
 

 

 

 زنگ با هستیم بزرگواران شما خدمت در  عزیز همکاران همه خدمت سالم عرض و خدا یاد و نام با

 ششم ریاضی کتاب دوم فصل ورزی دست عنوان با تجربه

 

 ششم پایه چون ولی دهستن آشنا اون مفهوم و کسر با قبل سالهای از بچه هست کسر دوم فصل

 به رو اون مفهوم و کسر تدریس اول که دونیم می الزم پس هست تر پایین های پایه مفاهیم یادگیری تثبیت

 .بدیم یاد آموز دانش

 

 که چیزی وهر میوه ،شکالت، ماژیک رنگ، خودکار، مداد، قبل از پس هست ورزی دست بحث چون

 . کرد استفاده ازشون میشه هم بچه دفترهای و کیف حتی میکنیم آماده باشه دست دم

 

 خط خود و مینویسیم رو کل خط پایین و ءجز مینویسیم خط باالی میکشیم کوچک خط یه تخته پای

 کسر خط میگیم

 



 

 

 چندتا پرسیم می بچه از گرفتم دست مداد تا پنج کنید فرض کردیم آماده که مدادهایی سراغ میریم

 چون �باال یا پایین بنویسم خط کجای رو پنج این ها بچه خب تا پنج مدادا کل پس تا پنج میگن دارم مداد

 مدادا همه من ایا ها بچه میپرسم دوباره محمد به میدم رو مدادا از دوتا ،حاال باشه پایین باید پس کل گفتین

 کجا رو دو عدد ها بچه پس مدادا کل از جزیی یا قسمتی یعنی مداد تا پنج از دوتا نه ،میگن محمد دادم رو

 جزء نوشته باال چون کسری، خط باالی بنویسیم باید

 

 میگیره قرار هست مخرج که کسر خط پایین در کل که میگیرن یاد رو کسر مفهوم ها بچه کار این با

 میگیره قرار صورت در کسری خط باالی جز و

 های اندازه با  چیز دو یا شکل دو از چهارم یک و سوم یک و دوم یک کسرهای دادن یاد برای خب

 دونفر پول مقدار یا کوچک دومی و بزرگ یکی که سیب تا دو مثالً میکنیم استفاده متفاوت

 به مدادا کل از مپنج دو میشه که میده دوم نفر به رو مدادا اون از تا دو که نفر یک دست مدادا کل

 پنجم سه میشه که مونده معلم دست تا سه و شده داده محمد

 

 �هستن مساوی همیشه آیا دیگه شکل  دوم یک  با شکل یک دوم یک ها بچه پرسیم می بچه از

 

 .هست دو دو، هر مخرج و یک دو هر صورت هستن مساوی دیگه بله میگن بعضیا کنن فکر بزاریم

 

 هست مقداری و شکل چه از دوم یک این ببینیم باید نیست مساوی همیشه نه میگیم

 

  پرسیم می داد انجام کالس تو اونو سریع میشه و راحته که چیزی

 و داره پول هزار چهار علی مثالً تخته پای میاریم رو آوردن که اونایی آوردن خودشون با پول کیا

 چقدره دومش یک حسن ،پول هزار دو میگن چقدر( نصف)علی پول دوم یک پرسیم می بچه از هزار دو حسن

 هزار یک میگن

 



 

 

 چون نه میگن هست مساوی مختلف چیز تا دو دوم یک همیشه آیا پرسیم می رو سوال دوباره حاال

 استفاده شون درسی کتابای خود از بمونه ذهنشون تو بیشتر تا میدیم انجام هم کسرا بقیه برای دیدن عینی

  کنند درک بیشتر تا دکنن کار خودشون نیست یکی آنها صفحات تعداد که کنن

 

 که کسرهایی در مخلوط عدد به اون تبدیل و عدد کردن باز برای کردم درست خودم ورزی دست یه

 دست این کردن باز مفهوم بیشتر درک برای کنیم باز رو عدد باید ، کنیم کم مخلوط عدد از رو عدد باید

 .دادم انجام رو ورزی
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 چهارم یک و دو منهای شش

 

 چهارم چهار چرا دبپرسن شاید شده درست چهارم چهار کسر تا شش از شش، عدد میگیم بهشون

 میشد پنجم پنج ما کسر بود ۵ مخرج اگه مینویسیم رو کسرمون مخرج طبق و میکنیم نگاه مخرج به میگیم

 پس بود، خواهد یک برابر باشد مساوی کسری مخرج و صورت وقت هر که کنیم یادآوری باید قبل از

 .ددادن تشکیل رو ۶ عدد که داریم چهارم چهار تا شش اینجا ما



 

 

 

 میکنیم تا رو کاغذ دوم مرحله در

 

 میکنیم باز رو قسمت شش از قسمت یک فقط سوم مرحله

 



 

 

 پس کردیم باز ششم قسمت و تا پنج میگن هست دستم تو شده تا کامل قسمت چند میگم بچه به

 چهارم چهار و پنج مینویسیم مخلوط عدد صورت به و میکنم باز اینطوری رو شش عدد

 .کردم باز رو کسرش یه و گرفتم دست تو که کامل عدد پنج

 مناموزا دانش از بعضی کار این  تکرار و انجام با خودم ددارن مشکل عدد کردن باز با ها بچه از خیلی

 .دمینویسن رو جواب ذهنی دیگه

 .هست کسرها ضرب دوم ورزی دست

 .داریم نیاز 4Aکاغذ و طلق به کار این برای. میکنیم سوم یک در ضرب ششم سه کنید فرض

 

 

 میکنیم مشخص A4 برگ روی رو سوم یک

 

 

 طلق روی رو ششم سه



 

 

 

 

 صورت این به میدیم قرار 4Aبرگه روی رو طلق حاال

 

 روی و دهستن مشترک باهم که طلق رنگی قسمت و بودهA 4برگ در که رنگی های قسمت اون حاال

 میشه ما کسر ضرب جواب دافتادن هم

 .میدیم قرار شیدیمک که سوم یک روی طلق االن خب

 جواب کسر دو هر مشترک رنگی های قسمت دهیم می قرار هم روی بعد میکشیم جدا رو کسر دو هر

 .میشه ما کسر ضرب

 .بکنه کمکی امیدوارم میزارم رو ددادن انجام کارانهم که کارهایی از ونهنم چند االن

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 همکاران ورزی دست از ییاه نمونه هم این

 ها بچه ودرپایان کالس شادی هم که کرد استفاده ها میوه از میتوان کسر تدریس در: همکارظرن

 .بیاورند خودشان البته بخورند

 

 موفق گرفتم رو وقتتون که ببخشید بکنه کمکتون کالس تو بتونه امیدوارم کردم آماده که مطالبی ینما

 ��باشید

 

 


