
 بانام و یاد خدا و با عرض سالم خدمت همکاران  و اساتید بزرگوار از این که یک جلسه از بررسی ص ب ص ریاضی  را در خدمت
 همکاران هستیم و مشق شاگردی می کنم خدا رو سپاسگزارم ، از همکار خوب و پرتالشم جناب ممبنی که زحمت همراهی با گروه را

 در کار بررسی پذیرفتند ،سپاسگزارم .
 

 الهی به نام اعظمت بسم اهللا الرحمن الرحیم. سالم و عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیز در گروه تاالر و همچنین همکار
 ساعی سرکار خانم اصغرزاده به اتفاق با بررسی در خدمتتان هستم.

 
 همکاران عزیز این هفته با بررسی ص ٣۵ تا ص ٣٩ ریاضی در خدمت شما عزیزان هستیم . طبق روال همیشه از همکاران

 خواهش می کنیم که در زمان بررسی از ارسال هر گونه مطلب خودداری نمایید تا بتوانیم در زمان مقرر بحث را جمع کنیم در پایان
 ١٠ دقیقه  در حد بضاعت به پاسخ سواالت اختصاص خواهیم داد .

 
 همکاران عزیز در تمرین اول ص٣۵  همانطور که می بینید تکرار و تمرین مبحث تقسیم کسرها است در این تمرین دانش اموزان

 می توانند دو راهی را که در تقسیم کسر یاد گرفتند را در اینجا به کار ببرند .
 ١-از راه  هم مخرج کردن .

 ٢- از طریق ضرب کسر اول در معکوس کسر دوم .
 به احتمال خیلی زیاد دانش اموزان روش دوم را انتخاب خواهند کرد چون هم اسانتر است وهم کوتاه تر .

 
 نکاتی که احتماال دانش اموزان در ان به تذکر نیاز دارند .

   ١- در عبارت تقسیم دو کسر اقدام به ساده کردن نمی کنیم مگر صورت با مخرج .
 ٢- اگر دانش اموزان در ضرب کسر دریک عددصحیح به  عددصحیح مخرج  یک دهند بهتر است .

   ٣- هر کسر بر یک تقسیم شود حاصل همان کسر میشود .
  ۴-هر گاه یک کسر بر خودش تقسیم شود حاصل یک می شود .

 ۵- در تقسیم عدد های مخلوط حتما باید اعداد را به کسر تبدیل و سپس عملیات را انجام دهیم .
 ۶-در نهایت در انجام عملیات ضرب بهتر است تا عمل ساده کردن در حین عملیات انجام شود تا در انتها .⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ 

 



 تمرین ٢ ص ٣۵ کاربرد تقسیم کسر ها در زندگی روزمره  است که در ان تعداد بسته های دو پنجم کیلوگرمی در چهار کیلو چای را
 خواسته در حل این تمرین هم احتماال دانش اموزان به روش های مختلفی عمل می کنند که که در این جا هدف کاربرد تقسیم کسر

 هاست .
 

 این تمرین می تواند سه راه حل مانوس برای دانش اموزان داشته باشد .
 ١-محاسبه

 ٢-شکل
  ٣-محور

ͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣ 

 
 چون چهار کیلو چای هست .

 
 در تمرین ٣ ص٣۵ اگر از فرایند برگشت به عقب در محاسبه استفاده کنیم ،با توجه به این که دانش اموزان هم این فرایند را درک می
 کنند به پاسخ می رسیم البته این تمرین باز پاسخ می باشد و دانش اموزان و همکاران راه های متفاوتی را برای حل این تمرین انتخاب

 خواهند کرد .در این تمرین می توان کسر اول را چهاربیستویکم و کسر دوم رادوهفتم انتخاب کرد .  که در نهایت همه پاسخ ها به
ɮɮɮɮɮɮɮ  دوسوم منجر میشود .

 
 سوال ۴ که باز هم کاربرد تقسیم در زندگی روزمره است . که باز هم دانش اموز می تواند با یکی از شیوه های تقسیم ان را حل کند .

 
 تمرین ۵  ص ٣۵ تقسیم  کسر به عدد صحیح می باشد که باز هم حل ان برای دانش اموزان ساده می باشد .

 
 در تمرین ۶ ص٣۵ که تقسیم عدد چهارلیتر بر نیم لیتر یا همان یک دوم لیتر می باشد .

 
 در تمرین ٧ ص ٣۵ دو پنجم تقسیم بردو را با شکل خواسته پس یک شکل رسم می کنیم به پنج قسمت و سپس دو قسمت از پنج

 قسمت را رنگ و در نهایت  قسمت رنگ شده رابه دو قسمت یا بین دو نفر تقسیم می کنیم که به هر نفر یک پنجم می رسد .



 
 در تمرین ٨ طرح مسئله که نشان دهنده باالترین سطح یادگیری در دانش اموزمی باشد دانش اموزان در طرح سوال معموال مشکل

 دارند در این تمرین از انجایی که باز پاسخ است برای معلم کنترل همه جواب ها زمانبر می باشد .
 

ɳɳ  دقیقًا استاد 

 
 در تمرین ٩ ص٣۵ در صورتی که در جای خالی کسر پنج دوم قرار دهیم حاصل عبارت سمت چپ نامساوی برابر با ١ می شود پس
 برای اینکه عبارت بزرگتر از یک شود می توانیم هر عدد کمتر از پنج دوم را قرار دهیم مثال پنج سوم، پنج چهارم ،و....را قرار دهیم

. 
 

ɮɮɮɮ  و همچنین 
 

 با اجازه استاد استفاده از روش حدس و آزمایش و همچنین ایجاد آمادگی برای یادگیری روش حل نامعادالت در پایه های باالتر.
 

 بله استاد  روش حدس و ازمایش یک روشی هست که بیشتردانش اموزان از ان استفاده می کنند و راه حلی پذیرفته شده هست .

