
 

 

  ) ٩الی  ۶صفحھ ی ( مقایسھ و ساده کردن کسرھا :   دوم کسر متعارفی       درس: ریاضی ششم          فصل اول 

  : ھدف ھا 

 توانایی مقایسھ ی کسرھا  - 
 توانایی ساده کردن کسرھا  - 
 مقایسھ کسرھا و عددھای مخلوط  - 

  :  مھارت ھا 

   
  .ھا را با یكدیگر مقایسھ كنند تواند آن یو ممی کند  کكسرھا را در یمفھوم تساو یبا استفاده از دست ورز - 
 .دھند یخود را رشد م یبا نوشتن استدالل ریاض - 
 .تر است كدام مناسب کدو كسر و اینكھ در بین چند مخرج مشتر کپیدا كردن مخرج مشتر یتوانای - 

  
  

   ۶فعالیت صفحھ ی 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

  .  در کالس چھارم با مقایسھ ی کسرھای متعارفی آشنا شده اند  – ١

در کالس چھارم ابتدایی بھ کمک شکل  و سپس بھ صورت مجرد کسر ھا ی ھم مخرج را با یکدیگر مقایسھ می  – ٢
  . کنند 

برابرندارند و ھم مضرب ھستند از کسر مساوی با مضرب بزرگ تر استفاده برای مقایسھ ی کسرھایی کھ مخرج  - ٣
  .کرده و سپس دو کسر را با یکدیگر مقایسھ می کنند 

در کالس پنجم  با یکی کردن مخرج ھا ، مقایسھ ی کسرھای ھم مخرج و سپس جایگزین کردن کسراصلی با کسر  - ۴
  .  مقایسھ می کنند )  ٣وجھ بھ نکتھ بھ ت(، کسرھارا با یکدیگر ) مخرج مشترک ( مساوی 

از . (ابتدا بھ کمک شکل و سپس بھ صورت مجرد کسرھایی کھ صورت برابردارند را با یکدیگر مقایسھ می کنند - ۵
  . )دارند آن کسری بزرگ تر است کھ مخرجش کوچک تر باشد )  ١مثال با صورت ( کسرھایی کھ صورت برابر

  

  : نکتھ 

كسرھا را با  یرس چند تصویر زیر ھمدیگر قرار گرفتھ است تا دانش آموزان بھ صورت تصویردر فعالیت اول این د  
  .كند یم کھا كم آن یدست ورزک دانش آموزان ھمراه با در یتصویر کبھ درکار این .یكدیگر مقایسھ كنند

  : روش 



 

 

 ١٢مثال ( ی بھ طول دلخواه ابتدا دانش آموزان  گروه بندی می شوند سپس در گروه بھ صورت فردی نوار ھای کاغذ
  )دست ورزی . ( و عرض یک سانتی متر تھیھ می کنند ) سانتی متر 

، ٨، ۶، ۴، ٢،٣( اعضای گروه بھ صورت فردی ھر کدام نوارکاغذی خود را بھ قسمت ھای مساوی و خواستھ شده 
قسمت ھای برابر ) ١٢، ٨، ۶، ۴، ٢،٣(بھ طوریکھ ھمھ گروه ھا نوار ھایی داشتھ باشند کھ بھ . تقسیم می کنند )  ١٢

  . تقسیم شده باشند 

از تعداد کمتر تا تعداد بیش (اعضای گروه نوارھای کاغذی قسمت بندی شده ی خود را با توجھ بھ تعداد قسمت ھای برابر
  . بھ طور منظم زیر یکدیگر قرار می دھند ) تر 

  .ند پس ازمقایسھ نوارھا ، کسر ھای مربوط بھ ھر نوار را می نویس

  )تصویری . ( را کامل می کنند  ٢بھ کمک نوارھای کاغذی و مقایسھ ی آن ھا جاھای خالی فعالیت

  ) کالمی . ( درباره کار خود ونوشتن کسرھای مساوی با ھم گروه ھای خود گفت و گو می کنند 

