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

 تعداد دانش آموزان:  

 کسرها  ضربآشنایی با  اهداف کلی

 می تواند ضرب کسرها و عدد مخلوط را انجام دهد   هدفهای جزئی
 مفهمو معکوس کسر را بداند و می تواند معکوس را بنویسد 

 ای مساوی شناسایی کند بتواند جز چهارم را در کسره
 بتواند در ضرب کسرها عملیات ساده کردن را انجام دهد 

 انتظار می رود حاصل ضرب اعداد صحیح در اعداد کسری را به دست آورند   هدفهای رفتاری
 حاصل ضرب اعداد کسری در اعداد صحیح را بدست آورند 

 ری در اعداد کسری را به دست آورند حاصل ضرب اعداد کس
 بدست آورند  حاصل ضرب دو عدد مخلوط را

 مفهوم دو عدد معکوس را توضیح دهند 
 اعداد معکوس را در بین اعداد شناسایی کنند

  دو کسر مساوی را از روش طرفین وسطین کردن بدست آورند 

 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  مدل کالس و گروه آموزشی 

 زمان یتهای دانش آموزانفعال 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
 

 این کسرها را روی محور اعداد نشان دهید  ارزشیابی تشخیصی )ورودی(
 وی طلق رنگ کنید این کسرها را ر

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

 جمع و تفریق این کسرها را انجام دهید 

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

 ... قیقه

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

قرار دادن طلق ها روی هم کارت های کسری و دست ورزی 

 و پیدا کردن قسمت رنگی مشترک 

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

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

قسمت تقسیم می کنیم و دو قسمت آبی  8نوار کسری را به  
 دو قسمت سبز می کنیم حاال دو تا دو هشتم می شود یعنی 

و می توان دو کسر دو هشتم را با هم دو ضرب در دو هشتم 
 جمع هم کرد 

 
و از هر نوار نوار کسری را پنج قسمت می کنیم دو در ادامه 

معادل کسر سه پنجم رنگ می کنیم چون دو نوار داشتیم و از 
هر کدام سه پنجم رنگ کرده ایم پس سه پنجم ضرب در دو 

تقسیم را بدرستی انجام می دهند و رنگ می کنند 
یح در وبه این نتیجه می رسند برای ضرب یکعدد صح

شده مخرج را می  ت کسر ضربکسر عدد درصور
  نویسیم 

 
تقسیم را بدرستی انجام می دهند و مقدار الزم از هر 

رب یک کسر در ضواحد را رنگ می کنند و برای 
 عدد صحیح عدد در صورت کسر ضرب می شود 

 ...

 دقیقه



 ضرب مربوطه می باشد 
 

سپس یک طلق را دو قسمت کرده و یک دوم را رنگ می 
کنیم بعد از حالت افقی به چهار قسمت می کنیم حاال سه 

گ می کنیم و می بینیم چهارم از این یک دوم رنگ شده را رن
 در حالت کلی سه هشتم از کل شکل رنگ  شده است 

 
در پایان با یک بازی طرفین وسطین برای پیدا کردن عامل 
 مجهول در کسرهای مساوی و تناسب آموزش داده می شود 

 
تقسیم بندی در حالت افقی و عمودی را به درستی 

درک می کنند که در ضرب کسر در اجام می دهند و 
کسر صورت در صورت و مخرج در مخرج ضرب می 

 شود 
 

در می یابند برای پیدا کردن کسر مساوی عالوه بر 
اینکه می توان صورت و مخرج را در یک عدد ضرب 

یا تقسیم کرد می توانند دو عامل روبرو را در هم 
 ل تنها تقسیم کنند ضرب کنند و بر عام

 جمع بندی و

 نتیجه گیری 

وختند که برای به دست آوردن حاصل ضرب یک عدد آم
صحیح در یک عدد کسری باید آن عدد را در صورت کسر 

 ضرب نمود 
برای به دست آوردن حاصل ضرب یک عدد کسری در یک 

 عدد صحیح باید صورت کسر را به عدد صحیح ضرب نمود 
برای به دست آوردن حاصل ضرب عدد کسری در یک عدد 

ابتدا صورت در صورت و بعد مخرج در مخرج ضرب کسری 
 می شود 

برای ضرب در مخلوط ابتدا مخلوط را به کسر تبدیل کنید و 
 حاصل ضرب کسرها را بدست آورید 

هرگاه ضرب دو عدد برابر یک باشد آن دو عدد معکوس 
 یکدیگرند و همه اعداد به جز صفر معکوس دارند 

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

 فعالیت پایانی و نتیجه درس را خوب انجام می دهند 

 ...

 دقیقه

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

ضرب های عدد در کسر و کسر در عدد را انجام   -
 دهید 

 ضرب این شکل ها 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   - لیفتکتعیین 

 
...  انجام کامل تکالیف 

 دقیقه

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

 