 
 فعالیت باالی ص ٣۶ بازهم به نوعی کاربرد کسر درزندگی روزانه را به همراه پیمانه ومعادل هر پیمانه جرم ان را داده است  ( که

 البته باید برای بچه ها توضیح داد که کار برد کیلوگرم از نظر علمی غلط وبه صورت  عامیانه به کار رفته است).
 در این تمرین می توان در مراسم مذهبی که احتماال در تقویم با زمان تدریس هم زمان میشود یا به هر بهانه ای  با کمک پیمانه یا با

 جرم های داده  شده  شربت درست کرد و  به جواب تقریبی رسید که این لذت یادگیری و تثبیت یاد گیری را سبب می شود .
 

 در این تمرین بعد از بدست امدن  تعداد تقریبی لیوان ها  که تقریبا برابر با ٢۵ لیوان شده است ، مقدار تقریبی  مواد مورد نیاز برای
 ١٠٠ لیوان را خواسته که مسلما باید پاسخ تقریبی برای  ٢۵  لیوان ضربدر چهار شود . پس عدد پنجاه و یک دهم را برابر تقریبا

 برابر با همان ۵٠ دهم کیلوگرم  یا پنج کیلو گرم در نظر می گیریم که برای صد لیوان میشود بیست کیلوگرم مواد .



 
 در مجموع این تمرین  و  تمرینات این ص با هدف یادآوری و تکرار و تمرین جهت تثبیت یادگیری برای دانش آموزان ضعیف

  طراحی شده است ، این تمرین همزمان به اموزش چهار عمل اصلی  روی کسرها می پردازد
 شیوه آموزش به صورت گروهی انجام شود و معلم کنترل کننده می  باشد در این موارد اولویت به دانش آموزان ضعیف داده شود تا

 رفع اشکال انجام شود .تمرینات این ص به صورت  کاربردی در زندگی روزمره ارائه شده اند .
 

 در تمرینات این ص  چه فعالیت باالی ص وچه کار درکالس پایین این ص باید اولویت و چگونگی ترتیب انجام عملیات را به بچه ها
 گوشزد کرد ،به نظر میرسد که یکی از  راه حل های این نوع تمرینات  این است که دانش اموز عبارت صورت  و مخرج را در

 گوشه ای از فضای تعبیه شده برای جواب بدست اورده و در جای خود در عبارت اصلی قرار دهد در نهایت با تشکیل تقسیم دو کسر
 به جواب برسند بعد از این  به دانش اموزان بگوییم که یک عبارت تقسیم کسر تشکیل دهند و این تقسیم را از طریق یکی از راه هایی

 که یاد گرفتند حل کنند .

 
 همکاران عزیز یکی از مشکالت دانش اموزان در حل چنین تمریناتی  این است که به دلیل زیاد بودن  تعداد  عبارات محاسباتی،

 دانش اموزان فکر می کنند که از پس چنین تمریناتی بر نمی ایند و این خود باعث باال رفتن ضریب اشتباهات انها می شود ، پس در
 چنین مواردی باید به دانش اموزان بگوییم که در این تمرینات نکته جدید وجود ندارد و تنها با توجه به اموخته های قبلی خود ، اعتماد

 به خود و دقت وتمرکز بیشتر از پس همه این تمرینات  بر می ایند .
 

 همکار بزرگوار جناب ممبنی   در خدمت شما هستیم با ادامه بررسی و بعد پاسخ به سواالت احتمالی همکاران عزیز . 
 

ɳɳɳ  خسته نباشی خانم اصغرزاده عالی بود 
 

 استاد 25 کافی است چون نصف لیوان برای یک نفر در نظر نمیگیریم
 

 لطفا سواالت بمونه برای اخر .



 
 در ص 37 هدف فعالیت به کار گیری روش های مختلف برای مقایسه کسرها میباشد. در این فعالیت 10 عدد صحیح و کسر را داده

  از بچه ها میخواهد که آن ها را از کوچک به بزرگ مقایسه کنند و به ترتیب بنویسند.
 همکاران در این فعالیت و پاسخ مشاهده شده یک روش را معرفی کرده و گام به گام توضیح داده است و دانش آموزان با توجه به

 قسمت های بیان شده و خواسته شده که بزرگترین عدد چند است و چه اعدادی از 2 بیشترند و.....
 ما این مجال را به دانش آموزان بدهیم تا خود روش مناسبی را با توجه به اطالعات از قبل داشته در مورد مقایسه کسرها پیدا کنند.

 
 یک روش این است که در این ص االن دیدید یک روش هم این است که با رسم شکل برای اعداد به جواب برسند، روش دیگر هم

 مخرج کردن همه ی کسرها است و مقایسه صورت ها می باشد،  روش دیگر این است که اعداد صحیح بزرگترین را مشخص کنند ،
 و سپس برای کسرها میگویند کسرهایی که از 1 بزرگترین و آنهایی که از 1 کوچکترین سپس از  طریق کسر طالیی 1/2 آنها را
 مقایسه کنند کسرهای که از 1/2 بزرگتر هستند و از آن کوچکتر بعد مقایسه کلی کنند.. حاال کار بر عهده دانش آموز است چه به

  صورت فردی و چه به صورت گروهی.. ما معلمان نقش راهنمایی و نظارت را داشته باشیم.تا بچه ها به پاسخ نهایی برسند.
 در نهایت پاسخ این است :

5>9/2>11/5>2>7/4>3/2>1>1/2>3/8>1/3 
 در پایان یک روش هم از طریق رسم محور است که خودش جایگاه 4 عدد را مشخص کرده از دانش آموزان خواسته که بقیه اعداد

 را روی محور نشان دهند..
 