  . این صفحھ پاسخ می دھند با توجھ بھ فعالیت انجام شده و دانستھ ھای خود با گذاشتن عالمت مناسب بھ فعالیت آخر 

  

   ۶کار در کالس صفحھ ی 

با توجھ بھ فعالیت این صفحھ و دانستھ ھای خود پس از فکر کردن با نوشتن پاسخ  کار در کالس  این صفحھ ساختار 
  .  را شکل می دھند ) مقایسھ ی کسرھا با مخرج یا صورت برابر ( ذھنی خود 

  

  ٧کار در کالس صفحھ ی 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

در کالس چھارم ابتدایی بھ کمک شکل و سپس بھ صورت تکنیکی کسرھای مساوی با کسرمورد نظر رامی  - ١
  . نویسند

 .برای نوشتن کسر ھای مساوی صورت و مخرج کسر را در یک عدد ضرب می کنند  - ٢
 .ه کردن کسر را می دانند  ساد - ٣
برای ساده کردن کسر بھ کمک شکل ، ابتدا کسری را کھ شکل نشان می دھد می نویسند ، سپس با دستھ بندی  - ۴

 . می نویسند ) کسر مساوی کسر اول ( مناسبی  ، یک تساوی 
  .برای ساده کردن کسرصورت و مخرج کسر را بریک عدد تقسیم می کنند  - ۵

  

   ٧صفحھ ی  ٣کار در کالس 

بھ کمک بخش پذیری و تقسیم کردن ، کسرھا را ساده می کردند  اما در این تمرین بھ روش نسبتا تا کنون دانش آموزان 
  .جدیدی ، کسر ھا را ساده می کنند 



 

 

٢٧بھ طور مثال برای ساده کردن کسر
١٨ 

بنابراین او می .  است  ٢٧=  ٣×٩و   ١٨=  ٢×٩بداند کھ  دانش آموز باید
عبارت مساوی آن یعنی  ٢٧و در مخرج کسربھ جای  ٢×٩عبارت مساوی آن یعنی  ١٨تواند در صورت کسربھ جای  

مشترک است و بین عددھای صورت و مخرج عالمت  ٩حاال چون در صورت و مخرج کسرعدد .را بنویسد  ٣× ٩

 ٣وساده شده کسر را بھ صورت . مخرج ساده کند  ٩صورت را با  ٩و می تواند ضرب قرار دارد پس ا
٢  

  . بنویسد 

  

   ٧صفحھ ی  ١فعالیت 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 .محور را می شناسد  - ١
 .کتاب ششم ، نمایش کسر و عدد مخلوط بر روی محور را می داند  ۴صفحھ  ١با توجھ بھ فعالیت   - ٢
  .ھا را می داند اما تاکنون بھ کمک محور کسر ھا را با یکدیگر مقایسھ نکرده است مقایسھ کسر  - ٣

  

  : روش کار 

۵در این فعالیت دانش آموز می خواھد دو کسر 
١٢

٧و  
١٧     

۵او می داند کھ . را با یکدیگر مقایسھ کند 
١٢

برابربا   

۵تا  ١٢
١   

۵واحد و  ٢یا 
٢   

 ۵را بھ   ٣و  ٢پس او بھ تعداد دو واحد کامل جلو می آید سپس روی محور اعداد بین 

۵تقسیم می کند و بھ اندازه ) با توجھ بھ مخرج کسر ( قسمت مساوی 
٢  

۵رود این محل نمایش کسر جلو می 
١٢ 

  .است 

٧ھمچنین او می داند کھ 
١٧

٧تا  ١٧برابربا 
١   

٧واحد و  ٢یا 
٣  

عداد دو واحد کامل جلو می آید سپس روی پس او بھ ت

٧تقسیم می کند و بھ اندازه ) با توجھ بھ مخرج کسر ( قسمت مساوی  ٧را بھ   ٣و  ٢محور اعداد بین 
٣  

