
 

 

  ) ۵الی  ٢صفحھ ی (  عدد مخلوط –کسر : کسر متعارفی             درس اول : ریاضی ششم                فصل اول 

  : ھدف ھا 

 تقسیم بھ قسمت ھای مساوی - 
 نشان دادن مقدار تقریبی کسر روی شکل  - 
 نشان دادن کسرروی محور  - 
 درک مفھوم کسر و عدد مخلوط  - 
 بیان و نوشتن مفاھیم ریاضی  - 
  تقریبی شکل ھا  تقسیم - 

  

  :  مھارت ھا 

  یمساو یھا تقسیم كردن اشكال بھ قسمت - یتقسیم كردن تقریب - مھارت تقریب زدن  - 
 )ی و كالم یتصویر - محور اعداد( مختلف یھا ھ نمایش كسر و عدد مخلوط بھ صورتیارا - 
 .مفھوم ھستند کارتباط بین كسر و عدد مخلوط و اینكھ كسر وعدد مخلوط دو نمایش از ی یبرقرار - 
  ی ل پیرامونییم كسر و عدد مخلوط در حل مساھاستفاده از مفا - 

 
  

  

   ٢صفحھ ی  ١ فعالیت

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

  . تقسیم کنند ) قسمت  ٨ – ۶ – ۴ -  ٣– ٢( می توانند بھ راحتی دایره را بھ قسمت ھای برابر  – ١

  .تقسیم کنند )  الگوگیری از ساعت ( قسمت  ١٢می توانند دایره را بھ  -  ٢

  .برای تقسیم دایره بھ قسمت ھای مساوی می توانند از ابزار نقالھ استفاده کنند  - ٣

  

   ٢صفحھ ی  ١ فعالیتشرح 

را بھ  یگیرند و سپس اشیا پیرامون یرا یاد م یمساو یھا تقسیم كردن بھ قسمتی فعالیت نحوه  ایندانش آموزان در   
    . كنند یتقسیم م یمساو یھا بھ قسمت یصورت تقریب

تعداد مورد نظر و بھ د سپس با تا زدن نوار کاغذی ندایره درست می کن )محیط ( ابتدا یک نوار کاغذی بھ اندازه ی دور
ھمچنین  )دست ورز ( .د نقرار دادن آن بر روی دایره و عالمت زدن ، دایره را بھ قسمت ھای مورد نظر تقسیم می کن



 

 

بھ قسمت ھای مساوی آمادگی الزم جھت انجام ....... دانش آموزان می توانند با تقسیم کردن کیک ، کلوچھ ، نان تافتون و
  .این فعالیت را کسب کنند 

   بھ صورت تقریبی با عالمت زدن روی محیط دایره و با استفاده از خط کش دایره را بھ قسمت ھای مورد نظرتقسیم 
  )تصویری ( . د نمی کن

توضیح دادن باعث قدرت ارتباط  کالمی   )کالمی (  .دننحوه تقسیم کردن دایره بھ قسمت ھای مساوی را توضیح می دھ
  .ایی استدالل آن ھا را باال می برد در دانش آموزان می شود و توان

  .ھر دانش آموز باید فعالیت ھای دست ورز ، تصویری و کالمی را انجام دھد تا بھ سطح مورد نظر برسد 

  

  .تقسیم کردن دایره بھ قسمت ھای خواستھ شده در این فعالیت این گونھ فکر می کنند  دردانش آموزان  :نکتھ 

قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند یا  ٢ابتدا دایره را بھ  :قسمت  ۶
  .قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ دو قسمت مساوی تقسیم می کنند  ٣ابتدا دایره را بھ 

یم می کنند یا ابتدا قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ دو قسمت مساوی تقس ۴ابتدا دایره را بھ  :قسمت ٨
  .قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم می کنند  ٢دایره را بھ 

  .قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند  ٣ابتدا دایره را بھ : قسمت  ٩

م می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند یا قسمت مساوی تقسی ۴ابتدا دایره را بھ  :قسمت  ١٢
  .قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم می کنند  ٣ابتدا دایره را بھ 

