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 هاهای موجود در مبحث کسر ریاضی دوره ابتدایی و راهکارهایی برای رفع آنبررسی بدفهمی
 

 9پورآمنه تقی ، 0، بهاره پورتقی کوهبنه 9پورمنصوره موسی
 

 7/6/11 پذیرش:                           5/5/11 دریافت:

 چکیده

برای  ها و دانستن راهکارهاییشوند. شناسایی این بدفهمیآموزان میها در ریاضی، باعث ایجاد مشکل در یادگیری دانشبدفهمی 

فاهیم ده بردارند. کسرها یکی از مهایی سازنآموزان، گامتواند به معلمان کمک کند تا برای بهبود یادگیری دانشها میرفع   آن

ایی در آموزان دوره ابتدپردازیم که دانشهایی میپرکاربرد ریاضیات   دوره ابتدایی هستند. در این مقاله به بررسی بدفهمی

ای ههای چندگانه به عنوان یکی از راهکارها برای رفع بدفهمیشوند. بازنماییها مواجه    مییادگیری کسرها با آن بدفهمی

دریس های تگردد. همچنین روش تدریس بایبی که یکی از روشهایی نیز در این زمینه ارائه میشود و مثالکسرها معرفی می

هایی، الگردد و با بیان مثها در زمینه کسرها پیشنهاد مییادگیرنده محور است به عنوان یکی دیگر از راهکارهای رفع بدفهمی

 شود.شرح داده می

 ها، روش تدریس بایبی.بدفهمی، ریاضی ابتدایی، کسرها، بازنمایی کلیدی: واژه های
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 مقدمه

ا کند تدر آموزش ریاضی همچون علوم دیگر، هدف نهایی از آموزش، یادگیری است. یادگیری به فراگیران کمک می

در آموزش همانقدر که شناخت چگونگی یادگیری ریاضی توسط  کنند.مسائل مطرح شده در عرصه دانش مورد نظر را حل

ها و آموزان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است، چون بدفهمیهای دانشآموزان اهمیت دارد، فهمیدن خطاها و بدفهمیدانش

 آموزانهای دانشیهای بدفهمشود. آگاهی و شناخت ریشهآموزان میخطاها مانع یادگیری درست و کامل مفهوم، توسط دانش

ا ههای آموزشی مناسب در کالس درس، از بروز این بدفهمیکند تا با استفاده از طراحیدر ریاضیات به معلمان کمک می

 (.9916نژاد، ها را اصالح نمایند)گرزینجلوگیری نموده و در صورت مشاهده، آن

بروز مشکالتی در مقاطع تحصیلی باالتر و در زندگی  ها در سال های اولیه تحصیل برطرف نگردند، منجر بهاگر بدفهمی

ها در ریاضی و آشنا شدن بیشتر با این مفهوم، ابتدا به تعریف بدفهمی روزمره افراد خواهند شد.  با توجه به اهمیت بدفهمی

 پردازیم.می

فرد  مندی در ساخت شناختیها، برداشت های غلط و ناقص افراد از یک مفهوم است که باعث تولید اشتباهات نظامبدفهمی

 (.9910شود)اسکندری، می

اگرچه به  هاشوند. خطاها و بدفهمیدر برخی مطالعات خطا و بدفهمی به صورت نادرستی به جای یکدیگر به کار برده می

دقتی تعریف و بی ها را یکسان دانست. خطا به عنوان یک اشتباه، خطای سهویهم مرتبط هستند، اما با هم متفاوت بوده و نباید آن

 .(9937و دیگران،  وندزهره به نقل از 0292شود)لونتا و ماکونی می

شوند. فردی که دچار خطا اند و به راحتی اصالح نمیها خطاهای نظام مندی هستند که دارای یک ساختار محکمبدفهمی 

ه اما کسی که دچار بدفهمی است، اشتباه را توجی ببرد و آن را اصالح کند،تواند به خطای خود پیشود، با اندکی تذکر، میمی

