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گاهن بی همتاانم  هب»   « ی
 **  17کسراه صفحه  میسقت هفتم  جلسه  **                              تعارفی(                 کتاب ریاضی ششم فصل اول ) کسراهی م  تدریس وربرسی           

 تقسین کسطّا ٍ ضسن ضکل ( )  17فعالیت صفحِ  ٍ تسضیس تطضسی

 اًگیعُ ایجاز ٍّوچٌیي ظهیٌِ زضایي فطاگیطاى زاًص تِ تطزى پی جْت ضَین تحث ٍاضز کِ ایي اظ قثل

 .ضَز هی ٍضزُآظیزض گصضتِ سال تقسیناظ ّایی ٍهثال ّا ًوًَِ.زاضین گصضتِ السزضکسطّا تقسینتط هطٍضی
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 : کٌین هی ضاآغاظ جسیس زضس اضایِ فطاگیطاى اظ ٍسَاالتی گصضتِ اظ هغالثی ی اضایِ اظ پس

 

 



3 
 

 .زٌّس اًجام هحَض کوک تِ ضا آى تا زّین هی اضایِ تقسین یک گطٍّْا اظ ّطکسام تِ اتتسا زض

 

 . آٍضًس هی زستِ ت ضا پاسد اعساز هحَض کوک ٍتِ کٌٌس هی تحث گطٍُ زض فطاگیطاى

 . زٌّس هی اًجام ضا ذَز تِ هطتَط تقسین ّا گطٍُ اظ ّطکسام هعلن اضتظً تا کالس تاتلَ ضٍی ازاهِ زض

 کوک تَاًٌس هی زیگط آهَظاى زاًص یا ّا گطٍّی ّن سایط زّس اًجام ًتَاًست اگط هَظیآ زاًص زضایٌجا

 . زٌّس هی اًجام ضا کاض تط ضاحت فطاگیطاى ضسُ پٌجن ی پایِزضکسط تقسین تِ ای اضاضُ قثلاظ چَى .کٌٌس 

 .زٌّس ٍتَضیح زٌّس اًجام گًَِ ایي فطاگیطاى ضٍز هی اًتظاض

 زٍسَم تط4 تقسین

 قسوت3 تِ کسط هرطج تِ تَجِ تا ضا ّطٍاحس.  گیطین هی ًظط زض ٍاحس4 ضا ٍآى کٌین هی ضسن هحَضی

 . تسا جَاب کِ قَس 6 ضَز هی کِ ظًین هی قَس اٍل تِ آذط اظ ضا زٍقسوت ٍّط کٌین هی تطاتط
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 . گیطز هی اًجام ضٍش ّویي تِ ّن ّا تقسین تقیِ

 

 زض زٌّس هی اًجام ضا فعالیت زٍم قسوت ّای تقسین ًٍاى هقَا ٍیا کیک کلَچِ اظ استفازُ تا تعسی گام زض

 . زّس هی اًجام عولی صَضت تِ تاتلَ ٍپای کٌٌس هی تحث ىآ ضٍی ذَز گطٍُ

 3 تط زٍم یک تقسین    

 ًْاآ اظ سپس . کٌین هی تقسین ضاگطز3 تیيتطاتط عَض تِ کالس جلَ ضا کلَچِ یا کیک یک ًاى یک ًصف

 اظ یکی ظهاى ٍّن است ضطن یک پاسد کِ است ٍکلَچِ کیک یا ًاى کل اظ کسطی چِ ًفط ّط سْن پطسین هی

 .زٌّس هی اًجام ضا تقسین ضکل تاتلَ ضٍی فطاگیطاى
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 اعضای ضٍش تِ یعٌی زّین اذتصاظ گطٍُ یِ تِ ضا زٍتقسین اظ ّطکسام ینتَاً هی کاض ضاحتی تطای الثتِ

 اًجام ضا هتفاٍت تقسین چْاض گطٍُ چْاض کِ .زّس اضایِ هعلن ّن ٍزٍهَضز زٌّس اًجام ضا یکی ٍّطگطٍُ تین

 قَی کِ زّس اضایِ ذَاّین هی گطٍّی اظ ّن ضا تقسین اٍلیي .زّس اضایِ ضا ذَز تَضیحات گطٍُ ٍّط زٌّس

 کاض تط هسلظ اٍ عول زیسى تا ّن زیگط ّای گطٍُ زّس اًجام عولی صَضت تِ ضا کاض یک گطٍُ ٍقتی . است تط

 .زٌّس هی اًجام ضا 5 تط زٍسَم تقسین زاضًس کِ ٍسایلی ٍ اتعاض ٍسیلِ تِ تعسی گام زض .زّس هی اًجام ضا

 .گیطز هی اًجام گًَِ ایي زٍم گطٍُ تقسین 
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 : ضَز هی ٍضزُآ شیل زض ّن زیگط ّاییُ گطٍ تقسین

 

 . است پٌجن کسط اظ ای اضاضُ کِ زّین هی اًجام ضا کسط تط کسط تقسین تعسی گام زض

 تاقی تا تَاًین هیٍ  زّین هی اضایِ هحَض کِ جا ّواى زض کِ ٍضزُآ ضا هاًسُ تاقی تا تقسین ایٌجا زض الثتِ

 . کٌین اضایِ ضا هاًسُ

 تطکسط کسط تقسین
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 ٍجلَ زٌّس اًجام گطٍُ زض ضا 3 ضواضُ تقسین زاضًس اذتیاض زض کِ ًَاضکاغصی تا ذَاّین هی فطاگیطاى اظ

 . زّین هی اًجام هحَض کوک تِ ضا تقسین اظایي ای ًوًَِ . کٌٌس تیاى کالس

 

 زیگط وًًَِ

 

 : است هْن ذیلی کِ آذط گام کسط تط کسط تقسین
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.زٌّس اًجام ضکل ضسن تا گطٍُ ٍزض کٌٌس هغالعِ ضا 4 ضواضُ فعالیت ذَاّین هی فطاگیطاى اظ گام ایي زض  

 ىآ چْاضم3ٍ کطزُ ضسن ضکلی کٌٌس تیاى ایٌگًَِ فطاگیطاى ضٍز هی اًتظاض. زٌّس اضایِ کالس جلَ سپس

 هی قسوت سِ عطضی ضا ضکل. است هَجَز چْاضم سِ زض سَم یک تا چٌس تثیٌین ایٌکِ تطای ظًین هی ضًگ ضا

 . است ضکل زٍاظزّن ْاضچ تا تطاتط ضکل سَم یکٍ است زٍاظزّن ًِ تا تطاتط ضکل چْاضم سِ تیٌین هی کٌین

 زستِ چْاضم ٍیک زٍزستِ ضَز هی کِ کٌین هی زستِ تا 4 تا 4 کِ زاضین زٍاظزّن یک تا 9 تٌاتطایي

 کاض ضکل

 

 زیگط ّای ًوًَِ
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 اظ کسط تعضگتط اظ کسط اٍل ایًوًَِ 

 

 . زّس هی اضایِ ٍتکلیف کٌس هی تٌسی جوع ضا هغلة هعلن

 هَیس تاضیس**                                                                                                                           

 30/6/94پایاى جلسِ هَضخ 


