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مقدمه  
فعالىت های آموزشی در هر کشور را می توان سرماىه گذاری ىک نسل برای نسل دىگر دانست. هدف اصلی اىن سرماىه گذاری 

توسعٔه انسانی است، به عبارت دىگر هدف فعالىت های آموزشی رشد و آگاهی و توانمندی های بالقوه انسان است.
هدف های آموزشی و روش های آموزشی در کشورهای مختلف جهان شباهت های زىادی به هم دارند و مقاىسه مىزان تحقق آنها، 
پژوهشگران را متوجه تأثىر عوامل گوناگونی که در فراىند آموزش و ىاددهی  ــ ىادگىری دخالت دارند، کرده است. برخی از اىن عوامل 
و عناصر مانند کتاب های درسی و برنامه های آموزشی و درسی را متخصصىن موضوعی تهىه می کنند، و برخی عوامل دىگر مانند شکل و 
ساختار سىستم آموزشی مانند ساعات تدرىس و روش های ارزشىابی آموزشی توسط متخصصىن آموزشی تعرىف می شوند. اما برخی دىگر 
از عوامل به باورها و انتظارات دانش آموزان و معلمان دربارٔه نقش ها و هدف هاىشان از فعالىت ها ی آموزشی مربوط می شوند. معلمان و 
ـ ـ ىادگىری تأثىری  دانش آموزان با عالىق، باورها و انگىزه های متفاوتی به کالس درس می آىند و باورها و انگىزه های آنان بر فرآىند ىاددهی 

تعىىن کننده دارند.
مثالً، اىن که دانش آموزان با چه توانمندی های اولىه و چه مىزان تجربه به کالس درس رىاضی می آىند و معلم، تواناىی آنها در فهم 
مسائل را چگونه ارزىابی می کند بر فراىند آموزش در کالس درس مؤثر است. همچنىن اگر دانش آموزان برای حل مسائل رىاضی بر اىن 
باور باشند که فقط باىد به دنبال ىک پاسخ صحىح رفت، بىش از آن که به راه حل ها، درک مفهوم مسئله و چگونگی آن بىندىشند و صرف نظر 

از اىن که مسئله را تا چه حد فهمىده ىا راه حل های مختلف آن را آزموده باشند، به فکر ىافتن و بىان پاسخ صحىح خواهند بود. 
هدف از آموزش رىاضی تنها پرورش نخبه ها و عالقه مندان به رىاضی ىا افراد خاصی که می خواهند رشته رىاضی را در سطح 
برقراری  بنابراىن  برنامه، هدف از آموزش رىاضی، بهتر زندگی کردن دانش آموزان می باشد.  بلکه در اىن  دانشگاهی ادامه دهند نىست، 
بىن  برقراری ارتباط  بىن رىاضی و زندگی روزمره، کسب مهارت های مدل سازی رىاضی و حل مسئله، رشد مهارت  های تفکر،  ارتباط 
نماىش های مختلف رىاضی و تعبىر و تفسىر آنها، برقراری ارتباط بىن رىاضی و ساىر علوم و در حالت کلی، به کارگىری مفاهىم رىاضی در 
محىط پىرامونی و تفسىر و تحلىل آنها از جمله هدف های اصلی اىن برنامه درسی  است. از دىگر دالىل ارائه ىک برنامه درسی رىاضی جدىد 
می توان به نتاىج آزمون بىن المللی تىمز اشاره کرد که براساس نتاىج آنها دانش آموزان اىرانی از قدرت باالىی در پاسخ گوىی به سؤاالتی که در 
اهداف باال ذکر شده برخوردار نبوده اند. از طرفی تحوالت و تغىىرات اجتماعی باعث تغىىر نىازها و انتظارات دانش آموزان شده است و 
اىن برنامه درسی، نىازهای جدىد دانش آموزان و جامعه را مورد توجه قرار داده است. رشد آموزش رىاضی و روىکردهای جدىد آموزش 

رىاضی نىز از دىگر دالىلی است که اصالح  برنامه درسی فعلی را ضروری می کند.
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آموزش مدرسه ای در طی ىک دوره دوازده ساله صورت می پذىرد و برای هماهنگ شدن اىن آموزش ها به گونه ای که ىک کل 
ىکپارچه و هدفمند ساخته شود، ارائه ىک برنامه درسی ضروری است. در ىک برنامه درسی الزم است مؤلفه های اساسی آموزش به شکلی 

که مورد نظر برنامه است توضىح داده شوند.  مؤلفه های اصلی آموزش رىاضی عبارتند از:
1ــ ضرورت آموزش رىاضی: که در آن دالىل اصلی پرداختن به آموزش رىاضی در مدرسه توضىح داده می شوند.

2ــ روىکرد برنامه درسی: که در آن نگاه به رىاضی و روش های آموزشی رىاضی مورد بحث قرار می گىرند.
3ــ اهداف رىاضی: که در آن اهداف مورد نظر که قرار است دانش آموزان به آن برسند و مشتمل بر اهداف دانشی و فراىندی 

و مهارتی و نگرشی است، توضىح داده می شوند.
4ــ روش های ىاددهی و ىادگیری: که در آن چگونگی ىادگىری رىاضی و در نتىجه چگونگی ىاددهی رىاضی مورد بحث قرار 

می گىرد.
5ــ اصول حاکم بر برنامه درسی: که در آن نتاىج به دست آمده از بحث های قبلی به طور خالصه و دستوری ارائه می شود.

6ــ ارزشیابی: که در آن روش های کنترل آموزش و اصالح آموزش از طرىق گرفتن بازخورد با روش های مناسب توضىح 
داده می شوند.

7ــ نقش معلم و صالحیت های حرفه ای معلمان: که در آن در مورد چگونگی عمل معلم در کالس و نقش معلم در فراىند 
آموزش بحث خواهد شد و صالحىت های الزم برای معلمی که تواناىی پىاده سازی روش های آموزشی مورد نظر برنامه را دارد، توضىح 

داده می شود.
8 ــ  روش های اشاعه برنامه: که در آن در مورد چگونگی و روش های پىاده سازی برنامه مورد بحث قرار می گىرد.

9ــ  اهداف جزئی رىاضی در پاىه ها: که در آن رىز مواد و مهارت ها و فراىندهاىی که قرار است در هر پاىه مورد آموزش قرار 
گىرد با جزئىات کافی آورده می شود.



ضرورت و اهمیت آموزش ریاضی 
وظىفه اصلی آموزش و پرورش به عنوان ىک نهاد دولتی، پرورش نىروهای انسانی متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه است. 
همگان باىد بتوانند استعدادها و تواناىی های ذاتی خود را پرورش دهند و متناسب با آنها نقش مناسبی را در جامعه بازی کنند تا در نهاىت 

جامعه به سمت تعالی معنوی و مادی پىش رود.
اصلی  پاىه  رىاضی،  از  مناسب  آموزش  ىک  و  مناسب  رىاضی  دانش  ىک  می کند.  اىفا   عمده ای  نقش  رىاضی  راستا  اىن  در   
کارآمدی نىروهای انسانی است. رىاضی اوالً همانند زبانی است که به طور مداوم نىازمند آنىم تا آنچه که می بىنىم، می دانىم و می فهمىم 
را با روش های دقىق، توصىف و تشرىح کنىم و از اىن طرىق داناىی خود را گسترش دهىم و از رىاضی در حل مسائل استفاده کنىم. 
به همىن خاطر است که رىاضی را زبان علم می نامند و در هر برنامه درسی رىاضی حضور دارد. ثانىاً رىاضىات علمی است که دارای 
نظم و سازگاری درونی است و به منظور پرورش نظم فکری و باال بردن قدرت اندىشىدن و استدالل منطقی و نىز خالقىت ذهنی مورد 

توجه قرار می گىرد. 
داشتن  محتاج  زندگی  در  شده  برنامه رىزی  و  شده  حساب  و  منطقی  عمل  گونه  هر  و  است  زىربناىی  نىاز  ىک  رىاضی  به  نىاز 
مهارت های اصلی رىاضی مانند تجزىه و تحلىل، درک روابط منطقی بىن مفاهىم و وقاىع و پىش بىنی نتاىج احتمالی است. جنبه دىگری 
از رىاضی نىازمند آزادی اندىشه و رهاىی از قىد زمان و مکان است، زىرا در بسىاری از موارد،مطالعات در خارج از فضای سه بعدی 
و در فضا های آفرىده شده رىاضی دان صورت می گىرد. اگرچه نهاىتاً رىاضىدان وابسته به مفاهىم و تصوراتی است که رىشه در مفاهىم 

پىرامونی دارد.



رویکرد برنامه  درسی ریاضی 
دراىن روىکرد آن نوع بىنش و دىدگاه که دانش آموزان همگی تواناىی کسب و کشف معارف بشری را به طور فطری دارا هستند 
مدنظر است. لذا روىکرد برنامه بر اىن اصل قرار دارد که رسالت آموزش و پرورش از قوه به فعل درآوردن و شکوفا کردن اىن استعدادهای 
الهی از طرىق اىجاد فرصت های مناسب جهت ىاددهی ــ ىادگىری است. روىکرد اصلی حاکم بر اىن برنامه ىک روىکرد فرهنگی ــ تربىتی 

با تأکىد بر حل مسئله از طرىق محور قرار دادن ىادگىرنده در بازسازی مستمر تجربه از راه مهارت های اکتشاف می باشد.
اىن برنامه درسی توجه وىژه ای به شراىط رشدی و ذهنی دانش آموزان در دوره عمومی و متوسطه دوم دارد. بُعد فعال گروه سنی 
در دوره عمومی بر بُعد غىرفعال آنها تقدم دارد و تالش در راه رشد مهارت های تفکر آنها نىازی اساسی است. تواناىی های فکری اىن گروه 
سنی در پاىىن ترىن سطح عقالنی بدون برخورداری از آموزش رسمی وجود دارند، مانند: مشاهده، طبقه بندی، ردىف کردن، تشخىص 
امور متناظر و…  . پژوهش ها نشان می دهند١ هماهنگی بىن اىن تواناىی های اولىه فکری با مهارت های اکتشاف چون: رمز گشاىی نمادهای 
نوشتاری، محاسبه، اندازه گىری، ترسىم شکل و نظم بخشىدن به داده ها که در سن مدرسه مورد توجه کودکان قرار می گىرد، می تواند در 
پاىان دورٔه ابتداىی، دانش آموزان را به درک و فهم آن چه که در فراىند علمی رخ می دهد، برساند و همچنىن وىژگی های تعامل بىن عناصر 

در ىک نظام فىزىکی را هداىت  نماىد.
اگر ىادگىری در دوره عمومی، تغىىر رفتار از راه تجربه معنا می شود، منظور اىن است که در ساىه تجربه و فعال شدن دانش آموز، 
تغىىرات اساسی در عادت ها، گراىش ها و تماىالت فرد حاصل می شود. هنگامی که موضوع درسی به صورت مسئله طرح شود و دانش آموز 
مانند ىک پژوهشگر برخورد کند، تخمىن ها و حدسىه های خود را مورد بررسی قرار دهد و ضمن مرتب کردن و سازماندهی ىافته ها به 
برقراری ارتباط بىن مفاهىم و موضوعات بپردازد، به تدرىج در او عادت های علمی به وجود می آىد و در اىن فراىند آموزشی روش کار و 

همىاری با دىگران و چگونگی حل مسائل روزمرهٔ زندگی از طرىق ىادگىری های مدرسه را فرا می گىرد.  
باور دانش آموزان درباره معنی  بسىار ضروری است. در دوره عمومی  از دبستان  پىش  از دوره  ناب و قوی  پاىه رىاضی  رشد 
رىاضی، دلىل ىادگىری اىن علم و نحوه عمل بر اساس آن و همچنىن نقش آنها به عنوان ىک ىادگىرنده، شکل می گىرد. اىن باورها بر نوع 
تفکراتشان درباره رىاضی و نگرش به رىاضی، تأثىر می گذارد. دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه خىلی از مفاهىم رىاضی را با شهود 

١ــ رابىنسون و همکاران »تفکر در مدرسه ابتداىی« مؤسسه مطالعاتی آموزش و پرورش انتارىو نقل از کتاب نظرىه های برنامه درسی، ترجمه دکتر محمود 
مهرمحمدی صفحات: 171 و 172

 



ابتداىی خود رشد می دهند. به طور مثال تعداد معدودی از اشىا را تشخىص داده و از هم متماىز می کنند، خىلی از دانش آموزان پىش 
از ورود به مدرسه بر بدنه اصلی دانش رىاضی غىررسمی تسلط دارند. بزرگترها می توانند از همان سنىن کودکی با فراهم کردن محىط 
غنی توسط زبان به رشد رىاضی بچه ها کمک کنند. بچه ها احتماالً با پاىه های مختلف از درک رىاضی وارد محىط آموزشی می شوند و 
اىن اطالعات اولىه آنها بر رىاضىاتی که در مدرسه ىاد خواهند گرفت تأثىر می گذارد. بنابراىن توجه به تفاوت های فردی از اهمىت خاصی 

برخوردار است.
در اىن سنىن دانش آموزان به پشتىبانی بىشتری احتىاج دارند و ىک برنامه آموزش رىاضی قوی و با کىفىت باال، هم به رشد رىاضی 
و هم به طبىعت بچه ها توجه می کند. بنابراىن برنامه  دوره عمومی باىد بر پاىه  گسترش شهود و دانش رىاضی غىررسمی بنا شود. اىن برنامه  
باىد رشد دانش بچه ها را مورد توجه قرار دهد و محىط هاىی را فراهم کند تا دانش آموزان تشوىق شوند که ىادگىرنده هاىی فعال باشند و 

چالش های جدىد را بپذىرند.
اهداف  و  روش ها  روىکردها،  در  تغىىرات  اىن  عمده  که  اىجاد خواهد شد  مهمی  تغىىرات  کتاب ها  در  برنامه،  اىن  پىاده سازی  با 
آموزشی خواهد بود. در برنامه حاضر، روش های آموزشی مبتنی بر پژوهش های آموزشی است و اهداف آموزشی در راستای نىازهای 

واقعی دانش آموزان و جامعه می باشد.
بر مبنای روىکرد مورد نظر اىن برنامه، در دوره ابتداىی محورهای زىر مورد توجه قرار می گىرند:

1ــ توجه به تواناىی های عقالنی در کودک )به عنوان پاىه های ساخت شناختی(
2ــ توجه به تفاوت های فردی در ابعاد جسمی، ذهنی و روانی )به منظور ارتباط تجربه و عمل با سطح تجرد(

3ــ برقراری ارتباط بىن رىاضی و دنىای واقعی فراگىران )اىجاد انگىزه درونی(
4ــ فعال نمودن دانش آموزان در جرىان ىاددهی ــ ىادگىری 

5ــ اىجاد موقعىت های چالش برانگىز و هداىت دانش آموزان به ىادگىری از طرىق خوب دىدن، خوب شنىدن و خوب بىان کردن 
6ــ اىجاد شراىط مناسب به منظور بحث و بررسی و استدالل در رد ىا تأىىد نظرات خود و دىگران

7ــ شناخت رخدادهای آموزشی در کالس درس و بىان آن به زبان رىاضی

 

 



اهداف کلی
ــ شناخت  مفهومی از اعداد در زمىنه  مفاهىم محىط پىرامونی

ــ آشناىی با زبان رىاضی و کسب تواناىی بکارگىری زبان رىاضی در بىان مشاهدات
ــ آشناىی با شکل ها و مفاهىم هندسی با مشاهدات مستقىم

ــ تشخىص الگوهای جبری و هندسی
ــ آشناىی با مفاهىم آماری و احتمالی

ــ آشناىی با تارىخ رىاضی اسالمی  و ملی
ــ اىجاد نگرش مثبت نسبت به رىاضی به عنوان ىک علم مفىد و کارآمد   

   
اهداف کلی دانشی دوره ابتدایی

1ــ آشناىی با مفهوم عدد و نماىش های مختلف اعداد و روابط بىن آنها
2ــآشناىی با اعمال جبری بىن اعداد و انجام اىن اعمال با تبحر کافی و تخمىن زدن آنها

3ــآشناىی با الگوها و روابط 
4ــ آشناىی با زبان رىاضی و استفاده از زبان رىاضی در ارائه مطالب

5ــ آشناىی با مفاهىم اساسی هندسه
6ــ شناساىی و تحلىل وىژگی ها و مشخصه های شکل های هندسی در صفحه و فضا

7ــ آشناىی با جبری سازی مفاهىم هندسی 
8ــ آشناىی با تقارن ها و تبدىالت هندسی 

9ــ آشناىی با کمىت های وابسته به اشىاء، واحدها، دستگاه های اندازه گىری و فراىند اندازه گىری
10ــ آشناىی با فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گىری

11ــ آشناىی با روش های آماری برای نماىش و تحلىل داده ها و ارزىابی و نتىجه گىری
12ــ آشناىی با مفاهىم اساسی احتمال و کاربردهای آن

13ــ آشناىی ابتداىی با مجموعه ها
14ــ آشناىی با  نماىش های مختلف از مفاهىم رىاضی

15ــ آشناىی با تارىخ رىاضی و کارکردهای زىبا شناختی رىاضی در هنر با تأکىد بر فرهنگ اسالمی ــ اىرانی

اهداف  فرایندی
برای درک مناسب از رىاضی و عمل در رىاضی و بکارگىری رىاضی در حل مسائل، صرف آموزش موضوعات رىاضی کافی 
نىستند. در عمل رىاضی، عوامل و مهارت های خاصی درکارند که آنها را مهارت های فراىندی می نامند. مفاهىم و موضوعات رىاضی مانند 



جسمی هستند که مهارت های فراىندی  همانند روح آنها هستند. اىن مهارت ها در همه پاىه های تحصىلی، چه در دوره عمومی و چه در دوره 
متوسطه با اهمىت هستند و حضور دارند، ولی بسته به نوع سطح شناختی دانش آموزان پىاده سازی و چگونگی کارکردن با اىن فراىندها 

متفاوت خواهد بود. اىن مهارت ها به شکل زىر دسته بندی  شده اند: 
نماىش  های رىاضی: اىن مهارت مربوط به نماىش داده ها و اطالعات و آنچه که در ذهن دانش آموز می گذرد، می باشد. اىن مهارت 

کمک بسىاری برای درک بهتر مطالب و برقراری ارتباط با دىگران می کند. اىن مهارت در موارد زىر قابل بىان است:
1ــ نماىش های مختلف رىاضی برای سازماندهی، ثبت کردن و تبادل اىده های رىاضی به کار می رود.

2ــ نمودارها، نقشه ها، جدول ها، نمادها وعالئم  و… همگی برای نماىش مفاهىم رىاضی هستند. 
3ــ دانش آموز هر شکل از صورت های نماىشی را باىد تشخىص دهد و در جای مناسب به کار گىرند.

4ــ از نماىش های رىاضی به عنوان ابزاری برای فهم و درک و تجزىه و تحلىل اىده های رىاضی استفاده می شود.
5ــ برای حل مسائل مختلف و توضىح موقعىت های مسئله گونه از نماىش های رىاضی استفاده می شود. 

6ــ نماىش های مختلف از ىک مفهوم و رابطه های بىن آنها، در درک مفاهىم و حل مسائل کارساز است.
7ــ نماىش های متفاوت  رىاضی را برای مدل سازی، تفسىر و درک پدىده های مختلف به کار گىرند.

عمىق تر  را  مفاهىم  ىادگىری  و  درک  ارتباطات،  اىن  شناخت  و  ىکدىگرند  با  ارتباط  در  رىاضی  مفاهىم  مفهومی:  ارتباطات 
می سازد. بنابراىن در آموزش موارد زىر باىد رعاىت شوند:

1ــ پىوندهای مفهومی و مهارتی مىان اىده های رىاضی شناساىی و ارائه شوند.
2ــ ارتباطات مىان نماىش های چند گانه از ىک اىده رىاضی درک و برقرار شوند.

3ــ تناظر مىان روش ها و روىه ها برای حل مسائل مشابه رىاضی درک شوند.
4ــ پىوندهای اىده های مختلف رىاضی و کىفىت ساخته شدن اىده های مرتبط با هم، در تشکىل ىک کل ىکپارچه استفاده شوند.

5ــ با استفاده از ارتباطات مفهومی بىن مفاهىم رىاضی و غىر رىاضی، موقعىت ها و وضعىت های واقعی را مورد تجزىه و تحلىل 
قرار داده و در موارد مناسب مدل سازی کند.

6ــ از مفاهىم و روش های ىک حوزه از رىاضی برای حل مسائل حوزه های دىگر رىاضی استفاده کند.
ارتباطات  کالمی: زبان طبىعی محمل اصلی برای توصىف و بىان و سخن گفتن از مفاهىم است. رىاضی نىز در همىن بستر رشد 
می کند و الزمه ىک درک معنادار از مفاهىم، قابلىت بىان آنها در زبان طبىعی است. بنابراىن به زبان درآوردن مفاهىم رىاضی و انشانوىسی 

در رىاضی سهم مهمی در ىادگىری بازی می کند. بنابراىن موارد صفحه بعد باىد در آموزش مفاهىم رىاضی مورد توجه قرار گىرد:
1ــ دانش آموزان، تفکرات رىاضی خود را توصىف و سازماندهی کنند و استحکام بخشند.

2ــ دانش آموزان، بتوانند ىک طرح کلی برای گام های مورد استفاده در حل مسائل به صورت کتبی و شفاهی ارائه دهند.
3ــ زبان رىاضی در درون زبان طبىعی گسترش ىابد و از نمادها و  جداول، نمودارها، اعداد و... در تبادل اطالعات و برقراری 

ارتباط به درستی استفاده شود.
4ــ  تفکر رىاضی خود را به صورت منسجم و روشن برای دىگران بىان کنند.



5ــ دانش آموزان، بتوانند در مباحثات رىاضی به صورت شفاهی ىا نوشتاری شرکت کنند.
6ــ  دانش آموزان، بتوانند گزاره های رىاضی و موقعىت های پىش آمده در مسائل را توضىح دهند و تبىىن کنند.

7ــ دانش آموزان، بتوانند استدالل های رىاضی را با دىگران به تبادل بگذارند و نشان دهند که چرا ىک نتىجه معنا دار است ىا چرا 
ىک استدالل معتبر است.

8 ــ استدالل ها و سؤال های دىگران را با دالىل منطقی و صحىح مورد تأىىد قرار داده ىا رد کند.
9ــ تفکر رىاضی و راهبردهای رىاضی دىگران را تجزىه و تحلىل کرده و ارزىابی کند.

10ــ در ىک فعالىت گروهی، تفکر رىاضی ارائه شده توسط دىگران را گوش دهد، بنوىسد و درک کند.
11ــ روی راهبردهای دىگران در مقاىسه با راهبرد خود تأمل و تفکر و نقادی کند.

12ــ راهبردها، راه حل ها و حدسىه های دىگران را احصاء کند، تعمىم دهد و به چالش کشد.
13ــ از زبان رىاضی برای بىان دقىق اىده های رىاضی استفاده کند.

به چالش کشىدن حدسىه های دىگران  با هدف  برای طرح سؤال های رىاضی  به صورت صحىح و درست  از زبان رىاضی  14ــ 
استفاده کند.

15ــ مسائل کالمی را با استفاده از نمادها و عالئم رسمی رىاضی  به صورت رىاضی بىان کند.
16ــ زبان مناسب، نماىش های مناسب و فرهنگ واژگان تخصصی رىاضی را درک کند و در هنگام توصىف و شرح اشىاء، روابط 

و راه حل های رىاضی از آنها استفاده کند.
17ــ از طرىق درک مطلب و تفسىر نماىش ها، نمادها و عالئم رىاضی و روش های نوشتاری، نتاىج و نتىجه گىری های مربوط به 

اىده های رىاضی را استخراج کند.
استدالل و اثبات: تواناىی در استدالل و اثبات حدسىه ها، جزء اصلی  تفکر رىاضی است. بدون کسب اىن تواناىی نمی توان 

درک درستی از رىاضی پىدا کرد. بنابراىن در آموزش رىاضی توجه به موارد زىر ضروری است:
1ــ استدالل و اثبات به عنوان بخش پاىه ای رىاضی تشخىص و ارزش داده شود.

2ــ اىده های رىاضی با استفاده از راهبردهای مختلف، توجىه و تبىىن شوند. 
3ــ تواناىی ساخت حدسىه های علمی اىجاد شود  و حدسىه ها مورد بررسی، و تحقىق قرار گىرند.

4ــ ىک حدسىه علمی را با استفاده از راهبردهای رىاضی مورد تجزىه و تحلىل قرار دهد و ىک نتىجه علمی از آن گرفته شود.
5ــ موقعىت هاىی که در آن ىک جواب تقرىبی از جواب دقىق مناسب تر است تشخىص داده شود.

6ــ استدالل ها و اثبات های رىاضی خلق شوند، رشد و توسعه داده شوند و مورد ارزىابی قرار گىرند.
7ــ از اىده ها و زبان رىاضی برای به وجود آوردن استدالل رىاضی استفاده شود.

8 ــ استدالل منطقی ساخته شود و در آن ادعاىی اثبات ىا مثال نقضی برای ابطال آن آورده شود.
9ــ استدالل رىاضی درست در قالب و صورت های مختلف ارائه شود و مورد استفاده قرار گىرد.

10ــ استدالل های نوشتاری را برای بررسی ىک حدسىه علمی مورد استفاده قرار گىرد.



11ــ  انواع مختلفی از استدالل و روش های اثبات و راه حل ها به کار گرفته شوند.
12ــ با استفاده از ىک روىکرد نظام مند، استدالل های مختلف حل ىک مسئله مورد ارزىابی قرار گىرد.

13ــ از روش های ابداعی صحىح برای بررسی و اثبات نتاىج استفاده شود و از مثال نقض برای ابطال احکام نادرست استفاده 
شود.

14ــ نتاىج صحىح در حالت های کلی تر توسعه و تعمىم ىابد.
15ــ از نمودارهای مناسب برای حماىت از ىک استدالل منطقی استفاده شود.

16ــ از استدالل استنتاجی برای ساختن و پشتىبانی از حدسىه های رىاضی استفاده شود.
حل مسئله: کسب تواناىی حل مسئله از اهداف نهاىی آموزش رىاضی است. اىن مهارت نىازمند تمامی مهارت ها و تواناىی هاىی 
است که در رىاضی وجود دارد و به نحوی تمامی مهارت های رىاضی را به کار می گىرد. در اىن راستا موارد زىر باىد مورد توجه قرار گىرد:

1ــ از طرىق حل مسئله، دانش جدىد رىاضی بنا شود.
2ــ از راهبردهای متنوع حل مسئله برای فهمىدن و درک محتوای موضوعی مفهومی رىاضی استفاده شود.

3ــ نماىش های معادل ىک مفهوم رىاضی را در تجزىه و تحلىلی مسائل به کار برد.
4ــ مسائل رىاضی را در ارتباط با محىط پىرامونی  درک و حل کند.

5ــ از روش هــای مختلف نـمـاىش، بـــرای تــوضىح مـوقعىت هـای مسئله گــونــه استفاده کند. )نماىش هـای  تصوىری  ،  عـددی ، 
جبری و نموداری(

6ــ راهبردهای متنوع حل مسائل به کار گرفته شوند.
7ــ تواناىی انتخاب راهبرد موثر و کارآمد در جهت حل هر مسئله خاص اىجاد شود.

8ــ در ىک فعالىت گروهی، راهبردهای جدىد برای حل ىک مسئله پىشنهاد شود و انواع راهبردها مورد نقد و ارزىابی قرار گىرد. 
9ــ فراىند حل ىک مسئله رىاضی رصد و تحلىل شود.