  

  

  

  

  

  

   ٢صفحھ ی  ١ کار در کالس

اما بھتر است كھ نحوه تقسیم كردن .آزاد ھستند یمساو یھا بھ قسمت شکل ھادانش آموزان در نحوه تقسیم كردن اشیا و
   .این تمرین می تواند باعث تقویت تفکر فضایی و ھندسھ ی فضایی در دانش آموزان شود  .دیگران را نیز بدانند

  : روش پیشنھادی 



 

 

بھ ھر ) عدد  ١٠مثال ( ندازه می کنیم ، تعدادی مستطیل ھم ا) نفر  ۵ھر گروه ( دانش آموزان کالس را گروه بندی  
از اعضای گروه می خواھیم ابتدا بھ صورت فردی فکر کنندکھ چگونھ می توانیم این مستطیل ھا را بھ . گروه می دھیم 

  .سپس با مشورت و ھم فکری اعضای گروه  تقسیم بندی خود را نشان دھند . دو قسمت مساوی تقسیم کنیم 

ن پس از پایا. ھای خود تقسیم کنند ھر مستطیل را بھ روش متفاوتی ازھم گروھی  دانش آموزان باید سعی کنند کھ   
سپس با ھمفکری دانش . کالس نصب کنند  تختھ یزمان تعیین شده ،گروه ھا مستطیل ھای تقسیم بندی شده را برروی 

آموزان ، شکل ھایی کھ تقسیم بندی ھای مشابھی  دارند را حذف می کنیم بھ طوری کھ ھیچ دو شکل نصب شده برروی 
  .تختھ ھمانند یک دیگر نباشند ، حاال گروه ھا در خصوص روش تقسیم کردن خود بحث و تبادل نظر می کنند 

  . این فعالیت و بھ دل خواه خود شکل ھای کتابش را بھ دو قسمت مساوی تقسیم می کند  ھر دانش آموز پس از انجام

  .ھر دانش آموز باید فعالیت ھای دست ورز ، تصویری و کالمی را انجام دھد تا بھ سطح مورد نظر برسد : نکتھ 

  )دست ورز .( کند بھ دو قسمت برابر تقسیم می را با استفاده از مقوا ھای مستطیل شکل و قیچی شکل ھا 

  )تصویری . ( با استفاده ازمداد و تصویر، مستطیل ھا را بھ دو قسمت برابر تقسیم می کند 

. نحوه تقسیم کردن مستطیل بھ دو قسمت مساوی را توضیح می دھد تا قدرت ارتباط کالمی و توانایی استدالل او باال رود
  )کالمی ( 

  

  ٢صفحھ ی  ١ کاردرکالسپاسخ پیشنھادی 

  

  

  

  

  ٢صفحھ ی  ٢پاسخ پیشنھادی کاردرکالس 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )حرکت از کسر بھ عدد مخلوط : ھدف (   ٣صفحھ ی  ١فعالیت 

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

  . می توانند با تقسیم صورت کسر بھ مخرج ھمان کسر ، آن کسر رابھ عدد مخلوط تبدیل کند  – ١

  

  :  پیشنھادیروش 

٧با رسم شکل و مشخص کردن واحد  – ١
٧

)  رسم شکل واحد و کسر مورد نظر ( ھمان طورکھ درشکل می بینید  ،    
٢
٧
٢

٧بھ معنی   
  و    ٧

٧
   و  ٧

٧
  و  ٧

٧
١     

٧ یعنی . است 
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 +١+١+١ =
٢
٧
٢  

٧یا 
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 ٣ =
٢
٧
٢

  

برای تبدیل کسر -  ٢
٢
٧
تقسیم می کنیم ، خارج ) مخرج کسر (   ٧را بھ ) صورت کسر (  ٢٢بھ عدد مخلوط ابتدا      ٢

بنابراین کسر . می شود  ١و باقیمانده ی آن  ٣قسمت این تقسیم 
٢
٧
٢  

٧ تا  ١ و) خارج قسمت (  کاملواحد ٣، 
١

( واحد  
  .   است) باقیمانده 

  

