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 فصل دوم

 راهبرد رسم شكل ، حل مساله ساده تر حل مساله

 : شناخت كسرها 1درس 

 : جمع و تفريق كسرها 2درس 

 : تساوي كسرها 3درس 

 : ضرب عدد در كسرها 4درس 

 مرور فصل
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 اهداف حل مسأله

 استفاده از راهبرد رسم شكل ، حل مساله ساده تر )در حل مسئله هاي عدد مخلوط( -

 عدد مخلوط با بازنمايي هاي مختلفمعرفي نماد  -

 مقايسه دو كسر با مخرج هاي مختلف با استفاده از راهبردهاي رسم شكل و مسئله ساده تر -

 ارتباط با پايه هاي قبل * 

 : شروع مفهوم عدد مخلوطپايه اول 

 : مفهوم سازي عدد مخلوطپايه دوم 



******************************************************* 

 :  مفهوم سازي عدد مخلوطپايه سوم 

 استفاده از عبارت نويسي بازنمايي عدد مخلوط با -

 مقايسه كسرها -

 : عدم وجود مفهوم و نماد عدد مخلوط ارتباط با پايه چهارم قديم

 

 توصيه هاي آموزشي

بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط مي رسيم در حالي كه در روش در سال هاي قبل ابتدا از كسر 

اساس اندازه گيري مفهوم سازي جديد مفهوم سازي عدد مخلوط از پايه اول بنا شده است و بر 

 شده است.

 

************************************* 

 درس اول فصل دوم

 شناخت كسرها

 اهداف :

                                    آشنايي با مفهوم كسرهاي گسسته .1

 واحد هميت ا .2



******************************************************* 

 معرفي كسرها با بازنمايي مختلف .3

 مقايسه كسرها .4

 صفر معرفي كسر مساوي با  .5

 ارتباط با پايه هاي قبلي

 ن شده است.: مفهوم تقسيمات كسري در قطعات كيك بيا پايه اول

 در مبحث آمار و احتمال –مبحث اندازه گيري بيان شده است  5: در فصل پايه دوم 

مبحث كسر مي باشد و شامل نماد و مقايسه است و به صورت طولي، مساحتي،  3: فصل پايه سوم 

 مفهمو كسر در كالس سوم همه بصورت پيوسته بوده است . ناحيه اي ، مطرح شده است.

 زمين آب است. 4/3سوم مثالً  44تقريبي صفحه كسر به صورت 

در چهارم جديد به صورت گسسته و پيوسته بيان شده است و در چهارم : ارتباط با چهارم قبلي

 قديم بيش گسسته بوده است.

 رم گذشته به صورت ناحيه اي بيشتر عنوان شده است.ادر چه

 : مباني نظري

     :معاني كسر 

 : كل به جزء .1

 ناحيه اي 

  سوم ، تانگرام  53: صفحه   مساحتي 



******************************************************* 

 مجموعه اي 

  طولي 

2      نسبتي .2
5

 5به   2 

2نفر تقسيم كرده و هر نفر  3 سيب را بين عدد2 : خارج قسمتي .3
3
 مي رسد. 

1=  6(        مثل ماشين ورودي و خروجي ضرب یک دوم  :عملگرا .4
2

× 12 

  یک دوم هر چيزي  حساب شود مثال چيزي لگرا یعني کسري از مدر کسر ع

 یعني عدد آن ضرب در یک دوم

 و ......زاویه  –حجم  –سطح  –زمان –جرم  –: ارتباط کسر با اندازه گيري طول  اندازه گیری -5

 فعاليت پيش نياز

 فعاليت دست ورز صفحه  شماره

 نياز دارد 11 1

عدد مكعب داده مي شود و از آن ها مي خواهيم خودشان واحد انتخاب  1به همه افراد  -1

 كنند و با توجه به واحد عدد مخلوط را بيان كنند.
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 درس دوم فصل دوم

 جمع و تفريق

 اهداف :

و  بازنمايي ()متصل و منفصل)آموزش جمع و تفريق كسرهاي هم مخرج با استفاده  .1

 (هاي مختلف  سبكهاي 

 و تفريق كسرها با جواب صفر و يك سواالت پاسخ  باز در جمع .2

 ارتباط با پايه هاي قبل

 مفهوم سازي شده است.جمع و تفريق كسر وجود ندارد ولي  در پايه هاي اول، دوم و سوم

 ارتباط با كتاب چهارم قديم :

 رد.عدم وجود بازنمايي هاي مختلف براي مفهوم جمع و تفريق كسرها البته بازنمايي به صورت شكل و نمادي دا

************************************* 

 درس سوم فصل دوم

 تساوي كسرها

 اهداف :

 چند برابر كردن از طريق ضربيادآوري كسرهاي مساوي با بازنمايي هاي مختلف         .1

 ساده كردن از طريق تقسيمآشنايي با كسرهاي مساوي از دو طريق                     .2



******************************************************* 

 پيدا كردن جز چهارم كسر مساوي  .3

 زمينه سازي مخرج مشترک   .4

 ارتباط با پايه هاي قبلي

 : سوم پايه  

 مقايسه كسرها با مخرج مساوي به كمك شكل -

 روي شكل 54، 53،  52نمايش كسرهاي مساوي صفحات  -

 

 ارتباط با كتاب چهارم قديم :

 كتاب رياضي قديم. 151و صفحه  141تساوي كسرها صفحه 

 توصیه های آموزشي :

 ع شود.حتماً به كتاب سوم مبحث تساوي كسرها رجو -

 استفاده از نوارهاي كاغذي مقايسه كسرها -

1توجه به  -
2

 به عنوان كسر طاليي براي مقايسه كسرها 

 كتاب رياضي سوم. 55صفحه  2توجه به تمرين  -

 ليت :فعا

 تقسيم بندي آن ها براي مقايسه شفاف و   cdاستفاده از طلق و

************************************* 
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 درس چهارم فصل دوم

 ضرب عدد در كسر

  اهداف :

 در كسر )با بازنمايي هاي مختلف(آموزش ضرب عدد  -

 آمادگي مفهوم اعشار -

 آموزش مفهوم و نماد ثلث و خمس -

 آشنايي با مفهوم گنجايش -

 

 : ارتباط با پايه چهارم قديم

 در پايه چهارم قديم نداشتيم

 مباني نظري :

 حجم ، گنجايش، ليتر

 : توصيه هاي آموزشي

 مفهوم حجم و گنجايش متفاوت است -

 را در زندگي واقعي به كار برند. ربع ، خمس و ثلث -

- 
5

1
تا  5را دانش آموز بايد   

1

1
 ببيند.  
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 فعاليت ها :

 شماره صفحه تمرين شماره فعاليت

1 1 34 

 استفاده از طلق چند اليه -

 قسمت مساوي تقسيم كنيم. 1يك ورق مستطيل شكل را به  -

 دهيمقسمت تقسيم مي كنيم روي ورق قبلي قرار مي  1يك طلق را نيز به  -

- 
2

1
آن را رنگ مي زنيم و سوال مي كنيم چه كسري رنگ شده است ؟  

2

1
 

- 
2

1
 ديگر را نيز رنگ مي زنيم و سوال مي كنيم  

- 
2

1
=ها را جمع مي كنيم؟     

4

1
 

2

1
+

2

1
 

چندتا  -
2

1
× 2داريم ؟  

2

1
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