10ــ اطالعات مورد نىاز برای حل ىک مسئله بررسی و تعىىن شوند و روش هاىی برای به دست آوردن اطالعات انتخاب شود و 
شاخص هاىی برای جواب ها و راه حل های قابل قبول تعرىف  شود.

11ــ راه حل های ارائه شده در ىک مسئله با توجه به موقعىت و شراىط مسئله تفسىر شود.
12ــ روش های گوناگون حل ىک مسئله بررسی و ارزىابی شود.

اهداف مهارتی
هر ىک از موارد زىر چه در دوره عمومی و چه در دوره متوسطه دوم قابل طرح است ولی سطح آن در حد همان پاىه تحصىلی 

خواهد بود.
1ــ کسب تواناىی توصىف موقعىت های گوناگون با زبان و روش های رىاضی

2ــ کسب تواناىی تجزىه و تحلىل موقعىت ها و ىافتن مفاهىم رىاضی در آنها



3ــ کسب تواناىی مرتبط کردن مفاهىم رىاضی با وضعىت های محىط پىرامونی
4ــ رشد تواناىی مدل سازی رىاضی از موقعىت های مسئله گونه، حل مدل و ىافتن جواب ها در رىاضی و تفسىر جواب ها در مسئله 

واقعی
5ــ کسب تواناىی تجزىه و تحلىل منطقی جمالت و انجام استدالل روی آنها

6ــ کسب تواناىی مباحثه و دقىق شدن در مفاهىم و ىافتن حقاىق از طرىق تحلىل منطقی
7ــ کسب تواناىی حل مسئله رىاضی و حل مسائل واقعی و بکارگىری راهبردهای حل مسئله

8ــ کسب تواناىی گمانه زنی و پذىرش ىا رد آنها
9ــ کسب تواناىی به نماىش درآوردن مفاهىم و اطالعات و موقعىت های مسئله گونه

10ــ کسب مهارت های تفکر )نقاد، خالق، دىداری ىا بصری و تصمىم ساز(
11ــ فرضىه سازی و بررسی فرضىه ها در ىک موقعىت مسئله گونه

12ــ رشد و توسعه تواناىی های تجسم، انتزاع و تعمىم
13ــ کسب تواناىی تقرىب زدن و تحلىل دقت و صحت و تخمىن خطا در موقعىت های اندازه گىری

14ــ توانمند شدن در استفاده از فن آوری برای توسعه دانش و به کارگىری آن
15ــ به کارگىری فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گىری

16ــ نمودارخوانی و تحلىل نمودار

 اهداف نگرشی
1ــ ىافتن نگرش مثبت به رىاضی به عنوان ابزاری قدرتمند و اساسی برای درک و حل مسائل واقعی

2ــ معنادار دىدن مفاهىم رىاضی از طرىق مشاهده آنها در محىط پىرامونی
3ــ مرتبط دانستن مفاهىم رىاضی با ىکدىگر و با مفاهىم محىط پىرامونی

4ــ کسب روحىه حقىقت جوىی و صداقت علمی
5ــ کسب روحىه نقادی و نقدپذىری نسبت به مطالب ارائه شده

ارزشیابی 
به عنوان شاخه ای از علوم تربىتی در ارتقاء و کىفىت نظام های آموزشی کاربرد  در آستانه قرن بىست   و ىکم، ارزشىابی آموزشی 
قابل توجهی دارد. هر فعالىت آموزشی و به طور کلی در هر فعالىتی که برای انتقال، برانگىختن و هداىت به منظور کسب دانش، نگرش و 
مهارت به عمل می آىد، ارزشىابی آموزشی به عنوان فراىند مستمر و منظم برای توصىف، هداىت و اطمىنان ىافتن از کارآىی برنامه و فعالىت 

آموزشی مربوط استفاده می شود.
ممکن است تعارىف ارزشىابی از دىدگاه های مختلف و از زبان نظرىه پردازان گوناگون با هم تفاوت هاىی داشته باشد. ولی آنچه 
مسلم است تمامی اىن تعارىف به دنبال اندازه گىری مىزان تغىىر مطلوب رفتار براساس اهداف و برنامه های تعىىن شده می باشند. پس ىکی 



از اساسی ترىن اصول ارزشىابی آموزشی، هماهنگ نمودن شىوه های آن با اهداف و انتظارات برنامه درسی است و همان گونه که اهداف 
دارای ابعاد مختلف )دانشی، نگرشی و مهارتی( می باشند. شىوه های سنجش و ارزشىابی و ابزار آن نىز باىد متفاوت باشند. در اىن راستا 
اگر معلم بخواهد مىزان ىادگىری دانش آموزان در اهداف دانشی را بسنجد، آزمون های مداد ــ کاغذی که نتىجه  آن سنجش معلومات و 
محفوظات است می تواند کارآىی داشته باشد، اما اگر هدف، ىادگىری مهارت هاىی چون استدالل، تجزىه و تحلىل، قضاوت، نقد کردن و…  
باشد که از طرىق آنها دانش آموزان به فراىند مهارت های سطوح باالتر تفکر برای خلق اىده ها، نگرش ها و ارزش های خود پی می برند، حتماً 

باىد ابزار و شىوه های مناسب برای اندازه گىری اىن مهارت ها استفاده شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق و همچنىن قوانىن جاری آموزش و پرورش در خصوص شىوه های ارزشىابی و نحؤه ارتقای تحصىلی، 
در سه سال اول دورٔه آموزش عمومی که ارزشىابی به صورت کىفی و توصىفی انجام می شود، پوشٔه کار به منظور جمع آوری شواهد و 
اطالعات توصىه می شود. در اىن پوشه مواردی مانند، پرسش های کتبی تدرىجی، چک لىست  مشاهدات فعالىت های ىادگىری فردی و 
جمعی، گزارش پرسش های شفاهی و مصاحبه، نحؤه انجام تکالىف و فعالىت های خارج از مدرسه و نتىجٔه آزمون های عملکردی قرار 

می گىرد.
به  توجه  پاىان  آزمون  بخش  در  است،  کمی  ارزشىابی  باالتر  پاىٔه  بر  دانش آموزان  ارتقای  مالک  که  تحصىلی  پاىه های  ساىر  در 
سؤال های عملکردی، مهارتی و حل مسئلٔه مرتبط با فراىند آموزش مورد انتظار است. در بخش ارزشىابی مستمر نىز پوشٔه کار به همان 

ترتىب ذکر شده و جهت مستند کردن ارزشىابی به عمل آمده و توصىه می شود.
وىژگی های ارزشیابی رىاضی در دوره ابتداىی: با توجه به اىن که ارزشىابی جزئی جدا ناشدنی از فراىند تدرىس است و از 
آن جا که روىکرد حل مسأله در رىاضىات دورٔه عمومی مالک فعالىت آموزشی در کالس درس می باشد، نگاه ارزشىابی در اىن دوره به راه 
ىادگىری است نه مقاصدش و وظىفه فراگىر در اىن راه  تالش است نه صرفاً کسب نتىجه، با توجه به اىن نگاه وىژگی های زىر برای ارزشىابی 

رىاضی در اىن دوره در نظر گرفته شده است:
1ــ جزئی جدا ناشدنی از فراىند تدرىس است.

2ــ به تالش دانش آموزان در راه ىادگىری توجه دارد.
3ــ با توجه به تفاوت های فردی، رفتار فراگىر در ابعاد مهارتی، دانشی ونگرشی اندازه گرفته می شود.

4ــ به خود ارزىابی و انتقال ىادگىری به دىگران تأکىد می شود.
5ــ تفکر واگرا را با توجه به پرسش های باز پاسخ گسترش می دهد.

6ــ توجه به تالش های فردی و گروهی در کسب مهارت های تفکر نقاد و خالق دارد.
7ــ اىجاد فرصت پاسخگوىی برای دانش آموزان را نامطمئن می کند.

8ــ به فراىند و فرصت های ىادگىری در جهت نتىجه و هدف نهاىی توجه دارد.
9ــ فرصت بىان قواعد، روىه ها و افکار توسط دانش آموزان را اىجاد می نماىد.

10ــ انعطاف در زمان، راه و مقصد ىادگىری اىجاد می کند.
11ــ به تأخىر انداختن قضاوت با هداىت فراگىران به تفکر را در نظر می گىرد.



ساختار ریاضی ششم 

پاىه ششم ابتداىی از 8 فصل تشکىل شده است که عبارت اند از:

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل 8

کسر متعارفی

عددهای اعشاری

اندازه گیری طول و زاویه

عددهای تقریبی

نسبت ، تناسب و درصد

آمار و احتمال

اندازه گیری سطح وحجم

مختصات و عددهای صحیح



ساختار هر درس
1ــ فعالىت با هدف مفهوم سازی شروع می شود.

2ــ کار در کالس جهت ارزىابی معلم از دانش آموز و دانش آموز از خود.
3ــ تمرىن جهت تثبىت ىادگىری می باشد.

ساختار هر فصل 

پاىه ششم ابتداىی از 8 فصل تشکىل شده است که عبارت اند از:

درس ١

درس 2

حل مسألهحل مسألهحل مسأله

درس ١درس ١درس ١درس ١

درس 2درس 2درس 2درس 2

درس 3

درس 4

درس 3درس 3درس 3درس 3

درس ٤درس ٤درس 4درس 4

تصوىر موضوعی

مرور درس



Email

talif@talif.sch.ir



فصل

کسر متعارفی1
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 ــ تقسیم یک شکل یا یک شیء به قسمت های مختلف

 ــ درک مفهوم کسر به عنوان جزئی از یک کل

 ــ تقسیم یک شکل یا یک شیء به قسمت های مساوی

 ــ نشان دادن مقدار تقریبی کسر روی شکل و بالعکس

 ــ درک مفهوم عدد مخلوط و رابطه آن با کسر 

 ــ تبدیل یک عدد مخلوط به کسر و بالعکس

 ــ اراده منایش های مختلف کسر و عدد مخلوط )محور اعداد ــ تصویری و کالمی (

 ــ استفاده از مفاهیم کسر و عدد مخلوط در حل مسایل پیرامونی 

 ــ بیان و نوشنت مفاهیم ریاضی آموزش داده شده

سپس  و  می گیرند  یاد  را  مساوی  قسمت های  به  اشیا  یا  اشکال  کردن  تقسیم  نحوهٔ  دانش آموزان  اول  درس  در 
اشیای پیرامونی را به صورت تقریبی به قسمت های مساوی تقسیم می کنند و با استفاده از آن به مفهوم کسر برای آنها 
پی برده و از کسر به عدد مخلوط می رسند.  نکتهٔ قابل توجه در این درس این است که دانش آموزان با مفهوم کسر آشنا 
شوند و درک می کنند که کسر و عدد مخلوط دو نمایش از یک مفهوم اند و این مفهوم را به روش های مختلفی می توان 

نشان داد . 

درس اول

کسر و عدد مخلوط

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول
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ورود به مطلب
درس را می توانید با مسائل واقعی مانند نمونه های زیر شروع کنید: یک تکه از یک کلوچه را جدا می کنیم، در این حالت 
می گوییم کسری از کلوچه را جدا کرده ایم ولی چون مقدار آن را نمی توانیم تعیین کنیم برای آن نمی توانیم کسر بنویسیم. حال یک نان 
یا یک ورق کاغذ را بردارید و آن را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. هر تکه نان یا هر قسمت از ورق کاغذ چه کسری از کل آن شیء 
است؟ یک پرتقال را بردارید آن را پوست بکنید. پره های آن را بشمارید. هر پره چه کسری از کل پرتقال است؟ در این مثال ها چون 

اشیاء را به قسمت های تقریباً مساوی تقسیم کرده ایم می توانیم برای آنها کسر بنویسیم. 

توصیه های آموزشی 
٭ از دانش آموزان بخواهید ذهن خود را به نمونه های ارائه شده )روش های تقسیم یک شکل به قسمت های مساوی( محدود 

نکنند و از خود خالقیت نشان دهند. می توانید نمایشگاهی از مجموعه کارهای دانش آموزان تشکیل دهید. 

کـسر

فعالیت1 )تقسیم به صورت تقریبی(:ابتدا دانش آموزان یک نوار کاغذی یا یک تکه نخ به اندازٔه دور یک دایره دلخواه 
)محیط دایره( درست می کنند سپس با تا زدن نوار کاغذی یا نخ به تعداد مورد نظر و قرار دادن آن بر روی محیط دایره و عالمت زدن، 
دایره را به قسمت های مورد نظر تقسیم می کنند. سپس نحوه تقسیم کردن دایره به قسمت های مساوی را توضیح می دهند. توضیح 
دادن باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. هر دانش آموز باید فعالیت های 

دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 
کاغذی مستطیل  تعدادی ورق  می کنیم،  گروه بندی  را  دانش آموزان کالس  فعالیت2 )تقسیم به قسمت های مساوی(: 
شکل و هم اندازه ) مثالً 10 عدد ( به هر گروه می دهیم. از اعضای گروه می خواهیم ابتدا به صورت فردی فکر کنند که چگونه می توان 
این مستطیل ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. سپس از آنها می خواهیم با مشورت و هم فکری اعضای گروه  نحوه تقسیم بندی 

خود را نشان و توضیح دهند. 
زمان  پایان  از  پس  کنند.  تقسیم  خود  گروهی های  هم  از  متفاوتی  روش  به  را  مستطیل  هر  که  کنند  سعی  باید  دانش آموزان 
تعیین شده، گروه ها مستطیل های تقسیم بندی شده را برروی تختٔه کالس نصب کنند. سپس با هم فکری دانش آموزان، شکل هایی که 
تقسیم بندی های مشابهی دارند را حذف می کنیم به طوری که هیچ دو شکل نصب شده برروی تخته همانند یک دیگر نباشند، حاال 

گروه ها در خصوص روش تقسیم کردن خود به بحث و تبادل نظر می پردازند. 

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان
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ورود به مطلب
5 یعنی 5 قسمت از 7 قسمت مساوی. حال 

7
با توضیح و یادآوری مفهوم کسر، از طریق جزء به کل شروع کنید. می دانیم کسر 

9 یعنی چه؟ این سؤال را در کالس مطرح کنید و آن را به بحث بگذارید. نظرات دانش آموزان را با دقت گوش 

7
از دانش آموزان بپرسید 

کرده و عکس العمل های مناسب نشان دهید.  با توجه به این که این مفهوم در سال های قبل آموخته شده است می توانید درس را با 
سؤال هایی از دانش آموزان شروع کنید.  

کسر و عدد مخلوط دو نمایش مختلف از یک عدد هستند. دانش آموزان برای نوشتن یک عدد به صورت عدد مخلوط باید 
تعداد واحد های کامل را تشخیص دهند و کسری از واحد کامل را نیز تعیین کنند. دانش آموزان باید به این تشخیص برسند که کسر 

و عدد مخلوط دو نمایش از یک مفهوم هستند بنابراین حرکت از کسر به عدد مخلوط و برعکس از اهمیت زیادی برخوردار است. 

هر شیِء  یا  در خودکار  اندازه طول  بخواهید  دانش آموز  از  فعالیت 1 )درک ارتباط بین اندازه گیری و عدد مخلوط(: 
دیگر مناسب آموزش این مفهوم را به وسیله ابزار مناسب اندازه گیری طول ) متر یا خط کش ( محاسبه کنند و عدد حاصل را با واحد 
سانتی متر و میلی متر ) یا متر و سانتی متر( به صورت کسر، تعداد واحد کامل و کسری از واحد کامل و عدد مخلوط  نشان دهند. همچنین 
به کمک شکل و با استفاده از دسته های ده تایی  )یک واحد کامل( و یکی، عدد مربوط به شکل را به صورت عدد مخلوط نشان دهند. با 
این فعالیت دانش آموزان یاد می گیرند که در یک شکل پیوسته دو بعدی نیز می توان یک واحد کامل را انتخاب کرد. البته نحؤه انتخاب 

واحد کامل به خود دانش آموزان  و فرآیند استدالل درست آنها  بر می گردد. 
باشند،  داشته  واحد مشکل  انتخاب  برای  دانش آموزان  که  در صورتی  فعالیت2 )درک بهتر نسبت به انتخاب واحد (: 

می توانید به روش زیر یا هر روشی که مناسب می دانید عمل کنید:
1 ــ واحدی انتخاب کنید که از چند شکل کنار هم )پیوسته( تشکیل شده باشد. 

عدد مخلوط

فّعالّیت
فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان
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2ــ تعدادی از این واحد ها را به کمک دانش آموزان روی مقوا کشیده و برش دهید. 
3ــ واحد ها را در اختیار گروه قرار دهید. )هر گروه تعدادی واحد یکسان( 

4ــ از گروه ها بخواهید تعدادی از مقوا ها را کنار هم قرار دهند و کسر حاصل را بخوانند.  
٥ ــ با توجه به واحد،کسری را انتخاب کنید و از گروه ها بخواهید آن رابا واحد های خود نشان دهند.  

6ــ حاال با توجه به واحد،کسری را انتخاب کنید که از واحد کامل و قسمتی از واحد تشکیل شده باشد  و از گروه ها بخواهید 
آن را با واحد های خود نشان دهند.  

7ــ به دانش آموزان اجازه دهید با رنگ کردن و یا قیچی کردن قسمتی از واحد و قرار دادن قسمت ها در کنار یکدیگر عدد 
مخلوط خواسته شده را نشان دهند.  

توصیه های آموزشی 
ــ بهتر است با استفاده از شکل های مختلف، خود دانش آموزان عددهای مخلوط را نشان دهند. برای درک بهتر، دانش آموزان 

می توانند از محور اعداد استفاده کنند. 
ــ دانش آموزان ممکن است در نمایش کسر وعدد مخلوط روی محور اعداد مشکل داشته باشند. با انجام تمرین های متنوع  
نحؤه نمایش کسر و عدد مخلوط را روی محور اعداد به دانش آموزان آموزش دهید. پس از کشیدن محورحتماً جهت محور را روی 
آن نشان داده و آن را به قسمت های مساوی تقسیم کنید. به دانش آموزان توصیه کنید که باید با توجه به مخرج هر کسر، واحد های روی 
محور را به قسمت های مساوی تقسیم کرد.  مثالً اگر مخرج کسر عدد 4 است،هر واحد محور را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.  
ــ به دانش آموزان کمک کنید محور های مختلفی رسم و واحد مورد نظر خود را انتخاب کنند. محور را با واحد انتخابی به 

قسمت های مساوی تقسیم کنند. یک عدد کسری انتخاب  و آن را روی محور اعداد نشان دهند.  
کند  بیان  اول یک عدد کسری  ابتدا گروه   که  ترتیب  این  به  کنید   برگزار  دانش آموزان کالس مسابقه ای  با گروه بندی  ــ 
و گروه دوم آن را روی محور اعداد نشان دهد سپس گروه دوم یک عدد کسری بیان کند و گروه اول آن را روی محور اعداد 

دهد.  نشان 
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 ــ توانایی مقایسهٔ کسرها 

 ــ توانایی ساده کردن کسرها 

 ــ مقایسه کسرها و عددهای مخلوط 

 ــ توانایی پیدا کردن مخرج مشترک مناسب برای دو یا چند کسر

 ــ استفاده از مفاهیم آموزش داده شده در حل مسایل پیرامونی 

 ــ بیان و نوشنت مفاهیم ریاضی آموزش داده شده

یاد  را  کسرها  کردن  ساده  و  مقایسه  تاکردن(  و  کاغذی  )نوار  ورزی  دست  ابزار  با  دانش آموزان  درس  این  در 
می گیرند. در این درس دانش آموزان با مقایسهٔ دو کسر با مخرج های متفاوت روی محور اعداد، احساس نیاز به مخرج 

مشترک دو کسر را پیدا می کنند .  

درس دوم

مقایسه و ساده کردن کسرها

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم



ورود به مطلب
چند تصویر از نوارهای کاغذی هم اندازه که به قسمت های مختلف و برابر تقسیم شده اند زیر هم دیگر قرار دهید تا دانش آموزان 
به صورت تصویری کسرها را با یکدیگر مقایسه کنند. این کار به درک تصویری دانش آموزان همراه با درک دست ورزی آنها کمک 

می کند.
تاکنون دانش آموزان به کمک تقسیم کردن و نوشتن کسرهای مساوی، کسرها را مقایسه می کردند، اما در پایٔه ششم به روش 
نسبتاً جدیدی، کسر ها را به کمک محور اعداد مقایسه می کنند. برای پیدا کردن کوچک ترین مخرج مشترک می توانید مخرج مشترک 
به مخرج کسر دیگر هم قابل تقسیم بود کوچک ترین مخرج مشترک است.  بنویسید. هر کدام که  با یک کسر را  کسرهای مساوی 
راحت ترین راه آن است که از کسری که مخرج بزرگ تر دارد شروع کنیم وکسرهای مساوی با آن را بنویسیم، زیرا تعداد عملیات ما 

کمتر است و زود تر به مخرج مشترک می رسیم.

توصیه های آموزشی
ــ برای مقایسٔه کسرها، ابتدا به کمک شکل و سپس به صورت مجرد کسرهایی که صورت برابر دارند را با یکدیگر مقایسه کنید.

ــ بهتر است مراحل بیان شده درتصویرهای کتاب با کسرهای مقوایی به صورت عملی بررسی شود. همچنین توجه دانش آموزان 
را به این نکته جلب کنید که در کسر های مساوی، صورت ها باهم و مخرج ها نیز با هم متفاوت اند. ولی در عین حال معنای آنها یکی 

است. شاید از نظر ظاهری با هم متفاوت باشند اما هر دو در واقع یک عدد هستند و روی محور یک نقطه را نشان می دهند.  

7

مقایسۀ کسرها

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان )کسرهای مساوی(

ابتدا دانش آموزان را گروه بندی کنید و سپس دانش آموزان در هر گروه به صورت فردی نوار های کاغذی به طول دلخواه ) مثالً 
12 سانتی متر ( و عرض یک سانتی متر تهیه کنند. ) دست ورزی (

اعضای گروه به صورت فردی هر کدام از نوارهای کاغذی خود را به قسمت های مساوی و خواسته شده ) 2،3، 4، 6، 8، 12(  
تقسیم کنند به طوری که همه گروه ها نوار هایی داشته باشند که به 2،3، 4، 6، 8، 12 قسمت برابر تقسیم شده باشند.  

اعضای گروه نوارهای کاغذی تقسیم بندی شدٔه خود را با توجه به تعداد قسمت های برابر)از تعداد کمتر تا تعداد بیشتر( به طور 
منظم زیر یک دیگر قرار دهند.  

پس ازمقایسه نوارها، کسر های مربوط به هر نوار را بنویسند و سپس به کمک نوارهای کاغذی و مقایسٔه آنها، جاهای خالی 
فعالیت2 را کامل کنند. )تصویری(

الزم است دانش آموزان دربارٔه کار خود و نوشتن کسرهای مساوی با هم گروه های خود گفت وگو کنند. )کالمی ( 
با توجه به فعالیت انجام شده و دانسته های خود با گذاشتن عالمت مناسب، به سؤاالت فعالیت آخر این صفحه پاسخ دهند.  
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ورود به مطلب
تاکنون دانش آموزان به کمک تقسیم کردن و نوشتن کسرهای مساوی، کسرها را مقایسه می کردند اما در پایٔه ششم به روش نسبتاً 

1 و مقایسه هر مقدار با آن مقایسه می کنند. 

2
جدیدی، کسر ها را به کمک انتخاب یک کسر مثالً 

توصیه های آموزشی
ــ به کمک تصاویر مقوایی وتا زدن مفهوم نیم را یادآوری کنید. 

ــ برای ساده کردن کسر به کمک شکل، ابتدا کسری را که شکل نشان می دهد می نویسیم، سپس با دسته بندی مناسب یک کسر 
مساوی کسر اول به دست می آوریم.

یک واحد انتخاب کنید و آن را به کمک نوار کاغذی نشان دهید. نوار کاغذی را با تا کردن به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.  
1 است.  حاال با نشان دادن محل هر کسر روی نوار کاغذی و مقایسٔه آن با نصف واحد می توان کسر ها را با 

2
هر قسمت نمایانگر 

یکدیگر مقایسه کرد.  
6 است، بنابراین 

12
1 مساوی با کسر 

2
 برای مقایسه دو کسر از روش های مختلفی می توان استفاده کرد به عنوان مثال کسر 

6 را با یکدیگر مقایسه کنیم. با توجه به این که از دو کسری که مخرج های 

12
5 و 

12
1 دو کسر 

2
5 و 

12
می توانیم به جای مقایسٔه دو کسر 

5 کوچک تر است. 

12
برابر دارند آن کسری کوچک تر است که صورت کوچک تری داشته باشد، پس کسر 

7 از 

13
1 برابرنصف است زیرا صورت این کسر برابر نصف مخرجش است. چون صورت کسر 

2
 از طرفی می توان گفت کسر 

1 بزرگ تر است. 

2
7 از کسر 

13
نصف مخرجش بیشتر است، پس مقدار این کسر از نصف بیشتر می باشد بنابراین کسر 

مقایسۀ کسرها )با یک مقدار مشخص(

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان )مقایسه کسرها(
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ساده کردن کسرها

ورود به مطلب
تا کنون دانش آموزان به کمک بخش پذیری و تقسیم کردن، کسرها را ساده می کردند اما در پایٔه ششم به روش نسبتاً جدیدی، 

کسر ها را ساده می کنند. 
18 دانش آموز باید بداند که 9×2 = 18  و 9×3 = 27 است. بنابراین می توان در صورت 

27 به طور مثال برای ساده کردن کسر 
کسر به جای  18 عبارت مساوی آن یعنی 9×2 و در مخرج کسر به جای 27 عبارت مساوی آن یعنی 9× 3 را نوشت. حال چون در 
صورت و مخرج کسرعدد 9 مشترک است و بین عددهای صورت و مخرج عالمت ضرب قرار دارد پس می توان 9 صورت را با 9 

2 نوشت.  

3
مخرج ساده کرد  وساده شده کسر را به صورت 

توصیه های آموزشی 
_______  7 * 36 از دانش آموزان سؤال کنید که ضرب کردن ساده تر است یا ساده کردن و بعد 

3      
ــ درمورد ساده کردن کسرهایی مانند 

ضرب کردن، در این مورد در کالس بحث کنید.  

به تعداد دانش آموزان هر کالس، روی کاله های مقوایی، یک عدد کسری بنویسید به طوری که کسرها دو  به  دو با هم مساوی 
باشند.  سپس هر کاله را روی سر یک دانش آموز قرار دهید به طوری که هیچ کس  کسر کاله خود را نبیند. از دانش آموزان بخواهید 
بدون آن که با یک دیگر صحبت کنند کسر مساوی را پیدا کنند و آنها را به هم دیگر معرفی کنند. به این ترتیب کسر مربوط به خود را 

نیز توسط دیگران خواهند یافت. 

و  مساوی  )کسرهای  دانش آموزان  توسط  مفهوم  بهتر  درک  جهت  پیشنهادی  فعالیت 
ساده کردن کسرها(

فّعالّیت
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از  برخی  حل  در  شکل  رسم  از  استفاده  توانایی  درس  این  در  دانش آموزان 
مسائل را می آموزند و با راهبرد رسم شکل آشنا می شوند. توجه داشته باشید که در 
حل مسئله با راهبرد رسم شکل الزم نیست که دانش آموزان نقاش خوبی باشند بلکه 
با مدل سازی ساده می توان مسئله را حل کنند. مهمترین نکته در این موضوع این است 

که دانش آموزان به سمت مدلسازی صحیح برای حل مسائل هدایت شوند .