داف کنند. بنابراین یکی از اهها به صورت مستقل وجود ندارند و در قالب یک چارچوب مفهومی خاص بروز میکند. بدفهمیمی

به نقل از  0223باشد)سویگور، آموزان از مطالب میهای ریاضیات، تغییرات چارچوبی مفهومی دانشکلیدی در اصالح بدفهمی

 .(9937وند و دیگران، زهره

 ها نیزآموزان از عناصر اساسی دانش پداگوژیکی محتوا است. پژوهشهای دانشآگاهی از مفاهیم درک شده و بدفهمی

آموزان، بسیار محدود است. این آگاهی، معلم را در فرایند طراحی دهند درک معلمین از چگونگی درک و تفکر دانشنشان می

ها، آمادگی الزم را در ها یا مواجهه با آنتوانند برای جلوگیری از بروز بدفهمیدهد و معلمان میو اجرای آن یاری میآموزشی 

 (.9916زاده و بروجردیان، خود ایجاد نمایند)بخشعلی

پردازیم و ا، میههای مرتبط با یکی از مفاهیم پرکاربرد ریاضی در دوره ابتدایی، یعنی کسردر این مقاله به بررسی بدفهمی

 نماییم.ها در این موضوع، ارائه میهایی برای رفع بدفهمیروش

 

 های مرتبط با آن در ریاضیات دوره ابتداییکسرها و بدفهمی

 و شده آغاز داییابت دوره از کسر هستند. آموزش ابتدایی دوره ریاضیات مفاهیم تریناساسی و ترینپرکاربرد از یکی کسرها

 عخط، تواب جبری، شیب هایکسری، عبارت نامعادالت و معادالت مانند گوناگون هایصورت به دبیرستان آخر هایسال تا

 آموزاندانش زا تحصیلی، بسیاری هایدوره تمام در که دهندمی نشان پژوهشی هاییافته اما .کندمی پیدا توسعه آن نظایر و کسری

 هاتر، مخرجطوالنی چند هر هایروش از استفاده با دهندمی ترجیح بتوانند که صورتی در و ندارند کسرها با کردنکار به تمایلی

 کار در آموزاندانش مشکالت بیشتر که هستند این موید تحقیقی هایکنند. یافته کار کسری غیر هایعبارت با و ببرند بین از را
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اسکندری، )کسرها است آموزش شروع زمان و ابتدایی هایپایه در کسر مفهومی درک عدم از ناشی متوسطه، هایپایه در با کسرها

9910.) 

ها به صورت قواعد صوری و حفظی آموزش متاسفانه در برخی موارد به جای یک آموزش و یادگیری مفهومی از کسرها، آن

 حل در نیز کشورمان آموزاندانش که دهدمی نیز نشان تیمز . نتایج(9916، ایمحمدن به نقل از 9113شوند)هیبرت وهبر، داده می

  (. 9916بخشعلی زاده و بروجردیان، )هستند      مشکل دچار کسرها به مربوط مسائل

ای محدود هشدن زمینهاند. غالبآموزان را منعکس کردهتحقیقات مختلفی دالیل عدم یادگیری صحیح کسرها توسط دانش

های اعداد صحیح)مانند در نظر معرف نصف و واحد(، مداخله طرحواره های پیوسته، کسرهایدر معرفی اولیه  کسرها)مانند مدل

ا، شیوه ههای یاددهی کنونی و هم چنین انواع جدید واحدتاثیر بودن روشگرفتن یک کسر به عنوان دو عدد صحیح مستقل( و بی

آموزان در یادگیری مشکالت دانشنمادگذاری جدید، معانی جدید از عملیات و مداخله معنایی با اعداد صحیح از جمله دالیل 

رتبط آموزان مهای دانشدهند که عملکرد ضعیف در ریاضیات با خطاها و بدفهمیکسرها است. لونتا و مک کوئین احتمال می

 (.9911است)دوستی و ریحانی، 

 انجام که هاییمقایسه عانوا در کودکان مثالا . دارند آشنایی آن با مدرسه به ورود از قبل کودکان که است مفاهیمی از کسر

