻳﺳﻧﺩ.

ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ  ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ﻭ .......ﮐﺳﺭﻫﺎی

ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ
ﻣﺳﺎﻭی ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩ .

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۸
ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﮐﻼﺱ ﺷﺷﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻧﺩ :
 - ۱ﺍﮔﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻋﺩﺩی ﺿﺭﺏ ﮐﻧﻳﻡ  ،ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﺳﻣﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭی ﺍﻳﺟﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ .
 - ۲ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺩﺭ  ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰ﻭ ، .......ﮐﺳﺭﻫﺎی ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ
ﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ .
۱۸

 - ۳ﻫﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻧﻭﺷﺕ  ).ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺻﻔﺣﻪ ی
ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
ﺳﺋﻭﺍﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی  : ۳۸ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺳﺎﻭی ﻫﺎی ﺯﻳﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺩﻫﻳﺩ ؟
ﻋﺩﺩ
ﻁﺑﻳﻌﯽ

ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ  :ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺩﺭ ۱۰

ﻋﺩﺩ
ﺍﻋﺷﺎﺭی

× ۱۰

= ۲ / ۷ ÷ ۳/ ۱

=۲۷ ÷ ۳۱

ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ  :ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی ) ﺑﺎﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﮐﺳﺭ ﺩﺭ ( ۱۰
2

7

1

ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی :۳۸

3

=

2/7

=۲/۷÷۳/۱

3/1

 - ۱ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ  ،ﻫﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ
2/7

ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻧﻭﺷﺕ .

3/1

=۲/۷÷۳/۱

 - ۲ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﺍﻳﻥ ﮐﺳﺭ ﻳﮏ ﺭﻗﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺿﺭﺏ ﮐﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﮐﺳﺭ ﺩﺭ  ۱۰ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﮐﺳﺭ
ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩ  ،ﺑﻪ ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﮐﺳﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﻧﺑﺎﺷﺩ .

7

1

2

3

=

2/7
3/1

 - ۳ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ  ،ﻫﺭ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻫﺭ ﮐﺳﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺻﻭﺭﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻧﻭﺷﺕ .

7

= ۲۷ ÷ ۳۱

1

2

3

ﻳﺎ

=۲/۷÷۳/۱

2/7
3/1

 - ۴ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺭﺍﺑﻁﻪ ی ﺯﻳﺭ ﺭﺍﻧﻭﺷﺕ :

7

= ۲۷ ÷ ۳۱

1

2

3

=

2/7
3/1

=۲/۷÷۳/۱

 - ۵ﺑﺭﺍی ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻻ ﻋﻣﻝ ﮐﻧﻳﻡ ﻳﻌﻧﯽ  – ۱ﺑﺎ ﺿﺭﺏ
ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻋﺩﺩ ﻳﺎ  - ۲ﺑﺎ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﻣﺧﺭﺟﺵ ) ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ( ﻋﺩﺩ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﻧﺑﺎﺷﺩ .

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۸
) ﻫﺩﻑ  :ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﺯﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭ ﻭﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی (
ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۸ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :
 - ۱ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭ ) ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
 - ۲ﻧﻭﺷﺗﻥ ﮐﺳﺭ ﻣﺳﺎﻭی ﺑﺎ ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ) ﺻﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﺧﺭﺝ ﮐﺳﺭ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ  ۱۰ﺿﺭﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ( .
 - ۳ﺳﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﺳﺭ ﻭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ی ﭘﺎﺳﺦ
=۸

ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ :
ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ۴ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۸

2

7

9

=

7/2

0/9

=

۷/۲ ÷ ۰/۹

) ﻫﺩﻑ  :ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﺯﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻋﺷﺎﺭ ﻣﻘﺳﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭﻭ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﺳﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﺳﻳﻡ (
ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۸ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :
 - ۱ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﮐﺳﺭ ) ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
 - ۲ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﺳﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﺳﻳﻡ ) ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
 - ۳ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺩﻭ ﮐﺳﺭ ﺑﻪ ﺿﺭﺏ ﺩﻭ ﮐﺳﺭ ) ﺻﻔﺣﻪ ی  ۱۸ﮐﺗﺎﺏ ﺷﺷﻡ (
 - ۴ﺳﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﺳﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ی ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ
۱

۸

۸

0

=

1

9

2

×

0

7

=

01

9

1

2

÷

0

7 2
1 0 7
9 =1
1 0

=

۷/۲ ÷ ۰/۹

ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۸
ﺳﺋﻭﺍﻝ  :ﺣﺎﺻﻝ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ .
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﻳﻥ ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺹ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ﻭ  ۴ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ
ﺑﺎﻻ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ .
ﻧﮑﺗﻪ  :ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ  ۳ ، ۲ﻭ  ۴ﺻﻔﺣﻪ ی  ۳۸ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺷﻭﺩ .

ﺗﻣﺭﻳﻥ  ۱ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۹
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی :

× ۱۰
? = ۳۵۶ ÷ ۸/۹

۳۵۶۰ ÷ ۸۹ = ۴۰

ﭘﺱ ﺍﺯ  ۴۰ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺣﻭﺽ ﺍﺯ ﺁﺏ ﭘﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﺗﻣﺭﻳﻥ  ۲ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۹
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی :
۱۰۰ × ۰/۵۶ = ۵۶

ﭼﺭﺥ ﮐﻭﭼﮏ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺩﻗﻳﻘﻪ  ۵۶ﻣﺗﺭ ﻁﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .
ﻫﺭ ﺩﻭ ﭼﺭﺥ ﻣﺳﺎﻓﺗﯽ ﻣﺳﺎﻭی ﺭﺍ ﻁﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ؛ ﭘﺱ :
ﭼﺭﺥ ﺑﺯﺭگ ﻧﻳﺯ ﺩﺭﻫﺭ ﺩﻗﻳﻘﻪ  ۵۶ﻣﺗﺭ ﻁﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ؛ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ :
ﭼﺭﺥ ﺑﺯﺭگ  ۴۰ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺩ.

ﺗﻣﺭﻳﻥ  ۳ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۹

× ۱۰
۵۶۰ ÷ ۱۴ = ۴۰

? = ۵۶ ÷ ۱/۴

ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی :

۱۵۵۷۵ × ۰/۱۳ = ۲۰۲۴/۷۵

 ۲۰۲۴/۷۵ﺳﯽ ﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺭﺍی ﻭﺍﮐﺳﻥ ﺯﺩﻥ ﮔﻭﺳﻔﻧﺩﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ .
× ۱۰۰
? = ۲۰۲۴/۷۵ ÷ ۰/۶۵

۲۰۲۴۷۵ ÷ ۶۵ = ۳۱۱۵
 ۳۱۱۵ﺷﻳﺷﻪ ﺑﺭﺍی ﻭﺍﮐﺳﻥ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻭﺳﻔﻧﺩﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ .

ﺗﻣﺭﻳﻥ  ۴ﺻﻔﺣﻪ ی ۳۹
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩی :
ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻭﺍﺣﺩ  :ﮐﻳﻠﻭﮔﺭﻡ ﺑﻪ ﮔﺭﻡ ) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﺭ ﮐﻳﻠﻭﮔﺭﻡ ﺑﺭﺍﺑﺭ  ۱۰۰۰ﮔﺭﻡ ﺍﺳﺕ ( .
۱۳/۹۴ × ۱۰۰۰ = ۱۳۹۴۰

ﻣﺣﺻﻭﻝ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  ۱۳۹۴۰ﮔﺭﻡ ﺍﺳﺕ .
× ۱۰
۱۳۹۴۰۰ ÷ ۳۲۸ = ۴۲۵

? = ۱۳۹۴۰ ÷ ۳۲/۸

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻗﻁﻌﺎﺕ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯ  ۴۲۵ﻗﻁﻌﻪ ﺍﺳﺕ .

ﺗﻣﺭﻳﻥ  ۵ﺻﻔﺣﻪ ی  ) ۳۹ﻫﺩﻑ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺫﻫﻧﯽ (
ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺫﻫﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻭﺭﺕ ﺫﻫﻧﯽ ﺑﻳﺎﻥ ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ  .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺙ ﺗﻘﻭﻳﺕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺫﻫﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻗﺩﺭﺕ ﺗﺧﻣﻳﻥ ﺯﺩﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﯽ
)ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻋﺷﺎﺭی ( ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

