
 

mathink.ir 

 زهره پندی تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:

 

 .............................................تاریخ:                           ........................................          نام و نام خانوادگی: 

 ۸ ÷ ۲= ۴نوشتیم: کردیم آن را این طور میمی ۲را تقسیم بر  ۸دوست خوبم، وقتی  

 ۹ ÷ ۲=  ۵/۴توانیم آن را این طور بنویسیم: کنیم هم میمی ۲را تقسیم بر  ۹وقتی 

 ها را حساب کنیم! خواهیم که خردهاما! گاهی نمی

کدام  توانیم به هرکنیم، نمیتقسیم میر مساوی به طوتا توپ را بین دو نفر  ۹مثال وقتی 

ی ماندهمانده، باقیتوپِ باقی ۱است و  ۴توپ بدهیم! در این حالت جواب تقسیم  ۵/۴

 کنیم:ی تقسیم از این نماد استفاده میماندهبرای نوشتن جواب تقسیم و باقیتقسیم است. 

 هر تقسیم را پیدا کن و بنویس.  یماندهو باقی بدون خردهجواب 

 

 

 

   

   

   

۲        ۹  

۴   جواب تقسیم:  

۱   مانده:باقی  

۶        ۱۹  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۵        ۱۷  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۴        ۱۵  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۳         ۳۶  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۷        ۳۵  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۸        ۲۴  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۲۱       ۷۲  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

۴        ۶۴  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی

  ۹        ۴  

      جواب تقسیم:

      مانده:باقی



 

mathink.ir 

 زهره پندی تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:

 

 .............................................تاریخ:                           ........................................          نام و نام خانوادگی: 

 

 کنیم:ی آن از این نماد استفاده میماندهتقسیم و باقیی بدون خردهبرای نوشتن جواب 

مانده تقسیم سمت چپ، جواب بدون در هر سطر، با توجه به جواب بدون خرده و باقی

 های دیگر را پیدا کن و بنویس. تقسیم یماندهو باقی خرده

 

 

   

   

   

 

۲        ۱۲۵  

۶۲   تقسیم:جواب   

۱   مانده:باقی  

۴        ۱۵۵  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۴        ۱۵۴  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۴        ۱۵۳  

   ۳۸  جواب تقسیم:

  ۱   مانده:باقی

۲        ۱۵۵  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۲        ۱۵۴  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۲        ۱۵۳  

   ۷۶  جواب تقسیم:

  ۱   مانده:باقی

۵        ۱۵۵  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۵        ۱۵۴  

        جواب تقسیم:

       مانده:باقی

۵        ۱۵۳  

   ۰۳  جواب تقسیم:

  ۳   مانده:باقی
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 زهره پندی تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:

 

 .............................................تاریخ:                           ........................................          نام و نام خانوادگی: 

 

ایم، طوری که تقسیم ایم، از عددهای نزدیک به هر کدام از دو عدد تقسیم استفاده کردهها را تخمین زدهدر مثال زیر، حاصل تقسیم

 تر شود. برایمان ساده

 های بعدی را تخمین بزن!با همین روش، جواب هر یک از تقسیم

 کنید.  گفتگوهایتان با هم راه حل ممکن است دوستانت پاسخ را طور دیگری تخمین زده باشند، درباره

 

 تقسیم اصلی تقسیم پیشنهادی برای تخمین زدن جواب تقسیم اصلی

  

  

  

  

 

۲۵        ۰۱۵          

۱۴۲ ۶   جواب تقسیم:  

۲۳        ۱۴۲  

۶      تقسیم: تخمینی جواب  

 

      جواب تقسیم:

۶۹        ۳۵۶  

         تقسیم: تخمینی جواب

 

      جواب تقسیم:

۱۶        ۰۳۳  

         تقسیم: تخمینی جواب

 

      جواب تقسیم:

۱۷        ۸۵۴  

         تقسیم: تخمینی جواب
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 زهره پندی تنظیم کننده:

 ;Elementary and middle school mathematics, Teaching developmentally منبع:
John A. Van De Walle, Karen S. Karp, Jennifer M. Bay-Williams   

 

 .............................................تاریخ:                           ........................................          نام و نام خانوادگی: 

 

 

ه ی آن از این نماد استفادماندهتقسیم و باقیی دانی که برای نوشتن جواب بدون خردهمی

 کنیم:می

 البته خب همیشه هم به این سادگی نیست! 

 ی تقسیم زیر را پیدا کنیم. ماندهو باقی خواهیم جوابِ بدون خردهمی

چند تا پیشنهاد برای شروع داده شده است. دو تا از این پیشنهادها را انتخاب کن و دو تا 

 تن پاسخ پیدا کن راه حل برای یاف

 هایت را برای دوستانت بگو.راه حل

 

 

 

 :هایتیکی از راه حل

 
 
 

 :دیگرتراه حل 

  

 

 شروع از: اتی برایپیشنهاد

۸۰  =۱۰ × ۸ 

۵۰  =۸ ÷ ۴۰۰ 

۴۸۰  =۶۰ × ۸ 

۷۰  =۸ ÷ ۵۶۰ 

 

 

۲        ۹  

۴   جواب تقسیم:  

۱   مانده:باقی  

۸         ۵۲۴  

             جواب تقسیم:

       مانده:باقی
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 زهره پندی تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:

 

 .............................................تاریخ:                           ........................................          نام و نام خانوادگی: 

 

ه ی آن از این نماد استفادماندهتقسیم و باقیی بدون خردهدانی که برای نوشتن جواب می

 کنیم:می

 به این سادگی نیست!  ی تقسیمپیدا کردن جواب و باقیماندهالبته خب همیشه 

ها مانده تقسیم زیر را پیدا کنیم. از کدام کارتو باقی بدون خردهجواِب خواهیم می

 رای دوستانت بگو. ببنویس و ات را استفاده می کنی؟ مسیر فکری

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

۲        ۹  

۴   جواب تقسیم:  

۱   مانده:باقی  

۴۳۴   =۷ × ۶۲ 

۳۷۲   =۶ × ۶۲ ۶۲        ۰۰۰۴  

             جواب تقسیم:

       مانده:باقی
۱۲۴   =۲ × ۶۲ 

۶۲   =۱ × ۶۲ 

۵۵۸  =۹ × ۶۲ 

۴۹۶   =۸ × ۶۲ 

۳۱۰   =۵ × ۶۲ 

۲۴۸   =۴ × ۶۲ 

۱۸۶   =۳ × ۶۲ 