نگاه کلی به درس

اهداف
 ــ آشنایی دانش آموزان  با راهبرد رسم شکل برای حل مسئله  

 ــ درک کاربرد رسم شکل و توانایی به کار گیری آن 

ـ دانش آموزان باید بیاموزند که در حل بعضی از مسئله های ریاضی ، رسم شکل می تواند مسئله را تبیین کند و نیازی 
یا  و  باشد  خوبی  نقاش  دانش آموز  نیست  نیازی  شکل  رسم  راهبرد  با  مسئله  حل  در  نیست.البته  ریاضی  عملیات  نوشتن  به 

شکلی بکشد که کاماًل مرتبط با موضوع مسئله است بلکه یک مدل و یا تصویری از آن کافی است.
ـ معلم بایستی راهبرد رسم شکل را همراه با حل مسئله به کمک دانش آموزان برای آنها توضیح دهد . سپس با حل 

مسائل متنوع توسط دانش آموزان با استفاده از این راهبرد توانایی به کار گیری از آن را در حل مسائل می آموزند.

توصیه های آموزشی

حل مسئله
راهبرد رسم شکل
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درس سوم

جمع و تفریق

به  یا  محور  از  استفاده  )با  مخلوط  عدد  و  کسر  تفریق  و  جمع  توانایی  کسب   ــ 

صورت تصویری(

 ــ کسب توانایی گسترده نویسی عدد مخلوط و استفاده از آن در جمع و تفریق 

کسرها

به صورت  یا  و  اعداد  محور  روی  مخلوط  عدد  و  کسر  تفریق  و  جمع  منایش   ــ 

تصویری

 ــ استفاده از تفکیک یک کسر به چند کسر برای تبدیل کسر به عدد مخلوط

رسم  کمک  به  دانش آموزان  درس  این  در    . می پردازد  کسرها  روی  تفریق  و  جمع  عملیات  انجام  به  درس  این     
شکل و یا محور اعداد ، حاصل جمع یا تفریق را به دست می آورند که در اینجا دانش آموزان به صورت تصویری احساس 
درس  این  در   . می شود  آنان  در  عددی  درک  رشد  باعث  عددی  گسترده نویسی  می کنند.  پیدا  را  مشترک  مخرج  به  نیاز 
دانش آموزان با نمایش عددی جمع و تفریق عددها، ترکیب های مختلف یک کسر و حرکت از کسر به عدد مخلوط به کمک 

تقسیم آشنا می شوند و از ماشین ورودی و خروجی برای عملیات روی کسرها استفاده می کنند .  

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم
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ورود به مطلب
تاکنون دانش آموزان به کمک هم مخرج کردن کسرها، کسرها را با هم جمع و تفریق می کردند اما در این درس  به روش نسبتاً 
جدیدی، کسر ها را به کمک محور اعداد با هم جمع و تفریق می کنند. برای انجام عمل جمع و تفریق کسرها به کمک محور اعداد 
بهتر است ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک کسرها را پیدا  کنند سپس واحد های محور اعداد را با توجه به مخرج مشترک کسرها  به 
قسمت های مساوی تقسیم کنند و حاصل را به کمک محور اعداد به دست آورند. برای جمع یا تفریق عددهای مخلوط بدون کمک 
برای  آید.  به دست  تا حاصل عبارت  تفریق کنند  یا   با هم، جمع  با هم و قسمت های کسری را  محور اعداد قسمت های صحیح را 
پاسخگویی راحت تر ابتدا قسمت های صحیح وسپس قسمت های کسری را کنار هم بنویسند و در انتها جواب را تا حد امکان ساده 

کنند.  

توصیه های آموزشی
ــ برای درک بهتر جمع و تفریق کسرها، از شکل هایی که با مقوا ساخته شده اند، استفاده کنید. بهتر است دانش آموزان خود با 

این شکل های مقوایی کار کنند تا مفاهیم را کشف کرده وحاصل را محاسبه کنند.   

جمع و تفریق کسر

ورود به مطلب
تاکنون دانش آموزان به کمک هم مخرج کردن کسرها و به کمک  محور اعداد کسرها را با هم جمع و تفریق می کردند  اما به روش 
نسبتاً جدیدی، کسر ها را به کمک رسم شکل با هم جمع و تفریق می کنند. در تفریق عدد مخلوط اگر قسمت های کسری مقدارکسر دوم 
)عامل دوم تفریق( بیشتر از قسمت کسری، کسر اول )عامل اول تفریق( باشد، یک واحد کامل  از قسمت صحیح کسر اول )عامل اول 

تفریق( را باز کنید و آن را به مقدار کسراول )عامل اول تفریق( اضافه کنید سپس حاصل را محاسبه کنید.   

توصیه های آموزشی
توجه  مشترک کسرها  ترین مخرج  به کوچک  بایستی  مخلوط،  اعداد  تفریق  و  در جمع  که  کنید  یادآوری  دانش آموزان  به  ــ 
کنند. همچنین گسترده نویسی اعداد مخلوط کمک می کند تا دانش آموزان برای جمع و تفریق اعداد مخلوط قسمت های صحیح را با 

یک دیگر و قسمت های کسری را با یک دیگر جمع و یا تفریق کنند.

جمع و تفریق دو عدد مخلوط
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فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان

فعالیت1 : دانش آموزان یک شکل راروی مقوا بکشند و با استفاده از ابزار قیچی، قسمت های واحدکامل )مربع واحد( و 
قسمت های کسری )کسری از واحد کامل( را ببرند، با کنارهم قراردادن قسمت های کسری )در صورت امکان ( واحد کامل، بسازند؛  

سپس با جمع واحد های کامل و کسری از واحد پاسخ را بیان کنند. )دست ورز(
با استفاده از رسم شکل و شمردن واحد های کامل و قسمت های کسری پاسخ را محاسبه کنند و حاصل را بیان کنند. )تصویری(
باال رود.  آنان  استدالل  توانایی  ارتباط کالمی و  قدرت  تا  دهند  توضیح  را  با رسم شکل  نحؤه محاسبٔه جمع دوعدد مخلوط 

)کالمی (
فعالیت 2 )تشریح فعالیت صفحه 13 کتاب درسی(

1ــ برای رسم یک شکل واحد رامشخص کنند. 
2ــ ابتدا به اندازهٔ عامل اول  و سپس به اندازهٔ عامل دوم جمع شکل بکشند. 

1 واحد شکل بکشند.  

2
، به اندازٔه 2 واحد کامل و  1

2
2

3ــ برای رسم شکل عامل اول جمع  مثالً  

1 واحد شکل بکشند. 

4
، به اندازٔه 1 واحد کامل و  1

1
4

4ــ برای رسم شکل عامل دوم جمع مثالً 
5ــ با شمردن واحدهای کامل شکل های رسم شده حاصل واحد های کامل را بیان کنند. 

6ــ با قرار دادن فرضی قسمت های کسری در کنار یک دیگر حاصل جمع قسمت های کسری را بیان کنند. 
7ــ با استفاده ازموارد 5 و6 حاصل جمع دو عدد مخلوط را بیان کنند.  

بیان  با کمک شکل )مجموع واحد های کامل و قسمت های کسری(  را  باره حاصل جمع  به یک  از دانش آموزان  برخی  8ــ 
می کنند. 

9ــ پس از به دست آوردن حاصل جمع با رسم شکل، پاسخ تساوی را بنویسند.                        
          

+ =
1 1 3

2 1 3
2 4 4

                                                                                                                                          

 

ابزار قیچی قسمت های  از  با استفاده  شکل راروی مقوا بکشید  فعالیت 3 )تشریح فعالیت صفحه 13 کتاب درسی(: 
واحدکامل )مربع واحد( و قسمت های کسری )کسری از واحد کامل( را ببرید، به اندازٔه 1 واحد )قسمت صحیح کسر دوم( از واحد های 
صحیح شکل بردارید. چون قسمت کسری عامل دوم از قسمت کسری عامل اول تفریق بزرگ تر است پس باید یک واحدکامل را 
) بردارید.  با شمردن واحدهای کامل و  )8

6
) از قسمت کسری عامل اول  )3

6
باز کنید. سپس به اندازٔه قسمت کسری، عامل دوم 

قسمت های کسری باقیماندٔه شکل، حاصل تفریق رابیان کنید. )دست ورز(
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با استفاده از رسم شکل )به مقدار عامل اول تفریق( و خط زدن  واحد های کامل و قسمت های کسری عامل دوم تفریق پاسخ 
را محاسبه کنید و حاصل را بیان کنید. )تصویری(

باال رود.  توانایی استدالل شما  تا قدرت ارتباط کالمی و  را توضیح دهید  با رسم شکل  تفریق دوعدد مخلوط  نحؤه محاسبٔه 
)کالمی (

هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 
فعالیت 4 )تشریح فعالیت صفحه 13 کتاب درسی(

1ــ برای رسم شکل، واحد رامشخص کنید. 
2ــ به اندازهٔ عامل اول  تفریق، شکل رسم کنید. 

1 واحد شکل رسم کنید.  

3
، به اندازٔه 3 واحد کامل و  1

3
3

3ــ برای رسم شکل عامل اول تفریق  مثالً  
1 واحد ( باید ازشکل خط بزنید.  

2
1 )1 واحد کامل و 

1
2

4ــ به اندازه عامل دوم  تفریق مثالً  
5ــ ابتدا به اندازٔه واحد های کامل )قسمت صحیح( عامل دوم تفریق )درمثال باال به اندازٔه 1 واحد( از شکل خط می زنند.

1 واحد( بایداز شکل خط بزنند. 

2
6ــ سپس به اندازهٔ قسمت کسری عامل دوم تقسیم، )درمثال باال به اندازٔه 

7ــ با توجه به این که مخرج، قسمت کسری عامل اول )٣( با مخرج، قسمت کسری عامل دوم تفریق )٢( برابر نیست، بهتر است 
که کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را محاسبه کنند )کوچک ترین مخرج مشترک این دو کسر6 می باشد(. 

) است.  )=
1 3 3

2 6 6
) و کسر مساوی عامل دوم تفریق  )=

1 2 2

3 6 6
8 ــ کسر مساوی عامل اول تفریق 

9ــ چون قسمت کسری عامل دوم از قسمت کسری عامل اول تفریق بزرگ تر است پس باید دانش آموزان یک واحد را باز کرده 
) تفریق اضافه کنند.  )+ =

2 6 8

6 6 6
و به قسمت کسری عامل اول 

) خط می زنند.     )8

6
) از قسمت کسری عامل اول  )3

6
١٠ــ حاال دانش آموزان به اندازٔه قسمت کسری،عامل دوم 

11 ــ با شمردن واحدهای کامل و قسمت های کسری باقیمانده شکل، حاصل تفریق رابیان می کنند. 
12ــ پس از به دست آوردن حاصل تفریق با رسم شکل، پاسخ تساوی را می نویسند. 

جمع و تفریق کسرها )از راه تجزیه و ترکیب صورت کسر(

ورود به مطلب
تاکنون دانش آموزان به کمک هم مخرج کردن کسرها، محور اعداد و رسم شکل کسرها را با هم جمع و تفریق می کردند اما به 
روش نسبتاً جدیدی، کسر ها را با هم جمع و تفریق می کنند. در تبدیل کسر به عدد مخلوط با استفاده از تقسیم کردن به نحؤه تجزیه 

صورت باید توجه شود.
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توصیه  های آموزشی
ــ اگر تجزیه و تفکیک صورت کسرها برای دانش آموزان مشکل بود، بهتر است از آنها بخواهیم ابتدا هر عدد صحیح را تجزیه 
و تفکیک کنند. دانش آموزان در تجزیٔه یک کسر، صورت کسر را می توانند به روش های مختلف تجزیه کرده  و سپس تجزیه های 

مختلف از کسر را بنویسند.

فّعالّیت
فعالیت  تشریح   ( دانش آموزان  توسط  مفهوم  بهتر  درک  جهت  پیشنهادی  فعالیت های 

صفحه 14 کتاب درسی(

          1ــ برای جمع و تفریق کسرهایی که مخرج برابر دارند یک مخرج را بنویسید و صورت ها را با هم جمع یا تفریق کنید. 
+

+ = =
2 3 2 3 5
7 7 7 7

                                                                                                                           

2ــ به مثال باال توجه کنید، اگر از طرف راست عبارت باال به طرف چپ حرکت کنید، می  توانید یک کسر را به حاصل جمع یا 
تفریق دو یا چند کسر تبدیل کنید؛ بنابراین:   

+
= = +

5 3 2 3 2

7 7 7 7

                                                                       

3ــ بنابراین اگرصورت یک کسر را تفکیک کنید، می توانید یک کسر را به حاصل جمع یا تفریق دو یا چند کسر تبدیل کنید، به 
مثال زیر توجه کنید.

 
+ −

= = + −
5 4 2 1 4 2 1

7 7 7 7 7        ؛       
+

= = +
5 2 3 2 3

7 7 7 7        ؛       
− +

= = − +
5 7 5 3 7 5 3

7 7 7 7 7

5 را می توانید به صورت های دیگری نیز بنویسید.
7

کسر 
بنابراین یک عدد  ببرید،  4ــ برای تجزیه وتفکیک صورت هر کسر می توانید از حالت های مختلف جمع وتفریق عددها بهره 

)صورت کسر( رامی توانید به روش های متفاوتی تجزیه کنید  و کسرهای حاصل را تفکیک نمایید. 
ماشین با ورودی و خروجی: ماشین اول عددهای صحیح راطی سه مرحله  با عملیات ریاضی به عدد صحیح دیگری که 
چهار واحد بیشتر است، تبدیل می کند اما ماشین دوم عددهای کسری راطی سه مرحله  با عملیات ریاضی به عدد کسری دیگری که 

2 واحد بیشتر است، تبدیل می کند. 
7

توصیه های آموزشی 
از  آورند.  به دست  را  دوم  ستون  حاصل  سپس  کنند،  محاسبه  را  اول  ستون  حاصل  دانش آموزان  ابتدا  می شود  توصیه  ــ 

دانش آموزان بخواهید که بیان کنند ستون اول چگونه به ستون آخر تبدیل شده است. این کار قدرت استدالل آنها را باال می برد. 
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1ــ برروی برگه یا مقوا تصویر ماشین با ورودی و خروجی را رسم کنید. 
2ــ  برروی آن  نایلون، چسب نواری، طلق شفاف و یا… بچسبانید.  )دست ورز(

3ــ حاال با ماژیک عددهای دلخواه را روی خانه های ستون اول و فلش ها بنویسید.  
4ــ حدس بزنید که چگونه عددهای ستون اول به عددهای ستون آخر تبدیل می شوند. 

5ــ حاال محاسبه را انجام دهید و ستون های خالی ماشین را پرکنید. )تصویری(
6ــ با مقایسه ستون اول و آخر بیان کنید چگونه عدد ستون  آخر به دست آمده است؟ 

7ــ حاال پاسخ خود را با حدسی که زده بودید مقایسه کنید. 
8ــ اگر پاسخ شما با حدستان یکی نبود، مجددًا مراحل را انجام دهید تا از صحت عملیات خود مطمئن شوید. 

9ــ می توانید با دوستان خود بحث و تبادل نظر کنید.
10ــ مراحل انجام عملیات را توضیح دهید. )کالمی (                                                                                                       

11ــ تخته را پاک کنید و دوباره تمرین دیگری  با عددهای جدید انجام دهید. 

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان
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درس چهارم

ضرب و تقسیم

 

آشنا   ) مساحت  )مفهوم  جدیدی  روش  با  مخلوط  عدد  و  کسرها  ضرب  محاسبهٔ  برای  دانش آموزان  درس  این  در 
می شوند. ضرب کسرها و عدد مخلوط با استفاده از روش مساحت، باعث باال رفتن قدرت استدالل و درک تصویری نسبت 
آموخته اند،  پایین تر  پایه های  در  که  کردن  تقسیم  متفاوت  روش های  تقسیم  بحث  در  می شود.  عددی  عبارت  یک  به 
مجددًا یادآوری می شود. همچنین نمایش تصویری تقسیم دو کسر و محاسبهٔ مخرج مشترک )برای انجام عملیات تقسیم( 
را می آموزند  و درک خواهند کرد که به چه دلیل در تقسیم دو کسر با مخرج مشترک صورت اولی را بر صورت کسر دوم 

تقسیم می کنیم . 

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم

 ــ کسب توانایی ضرب و تقسیم کسر و عدد مخلوط

محاسبهٔ  ازطریق  مخلوط  عدد  و  کسر  تقسیم  و  ضرب  توانایی  کسب   ــ 

مساحت ، گسترده نویسی، شکل و محور اعداد
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ورود به مطلب
 دانش آموزان در ضرب کسرها می توانند از مهارت کالمی استفاده کرده و سپس آن را تصویری نمایند. به عنوان نمونه یک سوم 
از یک چهارم در ضرب اعداد مخلوط دانش آموزان از مهارت گسترده نویسی اعداد مخلوط استفاده نموده سپس گستردٔه آن را در قالب 
تصویری ارائه نموده و سپس از آنها عملیات ضرب را می خواهیم. این فرایند باعث رشد درک تصویری دانش آموزان نسبت به مفهوم 
 1

2
ضرب کسر و ضرب اعداد مخلوط می شود. دانش آموزان تقسیم 8 بر 2 را به راحتی می فهمند اما ممکن است در درک تقسیم 8 بر 

1 واحد می شود« در درک بهتر مفهوم تقسیم مؤثر است.

2
با مشکل مواجه باشند. به عنوان نمونه بیان جمالتی مانند »8 واحد چند تا 

توصیه های آموزشی 
ــ توجه داشته باشید که در تقسیم دو کسر با مخرج غیر مساوی چه نمایش آن تصویری باشد چه غیرتصویری بایستی ابتدا آنها 
را هم مخرج نموده بعد عملیات تقسیم را انجام دهیم. فعالیت های دست ورزی می تواند به درک بهتر دانش آموزان نسبت به فرایند عمل 

ضرب و تقسیم کسر و عدد مخلوط کمک کند.

ورود به مطلب
تاکنون دانش آموزان برای محاسبٔه ضرب دو کسر کوچک تر از واحد با رسم شکل، ابتدا شکلی به اندازٔه یک واحد رسم و به 
مقدار کسر دوم )عامل دوم ضرب(  از شکل را رنگ می کردند. حاال به مقدار کسر اول )عامل اول ضرب( از شکل را رنگ می کردند.  
قسمت هایی که دو بار رنگ شده است برابر حاصل ضرب دو کسر است. اما در پایٔه ششم به روش نسبتاً جدیدی )رسم شکل  به روش 

مساحت( ضرب کسر ها را انجام می دهند. 

توصیه های آموزشی 
ــ دانش آموزان باید پس از محاسبٔه حاصل ضرب دو عدد مخلوط به روش مساحتی، حاصل ضرب این دو عدد را به روش 

تبدیل به کسر نیز به دست آورند وجواب ها رابا هم مقایسه کنند. این کار باعث افزایش توانایی استدالل در دانش آموز می شود.
ــ دانش آموزان در ضرب کسرها می توانند از مهارت کالمی  استفاده کرده و سپس آن را تصویری کنند، به عنوان نمونه یک سوم 

از یک چهارم.

ضرب و تقسیم  کسرها

ضرب کسرها )به روش مساحتی(



19

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان

فعالیت 1)تشریح فعالیت صفحه 16 کتاب درسی(

× را به روش مساحتی به دست آوریم. 
1 1

3 4
1ــ می خواهیم به طور مثال حاصل ضرب 

1 واحد است.

4
1  واحد و عرض آن برابر 

3
× می تواند برابر مساحت چهارضلعی باشد که طول آن برابر 

1 1

3 4
2ــ حاصل 

3ــ ابتدامربع واحد را رسم کنید. )به طور مثال مربعی رسم کنید که طول هر ضلع آن 12 سانتی متر باشد.(
1 را روی آن نشان دهید. 

3
4ــ یکی از اضالع مربع واحد )مثالً ضلع افقی آن( را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و مقدار 

1 را 

4
5ــ یکی از اضالع مجاور ضلع انتخابی مورد 4 )مثالً ضلع افقی آن( را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و مقدار 

روی آن نشان دهید. 
1 واحد است را مشخص کنید. )مثالً با رنگ کردن(

4
1 و عرض آن برابر 

3
6ــ مساحت قسمتی از شکل راکه طول آن برابر 

1 است.                                                                        

12
( برابر  ×

1 1

3 4
7ــ مقدار مساحت قسمت رنگ شده )

فعالیت 2: هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 
شکل راروی مقوا بکشند با استفاده از ابزار قیچی قسمت های واحدکامل )مربع واحد( و قسمت های کسری )کسری از واحد 
کامل( را ببرند، با کنارهم قراردادن قسمت های کسری )در صورت امکان( واحد کامل، بسازند؛ سپس با جمع واحد های کامل و کسری 

ازواحد پاسخ رابیان کنند.)دست ورز(
با استفاده ازرسم شکل، اندازٔه مساحت هر  چهار ضلعی )6 شکل باال( را محاسبه کنند و حاصل را بیان کنند. )تصویری(

نحؤه محاسبٔه ضرب دو عدد مخلوط به روش مساحتی را توضیح دهند تا قدرت ارتباط کالمی و توانایی استدالل آنان باال رود. 
)کالمی (

فعالیت 3 )تشریح فعالیت صفحه 16 کتاب درسی( 

× را به روش مساحتی به دست آوریم. 
1 1

2 1
3 2

1ــ می خواهیم به طور مثال حاصل ضرب 

1 واحد است. 
1
2

1 واحد وعرض آن برابر 
2

3
× می تواند برابر مساحت چهار ضلعی باشد که طول آن برابر 

1 1
2 1

3 2
2ــ حاصل 

= است.  +
1 1

1 1
2 2

= و  + +
1 1

2 1 1
3 3

3ــ می دانیم که 

4ــ ابتدامربعی به ضلع یک واحد انتخاب کنید. )به طور مثال مربعی انتخاب کنید که طول هر ضلع آن 6 سانتی متر باشد.(

+ رسم می کنیم. 
1

1
2

1 واحد یعنی 
1
2

+ و به عرض  +
1

1 1
3

1 واحد یعنی 
2

3
5ــ با توجه به واحد انتخابی چهارضلعی به طول 

)همانند شکل زیر ( 
6ــ با رسم خط واحد های کامل و قسمت های کسری  شکل را مشخص کنید.  

7ــ مساحت هر قسمت از شکل را محاسبه کنید. )همانند شکل زیر(

× ) طول × عرض( است.
1 1

2 1
3 2

8ــ مجموع مساحت ها برابر حاصل ضرب دو عدد مخلوط 
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برای انجام تقسیم )مفهوم اول یا دوم( می توانند ازمحور اعداد استفاده کنند. اما در پایٔه ششم به روش نسبتاً جدیدی تقسیم عدد 

صحیح بر عدد کسری را روی محورانجام می دهند. 

توصیه های آموزشی
برای درک مفهوم تقسیم می توانید از مثال های زیر استفاده کنید: 

مثال اول: 8 شکالت را به دسته های 2 تایی تقسیم کردیم، چند دسته شد؟ )4 دسته( 
مثال دوم: 8 بادکنک داریم ؛ می خواهیم به هر نفر 2 بادکنک بدهیم، این بادکنک ها به چند نفر می رسد؟ )4 نفر( 

مثال سوم: . ....................
بنابراین اگر 8 تا دایره )یا هر چیز دیگری( داشته باشیم و بخواهیم آن را دو تا دوتا دسته بندی کنیم، 4 دسته به دست می آید، پس، 

می نویسیم:                               4= 2 ÷ 8     

فعالیت )تشریح فعالیت صفحه 17 کتاب درسی(: دانش آموزان می توانند فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را 
) می توانند مراحل زیر را انجام دهند.  )÷ =

1
8

2
انجام دهند تا به سطح مورد نظر برسند. به طور مثال برای تقسیم 

نوار کاغذی به طول 8 واحد و عرض 1 سانتی متر تهیه کنید. ابتدا نوار کاغذی را با تا کردن به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید.  
) را به دست آورید.  )÷ =

1
8

2
) تقسیم کنید. تعداد قسمت ها را بشمارید تا پاسخ تقسیم  )1

2
سپس هر واحد را به دوقسمت مساوی 

)دست ورز(
ها، در 8 واحد کامل  1

2
با استفاده از خط کش و رسم محور اعداد و تقسیم بندی محور )به اندازٔه واحد و نصف واحد(،  تعداد  

را محاسبه کنید و حاصل را بیان کنید. ) تصویری (
) به کمک محور اعداد را توضیح دهند تا قدرت ارتباط کالمی و توانایی استدالل آنان باال  )÷ =

1
8

2
نحؤه محاسبٔه تقسیم 

رود. )کالمی (

تقسیم عدد صحیح بر عدد کسری به کمک محور اعداد

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان
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برای انجام تقسیم )مفهوم اول یا دوم( می توانند ازمحور اعداد استفاده کنند. اما در پایٔه ششم  به روش نسبتاً جدیدی تقسیم 
عدد صحیح بر عدد کسری را روی محورانجام می دهند.  

توصیه های آموزشی
برای درک مفهوم تقسیم می توانید از مثال های زیر استفاده کنید: 

مثال اول: اگر 6 سنجاق را به سه دستٔه مساوی تقسیم کنیم در هر دسته چند سنجاق خواهیم داشت؟ )2 سنجاق( 
مثال دوم: زهرا از گل فروشی 10 شاخه گل خریده است. او می خواهد این گل ها را به طور مساوی در دو گلدان بگذارد.  

او در هر گلدان چند شاخه گل باید بگذارد؟ )5 گل( 
مثال سوم: ………………………………

ارتباط  قدرت  تقویت   باعث  کار  این  دهند.  راتوضیح  که عملکرد خود  دانش آموزان خواسته شده است  از  فعالیت  این  در 
کالمی  و توانایی استدالل آنان می شود.

تقسیم عدد کسری بر عدد صحیح به کمک راهبرد رسم شکل

فّعالّیت

فعالیت  )تشریح  می شود  توصیه  دانش آموزان  در  مهارت  افزایش  جهت  زیر  فعالیت 
صفحه 17 کتاب درسی(

) را به کمک شکل به دست آوریم.   )÷ =
1

3
2

١ــ می خواهیم به طور مثال جواب تقسیم 
1 کسر کوچک تر از واحد است، شکل یک واحد کامل را بکشید.      

2
2ــ با توجه به این که  

1 را روی شکل نشان دهید. )با رنگ کردن(

2
3ــ مقدار  

1 را به 3 قسمت مساوی تقسیم 

2
1 را بین 3 نفر )3 دسته( تقسیم کنیم، بنابراین روی شکل  

2
4ــ با توجه به این که می خواهیم  

کنید.  )کل شکل به 6 قسمت مساوی تقسیم می شود که 3 قسمت آن رنگی است.(
5 ــ هر قسمت از 3 قسمت رنگی شکل نشان دهندٔه سهم هر نفر یا مقدار هر دسته می باشد.

1 است. 

6
) برابر  )÷

1
3

2
٦ ــ با توجه به شکل، جواب تقسیم 
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مفهوم سازی برای این مورد که به چه دلیل در تقسیم دو کسر با مخرج مشترک، صورت اولی را بر صورت کسر دوم تقسیم 
می کنیم. از دانش آموزان خواسته شود که با پاسخگویی به سئواالت مطرح شده عملکرد خود راتوضیح دهند. این کار باعث تقویت  
با یکی کردن مخرج ها و به کمک شکل جواب تقسیم  قدرت ارتباط کالمی و توانایی استدالل آنان می شود. دانش آموزان می توانند 
را به دست می آورند. پاسخ این تقسیم )تقسیم دو کسر( پس از هم مخرج کردن کسرها مساوی با تقسیم صورت کسر اول بر صورت 
کسر دوم است بنابراین برای محاسبٔه تقسیم دو کسر با مخرج غیرمساوی ابتدا آنها را هم مخرج می کنیم، سپس صورت کسر اول را بر 

صورت کسر دوم تقسیم می کنیم. 