رود جلو می 

٧این محل نمایش کسر 
١٧

٧پس با مقایسھ محل قرار گرفتن دو کسر بر روی محور اعداد چون کسر   .است 
١٧

برروی   

۵محور اعداد جلوتر از کسر    
١٢

  .قرار دارد پس مقدار آن بیش تر است و این کسر بزرگ تر است   

  : نکتھ 

قسمت  ۵با توجھ بھ اینکھ فاصلھ ی بین واحد ھای محور کم است دانش آموزان برای تقسیم کردن واحد محور یک بار بھ 
اما . از آن ھا از دو مداد رنگی جھت تقسیم بندی استفاده می کنند  بعضی. قسمت دچار مشکل می شوند  ٧و بار دیگر بھ 

١ ٣۵چون اختالف این دو کسر بھ اندازه 
تقسیم نمودن واحدباید بسیار دقیق باشد تامقایسھ ی آن راحت تر .  است      

  .انجام شود 

  . پس از انجام این تمرین در دانش آموزان احساس نیاز جھت انتخاب مخرج مشترک می شود 



 

 

  

  ٧صفحھ ی  ٢فعالیت 

دارندو نحوه پیدا  کمقایسھ دو كسر نیاز بھ مخرج مشتر یرسند كھ برا یدر فعالیت دوم دانش آموزان بھ این چالش م
کسر ھای مساوی با کسر اول را می نویسند و این کار را ادامھ می دھند  اندانش آموز.بینند یرا م کكردن مخرج مشتر

  . را پیدا کند )  ٧و  ۵( تا کوچک ترین مخرج مشترک بین دوکسر 

  . می باشد و این مخرج برای مقایسھ ی این  دوکسرمناسب است  ٣۵کوچک ترین مخرج مشترک بین این دو کسر 

  

   ٨صفحھ ی  ١تمرین 

  : برای مقایسھ ی دو کسر 

 . بنویسدکسر ھای مساوی با ھر کسر را   - ١
.... ) ، ۴،  ٣، ٢( برای نوشتن کسرھای مساوی با ھر کسر، صورت و مخرج ھر کسر را بھ ترتیب در عدد  - ٢

 . ضرب می کند 
 . ضرب شده است  ٩،  ۶، ٣در این تمرین صورت و مخرج کسرھا در عدد ھای  - ٣
 .ن دو عدد را انتخاب می کند کوچک ترین مخرج مشترک بی - ۴
 . می باشد  ١٨عدد   ٩و  ۶دراین تمرین کوچک ترین مخرج مشترک بین دو عدد  - ۵
با دو کسر اصلی  بھ راحتی می توانیم کسرھا را با یکدیگر ) ١٨با مخرج (پس با جایگزینی دو کسرمساوی  - ۶

است کھ صورت آن بزرگ تر  از دو کسری کھ مخرج ھای مساوی دارند آن کسری بزرگ تر.( مقایسھ کنیم 
 . )باشد 

  

   ٨صفحھ ی  باالی ٢تمرین 

  :  ٨صفحھ ی  ٢تمرین نکتھ 

 .مساوی با یک کسر را بنویسید برای پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک می توانید مخرج مشترک کسرھای - ١
 .بود کوچک ترین مخرج مشترک است  ھر کدام کھ بھ مخرج کسر دیگر ھم قابل تقسیم - ٢
ترین راه آن است کھ از کسری کھ مخرج بزرگ تر دارد شروع کنیم وکسرھای مساوی با آن را بنویسیم، راحت  - ٣

 .زیرا تعداد عملیات ما کمتر است و زود تر بھ مخرج مشترک می رسیم 
  

  :  ٨صفحھ ی  ٢تمرین روش کار 

٩می خواھیم مخرج مشترک دو کسر   - ١
۴

١٢و    
۵

 . را بھ دست آوریم   
 .مساوی با ھر کسر را بنویسید کردن کوچک ترین مخرج مشترک می توانید مخرج مشترک کسرھایبرای پیدا  - ٢



