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 :�🜹�عطری افسانه��

 ستا دیگران با  ما ارتباط دنیای در گستر روح نوازش ترین ،زیبا زندگی شاد های لحظه تقسیم

 باشید گر تقسیم لحظه همین از پس

 : کسرها تقسیم دوم فصل از سوم مبحث

 تنیس ی جدید موضوع اساس براین و است داشته وجود نیز پنجم کالس در کسرها تقسیم بحث

 . کرد خواهند نگاه موضوع این به تر عمیق و نوین نگرشی با که آن ضمن

 دارند آن بر پردازشی تر پیشرفته صورتی به و

 :کسرها تقسیم به اجمالی نگاهی اما و



 

 

 کلش با را ها تقسیم انواع بخواهید ها بچه از کالس در چالشی با تا است الزم کتاب به ورود از قبل

 .کنند مرور

   قسیمت مثال که اند گرفته یاد گذشته سال ها بچه مورد راین د: صحیح عدد بر صحیح عدد تقسیم

 ... است پنجم یک در چهار ضرب همان پنج بر چهار

 

 

 

 

 تا مدهی می یک مخرج عددصحیح به سپس و نویسیم می را اول کسر:صحیح عدد بر کسر تقسیم

 مدو عامل شود می تبدیل ضرب به تقسیم عالمت و نوشته را اول عامل.بیاید در کسر صورت به

 دهیم می انجام را عملیات و شده معکوس



 

 

 

 ورزی دست با نیز و مسطح های شکل و محور کمک با کسر بر صحیح عدد تقسیم

 :بفرمایید مالحظه را مثال نمونه

 

 :کنید دوم یک بر تقسیم را محورشش کمک با   

 ... و کنند می قسمت دو به را واحد هر سپس کرده قسمت شش به را محور ابتدا ها بچه

 

 

 ینتمر محور و شکل روی از کسرها تقسیم و کسرها ضرب بین ارتباط کتاب های تمرین اولین در

 .کنند می کشف را ارتباط این موضوع گروهی بحث با ها بچه و شود می



 

 

 کشف ضرب مجهول های عامل از یکی ضرب حاصل روی از تا شود می سعی بعدی ی مرحله در

 شد خواهد تقسیم عملیات به منجر که شود

 

 متس این به آموزان دانش تا اند شده انتخاب یکسان های مخرج با کسری تقسیم سوالهای نمونه

 برهم ها صورت است کافی فقط مساوی مخرج با کسرهایی تقسیم در که شوند رهنمون سو و

 رد بزرگواران شما که هایی تمرین نمونه سپس و کتاب های تمرین با کار این و شوند تقسیم

 .بود خواهد تثبیت سرانجام و تکرار و تمرین و انجام قابل داد خواهید کالس



 

 

 

 

 :پیشنهاد چند

 یرنگ های کاغذ کاربرد چنین هم و مبحث این ورزی دست در رنگی کوئیزنر های قطعه از استفاده

 عالی کاربردی تواند می راحت بندی تقسیم و مساوی های زدن برش برای شطرنجی پشت و

 .باشد داشته

 ابزارهای تا کند کمک تواند می مدت راین د  نوشابه و معدنی آب های بطری در داری نگه

 تکاربس که شماست هنر این و باشید داشته... و الگوها و کسرها مبحث برای تری بیش آموزشی

 .بیاموزید ها بچه به کالس در را آن مانند ابزارهاو این

 



 

 

 ها خرجم که کنید اشاره هایی تقسیم به هایی مسئله طرح با ششم کالس در تقسیم بحث ادامه در

 . است آمده کتاب در چه آن مانند باشد پذیر بخش دیگری بر یکی اما نباشد هم مثل آن ی

 گروه در ها بچه به قبل سال های کتاب از را ها نمونه این کتاب به ورود از قبل باشد یادتان اما

 ایبر سپس و کنند حل را آن جبری عملیات حتی یا محور یا شکل کمک با که بخواهید و بدهید

 و کالمی ورز دست های بچه که صورتی به کالس در بندی گروه به توجه نمایند بازگو شما

 واز آموخته دیگران به را خودشان کار دسته هر چون است مهم باشند ها درگروه تصویری

 .دارند رضایتمندی احساس یادگیری

 اهمیت بدهند قرار نظر مد را مشترک مخرج ترین کوچک ها بچه که این به توجه قسمت این در

 ازنی و کند می تر راحت برایشان را کار تر کوچک عددهای با کردن کار بیاموزند باید که چرا دارد

 اه بچه توسط باید مهم این کشفیات تمام باشد یادمان ولی.نماید می کم نیز را کردن ساده به

 . است مهم ما راهنمای نقش و گیرد صورت



 

 

 

 و نیست پذیر بخش برهم هایشان مخرج که رسیم می هایی کسر تقسیم به بعدی های مبحث در

 ضرب به تقسیم تبدیل از استفاده نیز و. شود گرفته مشترک مخرج باید

 یک رد ضرب همان مثالپنج بر تقسیم که بودند یادگرفته فرایندهایی طی ها بچه پنجم کالس در

 رب تقسیم که شوند می مواجه این با امسال سوم یک در ضرب همان سه بر تقسیم یا است پنجم

 ؟ شود می چه... یا سوم دو



 

 

 

 به احتماال و کند پیدا سوال این و قبل سال های آموخته بین ای رابطه تا کوشد می آموز دانش

 با توانید می شما حاال و است دوم سه در ضرب همان سوم دو بر تقسیم که رسید خواهد نتیجه

 حتت ما که ای نتیجه نظر مورد فعالیت با کردنشان درگیر و موضوع این به اشاره و کتاب به ورود

 ستا کافی کسر دو تقسیم برای کنند عنوان خودشان و.برسند داریم یاد وسطین طرفین عنوان

 . کنیم ضرب دوم کسر معکوس در را اول کسر

 ای و ضرب انجام از قبل امکان صورت در کسرها کردن ساده کسری ضرب و تقسیم در مهم نکات از

 .باشد می تقسیم

 آموختید چه آن بر تمرینی ودرانتها



 

 

 

 :�🜹�عطری افسانه�🄷�

 یبخت ؛خوش بهروزی از  توامان های بخش  تان زندگی واحد کل بلکه زندگی از کسری گویم نمی

 .باد سرفرازی و

 .هستم گو پاسخ صب فردا بود سوالی فرمودن عطری خانم عزیزسرکار همکاران

 ��گذاشتن که وقتی و خوبشون تدریس بخاطر ایشون از فراوان تشکر با

 میدهید؟ توضیح شکل این مورد در لطفا

 دوچهارم دوچهارم قراره که داریم واحد هشتا داریم رو کسر بر صحیح عدد تقسیم جا این

 تقسیمشون دوتا دوتا و رو هرواحدی کردبم تیدیل چهارقسمت به اینکه از بعد کنیم تقسیمش

 .میاد بدست قسمت  شانزده کردیم

 ردنک فراموش کردین احساس اگه. گرفتن یاد کسرو تقسیم ورزی دست با پنجم کالس تو ها بچه

 سکال تو اولویه ساندویچ  با پارسال رو درس این ما.باشبن داشته مروری ورزی دست با میتونید

 .کردیم تدریس



 

 

 به واحد هر باید بنابراین کنیم تقسیم چهارم دو چهارم، دو میخواهیم را داریم کامل واحد هشت

 ها چهارم دو تعداد میشماریم نهایت در میکنیم مشخص آنرا چهارم دو و شود تقسیم قسمت چهار

 .را

 با تشکر از مدرس خانم افسانه عطری

 از طرف مدیر، خانم گودرزی

 


