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 رهاکس ضرب تا یادگرفته او دارد آشنایی کسرها ضرب با قبل های سال از ششم کالس آموز دانش

 کلش به را کسر در ،کسر صحیح عدد در ؛کسر کسر در صحیح عدد ؛ضرب ببیند جمع صورت به را

 صورت به نیز و محور ؛روی ها حجم با هم مسطح های شکل با هم و کند تمرین مختلف های

 .بدهد نمایش را ها آن جبری های عبارت

 

 رفته اشاره که است هایی مسئله خواندن با شروعش شود می مواجه  آن با ششم پایه در چه آن

 یادآوری فعالیت قسمت اولین انتهای در و.آید می دست به کسرها ضرب با حاصلش که است

 یباال های حیطه به رسیدن این که کند سازی مساله بتواند گذشته سنوات مثل باید ها ضرب

 که دهد نشان تواند می مساله ساخت روی کار و مساله مفهوم درک با که طوری است آموزش

 . است داشته  عالی دریافتی



 

 

 

 طور هر شما دارد باالیی اهمیت موضوع این روی تمرین و شده ساخته سوالهای نوع به معلم توجه

 به آموزان دانش درسی های گروه در را  سوالها توانید می ز با باشد آموز دانش کرد عمل که هم

 ندا نتوانسته که باشید هایی بچه راهنمای نیز و کرده تشویق را خوب سوالهای و بگذارید بحث

 .کنند سازی مساله

 کمی آموزش در را شما ؛راه کتاب در تمرین یک صرف به فقط سازی مساله ی مرحله از گذر

 .کند می سخت



 

 

 



 

 

 



 

 

 با ،کار شکل با ها ضرب رسم صورت به کالس در ها بچه با توانید می امسال کسرها ضرب در

 یوسع باشید داشته هایی تمرین  نیز محور و رنگی کاغذهای و کوییزنر های ،قطعه لگو ابزارهای

 .شود بازسازی برایشان دوباره پنجم سال مفاهیم کنید

 



 

 

 

 

 رتصو کردن ساده به باید کنند می برخورد کسرها ضرب محاسبات با ها بچه وقتی کتاب این در

 ساده اولیه مراحل در بدانند و باشد تر راحت برایشان محاسبات تا شوند هدایت کسرها مخرج و

 .است جبری محاسبات شدن روان به بزرگی کمک کردن

 ارک به نیز کردن معکوس عنوان و است شده توجه کسرها معکوس به ششم کتاب های فعالیت در

 در نیز و ضرب از قبل کسر کردن ساده به دادن توجه و آن معکوس در کسر ضرب با سپس و رفته



 

 

 هدایت مسئله این به را ها بچه مفهومی و مرحله به مرحله صورت به شکل رسم با بعدی مراحل

 کسر خواه شود می حاصل یک عدد آن معکوس در کسر ضرب با یابند در خودشان که کند می

 . واحد از تر بزرگ یا باشد واحد از تر کوچک

 را ضرب این ها شکل رسم  و مناسب ورزی دست با باید ها بچه: درکسر صحیح عددهای ضرب در

 عامل ر د صحیح عدد ضرب در عددصحیح ضرب هنگام که برسند نتیجه این به و کنند تمرین

 . دارد ابتدا از هم را کسر مخرج با شدن ساده قابلیت نیز شودو می ضرب کسر صورت های

 صورت در که است مساوی کسرهای به مجدد توجه قسمت این در نظر مورد مباحث از چنین هم

 پاسخ به توان می سطین و طرفین ضرب با مساوی کسر دو از قسمتی یکی در مجهول وجود

 .یافت دست مجهول

  

 :درس این بندی جمع

 هم در ها مخرج و شود می نوشته صورت در شده ضرب درهم ها صورت کسرها ضرب در -1

 .شود می نوشته مخرج در شده ضرب

 ادهس کردن ضرب از قبل بود شدن ساده قابل دیگر کسر یا کسر همان بامخرج کسر صورت اگر -2

 .کنیم می

 :داد نمایش مختلف های شکل به توان می را ها ضرب حاصل -3

 : شکل رسم با



 

 

 : محور رسم با

 : مساحتی صورت به

 بزرگ کسر به را مخلوط عدد باید جبری های عبارت صورت به مخلوط ی عددها ضرب برای -4

 .کرد استفاده مساحتی ضرب از باید صورت این غیر در.کرد تبدیل واحد از تر

 با چنین هم و شکل کمک به توان می را این.بود خواهد یک برابر معکوسش در عدد هر ضرب -5

 .داد نشان جبری های عبارت

 نکته:

  .بود خواهد واحد از تر کوچک ؛کسری واحد از تر کوچک کسر چند یا دو ضرب حاصل*

 .دارد جایی به جا خاصیت کسرها ضرب و جمع*

 ...و سه بر تقسیم همان سوم یک در ضرب و است دو بر تقسیم همان دوم یک در ضرب*

 .کنیم می معکوس سپس و کرده تبدیل کسر به را آن ابتدا مخلوط عدد کردن معکوس برای*

 .باشد صفر نباید کسری هیچ مخرج چون ندارد معکوس صفر*

 یرز ی رابطه نوشتن با توانیم می باشیم نداشته را مساوی کسر دو مخرج یا صورت از عددی اگر*

 :گویند می وسطین طرفین رابطه این به آوریم دست به را آن

 ضرب حاصل از توان ؛می شود می کسر مانده باقی از متوالی طور به که سوالهایی حل برای*

 :کنید توجه زیر سوال به آورد دست به را نهایی ی مانده باقی ،کسر مانده باقی کسرهای

 رآخ در و خرید دفتر را پولش ی بقیه خمس و خودکار را پولش  ربع و کتاب را پولش نصف علی

 ؟ است تومان چند او پول کل ثلث ماند برایش تومان 2022



 

 

 

 

 .باد ساز بختی خوش مدار بر زندگیتان های لحظه آهنگ ضرب های واحد  تمام

 

 

 

 با تشکر از خانم عطری

 از طرف مدیر، خانم گودرزی