 چند روش هست یکی از طریق عدد 1 کارهایی بزرگتر از 1 و کوچکتر از 1 را مشخص میکنند بعد مقایسه انجام میدهند. روش
 دیگر استفاده از کسر طالیی  1/2 هست.

 
 کسرهایی

 
 روش دیگر در پایان فعالیت هم استفاده از محور اعداد هست که به راحتی بچه ها اعداد داده شده را روی محور نشان میدهند و بعد از

 طریق نقاط مشخص شده مقایسه را انجام میدهند.
 

 محمد ممبنی:



 در پایان ص 37 کار در کالس آمده با هدف تکرار و تمرین به جهت تثبیت یادگیری  روش های مختلف مقایسه کسرها. این قسمت
 هم توسط دانش آموزان به صورت گروهی انجام شود تا مجالی برای یادگیری کسانی که به خوبی یاد نگرفتند در کنار دانش آموزان

 مستعدتر روش ها را بهتر یاد بگیرند. یک مورد را توضیح میدهم :
=2/9،8/5،5/8،1/2  

  در این قسمت روش مناسب و ذهنی سریع استفاده از کسر طالیی 1/2 میباشد بچه ها کسرها را با 1/2 مقایسه میکنند:
8/5>5/8 >1/2>2/9     

 
 ص بعد گذاشته میشود لطفا مروری داشته باشید تا ارسال بررسی

 
 در ص 38 هدف:

  _ محاسبات پیچیده  کسرها
  _همچنین استفاده از راهبرد رسم شکل در مسایل کسرها
 _عدم نیاز به معادالت و محاسبات ریاضی در این ص.

  
 در قسمت فعالیت خواندن مسئله و درک وفهم آن خیلی مهم است اگر مسئله درک شد نیمی از راه حل رفته شد. اجازه دهید بچه ها آن

 را بخوانند تا به راهبرد آن پی ببرند.
 

 وقتی در صورت مسئله گفت راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید پس شکلی رسم میشود و آن را از وسط نصف کرده حاال ما با
 نصفه دیگر کار داریم نه با کل شکل بدفهمی اینجاست که بچه فکر میکنند کل شکل را به 4 قسمت تقسیم کنند و بقیه مراحل را طی

 کنند. نه همکاران تاکید شود ما با نصفه دیگر شکل کار داریم و آن را به 4 قسمت تقسیم میکنیم و 3/4 آن را برای خرید دفتر رنگ
 میکنیم و باقیمانده آن 1200 تومان است که 1/4 نصفه شکل و 1/8 کل شکل است اینجا بچه ها نصفه دیگر شکل را هم 4/8 قلمداد

 کنند و در کل شکل به 8 قسمت مساوی تقسیم شده حاال که 1/8 آن 1200 تومان است پس این مقدار را در 8 ضرب میکنیم تا کل
  پول راحله به دست آید یعنی

9600=1200*8 



 
 همکاران در این تصویر یک روش راهبرد رسم شکل هست حاال بچه ها هر طور شکل کشیدند و به جواب رسیدند می پذیریم..

 
 کار در کالس در این ص هم دو مسئله با همین راهبرد به جهت تکرار و تمرین با هدف یادگیری بهتر آمده که به عنوان تکلیف در

  کالس و اگر فرصت نبود در خانه انجام دهند.
 در تمرین 1 باز هم مثل تمرین قبل یک شکل رسم کنند  نصف شکل گندم کاشته شده و کاری به آن نداریم بچه ها.. نصفه ی دیگر آن
 را کار داریم فعال آن را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم یک قسمت را برای یونجه با یک رنگ و یک قسمت دیگر آن را با رنگ
 دیگر برای جو همکاران برای رسیدن به پاسخ نهایی بچه ها باید مراحل را گام به گام با مسئله جلو بروند تا دچار اشتباه نشوند. یک

 سوم دیگر را نصف کنند و یک قسمت آن را برای سبزی رنگ کنند حاال با توجه به این تقسیم بندی بچه ها به راحتی تشخیص میدهند
 چه کسری از کل شکل،،  تاکید روی کل شکل باشد پس باید در اینجا باید نیمه دیگر شکل را هم به اندازه قسمت ها نیمه دیگر تقسیم
 کنند تا کل شکل قسمت هاش مشخص شود. در اینجا کل شکل 12 قسمت شد پس 1/12 آن سبزی کاشته شد. در تصویر ارسالی یک

 روش پاسخ گذاشته شد.
 

 یکبار دیگه پاسخ ها را ببینید

 
 در تمرین 2 باز مسئله خوانده شود و درک شود بعد یک شکل رسم شود و به 4 قسمت مساوی تقسیم شود و با تاکید 1/3 از سه

 قسمت رنگ شده در مسابقه شرکت کردند که تعدادشون 8 نفر است پس چه کسری از کل شکل در مسابقه شرکت کردند 1/4. پس



 1/4 کل شکل 8 نفر است. پس کل کالس 4 تا 8 نفر میشود 32 نفر.  در تصویر ارسالی هم شکل آن رسم شده است. رسم شکل
 دیگر به سلیقه بچه ها و رسیدن به پاسخ صحیح هم قابل قبول است.

 
 ص بعد گذاشته میشود همکاران نگاه اجمالی داشته باشید تا بررسی گذاشته شود.

 
  در ص 39 تمرین با هدف تکرار و تمرین و تثبیت یادگیری بعد از مفاهیم تدریس شده برای تکلیف در خانه بسیار مناسب هست.

  در تمرین 1 مقایسه سه کسر یکسان در چهار مرحله آمده که بهترین روش برای یافتن پاسخ استفاده از ک.م.م است.
  با گرفتن مخرج 30 گزینه صحیح پیدا خواهد شد. کار بر عهده دانش آموز

3/5،6/15،2/10 
18/30،12/30،6/30 

18/30>12/30>6/30 
3/5>6/15>2/10 

 پس گزینه پ صحیح است...
 