توصیه های آموزشی 
برای درک مفهوم تقسیم می توانید از مثال های زیر استفاده کنید: 

2 پارچه الزم 

7
6 متر پارچه داریم، می خواهیم با این مقدارپارچه، دستمال بدوزیم. اگر برای دوخت هر دستمال 

7
مثال اول: 

داشته باشیم، با این مقدار پارچه، چند دستمال می توانیم بدوزیم؟ )3 دستمال( 
مثال دوم: …………………

تقسیم عدد کسری بر عدد کسری

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان

فعالیت 1)تشریح فعالیت صفحه 17 کتاب درسی(: دانش آموزان می توانند فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را 
انجام دهند تا به سطح مورد نظر برسند. 

با  را   6

7
مقدار  بکشید.  آن  را روی  فعالیت  قرار دهید و شکل  کتاب  پوستی )شفاف( روی شکل  یا کاغذ  یک صفحه طلق 

 2

7
6 از چند تا 

7
2 جدا کنید ؛ حاال بیان کنید کسر 

7
 ، 2

7
رنگ کردن روی شکل نشان دهید. دور شکل را ببرید و قسمت رنگی آن را 

) برابر )2 ÷ 6( و مساوی 3 است. )دست ورز( )÷ =
6 2

7 7
تشکیل شده است؟ 3 تا.  یعنی پاسخ تقسیم 

با استفاده ازشکل تمرین و قسمت های رنگ شدهٔ آن، پاسخ تمرین  را محاسبه کنید و حاصل را بیان کنید. )تصویری(
با کمک شکل علت این که، چرا اگر مخرج کسرها مساوی باشد کافی است، صورت ها را برهم تقسیم کنیم را توضیح دهید تا 

قدرت ارتباط کالمی و توانایی استدالل شما باال رود. )کالمی (
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فعالیت 2)تشریح فعالیت صفحه 17 کتاب درسی(
) را به کمک شکل به دست آوریم.   )÷ =

6 2

7 7
1ــ می خواهیم به طور مثال جواب تقسیم 

6 کسر کوچک تر از واحد است، شکل یک واحد کامل را بکشید.      

7
2ــ با توجه به این که 

6 را روی شکل نشان دهید. )با رنگ کردن(

7
3ــ مقدار 

2 تقسیم کنید. 

7
 ، 2

7
6 را 

7
2 تقسیم کنیم، بنابراین روی شکل 

7
6 را به دسته های 

7
4ــ با توجه به این که می خواهیم 

2 تقسیم می شود.

7
٥ ــ  به 3 تا 

) برابر )2 ÷ 6( و مساوی  )÷ =
6 2

7 7
)  برابر 3 است.  یعنی پاسخ تقسیم  )÷ =

6 2

7 7
6 ــ با توجه به شکل، جواب تقسیم 

3 است. 
ماشین ورودی و خروجی: دانش آموزان پایٔه ششم با این نوع ماشین آشنا هستند و ارتباط بین ستون اول و آخر چنین ماشینی 

را با عملیات جمع وتفریق محاسبه کرده اند اما ارتباط بین ستون اول و آخر ماشین را با عملیات ضرب وتقسیم محاسبه نکرده اند.
(  تبدیل می کند  ماشین اول عددهای صحیح راطی سه مرحله  با عملیات ریاضی به عدد صحیح دیگری به مقدار)6 ÷ 3 × 4 × 

( تبدیل می کند.  اما ماشین دوم عددهای کسری راطی سه مرحله  با عملیات ریاضی به عدد دیگری به مقدار)4×3÷2× 

توصیه های آموزشی
از  آورند.  به دست  را  دوم  ستون  حاصل  سپس  کنند،  محاسبه  را  اول  ستون  حاصل  دانش آموزان  ابتدا  می شود  ـ  توصیه  ـ

دانش آموزان بخواهید که بیان کنند ستون اول چگونه به ستون آخر تبدیل شده است. این کار قدرت استدالل آنها را باال می برد. 

1ــ بر روی برگه یا مقوا تصویر ماشین با ورودی و خروجی را رسم کنید. 
2ــ بر روی آن  نایلون، چسب نواری،طلق شفاف و یا… بچسبانید.  )دست ورز(

3ــ حاال با ماژیک عددهای دلخواه را روی خانه های ستون اول و فلش ها بنویسید.  
4ــ حدس بزنید که چگونه عددهای ستون اول به عددهای ستون آخر تبدیل می شوند. 

5ــ حاال محاسبه را انجام دهید و ستون های خالی ماشین را پرکنید. )تصویری(
6ــ با مقایسه ستون اول و آخر بیان کنید چگونه عدد ستون آخر به دست آمده است. 

7ــ حاال پاسخ خود را با حدسی که زده بودید مقایسه کنید. 
8ــ اگر پاسخ شما با حدستان یکی نبود، مجددًا مراحل را انجام دهید تا از صحت عملیات خود مطمئن شوید. 

9ــ می توانید با دوستان خود بحث و تبادل نظر کنید.
10ــ مراحل انجام عملیات را توضیح دهید. )کالمی (                                                                                                       

11ــ تخته را پاک کنید و دوباره تمرین دیگری با عددهای جدید انجام دهید.

فّعالّیت

فعالیت های پیشنهادی جهت درک بهتر مفهوم توسط دانش آموزان
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عددهای اعشاری
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ــ درک اعداد اعشاری و توانایی ارائۀ منایش اعشاری اعداد 

ــ گسترش و عمق دهی مفهوم عددهای اعشاری 

ــ درک اینکه عددهای اعشاری منایشی از عددهای کسری یا عدد مخلوط هستند که 

مخرج آن کسرها عددهای 10 یا 100 یا  1000 یا… )توانی از ده( است. 

ــ شناخت مناد جدید ممیز   )  /   یا  .   (

دراین درس دانش آموزان نمایش اعشاری عددها به کمک شکل، کسر اعشاری، روی محور اعداد و جدول ارزش 
مکانی را نشان می دهند  و درک می کنند که کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری سه نمایش مختلف از یک مقدار هستند  . 
کسر  به صورت  را  واحد  از  کوچک تر  کسر  هر  می کنند.  استفاده  اعداد  محور  از  اعشاری  اعداد  پیوستهٔ  نمایش  برای 
اعشاری و عدد اعشاری نشان می دهند. عددهای اعشاری را به صورت گسترده می نویسند ؛ گسترده نویسی باعث درک 
مفهومی، استدالل عددی و همچنین افزایش قدرت محاسبات ریاضی دانش آموزان می شود. دانش آموزان با دو شکل 

نماد اعشاری آشنا می شوند و کاربرد آن را در زندگی روزمره درک می کنند.

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول

درس اول
عددهای اعشاری
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ابتدا با اندازه گیری طولی اشیا و با ابزار طولی )خط کش یا متر(، اندازٔه طول اشیا را با واحد مشخص و به صورت کسر، عدد 
مخلوط و عدد اعشاری بیان می کنند. نقطٔه مشخص شده روی محور اعداد را به صورت کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری بیان 
می کنند. برای بیان عدد اعشاری به صورت طولی و پیوسته )به وسیلٔه خط کش یا محور اعداد( الزم است، واحد را به 10  یا  100 
یا 1000 یا…  )توانی از ده(  قسمت کنند. برای بیان عدد اعشاری  به صورت واحد گسسته با رسم شکل  الزم است، واحد ها را به 
10 یا 100 یا 1000 قسمت کنند. واحد یا عدد یک به صورت دسته های 10 تایی )یک بستٔه ده تایی(، 100 تایی )10 بستٔه 10 تایی( 
و 1000 تایی ]به شکل  مکعب و یا گستردٔه مکعب )10 بستٔه 100 تایی([ مشخص شده است. با شمارش واحد های کامل و قسمت 
کسری هر شکل، عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت کسر، عدد مخلوط و عدد اعشاری بیان می کنند. 

( استفاده کنند، این عمل باعث باالرفتن قدرت  + + =
3 3

1 1 2
10 10

برای بیان عدد هر دسته نیز می توانند از روش گسترده نویسی )مثالً 
استدالل و درک بهتر در دانش آموزان می شود. عددهای اعشاری نمایشی از عددهای کسری یا عددهای مخلوط هستند که مخرج 
آن کسرها، عددهای 10 یا 100 یا 1000 است. هر کسر را می توان به صورت کسر اعشاری نشان داد، به شرطی که بتوانیم کسری  

مساوی با آن بنویسیم که مخرجش  10 یا 100 یا 1000 باشد.  
        

توصیه های آموزشی
ــ توجه دانش آموزان را به واحد یا عدد یک جلب کنید که عدد با توجه به واحد آن معرفی می شود.

ــ از آنها بخواهید که گستردٔه عدد را بنویسند، گسترده نویسی اعداد اعشاری به درک بهتر نسبت به اعداد اعشاری کمک 
می کند. 

ــ توصیه می شود دانش آموزان عددهای اعشاری را به کمک محوراعداد نمایش دهند. این کار هم در مقایسٔه اعداد اعشاری 
با یکدیگر و هم در درک بهتر اعداد اعشاری کمک می کند.

نمایش اعشاری عددها

برگه ای  همانند فعالیت 1 صفحٔه 24 تهیه کنید )می توانید از این صفحٔه کتاب کپی بگیرید(. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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از دانش آموزان بخواهیم ابتدا واحد را قیچی کنند و آن را رنگ نمایند سپس شکل ها را قیچی نمایند. حاال شکل های قیچی 
شده را روی واحد قرار دهند و عدد مربوط به هر شکل را بیان کنند. )دست ورز (

دانش آموزان با مقایسٔه هر شکل با واحد، عدد مربوط، کسرها و عددهای اعشاری مساوی با آن را بیان می کنند. )تصویری(
چگونگی انجام فعالیت، نوشتن کسرها و عددهای اعشاری مساوی را توضیح می دهند)کالمی (. توضیح دادن باعث قدرت 

ارتباط کالمی در دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی  را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

ورود به مطلب 
ابتدا قسمت صحیح  عددهای اعشاری را با هم مقایسه می کنند و هر عددی که قسمت صحیح آن بیشتر باشد، بزرگتر است. اگر 
قسمت صحیح عددهای اعشاری با هم برابر باشد برای مقایسه دو عدد، قسمت اعشاری را با هم مقایسه می کنند. برای مقایسٔه قسمت 
اعشاری، با توجه به ارزش مکانی رقم های آن ابتدا دهم ها و سپس صدم ها، هزارم ها، ده هزارم ها و… را با یکدیگر مقایسه می کنند و 

عالمت مناسب را بین دو عدد قرار می دهند. 

توصیه های آموزشی
ــ اگر دانش آموزان در درک مقایسٔه اعداد اعشاری دچار مشکل بودند می توانید از آنها بخواهید برای عددهای اعشاری شکل 

بکشند و سپس عددها را با یکدیگر مقایسه کنند.     

مقایسۀ عددهای اعشاری

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

عددها را در دو رنگ )سیاه برای جزِء صحیح و قرمز برای جزِء اعشاری( روی کارت های مقوایی بنویسید. از چند دانش آموز 
بخواهید به جلوی کالس بیایند و کارت ها را در دست بگیرند و عددهای اعشاری را با هم مقایسه کنند. قسمت های صحیح با هم 

)سیاه( و قسمت های اعشاری با هم )قرمز( . 
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ورود به مطلب
از دانش آموزان بخواهید با استفاده از اطالعات خود حاصل را به کمک محور اعداد محاسبه کنند.

   
توصیه های آموزشی

ــ دانش آموزان ممکن است در نمایش عدد اعشاری روی محور اعداد مشکل داشته باشند. با انجام تمرین های متنوع  نحؤه 
نمایش عدد اعشاری را روی محور اعداد به دانش آموزان آموزش دهید. 

ــ پس از کشیدن محور حتماً جهت محور را روی آن نشان دهند و آن را به قسمت های مساوی تقسیم کنند.  
ــ با توجه به مخرج هر کسر می توانید  واحد ها را به قسمت های مساوی )10، 100، 1000 و…(   تقسیم کنید. مثالً اگر مخرج 

کسر شما 10 است هر واحد محور را به 10 قسمت مساوی تقسیم کنید.  
ــ اگر دانش آموزان در درک مقایسٔه اعداد اعشاری دچار مشکل بودند  می توانید از آنها بخواهید برای عددهای اعشاری 

شکل بکشند وسپس عددها را با یکدیگر مقایسه کنند.   

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

ــ به کمک چوب، نخ و… محور اعداد بسازید. واحد مورد نظر خود را انتخاب کنید.  
ــ محور را با واحد انتخابی به قسمت های مساوی ) 10، 100، 1000 و…( تقسیم کنید. یک عدد اعشاری انتخاب کنید و 

آن را روی محور اعداد نشان دهید.  
ــ با دوستان خود مسابقه دهید. به گروه های دو نفره تقسیم شوید. ابتدا نفر اول یک عدد اعشاری بیان کند و نفر دوم آن را 
روی محور اعداد نشان دهد سپس نفر دوم یک عدد اعشاری بیان کند و نفر اول آن را روی محور اعداد نشان دهد. این کار را ادامه 

دهید و هر فردی که بیشترین پاسخ درست را داده باشد برنده است.  
هدف: مقایسۀ عددهای اعشاری با یک مقدار مشخص )نیم(: مقایسٔه عددهای اعشاری با یک مقدار مشخص )نصف( 
که باعث باال رفتن قدرت استدالل در دانش آموزان می شود. دانش آموزان واحدهای 10 یا 100 یا 1000 را انتخاب کنند و آنها را 
به 10 یا 100 یا 1000 قسمت مساوی تقسیم کنند.  سپس با تا کردن، واحدها را نصف کنند. شکل هر عدد اعشاری را رسم کرده و 

با نصف واحد مورد نظر مقایسه کنند. 

توصیه های آموزشی
1 یا  0/5 یا 0/50 یا 0/500 یا… است.  

2
به کمک تصاویر مقوایی و تا زدن، مفهوم نیم را یادآوری کنید. نصف برابر  

عدد اعشاری از نصف کمتر است که قسمت صحیح آن برابر صفر باشد و قسمت اعشاری آن از 0/5 یا 0/50 یا0/500 یا…  
کمتر باشد. 

جمع عددهای اعشاری )به کمک محور اعداد(
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فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

یک واحد انتخاب کنید، آن را به کمک نوار کاغذی نشان دهید. نوار کاغذی را با تا کردن به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.  
1 است. حاال با نشان دادن محل هر کسر روی نوار کاغذی و مقایسٔه آن با نصف واحد می توان کسر ها را با 

2
هر قسمت نمایانگر  

یکدیگر مقایسه کرد.
معرفی شکل های مختلف نماد ممیز

در نوشتن عددهای اعشاری در زبان انگلیسی به جای ممیز ) / (، از نقطه ) . ( استفاده می کنند.

توصیه های آموزشی
ــ توجه دانش آموزان را به ممیز روی ماشین حساب و ممیزی که در کتاب از آن استفاده می شود جلب کنید.

از دانش آموزان بخواهید به ممیز بین عددهای فاکتور های خرید از میوه و تره بار، فروشگاه ها و… توجه کنند. 



درس دوم
جمع،تفریق و ضرب عددهای 
اعشاری )صفحات 26الی 29(

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم

در این درس دانش آموزان به کمک محوراعداد وبا استفاده از جدول ارزش مکانی عملیات جمع و تفریق و ضرب 
شکل های  به  اعشاری  عددهای  ضرب  و  تفریق  و  جمع  عملیات  انجام  توانایی  آنان   می دهند.  انجام  را  اعشاری  عددهای 
عملیات  انجام  و  مخلوط  عدد  به  اعشاری  عدد  تبدیل  عملیات  انجام  سپس  و  کسر  به  اعشاری  عدد  )تبدیل  متفاوت 
گسترده نویسی عدد اعشاری و انجام عملیات وارد کردن عدد اعشاری به جدول ارزش مکانی و یا بدون جدول ارزش 
و  اعشاری  عددهای  ضرب  در  ممیز  مکان  تغییر  همچنین  می آموزند.  را  تفریق(  یا  جمع  ستونی  عملیات  انجام  و  مکانی 
عددهای 10، 100، 1000 و… را آموخته و توانایی به کارگیری عملیات فوق را در حل مسائل پیرامونی کسب می کنند . 

ــ کسب توانایی جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری 

روی  تصویری،  به صورت  اعشاری  عددهای  تفریق  و  جمع  منایش  ــ 

محور اعداد، در جدول ارزش مکانی و گسترده نویسی 

ــ منایش ضرب عددهای اعشاری به صورت تصویری، تبدیل به کسر 

اعشاری، به کمک جدول ارزش مکانی یا بدون جدول ارزش مکانی
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توصیه های آموزشی
ـ     در جمع، خاصیت جابه جایی وجود دارد بنابراین  3/14 + 2/71 =  2/71 +3/14. در نوشتن جمع وتفریق های متناظر توجه  ـ
داشته باشید که همیشه عامل دوم ثابت است. دانش آموزان در انجام عملیات جمع و تفریق چه به صورت تصویری و چه روی محور 

اعداد به  محل عدد یک که نشان دهنده واحد کامل است باید توجه کنند.

جمع و تفریق عددهای 
اعشاری به کمک محور اعداد

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1:
1ــ ابتدا واحد را مشخص می کنند.  

2ــ برای نشان دادن عدد اعشاری  واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000  قسمت تقسیم می کنند. 
3ــ برای نشان دادن دهم، واحد را به 10 تا 0/1، برای نشان دادن صدم واحد را به 100 تا 0/01 و… تقسیم می کنند.
4ــ برای جمع یا تفریق دوعدد اعشاری ابتدا روی محور اعداد از مبدأ به اندازهٔ عامل اول جمع یا تفریق جلو می روند. 

5ــ برای نشان دادن عامل اول مثالً 2/3، به اندازٔه 2/3 یعنی 2 واحد و 0/3 واحد جلو می روند.  
6ــ به اندازهٔ عامل دوم جمع روی محوراعداد )از نقطٔه انتهای عامل اول( به جلو می روند. 

7ــ به اندازٔه عامل دوم تفریق روی محوراعداد )از نقطٔه انتهای عامل اول( به عقب برمی گردند. ابتدا به اندازٔه قسمت صحیح  
)واحد( و سپس به اندازٔه قسمت اعشاری به جلو یا عقب می روند. 

8  ــ برخی از دانش آموزان برای نشان دادن عامل دوم جمع یا تفریق این گونه فکر می کنند که ابتدا به اندازه قسمت اعشاری و 
سپس به اندازٔه قسمت صحیح )واحد( به جلو یا عقب می روند. 

9ــ پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عددهای اعشاری به کمک محور، پاسخ تساوی را می نویسند.       
فعالیت 2: برای نشان دادن جمع وتفریق عددهای اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید:

1ــ ابتدا باید واحد را مشخص کنید.  
2ــ برای نشان دادن عدد اعشاری  با رسم شکل  الزم است، واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000 قسمت کنید. 

3ــ واحد یا عدد یک به صورت دستٔه 10 تایی )یک دستٔه ده تایی(، 100 تایی  )10 دستٔه 10 تایی( مشخص کنید. 
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4ــ برای جمع دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با هم جمع کرده و عدد مربوط 
به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند. 

5ــ برای تفریق دو عدد اعشاری ابتدا قسمت صحیح عدد و سپس قسمت اعشاری هر شکل را با خط زدن از یکدیگر کم کنید 
و عدد مربوط به هر شکل را با توجه به واحد معرفی شده به صورت عدد اعشاری بیان می کنند. 

6ــ پس از به دست آوردن حاصل جمع یا تفریق عددهای اعشاری به کمک شکل، پاسخ تساوی را می نویسند.      

ضرب عددهای اعشاری

عددهای  ضرب  دادن  نشان  برای  می توانید  بنابراین  شده اند.  آشنا  اعشاری  عددهای  ضرب  با  گذشته  سال  در  دانش آموزان 
اعشاری روی شکل این گونه عمل کنید: ابتدا باید واحد را مشخص کنید. برای نشان دادن عدد اعشاری  با رسم شکل  الزم است، 
واحد ها را به 10  یا  100 یا 1000 قسمت کنید. واحد یا عدد یک به صورت یک دستٔه 10 تایی )یک دستٔه ده تایی(،  100 تایی  
)10 دستٔه 10 تایی ( مشخص کنید. پس از به دست آوردن حاصل ضرب عددهای اعشاری به کمک شکل، پاسخ تساوی را بنویسند.      

توصیه های آموزشی
ـ     دانش آموزان کالس ششم در سال گذشته با ضرب عددهای اعشاری به روش تبدیل کسر اعشاری آشنا شده اند. در انجام  ـ
عملیات ضرب عددهای اعشاری با استفاده از جمع مساحت ها، توجه آنها را به انجام عملیات، نظیر فصل اول جلب کنید. برای ضرب 
دو عدد اعشاری کافی است بدون در نظر گرفتن ممیز ها ابتدا دو عدد را )مانند دوعدد صحیح( در هم ضرب کنند سپس به مجموع تعداد 
ممیز ها )مجموع ممیز های عامل اول و دوم ضرب( در حاصل ضرب ممیز بزنیم. این کار باعث افزایش توانایی  استدالل در دانش آموز 
می شود. دانش آموز باید پس از محاسبٔه حاصل ضرب دو عدد اعشاری به روش مساحتی، حاصل ضرب این دو عدد را به روش 

دیگری به دست آورد و جواب ها رامقایسه کند.  

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1: می خواهیم به طور مثال حاصل ضرب 2/1 × 1/4 را به روش مساحتی به دست آوریم. 
1ــ حاصل 2/1 × 1/4 می تواند برابرمساحت چهار ضلعی باشد که طول آن برابر 2/1 واحد وعرض آن برا بر  1/4 واحد  است. 

2ــ می دانیم که 0/4 + 1 =  1/4 و 0/1 + 1 + 1 =  2/1 است. 
٣ــ ابتدا مربعی به ضلع واحد انتخاب کنید. )به طور مثال مربعی انتخاب کنید که طول هر ضلع آن 10 سانتی متر باشد.(

٤ــ با توجه به واحد انتخابی چهارضلعی به طول 2/1  واحد یعنی 0/1 + 1 + 1 و به عرض 1/4 واحد یعنی 0/4 + 1 رسم 
می کنیم )همانند شکل زیر(. 
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٥ــ با رسم خط، واحد های کامل و قسمت های اعشاری  شکل را مشخص کنید.  
٦ــ مساحت هر قسمت از شکل را محاسبه کنید. )همانند شکل زیر(

٧ــ مجموع مساحت ها برابر حاصل ضرب دو عدد مخلوط 2/1  ×  1/4 )طول × عرض( است.
فعالیت 2: هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

شکل را روی مقوا بکشند. با استفاده از ابزار قیچی قسمت های واحد )مربع واحد( و قسمت های اعشاری را ببرند، با کنار 
هم قرار دادن قسمت های اعشاری )در صورت امکان ( واحد کامل، بسازند؛  سپس با جمع واحد و قسمت، اعشاری پاسخ رابیان 

کنند.)دست ورز(
با استفاده از رسم شکل، اندازٔه مساحت هر چهار ضلعی )6 شکل باال( را محاسبه کنند و حاصل را بیان کنند. )تصویری(

نحؤه محاسبٔه ضرب دو عدد اعشاری، به روش مساحتی را توضیح دهند تا قدرت ارتباط کالمی  و توانایی استدالل آنان باال 
رود. )کالمی (

محاسبات جمع،تفریق و ضرب عددهای اعشاری به روش ذهنی

این روش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت الزم جهت تخمین زدن محاسبات ریاضی را کسب کنند. 
دانش آموزان با استدالل کردن بیان می کنند که این کار باعث تقویت قدرت کالمی و تفکر ریاضی در آنها می شود.   

توصیه  آموزشی 
ــ پس از بیان پاسخ های ذهنی، پیشنهاد می شود دانش آموزان با ماشین حساب، حاصل عبارت ها را محاسبه کنند و مقدار آن 

را با مقدار محاسبٔه ذهنی مقایسه کنند. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

آنها  از  یا  و  بیاورند  به دست  برگٔه خودرا  نمرٔه  آنها بخواهیم جمع  از  برگه های دانش آموزان  از تصحیح  پیشنهاد می شود پس 
کار  از صحت  اطمینان  برای  بنویسند،  را  او  نمرٔه  را تصحیح کرده و جمع  برگٔه همکالسی خود  بارم هر سؤال  به  توجه  با  بخواهیم 

دانش آموز، آموزگار و یا یکی دیگر از دانش آموزان می تواند مجددًا نمره های برگه ها راجمع کند.  
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نگاه کلی به درس

اهداف

1ـ در حل بعضی از مسئله های ریاضی، الگویابی می تواند مسئله را ساده کند. 
2ـ الگوهای عددی شامل رابطة بین اعداد و الگوهای هندسی شامل رابطة بین اشکال است. 

درک  بهتر  را  هندسی  اشکال  از  بعضی  بین  رابطه های  می توانند  دست ورزی  فعالیت های  با  دانش آموزان  3ـ 
کنند.

4ـ معلم بایستی راهبرد الگویابی را همراه با حل مسئله به کمک دانش آموزان توضیح دهد. سپس با حل مسائل 
متنوع  و با استفاده از این راهبرد، دانش آموزان توانایی به کارگیری آن را در حل مسائل می آموزند.

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد رسم شکل

حل مسئله:
راهبرد الگویابی )صفحۀ 30الی31(

این  کشف  دارد.   وجود  رابطه هایی  شکل ها  و  عددها  بین  مسائل  از  بعضی  در 
رابطه به حل مسئله و یافتن پاسخ آن کمک می کند.   راهبرد الگویابی  کاربردهای زیادی 
باعث  کار  این  می کند  بیان  را  خود  پاسخ  استدالل  با  و  می کند  فکر  دانش آموز  دارد. 

افزایش مهارت کالمی و تقویت تفکر و قدرت استدالل در او می شود. 
الگوها دو نوع هستند. الگوهای عددی و الگوهای هندسی. در الگوهای عددی 
رابطة بین عددها و در الگوهای هندسی رابطة بین شکل ها را دنبال می کنید. در بعضی 

از مسائل، ترکیبی از دو الگوی عددی و هندسی وجود دارد. 

ـ آشنایی دانش آموزان  با راهبرد الگویابی برای حل مسئله  
ـ درک کاربرد الگویابی و توانایی به کارگیری آن در حل مسئله

 ــ کسب رابطٔه بین اعداد و اشکال و استفاده از آن در حل مسئله ها     مهارت ها
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درس سوم

تقسیم یک عدد بر عددهای 
طبیعی )صفحات 32 الی 35    (

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم

را  اعشاری  عددهای  کالمی تقسیم  ارتباط  برقراری  و  تصویری  نمایش  ارائة  با  درس  این  در  دانش آموزان 
می آموزند. پیشروی در تقسیم را می آموزند و در انجام فرایند تقسیم، توانایی نوشتن الگوریتم تقسیم را تمرین کرده 

واز تقسیم در حل مسائل پیرامونی استفاده می کنند.  

 ــ تقسیم یک عدد برعددهای طبیعی و درک الگوریتم تقسیم 

 ــ تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی 

 ــ پیشروی در تقسیم
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ورود به مطلب
از دانش آموزان بخواهید تعدای تقسیم را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و حاصل را بخوانند. بهتر است قبل از انجام 
تقسیم مقدار خارج قسمت را تخمین بزنید. برای امتحان درستی تقسیم عبارت های تقسیم یا عبارت های درستی تقسیم را به صورت 

                                                                                      خارج قسمت  <  باقیماندهزیر نوشته و مقدار آن را محاسبه کنند. 
                                                                          مقسوم = باقیمانده  + ) مقسوم علیه × خارج قسمت (

توصیه های آموزشی
ـ    اگر دانش آموزان در تقسیم اشکال دارند توصیه می شود ابتدا تقسیم عدد طبیعی بر عدد طبیعی را به کمک شکل، انجام دهند.  ـ

سپس تقسیم عدد طبیعی بر عدد طبیعی را بدون رسم شکل، به درستی انجام دهند. 