 موزشآ شروع در که شودمی باعث شهودی درک همین گاهی.کنندمی استفاده کل از کسری جزئی تفکر از نوعی به دهندمی

 انجام سبب نبدی .کنندمی مشکل دچار را یادگیرنده و گیرندمی قرار یکدیگر با تقابل رسمی، در و شهودی درک دو این رسمی،

 بتوان تا کندمی مکک آنان احتمالی هایبدفهمی و آموزاندانش تفکر نوع با آشنایی برای نسبیتی تفکر و کسر حوزه در تحقیقات

به   0225استیوارت،)داد پیشنهاد زمینه این در موثری راهکارهای کسر، به نسبت هابدفهمی آن کاهش و نسبیتی تفکر توسعه برای

 (.9910نقل از اسکندری، 

ع آموزان خواص جمنمونه، دانش یبرااست.  در کسرها آموزاندانش یاضیر یبدفهم یهااز علت دیگری کی ی،میتعمشیب

 .(9916)گرزین نژاد، نابجا دهند میبرعکس تعم ایضرب کسرها  خواص ،ینامساو یهاکسرها، مخرج

آموز در پاسخ به به طور مثال دانش
9

1
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9

0
، جواب  

0

6
نویسد که در واقع قانون ضرب کسرها را به اشتباه به جمع کسرها را می  

 تعمیم داده است.         

     

 کسر مفهوم

 پنج درون را کسر ممفهو توانمی .رکردیتعب یمختلف یمعان به شوندیم استفاده آن در که یبافت با متناسب توانیم را کسرها

به نقل از نوروزی  0225)استوارت، نسبت و قسمت خارج عملگر، اندازه، کل،-جز رابطه: از عبارتند که کرد ارائه یاصل ساختارریز

 (.9931لرکی و دیگران، 

  :شودیمارائه   اختصار به ساختارهاریز نیا از کی هر ، شرحادامه در

 .هاتقسیم یک کُل به چند قسمت و انتخاب مقداری از این قسمت :کل-جز رابطه (9

کنیم، خوب است همیشه کُل را نام ببریم. توجه کنید که ما از کلمه کل فقط برای به کودکان معرفی میزمانی که کسرها را 

واحد  کنیم. ممکن است کل، یک شیخواهیم به کسر درآوریم، اطالق میکنیم بلکه به آنچه که مییک شی واحد استفاده نمی

که کل باید  کننددهند و در نتیجه بسیاری از مردم فکر مینشان نمیهای درسی این تفاوت را یا مجموعه باشد. بسیاری از کتاب

 (.9919یک شی واحد باشد) مارتین و دیگران، 
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 چند مثال از کل ، نشان داده شده است. 9در شکل شماره

 

 

 

 

 

 
 

  .(0)شکل شمارهشودیم داده ارجاع اعداد محور یرو عدد کی مکان عنوان به کسر، ریتعب به رساختار،یز نیا در :اندازه (0

 

 

 

 

 
 

ی طول که است یلیتبد یکسر عملگر المون دگاهید از. است شده فیتعر لیتبد کی عنوان به کسر ،بافت نیا در: عملگر (9

)به نقل از کندیم ترکوچک ای تربزرگ برابر چند را یهندس مسطح شکل و کندیم ادیز ای کم را یتعداد نموده، کوتاه ای بلندرا 

 .(9931نوروزی لرکی و دیگران، 

به طور مثال 
0

9
 (. 9مربع)شکل شماره 6مربع می شود  1از  

      

 

 

 

 

 .شود گرفته نظر در میتقس کی جهینت عنوان به تواندیم کسر قسمت، خارج رساختاریز در :قسمت خارج (1

نفر تقسیم کنیم، به هرکدام  1کلوچه را بین  9به عنوان مثال اگر بخواهیم 
9

1
 (.1رسد)شکل شمارهکلوچه می 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 . کسر به عنوان جزء از کل9شکل شماره 

 

 . کسر به عنوان اندازه0شکل شماره

 

 . کسر به عنوان عملگر9شکل شماره

 . کسر به عنوان خارج قسمت1شکل شماره
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 کندیم عمل سهیمقا شاخص کی عنوان به جهینت در و کندیم انیب را تیکم دو نیب رابطه کسر رساختار،یز نیا در :نسبت (5

 (. 9931)نوروزی لرکی و دیگران، ستین عدد کی شگرینما اغلب و

یا  5به  0ها برابر ها به گلنسبت گلدان 5در شکل شماره
0

5
 است. 