 تمرین 2 از آن بدفهمی های رایج در بین تعدادی از دانش آموزان است که اگر مفهوم جمع کسرها را درست یاد نگرفته باشند ممکن
 است از این اشتباهات مشاهده شود. در جمع کسرها  گاهی مشاهده میشود بعضی بچه ها صورتها را باهم جمع و مخرج ها را هم جمع
 میکنند. پس باید تکالیف بچه ها به درستی کنترل و نظارت شود تا شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم. پاسخ صحیح اولی سمت چپ میباشد.
 در جمع کسرها با مخرج های مساوی یکی از مخرج ها را مینویسیم و صورت ها را باهم جمع میکنیم.. در سمت راستی اشتباه این

 است که در جمع کسرها با صورت های مساوی یکی از صورت ها را نوشت و مخرج ها را با هم جمع کرد..
 

 تمرین 3 با روش ساده کردن میتوان به پاسخ صحیح رسید. اگر دانش آموزان مبحث بخش پذیری را به درستی یاد گرفته باشند در
اینجا برای ساده کردن مشکل ندارند. در اینجا همه کسرها با ساده شدن به 5/7 میرسند بجز کسر 15/35 که با ساده شدن میشود 3/7

 . پس پاسخ 15/35 میباشد.
 

  تمرین 4 جمع و تفریق سه  کسر با هم آورده که دانش آموز از سه روشی که قبًال یاد گرفته حاصل آنها را پیدا میکند.
  استفاده از ک.م.م



1/12_1/4+1/3 
 ک.م.م 12

=1/12_7/13=1/12_3/12+4/12 
1/2=6/12 

 با رسم محور و شکل هم قبال بچه ها کار کردند و میتوانند به پاسخ برسند..
 

 ببخشید 7/12 هست اشتباه تایپی 7/13 نوشته شد
 

 تمرین 5 محاسبات با کسرها می باشد در قسمت الف از راهبرد زیر مسئله که ابتدا حاصل صورت را پیدا کرده بعد حاصل مخرج بعد
 از دو راه پاسخ به دست آورده میشود البته در اینجا قبل از نوشتن پاسخ ابتدا ساده کنند. یا از طریق دور در دور و نزدیکتر نزدیک و

 از طریق اینکه خط کسری بزرگ نماد تقسیم هست و صورت را بر مخرج تقسیم کرده و تبدیل به ضرب کنند و پاسخ نهایی را پیدا
  کنند.

  قسمت ب هم باز از طریق دور در دور و نزدیک در نزدیک و یا با روش تقسیم کردن قابل محاسبه می باشد.
 در قسمت پ یک روش که در پاسخ هم آمده این است که از روش ک.م.م بین سه عدد مخلوط مخرج مشترک گرفته و ابتدا عددهای

 صحیح را جمع و تفریق کرده بعد کسرها را جمع و تفریق کنند تا به پاسخ هشت و 1/20 برسند.
 

 در تمرین 6 یک تمرین عملی که با رسم شکل هم میشود پاسخ آن را پیدا کرد باز هم روش ک.م.م اینجا ساده ترین و راحت ترین
 روش هست.

 
 سه تمرین آخر را  نگاهی داشته باشید

 
 تمرین 7 مقایسه هست که نکته در اینجا تبدیل اعداد اعشار به کسر هست ابتدا اعداد اعشار به کسر تبدیل شوند بعد مقایسه را با

 روشهایی که قبال فرا گرفته انجام دهند. در پایان در کتاب اعداد را با همان اعشاری هم مرتب کنند  صحیح است. و اگر با تبدیل کسر
 نوشتند باز هم صحیح می باشد. مهم این هست که روش مقایسه کردن را به درستی یاد گرفته باشند.

 
 یک روش دیگر استفاده از عدد 1/5 است اعداد بزرگتر از 1/5 مشخص میشوند و اعداد کوچکتر از 1/5 هم مشخص میشوند بعد



 مقایسه را انجام دهند
 

 نه همکار دانش آموزان قبال بخش پذیری را خواندند و میدانند که اعداد بر چه عددی بخش پذیر هستند. قواعد را خود میدانند.
 

 محمد ممبنی:
 تمرین 8 تمرین مفهومی جالب است اینکه دانش آموز تشخیص دهد چون 1/3 از 1/2 کوچکتر است پس پاسخ منفی است. باید فکر
 کند این بستگی به مقدار پول اشخاص دارد ممکنه پول کسی به حدی باشد که 1/3 آن از 1/2 پول کسی دیگه بیشتر باشد. پس پاسخ

 بله هست و بستگی به مقدار پول نفرات دارد.
 

 تمرین 9 یک تمرین باز پاسخ با اهمیت درک و طرح مسئله هست که بچه ها از ذهن خالق خود استفاده کرده و مسئله ای را طرح
 میکنند که برای شکل مورد نظر صورت سوال باشد. نمونه در تصویر ارسالی آمده است حاال دانش آموزان هر سوالی مطرح کردند

 که پاسخ آن شکل مورد نظر باشد میپذیریم.
 

 همکاران از همراهی،  صبر و حوصله ای که به خرج دادید بینهایت سپاسگزارم. از مدیران محترم گروه و همکار محترم سرکار خانم
 اصغرزاده هم صمیمانه تشکر میکنم.

 
 همکاران عزیز با  تشکر از صبر و حوصله تان در زمان بررسی ، با پوزش از همکارانی که احیانا مجبور به پاک کردن پیام

 هایشان شده ایم و با تشکر که  از جناب ممبنی عزیز  که زبان از بیان ان قاصر است برای این که وقتشان را در اختیار تاالر قرار
 دادند پایان بررسی امشب اعالم می شود . به مدت ده دقیقه در خدمت همکاران هستیم با سواالتشان  . سپاسگزارم .بانام و یاد خدا و با
 عرض سالم خدمت همکاران  و اساتید بزرگوار از این که یک جلسه از بررسی ص ب ص ریاضی  را در خدمت همکاران هستیم و

 مشق شاگردی می کنم خدا رو سپاسگزارم ، از همکار خوب و پرتالشم جناب ممبنی که زحمت همراهی با گروه را در کار بررسی
 پذیرفتند ،سپاسگزارم .