تقسیم عدد طبیعی بر 
عدد طبیعی

فعالیت 1: جعبٔه کوئیزنر یا شکل های صدتایی، ده تایی و یکی را دراختیار دانش آموزان قرار دهید.  
1ــ از دانش آموزان بخواهید به طور مثال عدد 745 را با شکل ها بسازند.   

2ــ از آنها بخواهید که به کمک شکل 745 را بین 3نفر تقسیم کنند. )دست ورز(
3ــ در صورت نیاز برای تقسیم کردن می توانند دسته ها را باز کنند.  

4ــ دانش آموزان با کمک شکل  و همچنین انجام عملیات عدد 745 را بین 3 نفر تقسیم کنند. )تصویری(
باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در  فّعالّیت و مراحل تقسیم را توضیح دهند. )کالمی ( توضیح دادن  انجام  5ــ چگونگی 

دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

فعالیت 2:
1ــ می خواهیم  به طور مثال 745 را بین 3 نفر تقسیم کنیم. 

2ــ می دانیم که:  5 + 40 + 700 = 745. 
3ــ ابتدا 7 تا 100 تایی را بین 3 نفر تقسیم می کنیم، به هر نفر 2 دستٔه صد تایی می رسد و یک  دستٔه 100 تایی باقی می ماند. 

4ــ می دانیم که 1 تا 100 تایی با 10 تا 10 تایی برابر است، از طرفی 4 تا 10 تایی داریم پس روی هم 14 تا 10 تایی داریم که 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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باید آن را بین 3 نفر تقسیم کنیم. )ده تایی 14 = 10+4(
5 ــ 14ده تایی را بین 3 نفر تقسیم می کنیم  به هر نفر 4 تا  10 تایی می رسد و 2 تا ده تایی باقی می ماند. 

6ــ اگر10تایی های باقی مانده را به یکی تبدیل کنیم 20 تا یکی می شود، 5 تا یکی هم داریم پس روی هم 25 تا یکی داریم که باید 
آن را بین 3 نفرتقسیم کنیم. )یکی 25= 20+5(

7ــ 25 تا یکی را باید بین 3 نفر تقسیم کنیم به هر نفر 8 تا می رسد و 1 یکی باقی می ماند. 
8  ــ بنابراین خارج قسمت این تقسیم 248 و باقی ماندٔه آن 1 است.  

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

واحد چیزی است که ما قرارداد می کنیم و در این تقسیم واحد ما یک دستٔه 100 تایی است. یک بستٔه صدتایی از 10 تا10 تایی 
و یک بستٔه ده تایی از 10 تا یکی تشکیل می شود. تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و باقیمانده با هم برابر است. از دانش آموزان 
بخواهید تعدادی تقسیم )با حاصل اعشاری( را با استفاده از ماشین حساب انجام دهند و حاصل را بخوانند. بهتر است قبل از انجام 

تقسیم مقدار خارج قسمت را تخمین بزنید. 

توصیه های آموزشی
ــ برای این که در تقسیم اعشاری برعدد طبیعی در ممیز اشتباه نکنیم و عملیات تقسیم منظم تر انجام شود، بهتر است ابتدا خط 

ممیز )که نمایندهٔ تعداد ممیز هایی است که در همٔه عددها قرار می گیرد( را بکشیم.  
ــ خط ممیز را برای دانش آموزان معنی کنید. )خط ممیز به جای ممیزهای عددها قرار می گیرد.( 

ــ در زمان تقسیم هر وقت که از مرز ممیز رد شدیم، درخارج قسمت ممیز می گذاریم. 
ــ دانش آموزان چند تقسیم انجام دهند و با مقایسٔه تعداد رقم های اعشاری خارج قسمت و باقیمانده با استدالل کردن رابطٔه  بین 

تعداد رقم های اعشارخارج قسمت و باقی مانده را کشف کنند.  

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1:
1ــ یک نوار کاغذی که طول آن عدد طبیعی نباشد )مثالً  4/75 سانتی متر( را بردارید.  

2ــ از دانش آموزان بخواهید آن را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنند. 
3ــ ابتدا حدس بزنند که هر قسمت چند سانتی متر می شود. 

4ــ سپس نوار را با تا کردن به 3 قسمت مساوی تقسیم کنند. 
5ــ هر قسمت را اندازه بگیرند و طول آن را برحسب سانتی متر بیان کنند. )دست ورز(
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6ــ دانش آموزان می توانند با استفاده از کارت های اعشاری یا جعبه کوئیزنر نیز عملیات را انجام بدهند.  
7ــ به کمک شکل و نوشتن عملیات پاسخ تقسیم )خارج قسمت( را محاسبه کنند. )تصویری(

8ــ چگونگی انجام فّعالّیت و مراحل تقسیم را توضیح دهند. )کالمی ( توضیح دادن باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در 
دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 

 فعالیت 2:
1ــ به طور مثال می خواهیم 4/37 را بین 3 نفرتقسیم کنیم.  

2ــ به هر نفر 1 واحد کامل می رسد و یک واحد باقی می ماند. )1 = 3 - 4(
3ــ واحد باقی مانده به 10 تا 0/1 تبدیل می شود. 

4ــ روی هم 13 تا 0/1 خواهیم داشت .      ) 13 تا 0/1         13 = 3 )تا 0/1( + 10 )تا 0/1((
5ــ به هر نفر 4  تا 0/1 می رسد و 1 تا 0/1 باقی می ماند.    )1 = 12- 13(

6ــ 0/1 باقیمانده، 10  تا 0/01 است. 
7ــ روی هم  17  تا  0/01 خواهیم داشت.     )17 تا 0/01   17 = 7 )تا 0/01( + 10 )تا 0/01 ((

8ــ به هر نفر  5  تا  0/01 می رسد و 2 تا  0/01 باقی می ماند.    )2 =  15 - 17(
9ــ بنابراین خارج قسمت تقسیم  1/45 و باقی ماندٔه آن 0/02 است. 

١٠ــ همان طور که می بینید خارج قسمت و باقی مانده هر کدام 2 رقم اعشار دارند، پس تعداد رقم های اعشار خارج قسمت و 
باقی مانده با هم برابر است. 

عملیات تقسیم و پیشروی در آن تا 2 رقم اعشار

   اگر بخواهیم حاصل تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آوریم، ابتدا تقسیم را انجام می دهیم اگر قبل از قرار گرفتن تعداد 
رقم اعشار خواسته شده در خارج قسمت، ارقام مقسوم تمام شوند، به تدریج در سمت راست مقسوم صفر )دو تا صفر( قرار می دهیم 

و تقسیم را ادامه می دهیم تا تعداد رقم های اعشار در خارج قسمت برابر تعداد خواسته شده شود. 

توصیه های آموزشی  
ــ می دانیم که  به طور مثال 1/2 = 1/20 = 1/200 پس برای پیشروی در تقسیم به تعداد مورد نیاز می توانید صفر در سمت 

راست قسمت اعشاری عدد مقسوم قرار دهیم و تقسیم کردن را ادامه دهیم.  
ــ اگر بخواهیم حاصل تقسیم را تا چند رقم اعشار به دست آوریم، ابتدا تقسیم را انجام می دهیم اگر قبل از قرار گرفتن تعداد 
رقم اعشارخواسته شده در خارج قسمت، ارقام مقسوم تمام شوند، به تدریج در سمت راست مقسوم صفر قرار می دهیم و تقسیم را 

ادامه می دهیم تا تعداد رقم های اعشار در خارج قسمت برابر تعداد خواسته شده شود. 
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درس چهارم

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری  
)صفحات 36 الی 39    (

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم

دانش آموزان در این درس تقسیم یک عدد به عدد اعشاری به کمک نمایش آن روی محور اعداد را می آموزند. با 
ارائة نمایش تصویری و برقراری ارتباط کالمی توانایی تبدیل تقسیم هایی که مقسوم علیه اعشاری دارند، به تقسیمی که 
یاد  کسری  به صورت  دیگر  اعشاری  عدد  بر  اعشاری  عدد  یک  تقسیم  تبدیل  می آموزند.  را  دارد،  طبیعی  مقسوم علیه 
می گیرند. پیشروی در تقسیم را می آموزند و در انجام فرایند تقسیم، تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد اعشاری دیگر 

به صورت ذهنی را تمرین کرده و از تقسیم در حل مسائل پیرامونی استفاده می کنند. 

ــ توانایی تقسیم یک عدد به عدد اعشاری 

ــ درک این که اگر عددی )به جز عدد صفر( را در مقسوم و مقسوم علیه ضرب 

کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد منی شود.

ــ درک این که اگر عددی را در مقسوم و مقسوم علیه ضرب کنیم، باقی ماندة 

تقسیم در همان عدد ضرب می شود.
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در پایٔه ششم با نمایش تقسیم عدد بر عدد کسری با استفاده از محور اعداد  آشنا شده اند، اما تاکنون تقسیم اعشاری را به کمک  
محور اعداد انجام نداده اند. واحد چیزی است که ما قرارداد می کنیم؛ بنابراین با توجه به قرارداد، می توانیم واحد را به قسمت های 

مناسب تقسیم کنیم. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود. 
               

توصیه های آموزشی 
ـ    از دانش آموزان بخواهید  با مقایسٔه 3 محور داده شده، به حرکت ممیز ها و جواب تقسیم ها )خارج قسمت( توجه کنند. )روش  ـ

کاوشگری( و رابطٔه بین آنها را کشف کنند. 

1ــ کالس را به گروه های 3 نفری تقسیم کنید. 
2ــ از گروه ها می خواهیم که سه نوار کاغذی به طول  4/5  سانتی متر تهیه کنند. )دست ورز(

3ــ واحد نوار اول را 1 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 0/25تایی تقسیم کنند. )1 قسمت 25 /0 تایی(
4ــ واحد نوار دوم را 10 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 2/5 تایی تقسیم کنند. )18 قسمت 5 /2 تایی(

واحد نوار سوم را 100 قرارداد کنند و هر واحد را به چهار قسمت 25 تایی تقسیم کنند.  )18 قسمت 25 تایی(
5ــ دانش آموزان در گروه با مقایسٔه 3 نوار تا شده، به حرکت ممیز ها و جواب تقسیم ها )خارج قسمت( توجه کنند. )روش 

کاوشگری(
6ــ به کمک محور اعداد و نوشتن عملیات، پاسخ تقسیم ها )خارج قسمت( را محاسبه و مقایسه کنند. )تصویری(

7ــ دربارهٔ چگونگی انجام فعالیت، مراحل تقسیم و پاسخ تقسیم ها )خارج قسمت( توضیح دهند. )کالمی (  
8ــ توضیح دادن باعث افزایش قدرت ارتباط کالمی در دانش آموزان می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 

تبدیل تقسیم عدداعشاری برعدد اعشاری به عدد اعشاری برعدد طبیعی 
دانش آموزان با تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی آشنا هستند. پس می توانیم ابتدا از آنها بخواهیم این نوع تقسیم را انجام 
دهند. با ضرب کردن عدد اعشاری در 10 یا 100 یا… می توانند اعشار عدد اعشاری را از بین ببرند. اگر عدد اعشاری در 10 یا 100 
یا… ضرب کنند ممیز عدد به اندازٔه تعداد صفرهای 10 یا 100 یا… به جلو می رود. اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را در عددی 

ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود اما باقی مانده در همان عدد ضرب می شود. 

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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توصیه های آموزشی 
بین تعداد رقم های اعشاری در  به رابطٔه  تأکید کنید. توجه دانش آموزان را  ـ   در نوشتن عملیات تقسیم برکشیدن خط ممیز  ـ

خارج قسمت و باقی مانده و تعداد صفرهایی که برای پیشروی تقسیم می گذارید، جلب کنید. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

1ــ می خواهیم به طور مثال عملیات تقسیم 1/2 ÷ 3/75 را انجام دهیم.   
2ــ دانش آموزان با تقسیمی که مقسوم علیٔه آن عدد اعشاری باشد، آشنا نیستند پس فکر می کنند که باید این تقسیم را به تقسیم   

آشنایی که مقسوم علیه آن عدد اعشاری نیست ؛ تبدیل کنیم.  
3ــ چون مقسوم علیه این تقسیم یک رقم اعشار دارد بنابراین برای این که اعشار مقسوم علیه را از بین ببریم باید آن را در   

10 ضرب کنیم. 
4ــ می دانیم که اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود اما   
باقی مانده در همان عدد ضرب می شود ؛ پس باید برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه و عدم تغییر پاسخ تقسیم، مقسوم و مقسوم علیه 

را در 10 ضرب کنیم. 
هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت. 

  اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را درعددی ضرب کنیم، در خارج قسمت تقسیم تغییری ایجاد نمی شود. با ضرب کردن 
صورت و مخرج هر کسر در 10، 100، 1000  و...، کسرهای مساوی با کسر اول به دست می آید. هر تقسیم را می توان به صورت 

کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت )فعالیت صفحٔه 18 کتاب(.

توصیه های آموزشی
ـ   قبل از شروع فعالیت مطمئن شوید دانش آموزان ضرب و تقسیم عددهای اعشاری، در توان های ده را یاد گرفته اند.  ـ

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

1ــ هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت.   به طور مثال: 
// /
/

÷ =
2 7

2 7 3 1
3 1

2ــ صورت و مخرج این کسر یک رقم اعشار دارد با ضرب کردن صورت و مخرج کسر در 10 می توان کسر مساوی با آن را 
/به دست آورد، به طوری که صورت و مخرج کسر عدد اعشاری نباشد.         

/
=

2 7 27

3 1 31      
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3ــ با توجه به فعالیت صفحٔه 18 کتاب، هر تقسیم را می توان به صورت کسر و هر کسر را می توان به صورت تقسیم نوشت.
                          

/ / /
/

= ÷
2 7

2 7 3 1
3 1

=         یا         ÷
27

27 31
31

  

4ــ بنابراین می توان رابطٔه زیر را نوشت:
// /
/

÷ = = = ÷
2 7 27

2 7 3 1 27 31
3 1 31  

5ــ برای از بین بردن اعشار مقسوم علیه تقسیم می توانیم به یکی از دو روش باال عمل کنیم یعنی ١- با ضرب کردن مقسوم و 
مقسوم علیه تقسیم در یک عدد یا  ٢- با تبدیل تقسیم به کسر و نوشتن کسر مساوی با آن به طوری که مخرجش )مقسوم علیه تقسیم( 

عدد اعشاری نباشد. 

عملیات تقسیم به صورت ذهنی 
دانش آموزان در سال های گذشته به صورت ذهنی پاسخ تقسیم ها را بیان کرده اند اما تاکنون پاسخ تقسیم اعشاری را به صورت 
ذهنی بیان نکرده اند. این کار باعث تقویت عملیات ذهنی و افزایش قدرت تخمین زدن پاسخ عملیات ریاضی )تقسیم اعشاری( در آنها 

می شود. 



فصل

اندازه گیری طول و زاویه3
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مهارت  ها:

1ــ به کارگیری جدول تناسب در تبدیل واحدها

2ــ حدسیه سازی برای طول اجسام

1ــ یادآوری واحدهای اندازه گیری طول

2ــ تبدیل واحدهای طولی به یکدیگر

٣ــ ضرورت و اهمیت به کارگیری واحدهای استاندارد

٤ــ استفاده از ابزار مناسب برای اندازه گیری دقیق

٥ــ تبدیل واحدها به کمک جدول تناسب

اهداف درس اول

درس اول
آشنایی بیشتر با 

اندازه گیری طول )صفحات41 الی 44     (

هدف: مقایسٔه پاره خط ها به روش های گوناگون
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد.

روش تدریس پیشنهادی برای آغاز تدریس:
می توان از دانش آموزان خواست تا طول وسایلی نظیر: مداد، خودکار، پاک کن، کتاب و … خود را با یکدیگر مقایسه کنند. 

)دست ورزی(
مقایسه دو پاره خط، بدین مفهوم است که بتوان گفت کدام یک طول کمتر و کدام یک طول بیشتری دارد.

دانش آموزان در کالس سوم پاره خط ها را با اندازه گیری طولشان مقایسه می کنند.
اکنون مقایسه پاره خط ها به وسیله نوار کاغذی و پرگار برای پاره خط های رسم شده انجام می شود. )دست ورزی و تصویری(

در ادامه آنها بیان می کنند که چگونه می توان این مقایسه را با یک پاره خط مشخص یا به روش های دیگر )مثالً به وسیله کاغذ 
پوستی( انجام داد. )کالمی(

فّعالّیت

فعالیت اول صفحه ٤1
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در آغاز از دانش آموزان می خواهیم تا پاک کن خود را واحد قرار داده، طول خودکارش را اندازه گرفته و بیان کند که چند 
واحد است. )دست ورزی( سپس فعالیت را انجام دهند. در این فعالیت، واحدهایی ارائه می شود تا توسط آنها مداد و نی رسم شده 
در صفحه را اندازه گیری کرده و اندازه طول آنها را به صورت کسر و عدد مخلوط )دانشی که در فصل اول فرا گرفته اند( بنویسند. 

)تصویری(
در ادامه از آنها خواسته می شود تا بیان کنند که طول هر کدام به صورت عدد مخلوط چگونه بیان می شود. )کالمی(

هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسد.

فّعالّیت

فعالیت دوم صفحه ٤1

هدف: احساس نیاز به واحد استاندارد طول
برای شروع می توان از دانش آموزان خواست تا مداد و پاک کن خود را به طور مجزا، واحد قرار داده و طول میز تحریر خود 

را اندازه بگیرند و سپس طول آن را با هر یک از واحدها به صورت یک عدد مخلوط بیان کنند. )دست ورزی(
با اندازه گیری طول غالف لوبیا با واحدهای معرفی شده و مشاهدٔه تفاوت بین آنها نیاز به واحد استاندارد در او ایجاد می شود. 

)تصویری(
از او می خواهیم تا بیان کند که چرا اندازه ها با واحدهای گوناگون، متفاوت است؟ )کالمی(

هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسد.
واحد  به  نیاز  احساس  دانش آموزان  تا  شده  خواسته  آنها  مقایسه  و  طولی  غیراستاندارد  واحدهای  با  اندازه گیری  این جا  در 
استاندارد نمایند، سپس واحد استاندارد اندازه گیری طول »متر« به آنها معرفی شده است. در ادامه، دیگر واحدهای اندازه گیری طول 

یعنی: سانتی متر، میلی متر و کیلومتر و رابطه آنها با یکدیگر نیز به آنها معرفی )یادآوری( می گردد.
یک کیلومتر = 1000 متر 
یک متر= 100 سانتی متر

یک سانتی متر = 10 میلی متر
در انتها از آنها خواسته شده تا طول ساعت مچی رسم شده را اندازه گرفته و به سانتی متر، میلی متر و متر بنویسند.

تذکر: در اندازه گیری طول غالف لوبیا توسط دو واحد مختلف، در ابتدای یک صفحه، کار با واحد بزرگ تر: ساده تر، سریع تر 
ولی با دقت کمتر و کار با واحد کوچکتر: سخت تر، کندتر ولی با دقت بیشتر انجام خواهد شد.

در انتهای صفحه نیز از می خواهیم تا بیان کند )کالمی( که چگونه تبدیل واحدها را انجام داده است؟

کار در کالس صفحه ٤2

کار در کالس صفحه ٤٣
هدف از این کار در کالس این است که دانش آموزان از واحدهای اندازه گیری تصور درستی داشته باشند بنابراین باید بتوانند 

برای اندازه ها و واحدهای گوناگون یک نمونه مناسبی را بیان کنند. مثالً:
طول فرش اتاق: 3 متر     ،   فاصله خانه تا مدرسه: 1 کیلومتر
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فّعالّیت

فعالیت  صفحه ٤٣

در اینجا تبدیل واحدهای طولی به یکدیگر هدف می باشد، که با استفاده از جدول تناسب باید انجام شود. آنچه دانش آموزان 
در سال گذشته در مورد جدول تناسب یاد گرفته و در فصل اول برایشان تعمیق شد و نیز آنچه از حل مسئله فصل دوم »الگویابی« 
برای حرکت ممیز موقع ضرب و تقسیم اعداد اعشاری در اعداد 10، 100، 1000 و … آموختند اینجا مورد استفاده قرار می گیرد.
برای آغاز تدریس از دانش آموزان بخواهیم هر کدام یک نوار کاغذی یک متری ساخته و بیاورند، دو تا از آنها را کنار هم قرار 
داده و با یک متر خیاطی اندازهٔ آن را بگیرند و بیان کنند که 2 متر چند سانتی متر است؟ برای این کار سانتی مترهای موجود روی متر را باید 
خواند. همچنین روی خط کش خود نشان دهند که 4 میلی متر چند سانتی متر است؟ برای این کار باید واحدهای ریز شده بر روی خط کش 

را شمرد و چون می دانند که هر یک سانتی متر به 10 قسمت تقسیم شده است پس 4 میلی متر معادل 0/4 سانتی متر است. )دست ورزی(
اکنون با انجام فعالیت تبدیل واحدها را انجام خواهد داد. )تصویری(

دانش آموزان در آخر می باید بیان کنند که چگونه با استفاده از جدول تناسب، این تبدیل واحدها را انجام می دهند. )کالمی(
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسد.

پاسخ فعالیت 2 صفحه 43: در فصل اول آموختند که برای حل چنین عبارت هایی، حاصل ضرب صورت و مخرجی را که 
به طور مورب، معلوم دارند، بر صورت یا مخرجی که یکی از آنها نامعلوم است، تقسیم کنند. برای انجام این ضرب و تقسیم نیز، ابتدا 
باید اعداد صورت و مخرج را به حاصل ضرب هایی تبدیل کنند که بتوانند اعداد مشترک در صورت و مخرج پیدا کنند تا بر هم تقسیم 

شوند. )در نمونه های ذکر شده در زیر تبدیل به حاصل ضرب نیاز نمی باشد.( نمونه هایی از آن در زیر آمده است.
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مترین صفحه ٤٤

آنچه را در سه صفحه گذشته آموختند، با انجام این تمرینات تثبیت خواهد شد.
پاسخ پیشنهادی بعضی از تمرینات:

1ــ ضخامت کتاب درسی: میلی متر، اندازه طول یک مورچه: میلی متر )در بعضی از مکان ها مورچه هایی هستند که طولی بیش 
از یک سانتی متر دارند پس واحد سانتی متر هم بالمانع است.(

2ــ ضخامت کتاب علوم 0/7 سانتی متر است.
در سؤال های 3 و 4 همزمان تخمین زدن و اندازه گیری خواسته نشده است به این دلیل که ابتدا اندازه نگیرند و سپس تخمین 

بزنند.
5  ــ 7 میلی متر: 0/007 متر

200 متر: 0/2 کیلومتر
1/2 سانتی متر: 12 میلی متر

23/4 سانتی متر: 0/234 متر



درس دوم
فاصله  )صفحات 45 الی 48      (

تعریف فاصله
1ــ فاصلٔه دو نقطه از هم: طول پاره خط و اصل بین آن دو نقطه.

2ــ فاصلٔه یک نقطه از یک خط: طول پاره خط عمودی که از آن نقطه بر خط رسم شود.

هدف این فعالیت یادآوری فاصلٔه دو نقطه از یکدیگر می باشد.
در این فعالیت ابتدا یادآوری می شود که از دو نقطه، بی شمار )تعداد زیادی( خط شکسته و بی شمار )تعداد زیادی( خط خمیده 

و فقط یک خط راست می گذرد.
در ادامه، فاصلٔه بین دو نقطه، طول پاره خط )خط راست( و اصل بین آن دو نقطه معرفی می گردد.

برای آغاز فعالیت می توان از دانش آموزان خواست تا یک خودکار را به عنوان نقطه درنظر بگیرند، چند نخ را به آن گره بزنند 
و هر کدام را به سمتی بکشند. مالحظه می کنند که از خودکار بی شمار نخ را می توان در جهات گوناگون ادامه داد. اما اگر خودکار 

دیگری داشته باشند و بخواهند سر دیگر نخ ها را به آن ببندند، همٔه نخ ها روی هم قرار خواهد گرفت. )دست ورزی(

مهارت ها:  

ــ استفاده از ابزار گونیا )یادآوری(

ــ رسم عمود و ارتفاع )یادآوری(

ــ درک مفهوم فاصلۀ بنی دو خط

ــ درک مفهوم فاصلۀ یک نقطه تا یک خط

ــ یادآوری رسم ارتفاع در چند ضلعی ها

اهداف درس دوم

فّعالّیت

فعالیت صفحه ٤٥
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اکنون فعالیت کتاب را انجام داده و خطوط خمیده، شکسته و راست را رسم می کنند. )تصویری(
در انتها به دو سؤال آخر پاسخ خواهند داد. )کالمی(

هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسد. 

کار در کالس صفحه ٤٥

هدف این فعالیت تمرین و تعمیق مهارت یافتن فاصلٔه بین دو نقطه خواهد بود.
با توجه به فعالیت انجام شده در باال، اکنون از دانش آموز خواسته می شود تا فاصله بین نقاط را در شکل های مختلف داده شده، 

با خط کش اندازه گرفته و یادداشت نماید. )دست ورزی ــ تصویری(
نکته فعالیت 3: با تکمیل جدول این سؤال به دو الگو خواهد رسید:

 1ــ فاصله هر نقطه تا خودش برابر صفر است. )خانه های رنگی بیان کنندٔه این مطلب می باشد.(
 2ــ نیمه باالیی و نیمه پایینی جدول متقارن است زیرا فاصله »آ« تا »ب« و »ب« تا »آ« برابر خواهد بود.

هدف از این فعالیت یافتن فاصلٔه یک نقطه تا یک خط می باشد.
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسد.

این فعالیت که یادآوری از کالس چهارم می باشد، بیانگر فاصلٔه نقطه تا خط است که آن را »طول پاره خط عمودی که از نقطه 
بر خط رسم شود« تعریف می نماید.

اندازه  را  شکل  در  شده  رسم  پاره خط های  از  یک  هر  طول  و  کرده  استفاده  خط کش  از  دانش آموزان  تدریس،  آغاز  برای 
می گیرند. )دست ورزی(

آورند.  به دست  نقطه  از  نیز  را  آنها  فاصلٔه  و  دهند  قرار  خط  روی  بر  دیگر  نقطٔه  چند  تا  می شود  خواسته  آنها  از  همچنین 
)دست ورزی ــ تصویری(

فّعالّیت

فعالیت باالی صفحه ٤6

اکنون بیان می کنند که فاصلٔه کدام یک از نقاط روی خط تا 
نقطٔه »م«، کوتاه ترین است؟ )کالمی( سپس با گونیا بررسی خواهند کرد 
که این کوتاه ترین پاره خط، از نقطٔه »م« بر خط عمود شده است، آنگاه 

طول آن را اندازه می گیرند.

هدف این کار در کالس تعمیق یادگیری یافتن فاصلٔه نقطه از 
خط است.

پاسخ نمونه ای از آن:

کار در کالس صفحه ٤6

م

س

14میلی متر



49

هدف این فعالیت رسم ارتفاع و اندازه گیری آن می باشد.
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورزی، تصویری و کالمی را انجام داده تا به سطح موردنظر برسند.