 

 

 

 

 

 

( دریافتند که برای طراحی رویکردی جامع به تدریس کسر، توجه به این 9910، به نقل از اسکندری، 9133لش و همکاران )

 پنج زیرساختار،

ز کمک های مناسبی فراهم شوند تا به توسعه تفکر نسبیتی نیها و بازنماییضروری است. برای چنین تدریسی، الزم است زمینه

 کنند. 

ام برد آموزان در زمینه کسر نیکی از دالیل مهم ضعف دانشتوان به عنوان عدم درک مفهوم نسبیت و تفکر نسبیتی را می

 (.9910گیرد، به خاطر سختی و پیچیدگی این نوع تفکر است)اسکندری، که بسیاری از اشتباهاتی که در زمینه کسر صورت می

 به باغل که کنندیم استفاده کسر مفهوم یمعرف یبرا یمحدود یهاشینما از یدرس یهاکتاب افتیدر( 9119) ترسپونیو

 طور به .است زده بیآس  کسرها یرو اتیعمل و کسر مفهوم یتکامل ریس به آن تبع به و کسر در واحد مفهوم از آموزاندانش

 به مربوط ناکثرشا رند،یگیم قرار استفاده مورد گسترده طور به یواقع یزندگ در کسر مفهوم ارائه یبرا که ییهانمونه ،خاص

 هاآن از ساده لیتمث کی عنوان به توانیم تنها شانیهااندازه در دقت عدم لیدل به که هستند شکالت ای تزایپ مانند ییهایخوراک

 نظر رد است کسر همان که برابر یهاقطعه مفهوم معادل را هایبندمیتقس نوع نیا آموزاندانش  که نمود دقت و کرد استفاده

 .(9915لو هوره و گویا، )بهاءرندینگ

 تر خواهد شد.های مختلف کسر، آشنا شوند درک آن ها از مفهوم کسر کاملآموزان با بازنماییبنابراین اگر دانش

 

 استفاده از بازنمایی های مختلف از مفهوم کسر و رفع بدفهمی کسرها

 یریادگی و یاددهی در هاآن نقش و هاییبازنما" در شتازیپ محققان از ،(9910، به نقل از گویا و امامی، 9137)هیژانو کلود

 یزهایچ ای لیتمث از است ممکن مفهوم کی بهتر درک یبرا که است نیا ییبازنما کی از منظور ،یو اعتقاد به .بود "یاضیر

 دهینام "یداخل یهاییبازنما"صورت، نیا در که هستند یذهن یهاساخت به مربوط هاییبازنما نیا یگاه.شود استفاده یگرید

 قاتیحقت ه،یژانو از پس .شودیم گفته "یخارج یهاییبازنما"ها،آن به که دارند اشاره یکیزیف یهاساخت به یگاه و شوندیم

 از آموزدانش کی ییبازنما( 0220)نمونه،کستبرگ یبرا .شد انجام یاضیر آموزش حوزه در هاییبازنما با رابطه در یتوجه قابل

 با نآ دادن ارتباط و مفهوم کی به فکرکردن یبرا ها،آن از یو که داندیم ییهاعالمت و هانشانه شامل را، یاضیر مفهوم کی

 میتقس یگفتار و یجدول ،یریتصو ،ینوشتار شکل چهار به هاییبازنما ،(0220)کستبرگ نظر زا .کندیم استفاده میمفاه ریسا

 حداقل ملشا یریتصو ییبازنما که یحال در است، شده لیتشک اعداد و هانوشته از  یامجموعه از ،ینوشتار ییبازنما  .شوندیم