 
 الهی به نام اعظمت بسم اهللا الرحمن الرحیم. سالم و عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیز در گروه تاالر و همچنین همکار

 ساعی سرکار خانم اصغرزاده به اتفاق با بررسی در خدمتتان هستم.
 

 همکاران عزیز این هفته با بررسی ص ٣۵ تا ص ٣٩ ریاضی در خدمت شما عزیزان هستیم . طبق روال همیشه از همکاران
 خواهش می کنیم که در زمان بررسی از ارسال هر گونه مطلب خودداری نمایید تا بتوانیم در زمان مقرر بحث را جمع کنیم در پایان

 ١٠ دقیقه  در حد بضاعت به پاسخ سواالت اختصاص خواهیم داد .
 

 همکاران عزیز در تمرین اول ص٣۵  همانطور که می بینید تکرار و تمرین مبحث تقسیم کسرها است در این تمرین دانش اموزان
 می توانند دو راهی را که در تقسیم کسر یاد گرفتند را در اینجا به کار ببرند .

 ١-از راه  هم مخرج کردن .
 ٢- از طریق ضرب کسر اول در معکوس کسر دوم .

 به احتمال خیلی زیاد دانش اموزان روش دوم را انتخاب خواهند کرد چون هم اسانتر است وهم کوتاه تر .
 

 نکاتی که احتماال دانش اموزان در ان به تذکر نیاز دارند .
   ١- در عبارت تقسیم دو کسر اقدام به ساده کردن نمی کنیم مگر صورت با مخرج .

 ٢- اگر دانش اموزان در ضرب کسر دریک عددصحیح به  عددصحیح مخرج  یک دهند بهتر است .
   ٣- هر کسر بر یک تقسیم شود حاصل همان کسر میشود .

  ۴-هر گاه یک کسر بر خودش تقسیم شود حاصل یک می شود .
 ۵- در تقسیم عدد های مخلوط حتما باید اعداد را به کسر تبدیل و سپس عملیات را انجام دهیم .

 ۶-در نهایت در انجام عملیات ضرب بهتر است تا عمل ساده کردن در حین عملیات انجام شود تا در انتها .⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ 



 
 تمرین ٢ ص ٣۵ کاربرد تقسیم کسر ها در زندگی روزمره  است که در ان تعداد بسته های دو پنجم کیلوگرمی در چهار کیلو چای را

 خواسته در حل این تمرین هم احتماال دانش اموزان به روش های مختلفی عمل می کنند که که در این جا هدف کاربرد تقسیم کسر
 هاست .

 
 این تمرین می تواند سه راه حل مانوس برای دانش اموزان داشته باشد .

 ١-محاسبه
 ٢-شکل
  ٣-محور

ͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣͣ 
 

 چون چهار کیلو چای هست .
 

 در تمرین ٣ ص٣۵ اگر از فرایند برگشت به عقب در محاسبه استفاده کنیم ،با توجه به این که دانش اموزان هم این فرایند را درک می
 کنند به پاسخ می رسیم البته این تمرین باز پاسخ می باشد و دانش اموزان و همکاران راه های متفاوتی را برای حل این تمرین انتخاب

 خواهند کرد .در این تمرین می توان کسر اول را چهاربیستویکم و کسر دوم رادوهفتم انتخاب کرد .  که در نهایت همه پاسخ ها به
ɮɮɮɮɮɮɮ  دوسوم منجر میشود .

 
 سوال ۴ که باز هم کاربرد تقسیم در زندگی روزمره است . که باز هم دانش اموز می تواند با یکی از شیوه های تقسیم ان را حل کند .

 
 تمرین ۵  ص ٣۵ تقسیم  کسر به عدد صحیح می باشد که باز هم حل ان برای دانش اموزان ساده می باشد .

 
 در تمرین ۶ ص٣۵ که تقسیم عدد چهارلیتر بر نیم لیتر یا همان یک دوم لیتر می باشد .

 
 در تمرین ٧ ص ٣۵ دو پنجم تقسیم بردو را با شکل خواسته پس یک شکل رسم می کنیم به پنج قسمت و سپس دو قسمت از پنج

 قسمت را رنگ و در نهایت  قسمت رنگ شده رابه دو قسمت یا بین دو نفر تقسیم می کنیم که به هر نفر یک پنجم می رسد .
 

 در تمرین ٨ طرح مسئله که نشان دهنده باالترین سطح یادگیری در دانش اموزمی باشد دانش اموزان در طرح سوال معموال مشکل
 دارند در این تمرین از انجایی که باز پاسخ است برای معلم کنترل همه جواب ها زمانبر می باشد .

 
ɳɳ  دقیقًا استاد 

 
 در تمرین ٩ ص٣۵ در صورتی که در جای خالی کسر پنج دوم قرار دهیم حاصل عبارت سمت چپ نامساوی برابر با ١ می شود پس
 برای اینکه عبارت بزرگتر از یک شود می توانیم هر عدد کمتر از پنج دوم را قرار دهیم مثال پنج سوم، پنج چهارم ،و....را قرار دهیم

. 
 

ɮɮɮɮ  و همچنین 
 

 با اجازه استاد استفاده از روش حدس و آزمایش و همچنین ایجاد آمادگی برای یادگیری روش حل نامعادالت در پایه های باالتر.
 

 بله استاد  روش حدس و ازمایش یک روشی هست که بیشتردانش اموزان از ان استفاده می کنند و راه حلی پذیرفته شده هست .
 