ارتفاع: طول پاره خط عمودی که از هر رأس چند ضلعی بر ضلع مقابل رسم شود.
دانش آموزان با ارتفاع در سال چهارم آشنا شده و با رسم آن در مثلث و متوازی االضالع و اندازه گیری آن، مساحت شکل هارا 

به دست آورده اند.
در آغاز فعالیت، از دانش آموزان خواسته می شود تا با استفاده از گونیا از نقطٔه »آ« بر ضلع »ب س« عمود رسم کنند. )این عمود 

همان ارتفاع مثلث است.( سپس آن را اندازه گیری نمایند. )دست ورزی ــ تصویری(
در رسم ارتفاع مثلث سمت راست، دانش آموزان ناگزیرند ضلع »ب س« را امتداد دهند. در انتها با دلیل این کار را بیان خواهند 

کرد. )کالمی(
پاسخ فعالیت:

فّعالّیت

فعالیت پاینی صفحه ٤6

/2 5

2

سب

آ
آ

س ب

چرا در شکل سمت راست پاره خط »ب س« را با خط چین ادامه دادیم؟ زیرا زاویٔه »آ س ب« باز است و ارتفاع نظیر رأس »آ« 
را نمی توان بر ضلع »ب س« رسم کرد بلکه باید بر امتداد آن رسم نمود.
طول ارتفاع ها در کتاب پس از رسم شدن اندازه گرفته می شود.

هدف این کار در کالس تمرین و تثبیت فعالیت قبل )رسم ارتفاع و اندازه گیری آن( است.
نکته: در هر 3 ضلعی، مقابل به هر رأس، 1 ضلع قرار دارد، در هر 4 ضلعی، مقابل به هر رأس، 2 ضلع قرار دارد و در هر 5 

ضلعی، مقابل به هر رأس، 3 ضلع قرار دارد. به دلیل این که هر رأس چند ضلعی، 2 ضلع چند ضلعی را شامل می شود.
تذکر: در این سؤال چون فاصلٔه نقطه تا خط موردنظر است، پس بایستی از آن رأس ها بر ضلع های مقابل عمود رسم شود، 

بنابراین کار باید با گونیا انجام شود.
پاسخ کار در کالس:

کار در کالس صفحه ٤7

1ــ اندازٔه این پاره خط ها باید پس از رسم در کتاب گرفته شود.
که  باشد  قائم الزاویه  شده،  رسم  مثلث  کتاب،  در  است  ممکن    2ــ 
)ارتفاع(  مقابلشان  تا ضلع های  این صورت فاصلٔه دو رأس »ب« و »س«  در 

مساوی اضالع قائم مثلث خواهد شد.

آ

س

ب

س
س
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    ممکن است در کتاب،  مثلث رسم شده، هیچ زاویٔه بازی نداشته باشد که در این صورت همٔه ارتفاع ها در داخل مثلث  قرار 
خواهند گرفت.

    ممکن است در کتاب، مثلث رسم شده، یک زاویٔه باز داشته باشد که در این صورت دو ارتفاع، در خارج مثلث قرار خواهد 
گرفت.

مترین صفحات ٤7 و ٤8

در هر تمرین که الزم باشد، نکته یا تذکر، همراه با پاسخ آمده است.
1ــ وقتی نقاط وسط پاره خط ها مشخص شد، منظور از فاصلٔه آن 
نقاط تا نقطٔه »م«، فاصلٔه دو نقط است، نه فاصلٔه نقطه تا خط. بنابراین در 
این تمرین هدف و مقصود یافتن اندازٔه پاره خط و اصل بین دو نقطٔه »م« و 

»ن« و نیز »م« و »ل« می باشد.
باندازٔه این پاره خط ها باید پس از رسم در کتاب گرفته شود.

ن

آ

م

س

ل

د

2ــ در این سؤال پس از مشخص کردن وسط پاره خط های »آ س« و »آ ب« در هر دو مثلث و نام گذاری آنها به نام »ن« و »د« 
آنها را به هم وصل می کنند.

پاره خط های »ن د« و »س ب« را اندازه می گیرند. سپس پی خواهند برد که طول »ن د« نصف طول »س ب« می باشد.
اندازٔه این پاره خط ها باید پس از رسم در کتاب گرفته شود.

ب س

د ن

آ
آ

د

ب س

ن

3ــ پس از اندازه گیری اضالع هر یک از مثلث ها طبق تعاریف زیر، دانش آموزان،متساوی االضالع یا متساوی الساقین بودن 
مثلث ها را مشخص می نمایند.

تعریف
مثلث متساوی االضالع: مثلثی که طول هر سه ضلع آن با هم برابر باشد.
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مثلث متساوی الساقین: مثلثی که طول دو ضلع آن با هم برابر باشد.
4ــ در هر دو شکل، لوزی پیدا می شود.

5  ــ در این سؤال، فاصلٔه نقطٔه »م« تا دو ضلع زاویه یعنی طول پاره خط عمودی که از »م« بر اضالع زاویه رسم شود.
اندازٔه این پاره خط ها باید پس از رسم در کتاب گرفته شود.

پس از اندازه گیری پاره خط های قرمز، به این نتیجه خواهند رسید که هر دو با هم برابرند.
برای هر جفت از پاره خط های دیگر نیز به همین نتیجه خواهد رسید.

به طور کلی: هر نقطه روی نیمساز، فاصله اش تا دو ضلع زاویه برابر خواهد بود.
6ــ رسم سه ارتفاع در مثلث های مختلف در کار در کالس 2 صفحٔه 47 انجام شد.

فرمول محاسبۀ مساحت مثلث: نصف حاصل ضرب ارتفاع و قاعده.
این که فرمول محاسبٔه  به  توجه  با  مثلث  اندازه گیری طول اضالع  آنها و همچنین  اندازه گیری طول  و  ارتفاع ها  از رسم  پس 

مساحت مثلث را در سال چهارم آموخته اند، مساحت مثلث را با سه ارتفاع و سه قاعده به دست خواهد آورد.
پاسخ ها با هم تقریباً برابر خواهد بود و اگر خطایی وجود دارد به جهت خطا در اندازه گیری می باشد.

د
سم









توصیه های آموزشی
 ــ برای مقایسه و اندازه گیری زاویه ها به واحد اندازه گیری نیاز داریم. هر زاویه می تواند واحد اندازه گیری باشد.

 ــ برای اندازه گیری زاویه از نقاله استفاده می کنیم. بنابراین باید کار با نقاله را به دانش آموزان بیاموزیم.

مهارت  ها:

 ــ استفاده از ابزار نقاله برای اندازه گیری زاویه ها 

 ــ به دست آوردن مجموع زاویه های درونی مثلث و چند ضلعی ها 

 ــ مقایسه کردن دو زاویه به روش های گوناگون

ــ درک بیش تر مفهوم زاویه 

ــ مقایسهٴ زاویه به کمک ابزارهای گوناگون 

ــ درک واحد اندازه گیری زاویه، درجه 

ــ اندازه گیری زاویه با واحد استاندارد 

ــ مجموع زاویه های درونی مثلث و سایر چند ضلعی ها 

اهداف درس سوم

درس سوم
مقایسه و اندازه گیری 

زاویه  )صفحات51 الی 54     (
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فّعالّیت

فعّالیّت 1 صفحه 52

هدف: مقایسٔه زاویه به روش روکش انداختن به کمک کاغذ شفاف
آنچه دانش آموزان کالس ششم می دانند: 

1ــ در پایٔه چهارم به روش روکش انداختن ) به کمک کاغذ شفاف ( دو زاویه را با هم مقایسه می کنند.
2ــ در پایٔه پنجم به کمک نقاله دو زاویه را با هم مقایسه می کنند. 

3ــ در پایٔه پنجم به کمک مقایسٔه زاویه با زاویٔه قائمه  دو زاویه را با هم مقایسه می کنند.
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شرح پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 52:  کاغذ شفاف یا پوستی را بردارید. آن را روی یکی از زاویه ها قرار دهید. مثالً روی 
زاویٔه ن قرار دهید و زاویه را روی آن بکشید و نام گذاری کنید. حاال با قیچی زاویه ای را که کشیده اید، بریده و روی زاویٔه دیگر  
)زاویٔه ن( قرار دهید به طوری که رأس آن روی ن قرار گیرد و یکی از ضلع های آن روی یکی از ضلع های زاویٔه ن قرار گیرد. در این 

صورت سه حالت ممکن است پیش بیاید.
1ــ اگر ضلع دیگر زاویٔه م، داخل زاویٔه ن قرار گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن کوچک تر است. 

2ــ اگر ضلع دیگر زاویٔه م، روی ضلع دیگر زاویٔه ن قرار گرفت یعنی زاویٔه م با زاویٔه ن برابر است.
3ــ اگر ضلع دیگر زاویٔه م، خارج زاویٔه ن قرار گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن بزرگ تر است.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 52: زاویه ای هم اندازٔه زاویٔه م بریده و آن را روی زاویٔه ن  قرار دهید به طوری که رأس 
آن روی ن قرار گیرد و یکی از ضلع های آن روی یکی از ضلع های زاویٔه ن قرار گیرد چون ضلع دیگر زاویٔه م، خارج زاویٔه ن قرار 

گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن بزرگ تر است.  
م >  ن 

هدف: مقایسٔه زاویه به کمک پرگار
شرح پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 52:  پرگار را به اندازٔه دل خواه باز کنید. سوزن پرگار را روی رأس زاویٔه ن قرار دهید 

و کمان بزنید . بدون آن که اندازهٔ پرگار را تغییر دهید، سوزن پرگار را روی رأس زاویٔه م قرار دهید و کمان بزنید . 
حاال پرگار را روی نقطه ای که کمان، یکی از ضلع های زاویٔه ن را قطع کرده است قرار دهید وپرگار را به اندازٔه طول کمان باز 
کنید. بدون تغییر اندازٔه پرگار، سوزن پرگار را روی نقطه ای که کمان، یکی از ضلع های زاویه م را قطع کرده است قرار دهید و کمان 

بزنید. در این صورت سه حالت ممکن است پیش بیاید.
1ــ اگر کمان داخل زاویٔه م قرار گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن بزرگ تر است. 

2ــ اگر کمان روی ضلع دیگر زاویٔه م، قرار گیرد یعنی زاویٔه م با زاویٔه ن برابر است.
3ــ اگر کمان خارج زاویٔه م قرار گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن کوچک تر است.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 52: چون کمان داخل زاویٔه م قرار گرفت یعنی زاویٔه م از زاویٔه ن بزرگ تر است. 
          م < ن

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 52: انتخاب یک زاویٔه واحد و مقایسٔه دو زاویه با زاویٔه واحد ــ اندازه گیری زاویه ها به 
کمک نقاله  ــ استفاده از نوار کاغذی برای مقایسٔه دو زاویه  و ....................

فّعالّیت

فعّالیّت 2 صفحه 52

کار در کالس 1 صفحهٴ 52

هدف: مقایسٔه زاویه به کمک زاویٔه واحد
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توصیۀ آموزشی کار در کالس 1 صفحۀ 52:  برای دقیق تر شدن اندازه گیری، قسمت باقی مانده را به صورت کسری از 
واحد تخمین بزنید.

شرح پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 52  
اندازٔه زاویه بین 2 و 3 واحد اندازه گیری است.

__2 ١ واحد اندازه گیری است.
اندازٔه زاویه تقریباً برابر  3

هدف: مقایسٔه زاویه به کمک زاویٔه واحد
نکته: پاسخ پیشنهادی این مسئله با توجه به شکل باال، به شرح زیر است. در صورتی که اندازه های باال با اندازه های کتاب 

درسی پایٔه ششم متفاوت است. اندازٔه زاویه را با واحد های موجود در  کتاب درسی محاسبه کنید. 
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 2  صفحۀ 52: اندازٔه زاویه بین 12 و  13  واحد اندازه گیری است. 

___12  7 واحد اندازه گیری است.
10 

اندازٔه زاویه تقریباً برابر 

کار در کالس 2 صفحهٴ 52

کار در کالس 1 صفحهٴ 53

هدف: انتخاب واحد مناسب برای اندازه گیری زاویه
نکته: پاسخ پیشنهادی این مسئله با توجه به شکل باال، به شرح زیر است. در صورتی که اندازه های باال با اندازه های کتاب 

درسی پایٔه ششم متفاوت است. اندازٔه زاویه را با واحد های موجود در  کتاب درسی محاسبه کنید. 
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 53  

3 واحد = اندازٔه زاویه با واحد شمارٔه 1       
__2 ١ واحد = اندازٔه زاویه با واحد شمارٔه 2

2 

اندازه ها برابرنشد، زیرا واحدها یک اندازه نبودند.
کارکردن با واحد بزرگ تر ساده تر است. چون تعداد کم تری، واحد الزم است تا زاویه را اندازه گیری کنیم.

برای تشخیص کسری از واحد، قسمت باقی مانده را به صورت کسری از واحد تخمین زدیم.
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هدف: اندازه گیری زاویه به کمک نقاله
توصیۀ آموزشی کار در کالس صفحۀ 53: دانش آموزان کار با نقاله را در کالس پنجم آموخته اند اگر مهارت کافی برای 

کار با این ابزار را نداشتند مجددًا کار با نقاله را به آن ها بیاموزید.
برای اندازه گیری زاویه به کمک نقاله، نقاله را طوری روی هر زاویه قرار می دهیم که مرکزش روی رأس زاویه و قطر آن بر 
یکی از ضلع های زاویه منطبق شود. سپس نگاه می کنیم که ضلع دیگر روی کدام درجٔه زاویه است. به این ترتیب اندازٔه زاویه به دست 

می آید.
پاسخ پیشنهادی کار در کالس صفحۀ 53 

کار در کالس صفحهٴ 53

120 درجه100 درجه90درجه

هدف: اندازهٔ زاویه با تغییر اندازٔه طول ضلع زاویه تغییر نمی کند.
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 54: زاویه را اندازه می گیریم. حاال دوضلع 
زاویه را ادامه می دهیم. دوباره زاویه را اندازه می گیریم. اندازٔه زاویه تغییر نکرده است و 

برابر همان اندازٔه قبلی است.  

فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 54

از  است  بهینه  شده اند.  آشنا  چهارم  پایٔه  در  تمرین  این  نمونٔه  با  دانش آموزان  صفحۀ54:   1 فعالیت  آموزشی  توصیۀ 
با پاک کردن بخشی از طول زاویه(. دوباره  دانش آموزان بخواهیم زاویه را اندازه بگیرند. حاال دوضلع زاویه را کوتاه تر کنند )مثالً 

زاویه را اندازه می گیریم. اندازٔه زاویه تغییر نکرده است و برابر همان اندازٔه قبلی است.  

فّعالّیت

فعالیت  2 صفحهٴ 54

هدف: تعیین اندازٔه زاویه های چند ضلعی
پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 54: دانش آموزان به کمک نقاله اندازهٔ هر زاویه را محاسبه می کنند. 
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توصیۀ آموزشی فعالیت 2 صفحۀ54: از دانش آموزان بخواهید پس از تعیین اندازٔه هر زاویه، مجموع اندازه های زاویه های 
هر شکل را محاسبه کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا با  مجموع اندازٔه زاویه های شکل های سه و چهار ضلعی  آشنا شوند . 

هدف: تعیین اندازٔه زاویه های چند ضلعی
پاسخ پیشنهادی فعالیت 3  صفحۀ 54:

 مجموع زاویه های یک مثلث 180 درجه است. دانش آموزان می توانند با کشیدن پاره خط درون هر شکل، آن ها را به چند 
را  مثلث ها، مجموع زاویه های چند ضلعی  تعداد  و  مثلث )180 درجه(  به کمک مجموع زاویه های یک  تقسیم کنند. سپس  مثلث 

محاسبه کنند. 

فّعالّیت

فعالیت  3 صفحهٴ 54

مجموع زاویه های شکل 1 از سمت راست:                                           900  = 180 × 5
مجموع زاویه های شکل 2 از سمت راست:                                           720  = 180 × 4
مجموع زاویه های شکل 3 از سمت راست:                                          540  = 180 × 3
مجموع زاویه های شکل 4 از سمت راست:                                           360  = 180 × 2
مجموع زاویه های شکل 5 از سمت راست:                                           360  = 180 × 2

کار در کالس 1 صفحهٴ 54

پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 54: انـدازٔه هـر زاویه 90 درجـه است و مجموع چهار زاویه ایجاد شده پس از 
2 بار تا کردن کاغذ 360 درجه است.
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پاسخ پیشنهادی کار در کالس 2 صفحۀ 54

در خالف جهت عقربه های ساعتدر جهت عقربه های ساعتساعت

صفر درجه360 درجه12

180 درجه180 درجه6

90 درجه270 درجه9

کار در کالس 2 صفحهٴ 54

پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 54: مجموع چهار زاویه ایجاد شده پس از 2 بار تا کردن کاغذ به دل خواه 360 
درجه است.

کار در کالس 1 صفحهٴ 54

کار در کالس 2 صفحهٴ 54

توصیۀ آموزشی کار در کالس 2 صفحۀ 54: در این تمرین از دانش آموزان بخواهید بدون استفاده از وسیله، اندازٔه هر 
زاویه را تخمین بزنند. تا قدرت تشخیص و تقریب زدن آن ها افزایش پیدا کند. زمانی که با دوستانشان دربارٔه اندازٔه تخمینی هر زاویه 

صحبت می کنند، توانایی وقدرت استدالل آن ها نیز باال می رود.  

کار در کالس 3 صفحهٴ 54

هدف: ایجاد رابطه بین شکل های هندسی و اندازٔه زاویٔه آن ها
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 3 صفحۀ 54: دانش آموزان پس اندازه گیری زاویه ها به خصوص شکل های مثلث به کمک 

خصوصیات آن ها نام هر شکل را بیان می کنند. 
نام هر شکل از سمت راست:  مثلث متساوی الساقین ــ مثلث متساوی االضالع ــ ذوزنقه ــ لوزی.

کار در کالس 4 صفحهٴ 54

هدف: آشنایی با زاویه های متقابل به رأس



58

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

پاسخ پیشنهادی کار در کالس 4 صفحۀ 54: دو زاویه های مشخص شده در هر شکل با هم برابر هستند.

هدف: آشنایی با زاویه های محاطی رو به رو به یک کمان
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 5 صفحۀ 54: اندازٔه زاویه های مشخص شده با هم برابر هستند.

کار در کالس 5 صفحهٴ 54



مهارت  ها:

ــ مهارت حل مسئله های نیم ساز 

ــ تشخیص زاویه های متقابل به راٴس

ــ تشخیص زاویه های مکمل و متمم 

ــ یادآوری انواع زاویه

ــ معرفی زاویه های متقابل به راٴس 

ــ معرفی زاویه های مکمل و متمم 

اهداف درس چهارم

درس چهارم
انواع زاویه

 )صفحات56 الی 59     (

توصیه های آموزشی
ــ در صورتی که دانش آموز مهارت کافی در کار با نقاله را ندارد، به او آموزش دهید. 

ــ برای تعیین زاویه های بین عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار می توانید از ساعت واقعی استفاده کنید. 

فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 56 )آشنایی با انواع زاویه(

آنچه دانش آموزان کالس ششم می دانند: 
ــ با انواع زاویه در سال های گذشته آشنا شده اند. 

ــ انواع زاویه را با توجه به نام آن می توانند با یک دیگر مقایسه کنند. 
ــ به کمک نقاله می توانند اندازٔه هر زاویه را تعیین کنند.

ــ در این فعالیت از دانش آموزان خواسته شده است که ابتدا زاویه ها را اندازه بگیرند و سپس با توجه به اندازه و نام هر زاویه 
جاهای خالی را پر کنند. این کار به درک بیش تر اندازه های زاویه ها کمک می کند و مهارت آن ها را باال می برد.

59
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زاویۀ  نیم صفحهزاویۀ  باززاویۀ  راستزاویۀ  تند

فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 56

ــ زاویٔه تند از زاویٔه راست کوچک تر و زاویٔه باز از زاویٔه راست بزرگ تر است.  
ــ زاویٔه باز از زاویٔه نیم صفحه کوچک تر است.

ــ زاویٔه نیم صفحه دو برابر زاویٔه راست است.

فّعالّیت

فعالیت  2 صفحهٴ 56

هدف: کاربرد زاویه در حل مسئله
نیم ساز زاویه نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 56

90 ÷ 2 = 45                                       2 × 40 = 80                                 180 - 40 = 140
140 ÷ 2 =  70

فّعالّیت

فعالیت  3 صفحهٴ 56

هدف: آشنایی با زاویه های متقابل به رأس
اندازٔه هر زاویه را محاسبه  نقاله  به کمک  به رأس آشنا می شوند. و سپس  با زاویه های متقابل  در این تمرین دانش آموزان 

می کنند.
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هدف: مفهوم سازی در بارٔه زاویه های متقابل به رأس
دوزاویه در صورتی با یک دیگر متقابل به رأس هستند که: رأس های مشترک داشته باشند و ضلع هایشان در امتداد یکدیگر 

باشد.

فّعالّیت

فعالیت  4 صفحهٴ 56

پاسخ پیشنهادی کار در کالس صفحۀ 57:

زاویۀ 3:                         60  = ) 30 + 90 ( - 180               
زاویۀ 2:  با زاویٔه 30 درجه متقابل به رأس است پس اندازٔه آن 

30 درجه است.                      
زاویۀ 1:      150 = 60 + 90  یا   150 = 30 - 180      

               20 = 2 ÷ 40    و      40 = 2 ÷ 80
40 + 20 = 60                               

   
زاویٔه سوم مثلث        30  = ) 60 + 90 ( - 180                                                 

  180 - 30 = 150                                        
   150 ÷ 2 = 75                                          

کار در کالس صفحهٴ 57

فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 57

هدف: آشنایی با زاویٔه متمم
به هر دو زاویه که مجموع آن ها 90 درجه باشد، زاویٔه متمم می گویند.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 57: در هر شکل مجموع زاویه های 1 و 2 برابر 90 درجه است و این زاویه ها زاویه های 
متمم هستند.
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فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 57

هدف: آشنایی با زاویٔه مکمل
به هر دو زاویه که مجموع آن ها 180 درجه باشد، زاویٔه مکمل می گویند.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 57: در هر شکل مجموع زاویه های 1 و 2 برابر 180 درجه است و این زاویه ها زاویه های 
مکمل هستند.

کار در کالس 1 صفحهٴ 58

هدف: تثبیت یادگیری برای مفهوم زاویه های متمم و مکمل
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 58 

180 = زاویٔه 2 + زاویٔه 1
180 = زاویٔه 3 + زاویٔه 1

90  = زاویٔه 1 + زاویٔه 2              
90  = زاویٔه 4 + زاویٔه 3

180  = زاویٔه 1 + زاویٔه 2              
180  = زاویٔه 4 + زاویٔه 3



63

هدف: کشف رابطٔه بین اندازٔه زاویه های مجاور ساق ها
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 58: در مثلث متساوی الساقین زاویه های مجاور ساق ها و قاعدٔه مثلث )زاویٔه رو به روی 

هر ساق( با هم برابر هستند.

فّعالّیت

فعالیت  1 صفحهٴ 58

فّعالّیت

فعالیت  2 صفحهٴ 58

پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 58: 
 180 - 40 = 140  
140 ÷ 2  = 70    

 180 - 30 = 150  
150 ÷ 2  = 75   
180 - 75 =  105                                    

 

180 -  )72 × 2 ( = 36                               
 

65  =  2 ÷ 130      ؛                      130 = 50 - 180   
                                                         25 = 40 - 65        ؛          40  = ) 50 + 90 ( - 180

مترین 2 صفحهٴ 59

پاسخ پیشنهادی تمرین 2 صفحۀ 59: با افزایش تعداد ضلع ها اندازٔه زاویه های رأس بیش تر می شود.
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مترین 2 صفحهٴ 59

پاسخ پیشنهادی تمرین 2 صفحۀ 59: اگر قرینٔه هر مثلث را رسم کنیم اندازٔه هر زاویه با زاویٔه نظیر آن برابر است بنابراین 
اندازٔه زاویه های آن تغییری نمی کند. 

پاسخ پیشنهادی تمرین 3 صفحۀ 59: 

         70 = 2 ÷ 140       ؛         140 = 40 - 180
          55 = 2 ÷ 110       ؛         110 = 70 - 180

                                                                              20 = 2 ÷ 40           ؛         30 = 2 ÷60
                                                                          50 = 130 - 180       ؛         130 = ) 20 + 30 ( - 180

           
180 - ) 90 + 50( = 40                   

180 - ) 100 + 40( = 140                

180 × 4 = 720                                                            
720 ÷ 6 =   120                                                          

مترین 3 صفحهٴ 59

زاویه ها با هم برابرند

نیم ساز
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توصیۀ آموزشی تمرین 4 صفحۀ 59: درصورتی که دانش آموزان برای پاسخ گویی به این تمرین مشکل دارند می توانند از 
ساعت استفاده کنند. 

پاسخ پیشنهادی تمرین 4 صفحۀ 59

مترین 4 صفحهٴ 59

به ترتیب از سمت راست: زاویٔه راست ــ زاویٔه تند ــ زاویٔه تند ــ زاویٔه باز ــ زاویٔه تند
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اهداف

مهارت ها

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد تفکر نظام دار

حل مسئله

راهبرد حل مسئله تفکر نظام دار
 صفحات 49 و 50

ـ آشنایی دانش آموزان با راهبرد تفکر نظام دار برای حل مسئله .
ـ درک کاربرد تفکر نظام دار و توانایی به کارگیری آن .

ــ توانایی استفاده از تفکر نظام دار در حل مسائل مختلف
در این راهبرد هدف این است که دانش آموزان با یک تفکر منظم به حل 

مسئله بپردازند.

نکتۀ راهبرد حل مسئله با تفکر نظام دار:
ــ شاید بتوان با هر بی نظمی هم به پاسخ مسئله رسید، اما آنچه مهم است، منظم فکر کردن است تا بتواند این شیؤه تفکر در مسائل 

روزمرٔه آیندٔه دانش آموزان به کار گرفته شود.
ــ یکی از فایده های این راهبرد آن است که چیزی از جواب ها، از قلم نمی افتد و جواب تکراری هم نخواهیم داشت.

پاسخ پیشنهادی برای هر یک از مسائل این فصل در زیر آمده است.
ـ توضیح: برای این که بتوان تعداد پاره خط ها را یافت، الزم است یک نقطه را به عنوان ابتدای پاره خط مشخص کرد و  1ـ

پاره خط هایی را که می توان با آن نوشت، شمارش کرد. به جدول زیر توجه کنید.

نقاط ابتداتعداد پاره خط ها

4
3
2
1

اولین نقطه: آ
دومین نقطه: ب
سومین نقطه: س
چهارمین نقطه: د

ـ بهتر است که این تفکر نظام دار را در قالب یک جدول نظام دار پیاده کرد تا این نظم به خوبی مشهود باشد .

آبسدم

٥٤٣٢١
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پنجمین نقطه یعنی »م« را به عنوان ابتدای پاره خط قرار ندادیم زیرا از »م« به بعد پاره خطی نخواهیم داشت.
بنابراین تعداد پاره خط های شکل باال معادل ١٠=١+٢+٣+٤ خواهد بود.

٢ــ برای پاسخ این سؤال رأس ها را شماره گذاری کرده و از رأس ١ شروع می کنیم تعداد قطرهای مربوط به آن را رسم می کنیم، 
برای هم رأس قطرهایی را که می کشیم )قطرهایی که در مرحلٔه قبل کشیده شده، شمرده نمی شوند زیرا تکراری هستند.(،  هم زمان 

شمارش کرده و در جدولی مانند جدول زیر قرار می دهیم.

نقاط رأستعداد قطرها

3
3
2
1

1
2
3
4

نقاط ٥و ٦ به عنوان رأس قرار نگرفتند زیرا در مراحل قبل، قطرهای آنها رسم و شمارش شده بود. بنابراین تعداد قطرهای 
شکل باال معادل ٩=١+٢+٣+٣ خواهد بود.