 

 . کسر به عنوان نسبت5شکل شماره 
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 شامل ،یگفتار ییبازنما باالخره، و است جدول کی در یعدد یهاداده یآورجمع زین یجدول ییبازنما .است ریتصو کی

 از ییهاجنبه دندا نشان در ،ینوع به کی هر و کنندیم فایا نقش یاضیر ارتباطات همه در ها ییبازنما .است شده گفته فاتیتوص

 (.9910)گویا و امامی، دهستن میسه انسان تفکر

های نوشتاری، تصویری و جدولی از کسر ، بازنمایی6به طور مثال، شکل شماره 
9

1
دهد. برای بازنمایی گفتاری را نشان می  

م از کنیم، می گوییم یک چهارتوانیم بگوییم: اگر چهار لوزی هم اندازه داشته باشیم و یک لوزی را آبی رنگ این کسر، می

 لوزی ها، آبی رنگ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزانانشد مفهومی درک و یادگیری کسر، به یاددهی در سنتی غیر آموزشی رویکردهای و هافعالیت از تنوعی از استفاده

 (.9931ی و دیگران، لرک ینوروزکرد) خواهد کمک کسرها از

 یبرا افراد که دانندیم ینظام را هاآن و دارند هاییبازنما به یترمنسجم نگاه ،(9113) نیگلد و (9116) کاپوت و نیگلد

 معموالا  د،یجد هوممف کی که دندیرس جهینت نیا به آنان مثال، یبرا. کنندیم استفاده آن از مختلف یهاشکل به یاضیر یریادگی

 گذاشته ریتاث آموزان دانش فهم و درک بر یرونیب یهاییبازنما ج،یتدر به و شودیم یمعرف آموزاندانش به هاییبازنما قیطر از

 (.9910)گویا و امامی، بپردازند مفهوم آن یدرون یهاییبازنما توسعه به تا سازدیم قادر را آنان و

ها در زنماییکردن بایادگیری مفاهیم پیچیده ریاضی از قبیل کسرها، نتیجه محدودآموزان در شاید برخی از مشکالت دانش

 به هاآن کردن مرتبط و گوناگون یهاییبازنما از استفاده(. 9931هنگام یاددهی آن مفاهیم باشد)نوروزی لرکی و دیگران، 

 اگر دهدیم نشان حوزه نیا در گرفتهصورت قاتیتحق .شودیم یاضیر میمفاه از آموزاندانش بهتر درک باعث گر،یکدی

 (.9910)گویا و امامی، شودیم فراهم یاضیر موضوعات درک نهیزم شوند، متصل باهم یموثر صورت به هاییبازنما

ا از هآموزان در آموزش کسرها و عملیات مرتبط با آنهای دانشهایی که می توانیم برای رفع بدفهمیبنابراین یکی از راه

-های گوناگون است. به طور مثال برای تدریس مفهوم کسر و نماد آن، می توان از بازنماییفت، استفاده از بازنماییآن کمک گر

توان برای آموزش مقایسه کسرها و یا ضرب کسرها نیز از استفاده کرد. به همین ترتیب می 6های نشان داده شده در شکل شماره 

 های نوشتاری و تصویری برای مقایسه کسرها آورده شده است.، مثالی از     بازنمایی7اره ها بهره برد. در شکل شمانواع بازنمایی

 

 

 

 

 

 . مثالی از بازنمایی های نوشتاری، تصویری و جدولی6شکل شماره 

 

 . مثالی از بازنمایی نوشتاری و تصویری برای مقایسه کسرها7شکل شماره 
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 روش تدریس بایبی و رفع بدفهمی ها در آموزش کسرها

همی های رفع این بدفها است. یکی از روشهایی برای رفع این بدفهمیها، نوبت پیدا کردن راهپس از شناسایی بدفهمی

 را موزانآدانش یخطاها تواندیم اشتباهات نیا با متناسب سیتدر یالگو کی ارائههای تدریس مناسب است. استفاده از روش

نام   9توان از روش تدریس بایبیهای تدریس مناسب، میبه عنوان یکی از روش  .دهد شیافزا را یریادگی تیفیک و دهد کاهش

 برد.