 

 

٩کسر مخرج در ......   ) و  ۴،  ٣،  ٢( با ضرب عددھای ابتدا  - ٣
۴

٩مساوی با کسر  مخرج کسر ھای    
۴   

 را
 .می نویسیم 

                                                                                                                         ۴  
                                                                                                =        =        =      

                                                                                          ٣۶      ٩       ١٨      ٢٧  

٩کسر  مساوی با مخرج  کسر ھای ھر کدام از مخرج ھای – ۴
۴

تقسیم  ١٢را بھ ترتیب بر مخرج کسر دوم یعنی عدد  
  .می کنیم 

  .بخش پذیر است  ١٢بر ٣۶بخش پذیر نیستند اما  ١٢بر  ٢٧و  ١٨ – ۵

  

                ٣     ١٢۶                          ١٨       ١٢                       ٢٧    ١٢  

                ٣      ٣۶   -                       ٢     ٢۴    -                  ١٢         ١  -  

                       ٠                                  ٠٣                                   ٠٠۶  

١٢یک بار دیگر با مخرج کسرھای مساوی با   – ۶
۵ 

 .شروع کنید 

                                                                                                                         ۵  
                                                                                                          =        =      

                                                                                                     ٣۶      ٢۴      ١٢  

١٢مساوی با مخرج  کسر ھای  مخرج ھای ھر بار  – ٧
۵

  .تقسیم می کنیم  ٩یعنی عدد  اولرا بھ ترتیب بر مخرج کسر  

  .بخش پذیر است  ٩بر ٣۶بخش پذیر نیست اما  ٩بر  ٢۴ – ٨

                                 ٣    ٩۶                                             ٢       ٩۴  

                                ۴     ٣۶   -                                         ١٨         ٢  -  

                                        ٠                                                       ٠٠۶  

ساده ترازراه )  ]  ٩( بر مخرج کسر کوچک تر)  ١٢( تقسیم کسر ھای مساوی با مخرج کسر بزرگ تر[ راه دوم  – ٩
زیرا تعداد . است )]   ١٢( بر مخرج کسر بزرگ تر)   ٩( تقسیم کسر ھای مساوی با مخرج کسر کوچک تر[ اول 

  .ن مخرج مشترک دوکسر را بھ دست می آوریم دفعاتی کھ تقسیم می کنیم کم تر است و زود تر می توانیم کوچک تری

  

  :  ٨صفحھ ی  ١ کار در کالس  



 

 

  .حل می شود  ٨صفحھ ی باالی  ٢تمرین  بھ روش این تمرین 

  :برای پاسخگویی بھ این تمرین دانش آموزان 

 .کنند و بین دو کسر مخرج بزرگ تر را انتخاب می کنند  بھ مخرج دو کسر توجھ می  - ١
مساوی با مخرج کسر بزرگ تر را می نویسند وھر بار آن را برمخرج کسر کوچک تر کسرھای مخرج ھای  - ٢

 . تقسیم می کنند 
کسر مساوی با کسر بزرگ تر کھ بر مخرج کسر کوچک تر نیز بخش پذیر باشد کوچک کوچک ترین مخرج  - ٣

 .ترین مخرج مشترک دو کسر است 
  . پس از انتخاب کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر ، صورت کسر ھا را نیز بھ دست می آوریم  - ۴

  
   ١۴         ١             ٢۵         ٣                             ۵        ۵                    ۶        ٣   

 =  و                =                                            =         و                 =                
  ٣۵          ۵            ٣۵          ١                             ٧۴     ١۴                  ١۴       ٧    
  

    ٢۵        ۵            ١                             ٧         ٢١۴        ١                    ٧۵        ۵   
 =  و                =                                        =             و             =                    

  ٣                          ٣٠          ٩٠          ١٨        ٩٠۶       ٣                  ١٨۶        ١٢    

