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Học sinh sẽ có thể...

Số và Các Phép Toán- Phân số

 dùng các mô hình để chia một số nguyên cho một phân số đơn vị và chia một phân số đơn vị cho
một số nguyên.

 dùng quan hệ giữa phép nhân và phép chia với các phân số đơn vị để giải thích các mô hình.
 tạo những bài toán ngoài đời thật có liên quan đến phép chia với các phân số đơn vị (một phân số
với một tử số là 1).

 hiểu một phân số như là phép chia của tử số cho mẫu số.
 giải những bài toán đố có liên quan đến phép chia các số nguyên đưa đến các đáp số dưới hình

Đo Lường
và Dữ
Liệu

Số và Các Phép
Toán trong Hệ
Cơ Số Mười

thức các phân số.

 nhân và chia một số thập phân với một số nguyên.
 nhân và chia một số thập phân với một số thập phân dùng nhiều chiến lược khác nhau.

 biểu diễn và giải thích dữ kiện đo lường (nửa, phần tư, phần tám của một đơn vị) dùng đồ thị trên
trục số.
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Đó là...

Trong môn toán, học sinh sẽ…

cởi mở và đáp ứng đối  nhận biết các bài toán chia với các số nguyên và phân số có thể được biểu diễn
với những ý kiến và
bằng nhiều cách như thế nào.
chiến lược mới và đa  giải thích với chi tiết xem chia các phân số có thể được mô hình hóa như thế
dạng và chuyển dịch
nào dùng một trục số hay mô hình diện tích.
dễ dàng giữa những ý
tưởng và chiến lược
này.
làm việc có hiệu quả
và tôn trọng nhau để
đạt đến mục tiêu của
nhóm.

 chia sẽ ý kiến và lắng nghe ý kiến người khác để giúp làm sáng tỏ sự hiểu biết
của cả nhóm về toán nhân và toán chia các số thập phân.
 chia sẽ ý kiến về những cách khác nhau để trình bày các bài toán chia của các
phân số.
 cùng làm việc để giải quyết những bài toán đố liên quan đến đo lường.

Do các giáo viên MCPS thiết lập tại Hội Nghị C 2.0 Summit 2014
Do Language Assistance Services Unit • Division of ESOL/Bilingual Programs • Office of Curriculum and Instructional Programs dịch

Bản Tin Toán Súc Tích Lớp Năm
Kỳ Chấm Điểm Thứ 1, Phần 2

Kinh Nghiệm Học Tập Theo Chủ Đề Đo Lường (MT)
MT

 dùng các mô hình để chia một số nguyên cho một phân số đơn vị
Số và Các Phép Toán - Phân số

và chia một phân số đơn vị cho một số nguyên.
Thí dụ: Dr. Smith thu xếp 2 tiếng đồng hồ cho các cuộc hẹn với
nha sĩ vào ngày thứ Sáu.
Mỗi cuộc hẹn kéo dài một tiếng đồng hồ. Có bao
nhiêu cuộc hẹn có thể xếp vào ngày thứ Sáu?
Khối mẫu nhỏ là

của khối mẫu lớn. Có bao

nhiêu phần ba cho vào vừa đúng 2 khối mẫu?

2

= 6 vì 2 tiếng đồng hồ được chia ra bằng những nhóm

Số và Các Phép Toán
trong Hệ Cơ Số Mười

bằng nhau, mỗi nhóm là của một tiếng đồng hồ.

 dùng một mô hình diện tích để xác định kết quả của hai số thập
phân (cả hai thừa số đều nhỏ hơn 1.00).

 giải thích và giải các bài toán đố liên quan đến phép chia các số
nguyên và phân số
Thí dụ:
o Một gia đình có phần bánh ngọt còn dư lại. Có 8 người trong
gia đình mà sẽ chia sẻ phần bánh còn lại một cách công bằng.
Như vậy mỗi người sẽ có bao nhiêu phần bánh?
o Một học sinh phải đọc 8 chương của một quyển sách. Em đọc
của một chương mỗi đêm. Sẽ mất bao nhiêu đêm để em đọc
8 chương?
o Đặt phù hợp mỗi bài toán đố với phương trình thích hợp và
giải.
8
=
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 dùng chiến lược giá trị theo vị trí để chia một số thập phân cho một
số thập phân hay số nguyên.
Thí dụ: Cắt một sợi dây hay len dài 2.4 mét thành 3 phần bằng nhau.
Hai và bốn phần mười tương đương với hai mươi bốn phần mười.
Hai mươi bốn phần mười chia ra thành 3 nhóm bằng nhau sẽ cho 8
phần mười trong mỗi nhóm.

 dùng đồ thị theo trục số (mà cho thấy sự thường xuyên của dữ
Đo Lường và Dữ Liệu

Tại nhà, con quý vị có thể...

Tại trường, con quý vị sẽ...

kiện trên đường số) để giải thích dữ kiện đo lường.
Thí dụ:

 trình bày dữ kiện trên một đồ thị trên trục số.
Thí dụ: Phỏng vấn bạn và các thành viên gia đình để tìm hiểu về cỡ
giầy của họ. Dùng dữ kiện để tạo một đồ thị trên trục số.
Những câu hỏi để thảo luận:
o Sự hiểu biết về thước kẻ, phân số, và trục số giúp em tạo một đồ
thị trên trục số như thế nào?
o Sự khác biệt giữa cỡ giầy nhỏ nhất và lớn nhất ra sao?
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