   :نکتھ 

برای نوشتن یک عدد بھ صورت عدد مخلوط باید تعداد . کسر و عدد مخلوط دو نمایش مختلف از یک عدد ھستند - ١
  .  واحد ھای کامل را تشخیص دھید و کسری از واحد کامل را نیز تعیین کنید 

حركت از كسر  مفھوم است بنابراین کآموزان باید بھ این تشخیص برسند كھ كسر و عدد مخلوط دو نمایش از ی دانش- ٢
   .برخوردار است یاز اھمیت زیادو ھمچنین نوشتن آن بھ عدد مخلوط و برعكس 

  

  ٣صفحھ ی   ١کار در کالس 

محاسبھ می ) متر یا خط کش ( دانش آموز در این تمرین اندازه طول در خودکار را بھ وسیلھ ابزار اندازه گیری طول 
تعداد واحد کامل و کسری از واحدکامل و عدد  متر بھ صورت کسر،کند و عدد حاصل را با واحد سانتی متر و میلی 

  .مخلوط  نشان می دھد 

  

  ٣صفحھ ی   ٢کار در کالس 

 .و یکی نشان داده شده است ) یک واحد کامل ( بھ کمک شکل و با استفاده از دستھ ھای ده تایی  ٢٧تمرین عدد در این 
   . دانش آموز در این تمرین با توجھ با واحد مشخص شده ،عدد مر بوط بھ شکل را  ،بھ صورت عدد مخلوط نشان می دھد

  



 

 

  ٣صفحھ ی   ٣کار در کالس 

  :آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

اما در این تمرین  با مشخص بودن واحد ، می توانند بھ راحتی کسر بزرگ تر از واحد را بھ عدد مخلوط تبدیل کنند – ١
   . مشخص کند ، سپس  بھ آن پاسخ دھد دانش آموز باید واحد را 

٢  - 
 

دانش آموزان در فعالیت
 

۴اول ھمین صفحھ کسر 
٧

  .را بھ صورت عدد مخلوط نوشتھ اند      

  .بینند یھا بھ یكدیگر را م ان نمایش از عدد مخلوط و كسر ونحوه تبدیل آنآموزدانش  - ٣

واحد كامل را انتخاب كرد  کتوان ی ینیز م یشكل پیوستھ دو بعد کگیرند كھ در ی یدانش آموزان یاد مدر این تمرین   
  . گردد یو نحوه انتخاب واحد كامل در این شكل بھ خود دانش آموز و فرایند استدالل درست آن بر م

کھ از چھار مثلث  مثلث بزرگی(  مناسب  انتخاب واحد و    ٣صفحھ  ١ختھ ھای خود ، فعالیت بنابراین با توجھ بھ آمو 
چھار مثلث ھر )  ...یا و الضالعی کھ از چھار مثلث مساوی تشکیل شده استتشکیل شده است یا متوازی ا کوچک تر 

  . رنگ می کند یک واحد می داند و آن را را 

  شکل یک مثلث کوچک را رسم می کند زیرا پیشنھاد ی جھت تشکیل دو واحد کامل ، :  

  .واحد انتخابی از چھار مثلث مساوی تشکیل شده است  با توجھ بھ توضیحات باال ، - ١

  .مثلث  ٣و ) واحد(مثلث  ۴مثلث کوچک  تشکیل شده است یعنی  ٧شکل از  - ٢

  .)مثلث تشکیل می شود  ٨واحد از ٢.( واحد کامل یک مثلث کوچک کم داریم  ٢برای تشکیل  - ٣

  

  

  

  

  

  

در صورتی کھ دانش آموزان جھت انتخاب واحد مشکل داشتھ باشند می توانید بھ روش زیر یا ھر روشی کھ  :نکتھ 
  .مناسب می دانید عمل کنید 

  .تشکیل شده باشد ) پیوستھ (واحدی انتخاب کنید کھ از چند شکل کنار ھم  – ١

  .ش دھید روی مقوا کشیده و بر را بھ کمک دانش آموزان تعدادی از این واحد ھا - ٢

  ) ھر گروه تعدادی واحد یکسان .  ( واحد ھا  را در اختیار گروه قرار دھید  - ٣



 