 فعالیت باالی ص ٣۶ بازهم به نوعی کاربرد کسر درزندگی روزانه را به همراه پیمانه ومعادل هر پیمانه جرم ان را داده است  ( که



 البته باید برای بچه ها توضیح داد که کار برد کیلوگرم از نظر علمی غلط وبه صورت  عامیانه به کار رفته است).
 در این تمرین می توان در مراسم مذهبی که احتماال در تقویم با زمان تدریس هم زمان میشود یا به هر بهانه ای  با کمک پیمانه یا با

 جرم های داده  شده  شربت درست کرد و  به جواب تقریبی رسید که این لذت یادگیری و تثبیت یاد گیری را سبب می شود .
 

 در این تمرین بعد از بدست امدن  تعداد تقریبی لیوان ها  که تقریبا برابر با ٢۵ لیوان شده است ، مقدار تقریبی  مواد مورد نیاز برای
 ١٠٠ لیوان را خواسته که مسلما باید پاسخ تقریبی برای  ٢۵  لیوان ضربدر چهار شود . پس عدد پنجاه و یک دهم را برابر تقریبا

 برابر با همان ۵٠ دهم کیلوگرم  یا پنج کیلو گرم در نظر می گیریم که برای صد لیوان میشود بیست کیلوگرم مواد .
 

 در مجموع این تمرین  و  تمرینات این ص با هدف یادآوری و تکرار و تمرین جهت تثبیت یادگیری برای دانش آموزان ضعیف
  طراحی شده است ، این تمرین همزمان به اموزش چهار عمل اصلی  روی کسرها می پردازد

 شیوه آموزش به صورت گروهی انجام شود و معلم کنترل کننده می  باشد در این موارد اولویت به دانش آموزان ضعیف داده شود تا
 رفع اشکال انجام شود .تمرینات این ص به صورت  کاربردی در زندگی روزمره ارائه شده اند .

 
 در تمرینات این ص  چه فعالیت باالی ص وچه کار درکالس پایین این ص باید اولویت و چگونگی ترتیب انجام عملیات را به بچه ها

 گوشزد کرد ،به نظر میرسد که یکی از  راه حل های این نوع تمرینات  این است که دانش اموز عبارت صورت  و مخرج را در
 گوشه ای از فضای تعبیه شده برای جواب بدست اورده و در جای خود در عبارت اصلی قرار دهد در نهایت با تشکیل تقسیم دو کسر
 به جواب برسند بعد از این  به دانش اموزان بگوییم که یک عبارت تقسیم کسر تشکیل دهند و این تقسیم را از طریق یکی از راه هایی

 که یاد گرفتند حل کنند .
 

 همکاران عزیز یکی از مشکالت دانش اموزان در حل چنین تمریناتی  این است که به دلیل زیاد بودن  تعداد  عبارات محاسباتی،
 دانش اموزان فکر می کنند که از پس چنین تمریناتی بر نمی ایند و این خود باعث باال رفتن ضریب اشتباهات انها می شود ، پس در

 چنین مواردی باید به دانش اموزان بگوییم که در این تمرینات نکته جدید وجود ندارد و تنها با توجه به اموخته های قبلی خود ، اعتماد
 به خود و دقت وتمرکز بیشتر از پس همه این تمرینات  بر می ایند .

 
 همکار بزرگوار جناب ممبنی   در خدمت شما هستیم با ادامه بررسی و بعد پاسخ به سواالت احتمالی همکاران عزیز . 

 
ɳɳɳ  خسته نباشی خانم اصغرزاده عالی بود 

 
 استاد 25 کافی است چون نصف لیوان برای یک نفر در نظر نمیگیریم

 
 لطفا سواالت بمونه برای اخر .

 
 در ص 37 هدف فعالیت به کار گیری روش های مختلف برای مقایسه کسرها میباشد. در این فعالیت 10 عدد صحیح و کسر را داده

  از بچه ها میخواهد که آن ها را از کوچک به بزرگ مقایسه کنند و به ترتیب بنویسند.
 همکاران در این فعالیت و پاسخ مشاهده شده یک روش را معرفی کرده و گام به گام توضیح داده است و دانش آموزان با توجه به

 قسمت های بیان شده و خواسته شده که بزرگترین عدد چند است و چه اعدادی از 2 بیشترند و.....
 ما این مجال را به دانش آموزان بدهیم تا خود روش مناسبی را با توجه به اطالعات از قبل داشته در مورد مقایسه کسرها پیدا کنند.

 
 یک روش این است که در این ص االن دیدید یک روش هم این است که با رسم شکل برای اعداد به جواب برسند، روش دیگر هم

 مخرج کردن همه ی کسرها است و مقایسه صورت ها می باشد،  روش دیگر این است که اعداد صحیح بزرگترین را مشخص کنند ،
 و سپس برای کسرها میگویند کسرهایی که از 1 بزرگترین و آنهایی که از 1 کوچکترین سپس از  طریق کسر طالیی 1/2 آنها را
 مقایسه کنند کسرهای که از 1/2 بزرگتر هستند و از آن کوچکتر بعد مقایسه کلی کنند.. حاال کار بر عهده دانش آموز است چه به

  صورت فردی و چه به صورت گروهی.. ما معلمان نقش راهنمایی و نظارت را داشته باشیم.تا بچه ها به پاسخ نهایی برسند.



 در نهایت پاسخ این است :
5>9/2>11/5>2>7/4>3/2>1>1/2>3/8>1/3 

 در پایان یک روش هم از طریق رسم محور است که خودش جایگاه 4 عدد را مشخص کرده از دانش آموزان خواسته که بقیه اعداد
 را روی محور نشان دهند..

