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 .گرامی همکاران به بخیر وقت و سالم با

 .ششم ریاضی کتاب دوم فصل از مبحث آخرین با هستیم عطری خانم سرکار درخدمت

 

 :�🜹�عطری افسانه�🄷�

  زا کسری بر را ای شادمانه دنیای تا است کافی لبخندی زیستن نیک زمان ی محاسبه  در گاه

 .بزنید لبخند پس بنشاند عمرتان مانده باقی

 : کسری  دوم فصل درس آخرین

 ار مسئله حل های روش که سازی مسئله عنوان تحت داشتیم بخشی ششم در گذشته سالهای در

 ترمست کتاب های تمرین الی به ال در نوعی به ها روش این ها کتاب تغییر با کردیم می  تمرین

 .  ندارد وجود تفکیکی اما رود می پیش منوال همان به کار قدم به قدم گرچه و شد

 که شویم می مواجه تر جدید تقریبا هایی تمرین و ها مسئله با ما کسرها درس از قسمت این در

 مختلف های عملیات با فصل این قبل های درس در. است شده کار مفهومی و زیبا صورتی به

 مختلف های عملیات از ترکیبی گاه و اند شده مواجه آن با کالس در ها بچه و شدیم آشنا کسری

 مختلف های حالت شکل رسم و هندسی های سازی مدل با.  اند کرده تجربه را تر ساده صورت به

 . است مسئله حل مختلف های روش شود می اشاره جا این در  چه آن. اند کرده بررسی را



 

 

  هک هنگامی جبری؛ عبارت یا سوال صورت به چه مسئله تبدیل:ها مسئله زیر کمک با مسئله حل

 هب توجه با شده تقسیم مختلف اجزای به باید است شده تشکیل مختلف ی مولفه چندین از

 کسرهای در را کار این ی نمونه. پیوندد می هم به سرانجام و محاسبه محاسباتی های اولویت

 : شویم می مواجه آن با کتاب فعالیت اولین در و ایم دیده مسلسل



 

 

 :آموزان دانش های دانسته نیاز پیش

 یاضیر عملیات تیب تر به بایست می سطری شکل به کسرها ترکیبی های عبارت نوشتن برای

 :آید عمل به کامل دقت

 پرانتز داخل های عبارت ی محاسبه -1

  راست به چپ از بود آمده زودتر کدام هر تقسیم و ضرب ی محاسبه -2

  تفریق و جمع ی محاسبه -3

 راست به چپ از اولویت دادن؛ انجام نظر از مرتبه هم  عملیاتهای ی کلیه در است ذکر به الزم

 .شود می تعریف



 

 

 می که است هایی تمرین به بازگشت و اشاره درس این در اشاره مورد های فعالیت از دیگر یکی

 مثال بکشد چالش به را آموز دانش های داشته یاد از مختلفی های جنبه تواند

 پردازند می اعداد بندی دسته به دار نظام تفکر یک با آموزان دانش عددها سازی مرتب تمرین در

 کسرهای ی مقایسه ؛ ها آن با واحد از تر بزرگ کسرهای ی مقایسه و صحیح عددهای کردن جدا.

 نمایش یا و نصف با مقایسه یا کردن مخرج هم یا کردن صورت هم به توجه با واحد از تر کوچک

  محور با ای مقایسه

 یدها به ها  گروه در بتوانیم اگر دارد را باالیی اهمیت مطالب برد کار هنگام در ها دانسته آوری یاد 

 توانسته بدهیم بازخوردی تشویقی خوب تفکرات به خود جایگاه در و داده بها آموزان دانش های

 بلکه اشدب ریحیتش سوالی نباید تنها ها بچه دیدگاه از مسئله. باشیم یاریگرشان مسئله حل در ایم

 ندچ راهکارهای حلش راه تواند می که است ای مسئله هم ترکیبی کسر یک  مانند جبری عبارتی

 .باشد مسئله حل ی گانه

 توانید می هنرمندی نوع کدام با شما که این است برخوردار بخش این در باالیی اهمیت از چه آن

 در کسرها مبحث در چه آن گام به گام بدهید یادشان و  کرده سازی باز را ها بچه های آموخته

 .باشند داشته کاربست جدید سوالهای قالب در را اند آموخته اخیر های سال



 

 

 :کنیم می مرور را ها تمرین گام به گام مبحث این اهمیت به توجه با

 

 33 ی صفحه فعالیت

 است معلوم جدول در ها آن های اندازه که ریخته هم داخل شربت ی تهیه برای را موادی عماد

 است نظر مد چه آن. شود ریخته واحد پنجم یک گنجایش با هایی لیوان در شربت این است قرار.

