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گاهن بی همتاانم  هب»   « ی
 **61ضرب کسراه صفحه  ششم  **جلسه                               تعارفی(                 کتاب ریاضی ششم فصل اول ) کسراهی م  تدریس وربرسی           

 61فؼالیت صفحِ  ٍ تسضیس تطضسی

 هطٍضی  است چقسض ًْاآ ّای آهَذتِ پیص ٍ فطاگیطاى یازگیطی کِ ایي تِ تطزى پی ٍ اًگیعُ ایجاز تطای

 .تگیطًس قطاض تسضیس جطیاى زض تْتط تا کٌین هی پٌجن پایِ ضطب ضٍی

 : ضَز هی آٍضزُ ًْاآ اظ هرتصطی شیل زض کِ زاضتِ هرتلفی اًَاع پٌجن کالس زض ضطب
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 ٍ زّین هی ضطن پایِ ضطب تاضُ زض اجوالی تَضیحیٍ  تطریصی ٍاضظضیاتی هرتصط تَضیح تیاى اظ پس

 . ٍضینآ هی زست تِ ضا آى اظ قسوتی یا ضکل هساحت ضطب کوک تِ ضطن ی پایِ زض کٌین هی ػٌَاى

 اتعاض. است هساحت ٍضزىآ تسست ظیطاّسف ضَز ٍضزُآ اتتسا ػسز کسام کِ ًیست هْن هساحتی زضضطب

 . است ضًگی ّای ٍکاغص هقَا هساحتی ضطب تطای الظم
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 زّس. هی اضایِ آًْا تِ ضا الظم ّای ٍضاٌّوایی کٌس هی کطی سط ّا گطٍُ تِ ّا گطٍُ فؼالیت حیي زض هؼلن

 ضکل یک اظ هساحتی صَضت ٍتِ ضکل ضٍی ضا ّا ضطب پاسد ّوسیگط هطاضکت تا فطاگیطاى ضٍز هی اًتظاض

 .زٌّس اًجام

 زازًس اًجام کِ فؼالیتی اظ ضا ذَز ًٍتایج تٌسی ٍجوغ آیٌس هی جلَکالس ًوایٌسگاى گطٍّی تحث اظ پس

 .زٌّس هی اًجام کالس تاتلَ ضٍی

 آًْا گطٍّی کاض اظ هؼلن ٍاًتظاض اًس کطزُ حل فطاگیطاى هؼلن اًتظاض طثق کِ ضا ّا ضطب اظ هَضز یک

 : ضَز هی آٍضزُ ظیط زض است تَزُ
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 ذَاستِ فطاگیطاى اظ،آهَظگاض ططف اظ هثْن ًکات کطزى ٍتطططف فطاگیطاى تَسط هطالة ی اضایِاظ  پس

 ًْایی پاسد تِ ضسیسى سط تط ٍ ًوایٌس هقایسِ گطٍُ زض زٌّس اًجام ضا 6 فؼالیت فطزی صَضت تِ اتتسا ضَز هی

 .کٌٌس تحث ٍ تَافق

 .زٌّس هی اًجام تاتلَ ضٍی ضکل کوک تِ ضا ّا ضطب اظ یکی پاسد گطٍّا اظ ّطکسام ازاهِ زض

 فطاگیطاى پاسد

 

 کِ هساحت کوک تِ هرلَط ػسز زٍ ضطب حاصل آٍضزى زست تِ یؼٌی زٍم فؼالیت تسضیس تؼسی گام زض

 .کطز تیاى ضا آى لِهسا یک صَضت تِ تَاى هی

2  طَل تِ یلهستط ضکل تِ زاضین ای تاغچِ  *     3
4

6 ٍػطض هتط  
2

3
 است؟ چقسض تاغچِ ایي هتطهساحت 

 .آٍضًس زست تِ ضا هساحت ضًگی ٍکاغص هقَا کوک تِ ضَز هی ذَاستِ ى گیطا فطا اظ
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 ضاهل کِ ای ٍهحسٍزُ ضَز اًتراب ػطض اظ ٍکسطی طَل اظ کسطی کِ تطسس ًتیجِ ایي تِ فطاگیط تایس

 .هاست احتهس است زٍقسوت ایي

 .ضًَس ضاٌّوایی تا کٌٌس استفازُ ّن کتاب اظ تَاًٌس هی تاغچِ هساحت ٍضزىآ تسست تطای فطاگیطاى

 :آٍضًس زستِ ت ظیط ضاّْای اظ یکی اظ ضا پاسد تَاًٌس ًویى فطاگیطا

 

 ٍتصکطات ذَز ّای ضاٌّوایی تا ٍهؼام زٌّس هی ضطح ضا تاغچِ احتهس ٍضزىآ زست تِ ضٍش گیطاى فطا

 .کٌس یه ًعزیک ذَز اًتظاضات تِ ضا فطاگیطاى ذَز

 .کٌس هی تطططف تاضس فطاگیطاى تطای اتْاهی اگط ٍ کٌس هی تٌسی جوغ ضا هطلة هؼلن تؼسی گام زض
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 است تْتط آًْا یازگیطی کِ گیطز هی صَضت هطحلِ چٌس طی هطلة زضیافت فؼال ضٍش زض

 است : فطاگیطاى تَاى حس زض کِ تکلیف اظ ای ًوًَِ

 

 

 کوک تِ ضا پاسد ٍ کٌس زضک تْتط ضا هطلة فطاگیط کِ است ایي ّسف اظ حل هسا ئل ضطب هساحتی

  .آٍضز زستِ ت ّا هساحت هجوَع

 .کٌس هتصل ّن تِ ضا ٍػطضی طَلی زٍهحَض یؼٌی کٌس ضسن ضکلی فطضی صَضت تِ تایسفطاگیط 

 

 تاضیس * پیطٍظ*                                                                                                                                     

 22/1/44پایاى جلسِ هَضخ 