 

  . از گروه ھا بخواھید تعدادی از مقوا ھا را کنار ھم قرار دھند و کسر حاصل را بخوانند  – ۴

  . ن دھند  با توجھ بھ واحد ،کسری را انتخاب کنید و از گروه ھا بخواھید آن رابا واحد ھای خود نشا – ۵

حاال با توجھ بھ واحد ،کسری را انتخاب کنیدکھ از واحد کامل و قسمتی از واحد تشکیل شده باشد  و از گروه ھا  - ۶
  . بخواھید آن رابا واحد ھای خود نشان دھند  

کنار یک از واحد و قرار دادن قسمت ھا در  یبھ دانش آموزا ن اجازه می دھیم با رنگ کردن و یا قیچی کردن قسمت - ٧
  . خواستھ شده را نشان دھند  عدد مخلوطدیگر 

  

   ۴صفحھ ی  ١فعالیت 

  :آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

با محور در کالس دوم و سوم ابتدایی آشنا شده است اما تا کنون کسر و عدد مخلوط را روی محور نشان نداده  – ١
  .است

  .آشنا ھستند ) کسر کوچک تر از واحد  –کسر مساوی واحد  –کسر بزرگ تر واحد ( دانش آموزان  با کسر  - ٢

  : ۴صفحھ ی  ١فعالیت نکتھ 

  .روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد و ھر عدد کسری را می توان روی محور اعداد پیدا کرد ھر نقطھ - ١

  .روی محور اعداد نگاه عدد بھ عنوان طول ، از اھمیت برخوردار است  – ٢

 یھا محور اعداد مشكل داشتھ باشند با انجام تمرین یعدد مخلوط روآموزان ممكن است در نمایش كسر ونش دا - ٢
  .محور اعداد  بھ دانش آموزان آموزش دھید ینمایش كسر و عدد مخلوط را روی متنوع  نحوه 

  . م کنید پس از کشیدن محورحتما جھت محور را روی آن نشان دھند و آن را بھ قسمت ھای مساوی تقسی - ٣

  : روش کار 

است ھر واحد  ۴مثال اگر مخرج کسر شما .  باتوجھ بھ مخرج ھر کسر واحد ھا را بھ قسمت ھای مساوی تقسیم کنید  - ١
  . محور را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم کنید 

کسر روی محور جلو بھ اندازه مقدارھر  ) با توجھ بھ مخرج کسرھا ( بھ قسمت ھای مساوی پس از تقسیم واحد ھا  - ٢

۴رویم ، مثال برای نشان دادن کسر   می
٧   

۴تا    ٧، روی محور بھ اندازه ی
١  

۴یا یک واحد کامل و  
٣

  . جلو می رویم 

  

   ۴صفحھ ١تمرین 

  



 

 

  :۴صفحھ ١تمرین نکتھ 

  .برخوردار است یمفھوم كسر از اھمیت زیاد کدر

  . دھد یاز كل تشكیل كسر م  جز کی کسر یک واژه است ، 

  .دانش آموزان تفھیم كرد را بھ) جز از کل ( و باید  مفھوم کسر سخت است  کسر ھااز  یبعض ینمایش عدد 

  

  . را نشان می دھد و ھدف این سئوال مفھوم سازی است ) جز از کل (  یک کسر بنابراین شکل این سئوال 

  :۴صفحھ   ٢تمرین 

  .تقسیمات را مشخص می کند و کسر حاصل را نمایش می دھد دانش آموز با تقسیم شکل بھ مقدار معین شده ، تعداد 

  

  :۴صفحھ   ٣تمرین 

  در این تمرین دانش آموزان  

 ) ارتباط ا فقی درس ریاضی با تعلیمات دینی و ھدیھ ھای آسمان .( با مفھوم زکات  آشنا می شوند  - ١
 )   اجتماعیارتباط ا فقی درس ریاضی با تعلیمات .( آشنا می شوند با مفھوم کشت دیم  - ٢

   