 مواد با لتعام لهیوس به را خود یریادگی تیمسئول رندهیادگی ،کردیرو نیا دراین روش، رویکردی یادگیرنده محور دارد. 

 به رانیراگف ندیفرآ نیا در. ردیگیم عهده به دهند،یم پوشش را متنوع یریادگی موضوعات و دانش متفاوت سطوح که یآموزش

 آن و کند واجهم اطالعات فعال و آگاهانه پردازش با را رندگانیادگی دیبا یریادگی انیجر و شوندیم لیتبد فعال یرندگانیادگی

 (.9910، یمالک)کند قلمداد پاسخگو و مسئول هاتیفعال نیا از آمده دست به جینتا تبادل در را

رود. این روش گرایانه به شمار مییادگیرنده محور ساختناز روش های تدریس  E5ای بایبی یا روش تدریس پنج مرحه

مطرح و سپس توسط بایبی اصالح شد. این روش آموزشی در ابتدا شامل سه مرحله کاوش،  ریتِ و کارپلوستدریس در ابتدا توسط 

روش تدریس  اینگرایی تغییر یافت. اختراع و کشف بر اساس اصول رشد شناختی پیاژه بود و توسط بایبی در جهت سازنده

 دهد.آموزان با سطوح شناختی متفاوت، افزایش میهای یادگیری را برای دانشپیامد

 این روش تدریس شامل پنج مرحله به شرح زیر است: 

ند و به ک. فعال سازی)درگیر کردن(: در این مرحله معلم به عنوان مجری آموزش، دانش پیشین یادگیرندگان را ارزیابی می9

 کند که با انجام فعالیت جدید، هم درگیر مفاهیم جدید شوند و هم برانگیخته شوند.می ها کمکآن

آموزان از دانش قبلی خود نیز استفاده شود. دانشآموزان تجارب اکتشافی فراهم می. اکتشاف: در این مرحله برای دانش0

 پردازند.دانش قبلی خود میکنند و با استفاده از سواالت اکتشافی و انجام آزمایش به تعمیم می

واند تدهند و معلم با توضیحات خود می. توضیح دادن: در این مرحله یادگیرندگان، درک خود را از مفاهیم توضیح می9

 تر راهنمایی کند. یادگیرندگان را به یادگیری عمیق

 یرند. گهای خود را به کار میموختهپردازند و آگرفته اند می. شرح و بسط: یادگیرندگان به گسترش مفاهیمی که یاد1

 ند.ککنند و هم معلم پیشرفت یادگیرندگان را ارزیابی می. ارزشیابی: در این مرحله هم یادگیرندگان خود را ارزیابی می5

ی از حفظ دارتر، جلوگیرروش تدریس بایبی دارای مزایایی بدین شرح است؛ یادگیرنده محور، فعالیت های یادگیری معنی

دهد که به جذب و انطباق اطالعات از طریق حل مسئله و کسب اطالعات ن صرف اطالعات، به یادگیرندگان اجازه میکرد

 (.9915ران، کند)یاسبالغی شراهی و دیگبپردازند، همچنین یادگیرندگان را به فعالیت بیشتر، انتقادی و خالق بودن تشویق می

 یریادگی در را نآموزادانش که است ینوع به(یابیارزش و بسط و شرح ح؛یوضت اکتشاف؛ ؛یساز فعال)یبیبا گانهپنج مراحل

 آموزاندانش در یریادگی زانیم و ردیگ صورت دارتریپا و ترقیعم یریادگی شودیم باعث و کندیم ریدرگ شتریب یدرس مطالب

 اب مطابق .دهدیم قرار آموزاندانش اریاخت در را شیآزما و یکاوشگر فعال، کشف فرصت ،هاکالس نیا جو .ابدی شیافزا