 : که این

  ؟ است مقدار چه نظر مورد مواد کل

 ؟ پیمانه یا گرم ؟کیلو کنند می بیان واحدی چه با

 کنند؟ محاسبه چگونه بگویند باشد قرار اگر گرم کیلو حسب بر



 

 

 گنجایش واحد به آموز دانش ی ؟اشاره نیست مناسب پیمانه حسب بر چطور؟چرا پیمانه حسب بر

 . است مهم باشد ه کنند قانع که استداللی هر یا گرم کیلو پنجم یک ها لیوان

 یختهر گرم کیلو پنجم یک گنجایش به هایی لیوان در باید گرم کیلو برحسب مواد کل این حاال

 ؟ است کافی لیوان چند. شود

 ؟ است الزم مواد مقدار چه شربت این از لیوان صد داشتن برای بعد ی مرحله 

 به چگونه حل راه که دهید نشان کنید مراجعه کتاب به حاال ها بچه استدالل و بحث از پس

  بپرسید را ودلیل شده نوشته جبری عبارت یک صورت

 .کنند مطرح گروه در دارند پیشنهادی چه صورت این به کردن حل برای 

 ندبتوان ها بچه تا دارد اهمیت قسمت این است ازتقسیم دیگری نماد کسری خط که این به اشاره

 با و کرده تبدیل افقی به عمودی حالت از و کنند سازی باز دوباره را عبارت  ردیفی صورت به

 داشت خواهید را راهنما نقش شما مراحل تمام در. شود حل تمرین محاسباتی های اولویت کمک

 ویتتق بالعکس و جزء به کل از هایی پرسش با را آموزان دانش تفکر و کالمی قدرت کنید سعی.

 .نمایید

 است کالس در گروهی ی ها آموخته بر تمرینی پیداست اسمش از که طور همان کالس در ر کا

 ایسهمق و گروه اعضای کمک به سپس کرده حل انفرادی ابتدا را تمرین نوع این ها بچه کنید سعی

 هک شد خواهید مطمئن شما تابلو پای تمرین حل با.  شود پرداخته اشکال رفع به هم با کارها ی

 .شود می تثبیت یادگیری

 مکک تمرین برای آن زیر سفید کاغذ و تلق با شده ساخته کوچک برد وایت تابلوی از استفاده

 . است خوبی



 

 

 

 

 کتاب خود که است هایی واحد از تر بزرگ و عددصحیح کسرها سازی مرتب بعدی فعالیت در

 کتاب به ورود از قبل ها بچه به را تمرین این از ای نمونه شما کرده مطرح گام به گام را راهکارش

 باشید راهنما گام به گام توانید می کنید توجه کنند مرتب بدهید

  ؟ است شده توجه سازی مرتب در مواردی چه به

  ؟ مخلوط به واحدها از تر بزرگ تبدیل

 ؟ هم با مقایسه و صورت هم کسرهای تفکیک

 ؟ راحتی به هم به ها مخرج تبدیل قابلیت با یا مخرج هم کسرهای تفکیک

 ؟ کسرها در نصف  با مقایسه

 دراین)?دارند برابر ومخرج صورت ی وفاصله هستند واحد از تر کوچک که یی کسرها بررسی

 (باشد داشته تر بزرگ ارقام که است تر بزرگ کسری صورت

 رکس صورت دراین)?است یکسان شان ومخرج صورت فاصله که واحد از تر بزرگ کسرهای بررسی

 (است تر کوچک تر بزرگ ارقام با



 

 

 

 ؟ صحیح عدد دو بین کسرها کردن پیدا

 دبازخور و اند کرده بررسی ها گروه در و بوده مهم برایشان ها مورد کدام جزئیات به توجه ببینید

 داشته ربط  باال های موضوع از کدام هر تواندبه می که دست این از هایی تمرین نمونه بدهید

 دارند ها  بچه اصل در کار این با بدهید قرار اختیارشان در منزل تمرینی کارهای عنوان به باشد

 .کنند می حل و کرده کوچک گام به گام را بوده سخت اول نگاه در نظرشان به که ای مسئله

 کنید مرور هم با را تمرین و شوید وارد کتاب به حاال



 

 

 



 

 

 از مسئله حل به آموزان دانش دادن توجه نظر مورد رویکرد بعدی کالس در کار و فعالیت در

 بریج عبارات نوشتن بدون حتی ساده هایی شکل رسم با گاه بتوانند که است شکل رسم دیدگاه

 . کنند پیدا دست سوالها پاسخ به

 را آن تری پیشرفته صورت به ششم در و اند داشته ها تمرین در نیز گذشته های سال که کاری

 .کرد خواهند دنبال



 

 

 



 

 

 : انتها در اما و

 ابکت در که است هایی نکته خوانی باز و نویسی باز خواندن فرهنگ و نوشتن فرهنگ های عنوان

 . ستا شده یادگرفته ریاضی مباحث نمودن گفتاری و کردن مکتوب بر وتقویتی اند گرفته فرا

 در دور عنوان با اغلب هم ها معلم ما که جدیدی موضوع به آموزان دانش توجه خواندن فرهنگ در

 آموزش و عنوان با نه آموزان دانش تا است شده کنیم می هایی اشاره آن به نزدیک در نزدیک دور

 دیلبت افقی به عمودی حالت از را توانندعبارت می که براین استدالل و درست خواندن با بلکه ما

 خودشان کنند استفاده دوم کسر معکوس در ضرب از کسر دو کردن تقسیم جای به و کرده

 و دور در دور باضرب چگونه راه کردن طوالنی جای به که برسند مسئله این کشف به بتوانند

 .برسند جواب به تر سریع درنزدیک نزدیک



 

 

 

 

 



 

 

 ��شما همراهی از سپاس��بختی خوش مدار بر زندگیتان فصل هر انتهای

 با تشکر از خانم عطری

 از طرف مدیر خانم گودرزی
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