  :۴صفحھ   ٣تمرین پاسخ 

  .کیلوگرم است  ١٠٠٠ھر تن برابر  :نکتھ 

  ۵/٣×  ١٠٠٠=    ٣۵٠٠کیلوگرم                                                                                               

  ٣۵٠٠÷  ١٠=  ٣۵٠کیلوگرم                                                                                                    

  .کیلوگرم بھ عنوان زکات از محصول خود را جدا کند  ٣۵٠او باید 

  

  :۴صفحھ   ۴تمرین 

واحد پول این کشور خیالی زد . آشنا می شود نیز در این سئوال دانش آموز با مالیات . زدستان یک کشور خیالی است 
  .است 

  :۴صفحھ   ۴تمرین پاسخ 

  ۴٨٠٠٠٠÷  ١٢=   ۴٠٠٠٠راه حل اول                                                                           زد            



 

 

١٢=  ۴٠٠٠راه حل دوم                                                                            زد           
١  

×  ۴٨٠٠٠٠  

    راه حل سوم

                                    ۴١×٨٠٠٠٠                                                                                                                 

  ؟=                       =   ۴٠٠٠٠زد               

                                          ١٢   

  

  

  

   ۵صفحھ   ۵تمرین 

٣
١   

  .از پرچم جمھوری اسالمی ایران بھ رنگ سبز است 

  . بھ قسمت ھای مساوی تقسیم شده است .....   . ...مانند کشورھای برخی از  پرچم 

  . )کشیدن پرچم ھا ازاطلس جغرافیایی استفاده کنند انتخاب ودانش آموزان می توانند برای ( 

  

    ۵صفحھ   ۶تمرین 

  :آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

  . با الگوھای مختلف ھندسی و عددی آشنا ھستند 

فصل چھارم ) حل مسئلھ ساده تر (  حل مسئلھ ٢نیاز تمرین  دومین الگوی عددی در این سئوال می تواند پیش :نکتھ 
  .باشد 

  

  ۵صفحھ ی   ٧تمرین 

 )محور اعداد ، متر یا خط کش ونمایش عددبھ کمک حجم ( دانش آموز با توجھ بھ واحد کامل در ھر شکل  در این تمرین
  .اندازه را بھ صورت یک کسر و یک عدد مخلوط برابر آن نمایش می دھد 

  

  ۵صفحھ ی   ٨تمرین 

  
  ؟

  
١  

  
  مالیات

  
۴٨٠٠٠٠  

  
١٢  

  
  کل سود



 

 

  :آموزان کالس ششم می دانند آنچھ دانش 

 .محور را می شناسد  - ١
 .کتاب ششم ، نمایش کسر و عدد مخلوط بر روی محور را می داند  ۴صفحھ  ١با توجھ بھ فعالیت   - ٢
کتاب ششم ، دانش آموز باید محل ھر کسر را برروی محور اعداد نشان دھد اما در این   ۴صفحھ  ١فعالیت  در - ٣

وی محور اعداد مشخص ا ست و دانش آموز باید کسر مربوط بھ آن را نمایش کار در کالس محل ھر کسر بر ر
  . دھد 

  

    ۵صفحھ   ٩تمرین 

  : بھ این نکتھ ھا باید توجھ کندبر روی شکل   3  برای نشان دادن کسردانش آموز 

  .واحد چیزی است کھ قرارداد می کنیم  – ١

  . است    کتاب ششم ، واحد    ٣صفحھ ی  ٣با توجھ بھ مخرج کسر و کار در کالس - ٢

واحد می تواند شکلی پیوستھ باشدکھ از سھ شکل یکسان تشکیل شده باشد ، بنابراین واحد این شکل می تواند بھ - ٣
  . قرار داد شود  ، را تشکیل می دھد ذوزنقھمثلث یکسان کھ  ٣صورت 

تا   ١و ) مثلث  ٩( واحد کامل  ٣برای پاسخگویی بھ این تمرین دانش آموز  - ۴
  

 ٢را رنگ می کند و ) مثلث  ١( 
  .مثلث بدون رنگ باقی می ماند 

   

  

  

  

  

   

 

 

 

 