 

  :  ٨صفحھ ی  ٢ کار در کالس 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 .جمع کسر را می داند  - ١
می تواند با جابھ جا کردن ) کتاب چھارم  ١۵٨صفحھ ی ( با توجھ بھ آموزش جمع کسرھا با استفاده از شکل  - ٢

 .  خانھ ھای رنگی مربوط بھ عامل اول یا دوم جمع ، حاصل جمع را بنویسد 
  

  

  : ٨صفحھ ی  ٢ پاسخ کار در کالس



 

 

٢با تقسیم شکل  بھ دو قسمت برابرکسر    - ١
١

. را روی شکل نشان می دھد      
  

 

٣با تقسیم شکل بھ سھ قسمت برابر کسر     – ٢    
١

  .را روی شکل نشان می دھد      

کھ رنگ ندارد ،  ی از شکلبا جابھ جا کردن قسمت آبی رنگ شکل کھ روی قسمت سبز رنگ افتاده است بھ قسمت-٣   
برخی از دانش آموزان از ابتدا رنگ آبی را روی خانھ ھای سفید ( . حاصل جمع دو کسر وپاسخ سئوال را نشان می دھد 

  ) .می کشند  ) دو قسمت از شکل ( 

۶با استفاده از شکل بیان می کند کھ  -۴   
١    

  .از شکل بدون رنگ باقی مانده است 

  . تصویر زیر توجھ شود یفعالیت بھ فرآیند طراحاین  در انجام  : ٨صفحھ ی  ٢ ی کار در کالسنکتھ 

  

  

  

   ٩صفحھ ی  ١تمرین 

   .دانش آموزان مانند نمونھ کسر ھا را ساده می کنند 

  ١٨        ٣                                       ١٢         ٢                                    ٢٠         ٢  
                              =                        =                                                      = 

  ١٨         ٣                                  ٣٠          ٣                                       ۴         ٢۴   
  

    ١        ١۴×٨×۶                       ٢٧         ٧ ×۴٩                                  ۴      ٣×١٨۶     
                                                   ==                                                         = 

  ۶       ١۶×٢١×١٢                      ۵          ٢١×۴۵                                  ۵       ٣٠×٢٧   

 

   ٩صفحھ ی  ٢تمرین 

  .دانش آموزان مانند نمونھ عدد مربوط بھ جای خالی را پیدا می کنند 

       ۴١×٠۶                    ۴٠                                              ۴×۶                      ۴             



 

 

٣                                 =                  =               =    ١٠  =        =                        =               

         ٣۵                      ۶۴            ١۶                                    ٨                     ٨           ۶    
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  :  ٩صفحھ ی  ٢تمرین نکتھ ی 

  :  ٩صفحھ ی  ٢روش پیشنھادی تمرین 

 .را از بین ببریم  است مخرج کسری کھ صورت آن نامشخص     برای محاسبھ ی مقدار      - ١
مخرج ( ۶را در عدد دو طرف تساوی می توانیم  است کھ صورت آن نامشخص ردن مخرج کسریبرای از بین ب - ٢

 .ضرب کنیم ) کسری کھ صورت آن نامشخص است 
  .با محاسبھ ی عبارت ، مقدار         بھ دست می آید  - ٣

                                               ۴×۶                       ۴×۶                ×١۶            ۴               

                                    ٣  =               =                            =                                            =   

                                                ١              ٨                            ٨  ۶                  ٨             ۶    

   ٩صفحھ ی  ٣تمرین 

نفر بھ طور مساوی تقسیم کنیم چھ  ٧نان را بین  ٢داشتھ باشیم و بخواھیم این  نان جوویک  نان گندماگر یک  :سئوال  
  کار باید کرد ؟ 

قسمت  ٧داشتھ باشد بنابراین ھر نوع نان را بھ  نان جووھم  نان گندممی خواھیم ھر فرد ، ھم چون  :پاسخ پیشنھادی 