 
 چند روش هست یکی از طریق عدد 1 کارهایی بزرگتر از 1 و کوچکتر از 1 را مشخص میکنند بعد مقایسه انجام میدهند. روش

 دیگر استفاده از کسر طالیی  1/2 هست.
 

 کسرهایی
 

 روش دیگر در پایان فعالیت هم استفاده از محور اعداد هست که به راحتی بچه ها اعداد داده شده را روی محور نشان میدهند و بعد از
 طریق نقاط مشخص شده مقایسه را انجام میدهند.

 
 محمد ممبنی:

 در پایان ص 37 کار در کالس آمده با هدف تکرار و تمرین به جهت تثبیت یادگیری  روش های مختلف مقایسه کسرها. این قسمت
 هم توسط دانش آموزان به صورت گروهی انجام شود تا مجالی برای یادگیری کسانی که به خوبی یاد نگرفتند در کنار دانش آموزان

 مستعدتر روش ها را بهتر یاد بگیرند. یک مورد را توضیح میدهم :
=2/9،8/5،5/8،1/2  

  در این قسمت روش مناسب و ذهنی سریع استفاده از کسر طالیی 1/2 میباشد بچه ها کسرها را با 1/2 مقایسه میکنند:
8/5>5/8 >1/2>2/9     

 
 ص بعد گذاشته میشود لطفا مروری داشته باشید تا ارسال بررسی

 
 در ص 38 هدف:

  _ محاسبات پیچیده  کسرها
  _همچنین استفاده از راهبرد رسم شکل در مسایل کسرها
 _عدم نیاز به معادالت و محاسبات ریاضی در این ص.

  
 در قسمت فعالیت خواندن مسئله و درک وفهم آن خیلی مهم است اگر مسئله درک شد نیمی از راه حل رفته شد. اجازه دهید بچه ها آن

 را بخوانند تا به راهبرد آن پی ببرند.
 

 وقتی در صورت مسئله گفت راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید پس شکلی رسم میشود و آن را از وسط نصف کرده حاال ما با
 نصفه دیگر کار داریم نه با کل شکل بدفهمی اینجاست که بچه فکر میکنند کل شکل را به 4 قسمت تقسیم کنند و بقیه مراحل را طی

 کنند. نه همکاران تاکید شود ما با نصفه دیگر شکل کار داریم و آن را به 4 قسمت تقسیم میکنیم و 3/4 آن را برای خرید دفتر رنگ
 میکنیم و باقیمانده آن 1200 تومان است که 1/4 نصفه شکل و 1/8 کل شکل است اینجا بچه ها نصفه دیگر شکل را هم 4/8 قلمداد

 کنند و در کل شکل به 8 قسمت مساوی تقسیم شده حاال که 1/8 آن 1200 تومان است پس این مقدار را در 8 ضرب میکنیم تا کل
  پول راحله به دست آید یعنی

9600=1200*8 
 

 همکاران در این تصویر یک روش راهبرد رسم شکل هست حاال بچه ها هر طور شکل کشیدند و به جواب رسیدند می پذیریم..
 

 کار در کالس در این ص هم دو مسئله با همین راهبرد به جهت تکرار و تمرین با هدف یادگیری بهتر آمده که به عنوان تکلیف در
  کالس و اگر فرصت نبود در خانه انجام دهند.



 در تمرین 1 باز هم مثل تمرین قبل یک شکل رسم کنند  نصف شکل گندم کاشته شده و کاری به آن نداریم بچه ها.. نصفه ی دیگر آن
 را کار داریم فعال آن را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم یک قسمت را برای یونجه با یک رنگ و یک قسمت دیگر آن را با رنگ
 دیگر برای جو همکاران برای رسیدن به پاسخ نهایی بچه ها باید مراحل را گام به گام با مسئله جلو بروند تا دچار اشتباه نشوند. یک

 سوم دیگر را نصف کنند و یک قسمت آن را برای سبزی رنگ کنند حاال با توجه به این تقسیم بندی بچه ها به راحتی تشخیص میدهند
 چه کسری از کل شکل،،  تاکید روی کل شکل باشد پس باید در اینجا باید نیمه دیگر شکل را هم به اندازه قسمت ها نیمه دیگر تقسیم
 کنند تا کل شکل قسمت هاش مشخص شود. در اینجا کل شکل 12 قسمت شد پس 1/12 آن سبزی کاشته شد. در تصویر ارسالی یک

 روش پاسخ گذاشته شد.
 

 یکبار دیگه پاسخ ها را ببینید
 

 در تمرین 2 باز مسئله خوانده شود و درک شود بعد یک شکل رسم شود و به 4 قسمت مساوی تقسیم شود و با تاکید 1/3 از سه
 قسمت رنگ شده در مسابقه شرکت کردند که تعدادشون 8 نفر است پس چه کسری از کل شکل در مسابقه شرکت کردند 1/4. پس
 1/4 کل شکل 8 نفر است. پس کل کالس 4 تا 8 نفر میشود 32 نفر.  در تصویر ارسالی هم شکل آن رسم شده است. رسم شکل

 دیگر به سلیقه بچه ها و رسیدن به پاسخ صحیح هم قابل قبول است.
 

 ص بعد گذاشته میشود همکاران نگاه اجمالی داشته باشید تا بررسی گذاشته شود.
 

  در ص 39 تمرین با هدف تکرار و تمرین و تثبیت یادگیری بعد از مفاهیم تدریس شده برای تکلیف در خانه بسیار مناسب هست.
  در تمرین 1 مقایسه سه کسر یکسان در چهار مرحله آمده که بهترین روش برای یافتن پاسخ استفاده از ک.م.م است.

  با گرفتن مخرج 30 گزینه صحیح پیدا خواهد شد. کار بر عهده دانش آموز
3/5،6/15،2/10 

18/30،12/30،6/30 
18/30>12/30>6/30 

3/5>6/15>2/10 
 پس گزینه پ صحیح است...