٣ــ در این سؤال نیز یک نقطه را به عنوان ابتدای پاره خط درنظر گرفته و پاره خط هایی را که با آن می توان نوشت می شماریم.

نقاط ابتداتعداد پاره خط ها

4
3
2
1

آ
ب
م
د

ب د
س

م

آ

پر واضح است که پاره خط هایی که از »س« آغاز می شوند شمرده شده اند.
بنابراین تعداد پاره خط های موجود در شکل مقابل می شود: 10=4+3+2+1

4ــ برای این که دو عددی را پیدا کنیم که حاصل جمع آنها 24 و حاصل ضرب آنها بیشترین مقدار ممکن باشد، دو عددی را 
درنظر می گیریم که همواره حاصل جمعشان 24 باشد و سپس حاصل ضرب آنها را بررسی می کنیم تا به بیشترین مقدار ممکن برسیم.

بهتر است برای آغاز از اعداد دو رقمی شروع کنیم.
اولین عدددومین عددحاصل ضرب

140
143
144

14
13
12

10
11
12

نظم حاکم بر تفکر، در پاسخ به این سؤال در این است که یکی یکی به عدد اول اضافه می کنیم. 
نکته این جاست که ما دیگر عدد اول را 13 قرار نمی دهیم زیرا عدد دوم 11 خواهد شد و این تکرار انتخاب دوم می باشد. پس 



دو عدد با شرایط خواسته شده 12 و 12 خواهند بود.
5  ــ در پاسخ به این سؤال باید وقتی یک نقطه را درنظر می گیریم بدانیم که از آن نقطه به دو سر خط، 2 نیم خط داریم و برای هر 

نقطه چنین حکمی صادق است. بنابراین با 3 نقطه 6 نیم خط به وجود خواهد آمد.

تعداد نقطه هاتعداد نیم خط ها

2
4
6

1
2
3

1ــ مانند سؤال 3 عمل خواهیم کرد اما باید بدانیم که »آ«، »س« و »د« 
همزمان روی دو خط قرار دارند پس با هر کدام 4 نیم خط می توان نوشت.

نقطه ابتداتعداد نیم خط ها

4
2
4
4

آ
ب
س
د

پس تعداد نیم خط های موجود در شکل معادل 14=4+4+2+4 خواهد بود.
4ــ الف( برای یافتن تعداد زاویه های شکل رسم شده بایستی هر نیم خط را به عنوان نیم خط آغازین زاویه درنظر گرفت و تمام 

زاویه هایی را که با آن می توان شروع کرد، شمارش کنیم. برای جلوگیری از اشتباه نیم خط ها را شماره گذاری می کنیم.
ب( این قسمت تکرار مسئلٔه 1 صفحٔه 49 می باشد با این تفاوت که اینجا 4 نقطه داریم.

اما شباهت  آن با قسمت »الف« در این است که تعداد نیم خط ها در »الف« و تعداد نقاط »ب« هر دو 4 تاست و در »الف« به جواب 
6 زاویه و در »ب« نیز به جواب 6 پاره خط می رسیم.

نقاط ابتداتعداد پاره خط ها

3
2
1

ــــ
6

1
2
3

نیم خط آغازینتعداد زاویه ها

3
2
1

ــــ
6

1
2
3
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فصل

عددهای تقریبی4



ــ لزوم تقریب زدن و تقریب مناسب را در شرایط و موقعیت های مختلف 

درک کنند و تشخیص بدهد. 

ــ با استفاده از عبارت »با تقریب کمتر از…« تقریب مورد نظر را بیان کند. 

ــ با استفاده از روش قطع کردن مقدار تقریبی اعداد را پیدا کند. 

دانش آموزان می آموزند که در زندگی روزمره و متناسب با موضوعاتی که سر و کاردارمی در صورت نیاز 

از عددهای تقریبی به جای مقدار های واقعی و دقیق استفاده می کند. آنان باید در انتخاب دقت تقریب مهارت 

پیدا می کند به طوری که نتیجۀ عمل، همان دقتی را داشته باشد که الزم دارند. در این درس تقریب زدن اعداد 

به روش قطع کردن را می آموزند و مناد عدد پی را می شناسد و از مقدار عدد پی با تقریب های مختلف در محاسبۀ 

مسئله های ریاضی استفاده می کند. 

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول

درس اول

تقریب زدن ـ قطع کردن
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توصیه های آموزشی
ــ در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق مقدار پدیده ها نیست بنابراین می توانیم از تقریب استفاده کنیم. 

ــ هر فردی در اندازه گیری باید با توجه به صرف زمان و هزینٔه مناسب دقت موردنیاز خود را مشخص کند. اگر دقت اندازه گیری 
را باال ببریم زمان و هزینٔه اندازه گیری نیز زیاد خواهد شد و اگر دقت اندازه گیری را کم کند از ارزش اندازه گیری کاسته خواهد شد. 

ــ وقتی با مقدار تقریبی سر و کار داریم اعداد 2/4 با 2/40 یا 0/02 با 0/0200 فرق دارد. 
ــ وقتی می گوییم با تقریب کمتر از 10 بدین معناست که این عدد با مقدار واقعی کمتراز 10 واحد اختالف دارد. 

ورود به مطلب
در ابتدای کالس با یک متر وارد شوید و از دانش آموزان بخواهید به کمک متر قد خود را اندازه گیری کنند. 

         هدف اصلی این قسمت، آشنا کردن دانش آموزان با این نکته است که در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق مقدار پدیده ها 

نیست. پس از بیان مثال های کتاب و بحث دربارٔه آنها، از دانش آموزان بخواهید مثال های دیگری از زندگی روزمرٔه خود در این باره 
بیان کنند. سعی کنید در هر یک از مثال ها مشخص کنید تا چه دقتی الزم است که پدیده مورد بررسی قرار گیرد و از دانش آموزان 
بخواهید این موضوع را توضیح دهند. آنان باید به این مطلب پی ببرند که اگر دقت اندازه گیری را باال ببرند زمان و هزینٔه اندازه گیری 
نیز زیاد خواهد شد. وقتی با مقدار تقریبی سر و کار داریم 2/4 با 2/40 یا 0/02 با 0/0200 فرق دارد. وقتی می گوییم با تقریب کمتر 

از 10 بدین معناست که این عدد با مقدار واقعی کمتراز 10 واحد اختالف دارد. 

هر کدام از ابزارهای اندازه گیری تا حدودی می توانند عددهای دقیق را بیان کنند. برای مثال، دقت خط کشی که فقط واحد های 
سانتی متر را دارد 1 سانتی متر است ؛ یعنی این خط کش کمتر از یک سانتی متر را مشخص نمی کند. برای اندازه گیری دقیق تر طول، 
با توجه به واحد می توانیم آن را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنیم. به طور مثال 1 سانتی متر برابر10 میلی متر است پس هر سانتی متر 

را می توانیم به 10 تا میلی متر تقسیم کنیم. 

توصیه های آموزشی
ــ برای آموزش تقریب زدن می توان از مفهوم تخمین زدن که دانش آموزان با آن آشنا هستند، بهره برد. 

ــ برای محاسبٔه حاصل ضرب تقریبی دو عدد، می تواند اعداد را تقریب بزند. 
ــ در بررسی نمونه های تمرین های کتاب می توانید در مورد علت انتخاب و دقت اندازه گیری بحث مختصری در کالس طرح کنید. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

ــ دانش آموزان با مقایسٔه انواع خط کش ها و بررسی واحدهای آن به این مطلب پی خواهند برد که: واحد خط کش، سانتی متر 
است، دقت خط کشی که فقط واحد های سانتی متر را دارد 1 سانتی متر است ؛ یعنی این خط کش کمتر از یک سانتی متر را مشخص 
نمی کند. اما اگر هر واحد سانتی متر آن آن به 10 قسمت )میلی متر( یک میلی متری تقسیم شده است، دقت خط کشی که میلی متر دارد 

1 میلی متر است؛ یعنی این خط کش کمتر از یک میلی متر را مشخص نمی کند. 
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در روش قطع کردن، به جای رقم هایی که برای ما در تقریب زدن ارزش زیادی ندارند صفر می گذاریم. 
می توانید کالس را با یک بازی به نحو زیر آغاز کنید. 7 نفر دور هم بایستند. یکی بازی را شروع کند. عددی بزرگتر از 1000 
را بگوید. نفر بعدی با حذف خورده های کوچکتر از 1000 عدد را تکرار کند و یک عدد جدید بگوید و بازی ادامه یابد. هر نفر که 

اشتباه کرد از دور بازی خارج می شود. 
توجه داشته باشید که اگر بتوانید جملٔه مثالً )با تقریب کمتر از 10( را در کالس به بحث بگذارید و روشن کنید. بسیاری از 
بیان کند، بدین  با تقریب کمتر از 10 عددی را  نیز روشن خواهد شد. اگر دانش آموزان درک کنند که وقتی  نکته های بعدی درس 
معناست که این عدد با عدد واقعی کمتر از 10 واحد تفاوت دارد و در عدد تقریبی رقم های کمتر از 10 بیان نمی شود. بعد از این بحث 

از دانش آموزان بخواهید به سؤاالت این درس پاسخ دهند. 

توصیه های آموزشی 
بعد از حل  بنابراین  به روش قطع کردن است.  برای تقریب زدن عددها  پیدا کردن دستورالعملی مناسب  ـ   هدف این قسمت  ـ

دانش آموزان، از آنها بخواهید جواب به دست آمده را تفسیر کنند. 
 موارد زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود. 

1ــ برای اندازه گیری با توجه به موضوع و اهمیت آن از تقریب های مختلفی استفاده می کنیم. 
2ــ در بیان تقریب حتماً واحد را مشخص کنید. )به طور مثال: کیلوگرم یا گرم( 
3ــ با استفاده از عبارت » با تقریب کمتر از ...« تقریب مورد نظر را بیان کنید. 

4ــ به جای ……… معموالً عددهای 10، 100، 1000 و یا 0/1، 0/01، 0/001 را می نویسیم. 
5  ــ برای مثال وقتی می گوییم با تقریب کمتر از 10 یعنی رقم های کمتر از دهگان ارزش زیادی ندارند و نیاز به بیان آنها نیست. 

به این ترتیب رقم های یکان، دهم، صدم، هزارم و … حذف و به جای آنها صفر قرار می دهیم. 
6ــ به این روش تقریب زدن )همانند مراحل باال( روش قطع کردن می گوییم. یعنی به جای رقم هایی که برای ما در تقریب زدن 

ارزش زیادی ندارند صفر می گذاریم. 

این فعالیت از سه مرحله تشکیل می شود که به شرح زیر می باشد: 
مرحلۀ اول: 

1ــ پاره خطی را به عنوان واحد انتخاب کنید. مثالً پاره خطی به طول 4 سانتی متر را به عنوان واحد انتخاب کنید. )دست ورز(

تقریب زدن به روش قطع کردن

فّعالّیت
فعالیت  زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود

)هر کسر را می توان به صورت یک تقسیم نوشت(
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2ــ دانش آموزان را گروه بندی کنید. 
3ــ  هر گروه دو نوار کاغذی هم اندازه به طول 3 واحد )مثالً 12 = 4 × 3( تهیه کنند. 

3 را روی نوار اول نمایش دهیم. 

4
4ــ می خواهیم مقدار 

5  ــ پاره خط واحد را روی نوار شمارٔه 1 قرار دهید و اندازهٔ یک واحد را مشخص کنید. 
6ــ واحد را به چهار قسمت مساوی )برابرمخرج کسر( تقسیم کنید. 

3 را نشان دهید. 

4
3 یعنی 3 قسمت از 4 قسمت یک واحد جلو بروید و کسر 

4
7ــ به اندازٔه 

8  ــ می خواهیم مقدار 4 ÷ 3 را روی نوار دوم نشان دهیم. 
9ــ اندازٔه نوار به مقدار 3 واحد است. برای راحتی کار به جای این که 3 واحد را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید می توانید 
ابتدا 3 واحد را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید، سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید تا 3 واحد به 4 قسمت مساوی 

تقسیم شود.
10ــ با توجه به مورد شماره 9، 3 واحد را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. 

 11ــ سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم تا 3 واحد به 4 قسمت مساوی تقسیم شود.
 12ــ اولین قسمت روی نوار نمایش تقسیم 4÷ 3 است. 

 13ــ حاال گروه ها دو نوار کاغذی را با یکدیگر مقایسه کنند. 
3 )اندازهٔ طول مشخص شده در نوار 1( با مقدار 4÷3 )اندازهٔ طول مشخص شده در نوار 2( برابر است. 

4
 14ــ مقدار 

3

4
15ــ بنابراین این دو مقدار با هم برابر هستند، یعنی 4 ÷ 3 =

16ــ به کمک شکل و محور اعداد مراحل باال را انجام دهند و نتیجه رابیان کنند. )تصویری(
ارتباط کالمی  در دانش آموزان  افزایش قدرت  باعث  باال را توضیح دهند. )کالمی ( توضیح دادن  انجام مراحل  نحؤه  17ــ 

می شود و توانایی استدالل آنها را باال می برد. 
هر دانش آموز باید فعالیت های دست ورز، تصویری و کالمی را انجام دهد تا به سطح مورد نظر برسد. 

مرحلۀ دوم:
1ــ محور اعداد را رسم کنید. هر واحد محور را برابر واحد فعالیت 1 قرارداد کنید. 

2ــ روی محور 3 واحد را مشخص کنید. 
3ــ برای راحتی کار به جای این که 3 واحد را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید می توانید ابتدا 3 واحد را به دو قسمت مساوی 

تقسیم کنید، سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید تا 3 واحد به 4 قسمت مساوی تقسیم شود.
6 است.

4
4ــ با توجه به مورد شماره 3، 3 واحد را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید، نقطٔه وسط این 3 واحد 

5  ــ  سپس هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم تا 3 واحد به 4 قسمت مساوی تقسیم شود.
3 قرار دارد. 

4
6ــ اولین قسمت روی نقطٔه 

مرحلۀ سوم: 
1ــ درهر دو فعالیت )فعالیت 1 و 2( واحد را یکسان انتخاب کردیم. 

3 را روی محور اعداد نشان دادیم. 

4
2ــ در فعالیت 1 مقدار کسر 

3ــ در فعالیت 2 مقدار تقسیم )4 ÷ 3( را روی محور اعداد نشان دادیم. 



74

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

3 و 4÷ 3(، روی یک نقطه از محور اعداد قرار دارند. 

4
4ــ با مقایسه و انطباق دو محور متوجه می شوید که هردو مقدار )

3

4
5  ــ بنابراین این دو مقدار با هم برابر هستند، یعنی 4 ÷ 3 =

6ــ نتیجه می گیریم که: هر کسر را می توان به صورت یک تقسیم نوشت. 
7ــ حاال عملیات تقسیم را انجام می دهیم. 

8  ــ با تقسیم صورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری نشان داد. 
9ــ با پیشروی در تقسیم می توانیم حاصل تقسیم را دقیق تر بیان کنیم. 

10ــ وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار ادامه دهید، یعنی حاصل تقسیم را با تقریب کمتر از 0/1 نشان دهید. 
11ــ وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم، سه رقم یا … اعشار ادامه دهید، یعنی حاصل تقسیم رابا تقریب کمتر از 0/1، 0/01 

یا… نشان دهید. 
12ــ بنابراین نتیجه می گیریم که با پیشروی در تقسیم می توان حاصل تقسیم را تا مقدار موردنظر تقریب )تعداد اعشار در خارج 

قسمت( محاسبه کرد و به صورت عدد اعشاری نوشت. 
 13ــ با توجه به مورد 6 و 12 نتیجه می گیریم که: هر کسر را می توان به صورت یک تقسیم و هر تقسیم را می توان به صورت 

یک عدد اعشاری نوشت بنابراین هر کسر را می توان به صورت یک عدد اعشاری نوشت. 

توصیه های آموزشی 
ــ می دانیم که هر کسر را می توان به صورت یک تقسیم نوشت بنابراین عملیات تقسیم را انجام دهید. 

ــ با تقسیم صورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری نشان داد. 
ــ با پیشروی در تقسیم می توانیم حاصل تقسیم را دقیق تر بیان کنیم. 

ــ  وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار ادامه دهید، یعنی حاصل تقسیم را با تقریب کمتر از 0/1 نشان دهید.
ــ  وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم، سه رقم یا. ..اعشار ادامه دهید، یعنی حاصل تقسیم رابا تقریب کمتر از 0/01، 0/001 

یا … نشان دهید. 
ــ بنابراین نتیجه می گیریم که با پیشروی در تقسیم می توان حاصل تقسیم را تا مقدار مورد نظر تقریب )تعداد اعشار در خارج 

قسمت( محاسبه کرد و به صورت عدد اعشاری نوشت. 
 

توصیه های آموزشی 
ــ توصیه می شود از دانش آموزان بخواهید که به کمک ابزار ماشین حساب حاصل تقسیم را به دست آورند. 

ــ در تمرین های این درس بحث مقدار تقریبی عدد پی مطرح شده است که بیان این مطلب برای دانش آموزان جالب خواهد بود 
که در حقیقت هیچ کسری را نمی توان یافت که کامالً برابر عدد پی باشد. 

ــ یکی از اشتباهات رایج دانش آموزان این است که بعد ازحذف رقم های کمتر از مقدار تقریب به جای آن صفر نمی گذارند. در 
صورت دیدن چنین اشتباهی در کالس آن را برای همٔه دانش آموزان توضیح دهید. 
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ــ لزوم تقریب زدن و تقریب مناسب را در شرایط و موقعیت های مختلف درک 

کنند و تشخیص بدهد. 

ــ با استفاده از عبارت » با تقریب کمتر از…« تقریب مورد نظر را بیان کند. 

ــ با استفاده از روش گرد کردن مقدار تقریبی اعداد را پیدا کند. 

ــ تفاوت تقریب زدن به روش قطع کردن و گرد کردن را بیان کند. 

انتخاب دقت تقریب مهارت پیدا می کنند به طوری که، نتیجۀ عمل، همان  در این درس دانش آموزان در 

می دهند.  اجنام  درستی  به  را  کردن  گرد  روش  به  اعداد  زدن  تقریب  آنان  دارد.  الزم  که  باشد  داشته  را  دقتی 

روش گرد کردن را روی جدول ارزش مکانی و محور اعداد توضیح می دهند و می آموزند که در تقریب به روش 

گرد کردن، گاهی به جای حذف مقدار کمتر از تقریب بهتر است مقداری را به آن اضافه کنند تا جواب نزدیک تر و 

با خطای کمتری به دست آید.

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم

درس دوم

تقریب زدن ـ گرد کردن
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ورود به مطلب
 از دانش آموزان بخواهید عددهای 39999،29999، 49999 و… را با تقریب کمتر از 10000 قطع کنند سپس نظر آنها را 
در مورد جواب هایی که به دست آورده اند بپرسید و این موضوع را به بحث بگذارید. ممکن است در این بحث روش گرد کردن توسط 
دانش آموزان مطرح شود که شروع خوبی برای درس خواهد بود. پس از بحث و بررسی روش گرد کردن را یک بار توضیح دهید. 
محدودٔه تقریب را مشخص کنید و از آنها بخواهید مشخص کنند که به کدام عدد نزدیک تر است و آن را به عنوان جواب معرفی کنید. 
در تقریب به روش گرد کردن اگر نخستین عدد ازعددهایی که حذف می کنیم، بیشتر از 5 باشد، باید به آخرین رقمی که حذف 
نکرده ایم، یک واحد اضافه کنیم. در تقریب به روش گرد کردن اگر نخستین رقم از رقم های حذف شده کمتر از 5 باشد، رقم های 
باقی مانده را دست نمی زنیم. اگر بخواهیم با حذف رقم 5 )وقتی بعد از آن رقم دیگری وجود ندارد( عددی را گرد کنیم، می توانیم رقم 
5 را بدون تغییر در رقم قبلی حذف کرد و می توان، بعد از حذف آن، به رقم قبلی یک واحد اضافه کرد. برای اینکه در استفاده از 
عددهای تقریبی خطای کمتری کنیم، از روش گرد کردن استفاده می کنیم. در این روش )گرد کردن( با توجه به تقریب مورد نظر عدد 

تقریبی را انتخاب می کنیم که به مقدار واقعی نزدیک تر باشد.
 

توصیه های آموزشی 
ــ برای مفهوم سازی و افزایش مهارت در دانش آموزان از آنها خواسته شود عدد را قبل و بعد از تقریب روی محور اعداد 

نشان دهند و محل عددها را قبل و بعد از تقریب با هم مقایسه کنند. 
ــ یکی از نکته های جالب تمرین های این درس تقویت مهارت جدول خوانی و تشکیل جدول است بنابراین سعی کنید خود 

دانش آموزان نحؤه جدول خوانی و تشکیل جدول را کشف کنند. 
ــ برای افزایش مهارت تقریب زدن و مقایسٔه روش های قطع کردن و گرد کردن پیشنهاد می شود که عددهای تقریبی را روی محور 
اعداد نشان دهند تا بهتر بتوانند فاصلٔه آنها را با مقدار واقعی بهتر درک کنند و تفاوت بین روش گرد کردن و قطع کردن را درک کنند. 
ــ در تمرین های صفحٔه 66 از دانش آموزان خواسته شده است که مشخص کنند مقدار واقعی، عدد تقریبی بین چه عددهایی 

است. برای درک بهتر و پاسخ گویی صحیح تر پیشنهاد می شود از محور اعداد استفاده شود. 

می توانید به کمک سیم وتوپ وسیله ای همانند شکل کتاب درست کنید تا دانش آموزان با قرار دادن توپ در قسمت های مناسب 
و حرکت توپ ها به سمت عددها به درک بهتری از مفهوم گرد کردن برسند. )دست ورز(

به درک  به سمت عددها،  توپ ها  و همچنین حرکت  توپ ها  گرفتن  قرار  به محل  توجه  و  تصویر  از  استفاده  با  دانش آموزان 
تصویری مفهوم گرد کردن برسند. )تصویری(

برسند.  به مفهوم گرد کردن  به سمت عددها  با توضیح دادن دربارٔه محل قرار گرفتن توپ ها و حرکت توپ ها  دانش آموزان 
)کالمی(

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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موارد زیر جهت افزایش مهارت تقریب زدن به روش گرد کردن در دانش آموزان توصیه می شود. 
1ــ در روش گرد کردن باید به مقادیری که از تقریب موردنظر کمترند، توجه کنیم. 

2ــ با توجه به مقدار تقریب باید مشخص کنیم که عدد مورد نظر بین کدام دو عدد قرار دارد. 
3ــ در جدول ارزش مکانی، وقتی مقدار تقریب کمتر از 10 مورد نظر است، یعنی از رقم های یکان، دهم، صدم و … صرف نظر 

می شود. 
4ــ با توجه به تقریب مورد نظر عدد تقریبی را انتخاب می کنیم که به مقدار واقعی نزدیکتر باشد یعنی مقدار خطای )اختالف با 

عدد واقعی( آن کمتر باشد. 
5  ــ در تقریب به روش گرد کردن اگر نخستین عدد ازعددهایی که حذف می کنیم، بیشتر از 5 باشد، باید به آخرین رقمی که حذف 

نکرده ایم، یک واحد اضافه کنیم. 
6  ــ در تقریب به روش گرد کردن اگر نخستین رقم از رقم های حذف شده کمتر از 5 باشد، رقم های باقی مانده را دست نمی زنیم. 
7ــ اگر بخواهیم با حذف رقم 5 )وقتی بعد از آن رقم دیگری وجود ندارد( عددی را گرد کنیم، می توانیم رقم 5 را بدون تغییر 

در رقم قبلی حذف کرد و می توان، بعد از حذف آن، به رقم قبلی یک واحد اضافه کرد. 
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نگاه کلی

اهداف

حل مسئله:

راهبرد حل مسئله ساده تر

ــ آشنایی دانش آموزان با راهبرد حل مسئلٔه ساده تر. 
ــ درک کاربرد راهبرد حل مسئلٔه ساده تر و توانایی به کارگیری آن در حل 

مسئله. 

توصیه های آموزشی
ــ  در حل بعضی از مسئله های ریاضی، راهبرد حل مسئلٔه ساده تر می تواند حل مسئله را راحت تر کند. 

ــ  معلم بایستی راهبرد حل مسئلٔه ساده تر را همراه با حل مسئله به كمک دانش آموزان توضیح دهد. سپس با حل مسائل متنوع 
و با استفاده از این راهبرد، دانش آموزان توانایی به كارگیری از آن را در حل مسائل می آموزند.

ــ برای حل مسئله با راهبرد حل مسئلٔه ساده تر بهتر است مراحل فهمیدن مسئله ــ انتخاب راهبرد ــ حل مسئله ــ بازگشت به 
عقب را طی کنید. 

مراحل زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود. 
1 متر تولید می شود. این کارخانه هر روز 248 لوله تولید می کند. در هر روز 

5
4

 سؤال: در یک کارخانه لوله هایی به طول 
چند متر لوله تولید می شود؟ 

مراحل پاسخ پیشنهادی 
فهمیدن مسئله: 

1ــ داده های مسئله کدام اند؟ 

 استفاده از عددهای صحیح به جای عددهای گویا )کسری ــ اعشاری( باعث ساده تر شدن مسئله و درک بهتر 

آن می شود. حل مسئله در تعداد حالت های کمتر باعث سریع تر پیدا کردن الگوی مناسب حل مسئله و ارتباط آن 

به مسئلۀ اصلی می گردد. بعضی از مسئله ها به نظر می رسد، ظاهری دشوار و پیچیده دارند اما اگر مسئله را ساده 

کنیم و یا در حالت خاص یا ساده شده به بررسی آن بپردازمی، راه حل مسئله آشکار می شود. یکی از روش های 

ساده کردن مسئله استفاده از عددهای صحیح یا تقریبی به جای کسری و اعشاری است. گاهی اوقات حل مسئله 

در حالت کلی یا با اعداد بزرگ و غیر معقول، ناممکن به نظر می رسد، در این صورت بهتر است مسئله در تعداد 

حالت های کمتر حل شود و با یک الگو یابی این مسئله ساده شده را به مسئلۀ اصلی مرتبط کرد.



1 متر تولید می شود. این کارخانه هر روز 248 لوله تولید می کند. 
5

4
در یک کارخانه لوله هایی به طول 

2ــ مسئله چه چیزی را از شما خواسته است؟ 
 در هر روز چند متر لوله تولید می شود؟ 

3ــ مسئله را خالصه کنید. 
1 متر؛ تولید هر روز کارخانه = 248 لوله؛ مقدارتولید روزانٔه لوله به متر =؟ 

5
4

 طول لوله ها = 
انتخاب راهبرد: برای این که مسئله را راحت تر درک کنیم و راه حل آن را بیابیم، آن را با عددهای دیگر ساده می کنیم.

پاسخ پیشنهادی: در یک کارخانه لوله هایی به طول 5 متر تولید می شود. این کارخانه هر روز 200 لوله تولید می کند. در هر 
روز چند متر لوله تولید می شود؟ 

 حل مسئله: مسئلٔه ساده شدٔه باال به صورت زیر حل می شود. 
پاسخ پیشنهادی: 

متر 1000 = 5 × 200  مقدار تولید لوله در یک روز  
حاال مسئلٔه اصلی را حل کنید. 

پاسخ پیشنهادی: 

× = × = =
1 21 5208

248 5 248 1302
4 4 4

مقدار تولید لوله در یک روز 1302 متر است. متر 
باز گشت به عقب: عملیات ضرب عدد مخلوط را کنترل کنید. 