٧مساوی تقسیم می کنیم بنابراین سھم ھر فرد  
١  

٧نان گندم و 
١ 

  .می شود  نان جو   

  .نفر تقسیم کرد  ٨اگر ھر دو نان گندم باشند ، بھ چھ روشی می توان این دو نان را بین  :سئوال 

نفر می توانیم ھر نان  ٨نان بین  ٢چون ھر دو نان از یک نوع می باشند بنابراین برای تقسیم کردن  :پاسخ پیشنھادی 

۴نفر تقسیم کنیم ، پس بھ ھر نفر  ۴رابین 
١ 

  .می رسد  نان گندم



 

 

  

  ٩صفحھ ی  ۴تمرین 

  .دراین تمرین دانش آموزان با تقریب زدن و استدالل کردن می توانندبھ سئوال پاسخ دھند 

١٢کسر  :سئوال  
۵

٢از 
١ 

  تر ؟ چرا ؟ بیش تر است یا کم  

٢کسر  : ١پاسخ پیشنھادی
١   

برابرنصف 
 

چون صورت کسر . زیرا صورت این کسربرابر نصف مخرجش استاست 

١٢
۵  

١٢از نصف مخرجش کم تر است پس مقدار این کسر از نصف کم تر می باشد بنابراین کسر 
۵

٢از کسر       
١

   
  .کوچک تر است 

٢کسر  : ٢پاسخ پیشنھادی 
١  

١٢ کسر مساوی با 
۶

١٢است بنابراین می توانیم بھ جای مقایسھ ی دو کسر   
۵

٢و      
١

    

١٢دو کسر  
۵  

١٢ و
۶ 

ھای برابر دارند آن کسری  مخرجبا توجھ بھ این کھ از دوکسری کھ . با یکدیگر مقایسھ کنیم  را

١٢کم تری داشتھ باشد پس کسر  صورتتر است کھ  کوچک
۵ 

کوچک
 

  .تر است 

١٣کسر    :سئوال 
٧ 

٢از          
١ 

  تر ؟ چرا ؟ بیش تر است یا کم      

٢کسر  : ١ پاسخ پیشنھادی
١   

برابرنصف 
 

چون صورت کسر . است زیرا صورت این کسربرابر نصف مخرجش است

١٣
٧  

١٣از نصف مخرجش بیش تر است پس مقدار این کسر از نصف بیش تر می باشد بنابراین کسر 
٧

٢از کسر      
١

   
  .بزرگ تر است 

٢کسر :  ٢ پاسخ پیشنھادی
١  

١۴ کسر مساوی با 
٧

١٣است بنابراین می توانیم بھ جای مقایسھ ی دو کسر   
٧

٢و      
١

    

١٣دو کسر  
٧  

١۴ و
٧ 

با توجھ بھ این کھ از دوکسری کھ صورت ھای برابر دارند آن کسری . با یکدیگر مقایسھ کنیم  را

١٣بزرگ تر است کھ مخرج کم تری داشتھ باشد پس کسر 
٧  

بزرگ
 

  . تر است 

  

   ٩صفحھ ی  ۵تمرین 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 .ت ھا استفاده می کنند مقایسھ ی دو عدد از این عالم با عالمت کم تر ، مساوی و بیش تر آشنا ھستند و برای - ١
در کالس پنجم برای مقایسھ ی کسرھا ، از کسر ھای مساوی با ھرکسر کھ مخرج مشترک دارند ، استفاده       - ٢

 . می کنند 
در کالس پنجم مقایسھ کسر با کسر ، مقایسھ ی عدد صحیح باکسر ، مقایسھ ی عدد مخلوط با عدد مخلوط و  - ٣

  .ھ ی کسر با عدد مخلوط را آموختھ اند مقایس



 

 

                     ٩ صفحھ ی ۵پاسخ تمرین 
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   ٩ صفحھ ی ۶پاسخ تمرین 
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