 
 تمرین 2 از آن بدفهمی های رایج در بین تعدادی از دانش آموزان است که اگر مفهوم جمع کسرها را درست یاد نگرفته باشند ممکن

 است از این اشتباهات مشاهده شود. در جمع کسرها  گاهی مشاهده میشود بعضی بچه ها صورتها را باهم جمع و مخرج ها را هم جمع
 میکنند. پس باید تکالیف بچه ها به درستی کنترل و نظارت شود تا شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم. پاسخ صحیح اولی سمت چپ میباشد.
 در جمع کسرها با مخرج های مساوی یکی از مخرج ها را مینویسیم و صورت ها را باهم جمع میکنیم.. در سمت راستی اشتباه این

 است که در جمع کسرها با صورت های مساوی یکی از صورت ها را نوشت و مخرج ها را با هم جمع کرد..
 

 تمرین 3 با روش ساده کردن میتوان به پاسخ صحیح رسید. اگر دانش آموزان مبحث بخش پذیری را به درستی یاد گرفته باشند در
اینجا برای ساده کردن مشکل ندارند. در اینجا همه کسرها با ساده شدن به 5/7 میرسند بجز کسر 15/35 که با ساده شدن میشود 3/7

 . پس پاسخ 15/35 میباشد.
 

  تمرین 4 جمع و تفریق سه  کسر با هم آورده که دانش آموز از سه روشی که قبًال یاد گرفته حاصل آنها را پیدا میکند.
  استفاده از ک.م.م

1/12_1/4+1/3 
 ک.م.م 12

=1/12_7/13=1/12_3/12+4/12 
1/2=6/12 

 با رسم محور و شکل هم قبال بچه ها کار کردند و میتوانند به پاسخ برسند..



 
 ببخشید 7/12 هست اشتباه تایپی 7/13 نوشته شد

 
 تمرین 5 محاسبات با کسرها می باشد در قسمت الف از راهبرد زیر مسئله که ابتدا حاصل صورت را پیدا کرده بعد حاصل مخرج بعد
 از دو راه پاسخ به دست آورده میشود البته در اینجا قبل از نوشتن پاسخ ابتدا ساده کنند. یا از طریق دور در دور و نزدیکتر نزدیک و

 از طریق اینکه خط کسری بزرگ نماد تقسیم هست و صورت را بر مخرج تقسیم کرده و تبدیل به ضرب کنند و پاسخ نهایی را پیدا
  کنند.

  قسمت ب هم باز از طریق دور در دور و نزدیک در نزدیک و یا با روش تقسیم کردن قابل محاسبه می باشد.
 در قسمت پ یک روش که در پاسخ هم آمده این است که از روش ک.م.م بین سه عدد مخلوط مخرج مشترک گرفته و ابتدا عددهای

 صحیح را جمع و تفریق کرده بعد کسرها را جمع و تفریق کنند تا به پاسخ هشت و 1/20 برسند.
 

 در تمرین 6 یک تمرین عملی که با رسم شکل هم میشود پاسخ آن را پیدا کرد باز هم روش ک.م.م اینجا ساده ترین و راحت ترین
 روش هست.

 
 سه تمرین آخر را  نگاهی داشته باشید

 
 تمرین 7 مقایسه هست که نکته در اینجا تبدیل اعداد اعشار به کسر هست ابتدا اعداد اعشار به کسر تبدیل شوند بعد مقایسه را با

 روشهایی که قبال فرا گرفته انجام دهند. در پایان در کتاب اعداد را با همان اعشاری هم مرتب کنند  صحیح است. و اگر با تبدیل کسر
 نوشتند باز هم صحیح می باشد. مهم این هست که روش مقایسه کردن را به درستی یاد گرفته باشند.

 
 یک روش دیگر استفاده از عدد 1/5 است اعداد بزرگتر از 1/5 مشخص میشوند و اعداد کوچکتر از 1/5 هم مشخص میشوند بعد

 مقایسه را انجام دهند
 

 نه همکار دانش آموزان قبال بخش پذیری را خواندند و میدانند که اعداد بر چه عددی بخش پذیر هستند. قواعد را خود میدانند.
 

 محمد ممبنی:
 تمرین 8 تمرین مفهومی جالب است اینکه دانش آموز تشخیص دهد چون 1/3 از 1/2 کوچکتر است پس پاسخ منفی است. باید فکر
 کند این بستگی به مقدار پول اشخاص دارد ممکنه پول کسی به حدی باشد که 1/3 آن از 1/2 پول کسی دیگه بیشتر باشد. پس پاسخ

 بله هست و بستگی به مقدار پول نفرات دارد.
 

 تمرین 9 یک تمرین باز پاسخ با اهمیت درک و طرح مسئله هست که بچه ها از ذهن خالق خود استفاده کرده و مسئله ای را طرح
 میکنند که برای شکل مورد نظر صورت سوال باشد. نمونه در تصویر ارسالی آمده است حاال دانش آموزان هر سوالی مطرح کردند

 که پاسخ آن شکل مورد نظر باشد میپذیریم.
 

 همکاران از همراهی،  صبر و حوصله ای که به خرج دادید بینهایت سپاسگزارم. از مدیران محترم گروه و همکار محترم سرکار خانم
 اصغرزاده هم صمیمانه تشکر میکنم.

 
 همکاران عزیز با  تشکر از صبر و حوصله تان در زمان بررسی ، با پوزش از همکارانی که احیانا مجبور به پاک کردن پیام

 هایشان شده ایم و با تشکر که  از جناب ممبنی عزیز  که زبان از بیان ان قاصر است برای این که وقتشان را در اختیار تاالر قرار
 دادند پایان بررسی امشب اعالم می شود . به مدت ده دقیقه در خدمت همکاران هستیم با سواالتشان  . سپاسگزارم .


