
 طرح درس روزانه

 موضوع درس :  ششم  ریاضی 

جمع و تفریق 
  کسرها 

 هیه کننده:ت تاریخ :                              دقیقه 90 مدت جلسه : صفحات :

 تعداد دانش آموزان:  

 آشنایی با جمع وتفریق کسرها  اهداف کلی

 بتواند اعداد مخلوط را جمع و تفریق کنند و حاصل را به صورت عدد مخلوط بنویسد هدفهای جزئی
 بتواند کسرهای مساوی دو کسر را بنویسد و با هم مقایسه کند

 بتواند کوچکترین مخرج مشترک را تعیین کند 
  بتواند مسایل مربوط به جمع و تفریق کسرها را حل کند

 انتظار می رود از کاربرد کسرها در زندگی روزمره چند مورد را بیان کنند  هدفهای رفتاری
 یک تصویر را بصورت عدد کسری یا مخلوط نمایش دهند 
 یک عدد کسری یا مخلوط را بصورت تصویر نمایش دهند
 از راه های مختلف برای یک کسر کسر مساوی بنویسند 

 دو کسری را که دارای مخرج نا برابر و نابخش پذیر هستند را جمع کنند
 یر هستند را انجام دهند تفریق دو کسری را که دارای مخرج نابرابر و نابخشپذ

 الگوهای نوین درفرایند

 یادهی و یادگیری

 بازی ریاضی  –دست ورزی 

 نمایش فیلم   –بحث گروهی  روشهای تدریس

  کارت کسری نوار کسری  طلق  مواد و وسائل آموزشی 

 نفره  5گروه بندی  –سنتی  وزشی مدل کالس و گروه آم

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

 فعالیتهای قبل از تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

 سالم واحوالپرسی 
 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 سالم و احوالپرسی 
 خواندن دعا 

 عالقمندی به گروه بندی 

 ...

 دقیقه
 

ارزشیابی تشخیصی 

 )ورودی(

 این کسرها را روی محور اعداد نشان دهید 
 این کسرها را روی طلق رنگ کنید 

 مقدار رنگ شده این واحد و کسرها را بیان کنید 
  بین دو کسر مخرج یکسان برقرار کنید 

با عالقه و بر طبق دانسته های خود به بحث و 
 ارایه پاسخ می پردازند  

 ... قیقه

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

کارت های کسری و نوار کسری ایجاد انگیزه برای دست ورزی 

ر دارد همچنین تقسیم بندی کیک و طلق و نمایش انواعی از کس

 کسرها 

...  شورت در گروه و ارایه پاسخ توسط دانش آموزان م

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

پرچم ایران را روی صفحه نمایش می دهیم و می پرسیم چند 
 قسمت شده و چند قسمت سبز است 

چه کسی می داند پرداخت خمس یعنی چه به این صورت چند 
 مورد کاربرد کسر در اطراف خود را بیان می کنیم 

ایره سه قسمتی و یک دایره سه قسمتی که یک قسمت آن سه د
رنگ شده داریم آن را به صورت کسر و عدد مخلوط می نویسیم 
با چند مثال و شکل تبدیل کسر به مخلوط وبرعکس تمرین می 

 شود 

به درستی به سواالت مربوط به کاربرد کسر در  
زندگی پاسخ می دهند و کسانی که اطالع دارند در 
مورد خمس به عنوان یک پنجم دارایی توضیح می 

 دهند 
 

نند و کسرهای خواسته شده با طلق بخوبی کار می ک
 را نمایش می دهند وبه مخلوط تبدیل می کنند 

 

 ...

 دقیقه



سپس با رنگ آمیزی طلق به تمرین کسرهای مساوی می 
یکسان  پردازیم و در ادامه جمع و تفریق کسرها با استفاده از

کردن مخرج ها از راه نوشتن کسرهای مساوی هرکدام و پیدا 
 کردن مخرج برابر بین آن ها تفهیم می شود 

با نوشتن کسرهای مساوی راهی برای یکسان کردن 
مخرج های دو کسر هنگام جمع و تفریق کسرها را 

 درک می کنند 

 جمع بندی و

 نتیجه گیری 

 و کسر در زندگی روزمره کاربرد فراوان دارد . یک عدد کسری
. یک تصویر را می توان به صورت تصویری نمایش داد  مخلوط 

 را می توان به صورت کسر یا عدد مخلوط نمایش داد .
برای این که دو کسری را که دارای مخرج نامساوی و نابخش 
 پذیر هستند با همدیگر جمع کنیم باید آن ها را هم مخرج کنیم 

اگر صورت و مخرج را در یک عدد یکسان و ثابت ضرب کنیم 
 بر است کسر بدست آمده با کسر اول برا

یکی از راه های یکسان کردن مخرج دو کسر ابتداد مضرب 
های مخرج های دو کسر را نوشته و هر گاه به عدد مشترک 

 رسیدند از آن عدد به عنوان مخرج یکسان استفاده کنند

با عالقه به توضیحات معلم دقت می کنند .در بحث 
 و نتیجه گیری شرکت می کنند .

 فعالیت پایانی و نتیجه درس را خوب انجام می دهند 

 ...

 دقیقه

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

 کسرها را روی محور نشان دهید  -

 کسر متناسب با این اشکال را بنویسید -

  کسرهای مساوی این کسرها را بنویسید  -

در مورد سواالت ارایه شده ارزشیابی در گروه یا 
 بصورت فردی فکر کرده و پاسخ می دهد 

 ...

 دقیقه

 انجام فعالیت های ارایه شده و فعالیت های کتاب   - لیفتکن تعیی

 ایش جمع و تفریق کسرها با کارت و طلق نم -

...  انجام کامل تکالیف 

 دقیقه

  شرکت در اختتامیه و دعا  صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه مسلمانان  اختتامیه

 