 دایپ شیافزا یریادگی زانیم ،ردیبگ صورت داریمعن صورت به یریادگی اگر یی،گراساختن و ییگراشناخت یریادگی کردیرو

 حافظه از و دهش فعال یریادگی موضوع با مرتبط یهاطرحواره ی،ریادگی زمان در دیبا که کندیم انیب سیتدر روش نیا .کندیم
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 و وعاتموض به را دیجد موضوعات تواندیم هرندیادگی عمل نیا انجام با شود؛که آورده( فعال)مدت کوتاه حافظه به مدت بلند

 .(9913)افسری و دیگران،ابدی شیافزا وی یریادگی زانیم و داده ربط خودش یقبل یهاطرحواره

 انجام یریادگی بر یبیبا مدل یاثربخش مورد در که یپژوهش در(9913، به نقل از افسری و دیگران،0291)پاسیآ و یکارسل

 ییتوانا و شودیم یکالس یهاتیفعال در آموزاندانش زشیانگ شیافزا باعث یبیبا مدل از استفاده که دندیرس نتیجه نیا به دادند،

 .دهدیم شیافزا یریادگی در را هاآن بودن فعال

 

 آموزان در کسرهادانشمثالی از روش تدریس بایبی برای رفع بدفهمی 

هایی مواجه هستند. از جمله، در آموزان در جمع کسرها با بدفهمیگونه که در بخش دوم بیان شد، گاهی اوقات دانشهمان

کنند و در واقع، قانون ضرب کسرها را به جمع کسرها تعمیم ها را نیز با هم جمع میهای مساوی، مخرججمع کسرها با    مخرج

 :کرد سیتدر ریز صورت به را کسرها جمع توانیم اشتباهات نیا از یریجلوگ یبرا دهند.می

وزان آمهای دانشهای مساوی را در اختیار گروهابتدا چند شکل مربوط به جمع کسرها با مخرج گام اول)فعال سازی(:

 هادهیم. از آنقرار می

جواب جمع را حدس بزنند و شکل مربوط به آن را رسم خواهیم که کسر مربوط به هر شکل را در زیر آن بنویسند و می 

آموزان را به سمت جواب درست، هدایت کنند و در صورت لزوم، دانشها جوابشان را اعالم میکنند. در پایان، هرکدام از گروه

 کنیم.و راهنمایی می

هایی خواهیم که با توجه به مثالآموزان مینویسیم و از دانشچند سوال از جمع کسرها را روی تابلو می گام دوم)اکتشاف(:

اند، قوانین مربوط به جمع کسرها را حدس بزنند و قانون اکتشافی خود را در چند جمله بنویسند. سپس به کمک که قبالا حل کرده

 دازیم.پرها میی گروهآموزان، در صورت لزوم به هدایت و راهنمایکنند. در حین کار دانشها را      حلقانون اکتشافی خود، سوال

ه ها هم ارائاز نماینده هر گروه می خواهیم که توضیحات گروه خودش را برای بقیه گروه گام سوم)توضیح دادن(: 

 ها را روی تابلو حل کنند.اند، سوالخواهیم که با توجه به قوانینی که پیدا کردهآموزان میکند. همچنین از برخی از  دانش

ار آموزان قرهای مساوی را در اختیار دانشدر این گام، چند مثال از تفریق کسرها با مخرج بسط(:گام چهارم)شرح و 

 های مساوی را بیابند و به کمک آنخواهیم که با همفکری با اعضای گروه، قانون تفریق کسرها با مخرجها میدهیم و از آنمی

 مسائل را حل کنند.

خواهیم که به حل آن بپردازند. همچنین ها میدهیم و از آنها قرار میختیار گروهچند سوال در ا گام پنجم)ارزشیابی(:

ها بخواهیم که هرکدام چند سوال طرح کنند و سواالت طرح شده توسط یک گروه را برای حل به گروه توانیم از گروهمی

 دیگری بدهیم و بالعکس.

 مخرج های نامساوی نیز انجام دهیم.ها را می توانیم برای جمع و تفریق کسرها با همین گام
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