مراحل زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود. 
سؤال: اگر علی درست وسط یک صف ایستاده و از اول صف نفر 247 باشد، تعداد نفرات این صف چند نفر است؟ 

مراحل پاسخ پیشنهادی: 
فهمیدن مسئله: بین علی و تعداد نفرات ایستاده در صف چه رابطه ای وجود دارد؟ 

پاسخ پیشنهادی: علی وسط صف ایستاده است؛ پس تعداد افرادی که قبل از علی در صف ایستاده اند با تعداد افرادی که بعد 
از علی در صف ایستاده اند، برابر است. 

انتخاب راهبرد: نوشتن تمام افراد تا 247 نفر کمی طوالنی است. برای این که رابطٔه بین علی و تعداد نفرات ایستاده در صف 
را متوجه شویم، تعداد آنها را کمتر می کنیم. 

مسئلۀ ساده تر: اگر علی درست وسط یک صف ایستاده و از اول صف نفر 5 باشد، تعداد نفرات این صف چند نفر است؟ 

 حل مسئله: تعداد نفرات این صف را به دست آورید. در راه حل این تمرین چه الگویی وجود دارد؟ 

تعداد نفرات صف

چهار نفر بعد علی ایستاده اند

علی

چهار نفر قبل علی ایستاده اند
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روش اول پیشنهادی: 
 نفر    9 = 1 + )4 × 2( = 1 + 4 + 4

پاسخ پیشنهادی: 
روش اول: تعداد نفراتی که قبل از علی در صف ایستاده اند برابر 4 نفر )4=1-5( است. تعداد نفراتی که بعد از علی در صف 
ایستاده اند نیز برابر 4 نفراست. پس ابتدا تعداد نفراتی را که در صف، قبل و بعد از علی ایستاده اند را محاسبه می کنیم، سپس حاصل 

را با 1 )علی( جمع می کنیم. 
 روش دوم: علی از ابتدای صف نفر پنجم است. علی از انتهای صف نیز نفر پنجم است. اگر این دو مقدار را با هم جمع 

کنیم، علی دو بار محاسبه می شود، بنابراین باید از حاصل 1 )علی( کم  کنیم. 

همین الگو را برای مسئلٔه اصلی به کار ببرید. تعداد نفرات این صف را به دست آورید. 
نفر    493 =1 + )246 × 2( = 1 + 246 + 246   روش اول: 
نفر       493 =1-)247 × 2( = 1 - 247 + 247   روش دوم: 

 باز گشت به عقب: آیا می توان الگوی محاسبٔه تعداد نفرات این صف را برای تعداد نفرات بیشتر به کار برد؟
 پاسخ پیشنهادی: بله، در صورتی که تعداد نفرات ایستاده در صف فرد باشد. 

روش دوم پیشنهادی: 
 نفر    9 = 1- )5 × 2( = 1- 5 + 5

علی

علی

علی

چهار نفر قبل علی ایستاده اندچهار نفر بعد علی ایستاده اند

علی نفر پنجم از انتهای صف است.
علی نفر پنجم از ابتدای صف است.

علی
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ــ منایش تقریبی عددهای کسری روی محور اعداد 

ــ اجنام محاسبات تقریبی )به دو روش(

ــ محاسبۀ خطای تقریب در محاسبات ریاضی 

اجنام  وسپس  زدن  )تقریب  روش  دو  به  تقریبی  محاسبات  اجنام  مقایسۀ  دانش آموزان  درس  این  در   

تقریبی  محاسبات  در  تقریب  مقدارخطای  درک  به  می آموزند  را  زدن(  تقریب  سپس  و  عملیات  اجنام  یا  عملیات 

جمع کسرها پی می برند و پس ازمشاهده ودرک مقدارخطای تقریب در محاسبات تقریبی به کمک شکل )طولی ــ 

مساحتی( آن مقدار را محاسبه می کنند. 

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم

درس سوم
نمایش عددهای تقریبی

 روی محور
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ورود به مطلب  
از دانش آموزان بخواهید محورهای عددها را با واحدهای 1 و 10 و 100 و 0/1 رسم کنند. سپس برای هر محور عددهایی 
متناسب با آنها را به دانش آموزان معرفی کنید و از آنها بخواهید محلی مناسب برای هر کدام از عددهای پیشنهادی شما روی محور 

خود مشخص کنند. سپس نزدیکترین نقطٔه مشخص شده روی محور به عدد مورد نظر را اعالم نمایند. 

برای نمایش کسر کوچکتر از واحد روی محور اعداد ابتدا باید کسر را به عدد اعشاری )به کمک تقسیم صورت برمخرج کسر( 
تبدیل کرد و پس ازتقسیم صورت بر مخرج کسر مقدار عدد تقریبی با تقریب کمتر از 0/1 و به روش قطع کردن رامحاسبه کنند.

توصیه های آموزشی 
ــ در هنگام محاسبٔه مقدار تقریبی کسرها استفاده از ماشین حساب مفید است؛ چون هدف تقویت مهارت تقسیم کردن نیست 

بلکه هدف اصلی تعیین مقدار تقریبی عدد به دست آمده از تقسیم است. 
ــ محاسبٔه تقریبی می تواند تصور خوبی از حدود پاسخ عملیات ریاضی را مشخص کند. 

ــ چون در صورت تمرین عنوان شده است که حاصل تقسیم را تا یک رقم اعشار محاسبه کنید پس مقدار تقریب کمتر از 0/1 
است. برای درک این مطلب توصیه می شود تمرین های متنوع انجام شود. 

ــ چون در تمرین عنوان شده است که حاصل تقسیم را تا یک رقم اعشار محاسبه کنید بنابراین پس از قرار گرفتن یک رقم 
اعشار در خارج قسمت نیازی به ادامٔه تقسیم نیست. برای درک این مطلب از دانش آموزان می خواهیم تقسیم را انجام دهند و در 

مورد علت این موضوع بحث و تبادل نظر کنند 
موارد زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود. 

برای نشان دادن عدد مخلوط تقریبی روی محور اعداد پیشنهاد می شود مراحل زیر را انجام دهید : 
1ــ عدد مخلوط را به صورت عدد اعشاری بنویسد. )با تقسیم صورت بر مخرج کسر( 

2ــ عدد اعشاری رابا تقریب موردنظر به صورت عدد اعشاری تقریبی بنویسد. 
3ــ عدد اعشاری تقریبی را به صورت کسر اعشاری تقریبی بنویسد.
4ــ کسر تقریبی اعشاری را به صورت عدد مخلوط تقریبی بنویسد.

5  ــ محور را به توجه به واحد تقسیم بندی کرده و عدد را روی محور اعداد نشان دهند. 

مفهوم سازی مقدارخطای تقریب در محاسبات تقریبی جمع عددها وجمع کسرها
طول کل پاره خط را محاسبه کردیم، سپس با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن اندازٔه طول کل پاره خط را تقریب زدیم 
که برابر 20 سانتی متر شد. اندازٔه طول هر پاره خط )قرمز ــ آبی( را با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن تقریب زدیم که این کار 
باعث شد طول هر پاره خط با مقدار واقعی کمی اختالف داشته باشد. پس از تقریب طول هر پاره خط را به صورت عدد کسری نمایش 
دادیم. وقتی اندازٔه دو پاره خط را پس از تقریب زدن، با هم جمع کردیم مقدار خطای تقریب هر دو باهم جمع شد و عدد حاصل کمی از 
اندازٔه واقعی کمتر شد. بنابراین یک باراندازٔه طول پاره خط قرمز و بار دیگر اندازٔه طول پاره خط آبی را تقریب زده ایم پس زمانی که این 
دو پاره خط را با هم جمع می کنیم فاصلٔه آنها تا اندازٔه واقعی به علت تأثیر مقدار خطای تقریب هر دو در محاسبه کمی بیشتر می شود. 
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عدد 4/25 را با تقریب کمتر از 1 و به روش گر د کردن برابر 4 است. مقدار خطای تقریب برابر 0/25 است. )این مقدار با توجه 
به میزان تقریب کم ارزش است( این عدد باید در 4 ضرب شود زیرا می خواهیم بدانیم 4 سطح چهار تایی برابر چند می شود. )16 تا( 
چون عدد تقریبی 4، در 4 ضرب شده است بنابراین مقدار خطای تقریب نیز چهار برابر می شود. )این مقدارخطای تقریبی )1 واحد( 
با توجه به میزان تقریب ارزش دارد.( پس اگر قبل از محاسبٔه عملیات ضرب مقداری را تقریب بزنیم و سپس حاصل را به دست آوریم 
مقدار  خطای تقریب در محاسبات با هم جمع شده و حاصل تقریبی از عدد واقعی اختالف پیدا می کند. با توجه به شکل و موارد باال، 

حذف 0/25 باعث می شود حاصل چهار برابر شدن تقریبی به اندازٔه 1 واحد از مقدار واقعی کمتر شود. 

توصیه های آموزشی 
ـ    استفاده از عددهای تقریبی می تواند تصور خوبی از پاسخ های عملیات مختلف بدهد. بنابراین توصیه می شود مراحل زیر را   ـ
انجام دهید تا دانش آموزان به درک اختالف حاصل عبارت تقریبی با مقدار واقعی پی ببرند. از دانش آموزان بخواهید ابتدا مقدار تقریب 
را مشخص کنند وهر عدد را با توجه به مقدار تقریب انتخابی تقریب بزنید و حاصل تقریبی عبارت ریاضی را با مقدار تقریب انتخابی 
محاسبه کنید. سپس پاسخ عبارت های ریاضی را با عددهای واقعی و بدون تقریب زدن، محاسبه کنید. پاسخ عبارت ها، با عددهای 
بدون تقریب )واقعی( را با پاسخ عبارت ها با عددهای تقریبی مقایسه کنید. در صورتی که جواب عملیات شما با عددهای بدون تقریب 
)واقعی( با پاسخ عددهای تقریبی به دست آمده فاصلٔه زیادی دارد بهتر است دوباره راه حل خود را بررسی کنید. دلیل این اختالف و 

اشکال خود را پیدا کنید. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

جهت مفهوم سازی مقدار خطای تقریب در محاسبات تقریبی جمع عددها و جمع کسرها می توان از فعالیت زیر استفاده کرد. 
1ــ طنابی به اندازهٔ طول کل پاره خط )20/5سانتی متر( تهیه کنید. )دست ورز(

2ــ طنابی به اندازهٔ طول کل پاره خط پس از تقریب )20 سانتی متر( تهیه کنید. )با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن(
3ــ با کنار هم قرار دادن طناب ها، اندازهٔ طول واقعی کل پاره خط را با اندازهٔ تقریبی آن مقایسه کنید. 

4ــ دو طناب به اندازهٔ طول واقعی پاره خط قرمز و آبی )7/8 و 12/7 سانتی متر( تهیه کنید. 
5  ــ دو طناب به اندازٔه طول تقریبی )با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن( پاره خط قرمز و آبی )7 و 12 سانتی متر( تهیه کنید. 

6ــ با کنار هم قرار دادن طناب ها، اندازٔه طول واقعی دو طناب قرمز و آبی را با اندازهٔ تقریبی آنها مقایسه کنید. 
7ــ با کنار هم قرار دادن طناب ها، اندازٔه طول واقعی پاره خط را با مجموع دو طناب قرمز و آبی با اندازٔه تقریبی مقایسه کنید و 

مقدارخطای تقریب را مشخص کنید. 
8  ــ به کمک شکل و انجام مراحل باال مقدار خطای تقریب را مشخص کنید. )تصویری(

9ــ مراحل فعالیت باال را توضیح دهید تا قدرت ارتباط کالمی  و توانایی استدالل شما باال رود و به مفهوم موردنظر برسید. 
)کالمی (



84

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر
ــ درک بیشتر تقریب و کاربرد آن در محاسبات 

ــ مقایسۀ روش های قطع کردن و گرد کردن و میزان خطای تقریب 

ــ درک ترتیب و اولویت اجنام محاسبات 

در این درس دانش آموزان استفادۀ به جا از روش های مختلف تقریب زدن را می آموزند و اجنام محاسبات 

ریاضی را با توجه به ترتیب و اولویت عملیات ریاضی محاسبه می کنند.

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم

درس چهارم
محاسبۀ تقریبی و ترتیب

 انجام عملیات
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ورود به مطلب
  دانش آموزان با مفهوم تخمین زدن وتقریب زدن به دو روش گرد کردن و قطع کردن آشنا هستند. با محاسبات تقریبی با مقدار 

مشخص تقریب )مثالً کمتر از 1، 10 و……………( آشنا هستند. برای محاسبٔه حاصل ضرب یا جمع تقریبی دو عدد، می توانند هر 
عدد یا حاصل را تقریب بزنند. محاسبٔه عملیات به روش گرد کردن دقیق تر از محاسبٔه عملیات به روش قطع کردن است. حاصل تقریب 
به روش گرد کردن به مقدار واقعی نزدیکتر است. روش گرد کردن خطای محاسبات را کاهش می دهد. برای این که مقدار خطای تقریب 
در محاسبات به روش قطع کردن کمتر شود، بهتر است مقدار تقریب را دقیق تر انتخاب کنیم. انجام عملیات با تقریب کمتر از 0/01 از 

تقریب کمتر از 0/1به روش گرد کردن یا قطع کردن دقیق تر است. 

توصیه های آموزشی
ــ    در انجام محاسبات تقریبی باید مراقب بود کـه مقدار خطاهـای عـددهای تقریبی روی هم جمع نشود و فاصلٔه عدد حاصل   

از مقدار واقعی اش بیش از حد زیاد نشود. 

فّعالّیت
فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان و محاسبه های تقریبی به

 روش گرد کردن و قطع کردن توصیه می شود

روش های پیشنهادی فعالیت جمع یا تفریق عددهای تقریبی:
1ــ در روش اول هر عدد را با تقریب کمتر از 1 و به روش گرد کردن تقریب می زنیم. بنابراین مقدار هر عدد تقریبی با مقدار 

واقعی کمی اختالف دارد که این مقدار را خطای تقریب می نامیم. 
2ــ در روش اول عددهای تقریبی را با هم جمع می کنیم بنابراین چون این سه عدد یک بار تقریب خورده اند بنابراین در جمع کردن 

این سه عدد، مقدار خطای تقریب آنها نیز با هم جمع شده و حاصل عبارت با مقدار واقعی اختالف پیدا می کنند. )1/31 = 27- 28/31(
3ــ بنابراین در روش اول مقدار تقریبی هر عدد را با تقریب کمتر از 1 و به روش گرد کردن محاسبه می کنیم سپس عددهای 

تقریبی را با هم جمع می کنیم که حاصل عبارت برابر 27 می شود. 
4ــ در روش دوم حاصل عبارت )28/31( را به دست می آوریم. سپس حاصل را با تقریب کمتر از 1 و به روش گرد کردن 

محاسبه می کنیم. 
5  ــ در روش دوم فقط یک بار )حاصل عبارت( تقریب می زنیم )28( پس فقط، یک بار خطای تقریب در محاسبٔه عبارت ما 

تأثیر دارد. 
6  ــ در روش دوم چون فقط یک بار تقریب زده می شود پس مقدار عبارت با مقدار واقعی کمتر اختالف دارد. 

)28/31-28 = 0/31( 
7ــ بنابراین پاسخ عبارت در روش اول و دوم با هم اختالف دارند. )به اندازٔه 1(

8   ــ برای اینکه مقدار این خطا و اختالف را کمتر کنیم باید مقدار تقریب را دقیق تر انتخاب کنیم. )0/1 یا 0/01 یا…(
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روش های پیشنهادی فعالیت ضرب عددهای تقریبی:
1ــ در روش اول عدد 3/26 را با تقریب کمتر از 0/1 و به روش گرد کردن محاسبه می کنیم که برابر 3/3 است.

2ــ این عدد باید در 8 ضرب شود زیرا می خواهیم بدانیم 8 برابر 3/3 چند می شود. )26/4(
3ــ بنابراین در روش اول مقدار تقریبی هر عدد را با تقریب کمتر از 0/1 و به روش گرد کردن محاسبه می کنیم سپس عددهای 

تقریبی را در 8 ضرب می کنیم که حاصل عبارت برابر 26/4 می شود. 
4ــ در روش اول عدد تقریبی را در 8 ضرب می کنیم. بنابراین در ضرب کردن این عدد، مقدار خطای تقریب آنها بیشتر می شود 

و حاصل عبارت با مقدار واقعی اختالف پیدا می کند. 
5ــ در روش دوم حاصل عبارت )26/08( را به دست می آوریم. سپس حاصل را با تقریب کمتر از 0/1 و به روش گرد کردن 

محاسبه می کنیم. 
6ــ در روش دوم فقط یک بار )حاصل عبارت( را تقریب می زنیم )26/1( پس فقط، یک بار خطای تقریب در محاسبٔه عبارت 

ما تأثیر دارد. 
7ــ در روش دوم چون فقط یک بار تقریب زده می شود پس مقدار عبارت با مقدار واقعی کمتر اختالف دارد. 

8  ــ پس اگر قبل از محاسبٔه عملیات ضرب مقداری را تقریب بزنیم و سپس حاصل را به دست آوریم مقدار خطای تقریب در 
محاسبات با هم جمع شده و حاصل تقریبی از عدد واقعی اختالف بیشتری پیدا می کند. 

9ــ بنابراین پاسخ عبارت در روش اول و دوم با هم اختالف دارند. )به اندازٔه 0/7(
ترتیب و اولویت انجام عملیات:  اگر یک عبارت پرانتز داشت از داخلی ترین پرانتز محاسبات را شروع می کنیم. اگر ترتیب 
انجام عملیات با پرانتز مشخص نشده بود ابتدا باید ضرب و تقسیم ها و سپس جمع و تفریق را انجام دهید. برای انجام عملیات ضرب 
یا تقسیم، از سمت چپ محاسبه کنید و اولویت انجام عملیات، با قرار گرفتن عالمتی است که در سمت چپ قرار دارد. مثالًً برای 
انجام عملیات )4× 3 ÷ 12( ابتداعملیات تقسیم و سپس ضرب را انجام می دهیم. برای انجام عملیات جمع یا تفریق، از سمت چپ 
محاسبه کنید و اولویت انجام عملیات، با قرار گرفتن عالمتی است که در سمت چپ قرار دارد . مثالً برای انجام عملیات )4+ 12-3( 

ابتداعملیات تفریق و سپس جمع را انجام می دهیم. 

توصیه های آموزشی 
ــ اولویت انجام عملیات با پرانتز است البته باید از داخلی ترین پرانتز محاسبات را شروع می کنیم. 

ــ توصیه می شود قبل ازانجام عملیات دانش آموزان با قرار دادن پرانتز بین عددها ترتیب عملیات را مشخص کنند. 

فّعالّیت
فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان و در محاسبه های 

ترتیب و اولویت اجنام عملیات  توصیه می شود

می خواهیم حاصل عبارت زیر را محاسبه کنیم. 
 راه حل اول       18 = 3 × )8-2(

8 - 2 × 3 =                                                                             
 راه حل دوم         2 = )3 × 2( - 8 
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همان طور که می بینید پاسخ عبارت 3 × 2- 8 به دو روش باال با یکدیگر متفاوت است بنابراین باید برای انجام عملیات ریاضی 
قراداد یکسانی را داشته باشیم تا حاصل عبارت های ریاضی یکسان شود. بنابراین، این چنین قرار داد می کنیم: اگر یک عبارت پرانتز 
داشت از داخلی ترین پرانتز محاسبات را شروع می کنیم. اگر ترتیب انجام عملیات با پرانتز مشخص نشده بود ابتدا باید ضرب و تقسیم ها 
و سپس جمع و تفریق را انجام دهید. برای انجام عملیات ضرب یا تقسیم، از سمت چپ محاسبه کنید و اولویت انجام عملیات، با 
قرار گرفتن عالمتی است که در سمت چپ قرار دارد. مثالً برای انجام عملیات )4× 3 ÷ 12( ابتداعملیات تقسیم و سپس ضرب را 
انجام می دهیم. برای انجام عملیات جمع یا تفریق، از سمت چپ محاسبه کنید و اولویت انجام عملیات، با قرار گرفتن عالمتی است 
که در سمت چپ قرار دارد. مثالًً برای انجام عملیات )4+ 3 -12( ابتداعملیات تفریق و سپس جمع را انجام می دهیم. بنابراین در 
انجام عملیات این تمرین راه حل دوم صحیح است زیرا اولویت انجام عملیات، اول با ضرب و سپس با تفریق است. 2 = )3 × 2( -8



فصل

نسبت ، تناسب و درصد5



آنچه دانش آموزان کالس ششم می دانند: 
1ــ با نسبت و تناسب در کالس پنجم آشنا شده اند. 

2ــ جدول نسبت و تناسب را به درستی می کشند و از آن در حل مسئله های ریاضی استفاده می کنند.
شرح کار در کالس 1 صفحۀ 82: بحث نسبت و تناسب در پایه پنجم به طور کامل مطرح شده، در پایه ششم یک بار دیگر 
این مبحث به صورت جدی یادآوری شده و به ترمیم و تعمیق آن می پردازد. همان طور که می بینید درس با یکی از نمونه های آشنا که در 
کالس پنجم آمده شروع شده یعنی همان مثال نسبت نیمکت به دانش آموز که در اینجا یادآوری شده تا دانش آموزان با به خاطر آوردن 
این درس در سال گذشته بتوانند به تعمیق آن بپردازند. همان طور کـه می بینید نسبت نیمکت به دانش آموز1 به 3 است پس 2نیمکت 
6 دانش آموز و 3 نیمکت 9 دانش آموز و همین طور الی آخر، اما جالب است بدانید بیان این نسبت ها می تواند به شکل های گوناگونی 
              1

3
باشد توجه کنید: نسبت 1به 3 یا 1 و 3 را در نوشتن فارسی نسبت ها استفاده می کنیم اما در بیان ریاضی می توان نوشت: 1:3 یا

اهداف درس اول

درس اول

جدول تناسب )صفحات 82 الی 85 (

ــ یافنت نسبت بنی اجزای مختلف یک مجموعه و بیان آن

ــ حل مسئله های مربوط به تناسب

ــ شناخت منادهای گوناگون نسبت و بیان آنها

ــ تبدیل نسبت های کسری به نسبت های صحیح

مهارت ها:  

ــ یافنت نسبت برخی اجزای یک مجموعه با در دست داشنت نسبت های دیگر

ــ تبدیل نسبت های کسری به نسبت های صحیح

ــ به کارگیری مفهوم کسر برای مقایسهٔ نسبت ها  

کار در کالس ١ صفحۀ 82

89
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1 را، یک سوم 

3
نکته کار در کالس 1 صفحۀ 82: توجه داشته باشید دانش آموزان نسبت را همانندکسر نخوانند، یعنی نسبت 

نخوانید.
دانش آموزان تا کنون نسبت بین دو چیز را محاسبه کرده اند اما در این کار در کالس با نسبت بین سه چیز نیز آشنا می شوند.

پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1 صفحۀ 82: همان طور که  در کار در کالس صفحه 81 می بینید بین شکل ها نسبت های 
زیر برقرار است: 

مثلث

                                                     
مثلث 

                                                       
   دوچرخه                                                   مربع 

                                

دایره
                                                                                                                                                                  

  2
2 1 1

3
3 4 2

4
 

             چرخ                                                 چوب کبریت                                                مربع                                                      دایره

                         

سؤال فعالیت 1 صفحۀ 83: نسبت پول حمید به مجید 3 به 4 و نسبت پول مجید به سعید 6 به 5 است. نسبت پول این سه 
نفر را پیدا کنید. 

با توجه به کسرها برای بیان نسبت ها چه کاری باید انجام دهید؟ 
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 83: همان طور که می بینید نسبت حمید یک بار با مجید و دفعٔه بعد با سعید محاسبه شده 
است پس اگر بتوانیم نسبت حمید را در هر دو نسبت یکی کنیم خواهیم توانست مانند کار در کالس صفحٔه 83 نسبت پول این سه نفر 

را پیدا کنیم.
بنابراین برای اینکه نسبت پول این سه نفر را نسبت به هم به دست بیاوریم باید به مجید که نسبتی مشترک بین  حمید و سعید است 

توجه کنیم.می دانیم که:                                                                                                     مجید                               حمید 
 
       

=
3

4                  
=

6

5
سعید                               مجید  

                                                                                                                             
سهم مجید در نسبت اول 4 تا و در نسبت دوم 6 تا است، کوچکترین عددی که هم بر4 و هم بر 6 بخش پذیر باشد، عدد  12 است  
بنابراین اگر بخواهیم سهم مجید را در هر دو نسبت یکی کنیم باید نسبت اول را در 3  و نسبت دوم را در 2 ضرب کنیم تا سهم مجید 

در هر دو نسبت برابر و 12 شود. 

همان طور که می بینید سهم مجید در هر دو نسبت برابر و 12  شده است.
حمید
مجید
مجید
سعید

× = = ×
× = =
× 

3 3 9

4 3 12
6 2 12

5 2 10  
حاال سه نسبت را به دست آوردیم یعنی:

    9

12

10

حمید  
مجید
سعید

 
                                                                                                     

فّعالّیت

فعالیت ١ صفحه 83
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نکتۀ فعالیت 1 صفحۀ 83: نسبت های صفحٔه قبل 
با شکل نمایش داده شده اند تا کار برای شما ساده ترشود. 

کار در کالس ١ صفحه 83

و نسبت طول پاره خط م س به پاره خط ک ل  
 

2

5
سؤال کار درکالس 1 صفحۀ 83: نسبت طول پاره خط م س به پاره خط رن 

3 است. نسبت این سه پاره خط را پیدا کنید.

نکتۀ کار در کالس 1 صفحۀ 83: روش حل این کار در کالس همانند فعالیت 1 صفحٔه 83 است.7
پاسخ پیشنهادی کاردرکالس  1 صفحۀ 83: در هر دو نسبت پاره خط م س مشترک است، پس باید نسبت این پاره خط را 

در هر دو نسبت یکی کنیم. بنابراین:
1ــ کوچکترین عددی که هم بر2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد عدد 6 است.

   ×
=

×
3 2 6

7 2 14
3ــ نسبت دوم را در 2 ضرب می کنیم.  

             

×
=

×
2 3 6

5 3 15
2ــ نسبت اول را در 3 ضرب می کنیم.  

4ــ همان طور که می بینید نسبت طول پاره خط م س در هر دو نسبت یکسان و برابر 6 است، پس می توانیم نسبت این سه پاره خط 
را پیداکنیم، یعنی:      

ر ن15

م س6

ک ل14

                    

سؤال کاردرکالس 2 صفحۀ 83: در محاسبٔه دستمزد سه کارگر نسبت سهم علی به محسن 4 به 13 و نسبت سهم علی به 
احمد 6 به 17 است. نسبت سهم هر یک را از کل دستمزد به دست آورید.

نکتۀ کاردرکالس 2 صفحۀ 83: این کار در کالس همانند کار درکالس 1 صفحٔه 83 است با این تفاوت که در این کار 
درکالس باید نسبت سهم هر فرد را از کل دستمزد به دست آوریم، یعنی باید یک ردیف به نام کل دستمزد به ردیف های جدول اضافه 

کنیم که عدد مربوط به این جدول برابر مجموع سه نسبت است.
پاسخ پیشنهادی کاردرکالس 2 صفحۀ 83: در هر دو نسبت سهم علی مشترک است پس باید نسبت علی را در هر دو نسبت 

یکی کنیم. بنابراین:
١ــ کوچک ترین عددی که هم بر4 و هم بر 6 بخش پذیر باشد عدد 12 است.

   ×
=

×
6 2 12

17 2 34
×          ٣ــ نسبت دوم را در 2 ضرب می کنیم.   

=
×

4 3 12

13 3 39
٢ــ نسبت اول را در 3 ضرب می کنیم. 

کار در کالس 2 صفحه 83
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4ــ همان طور که می بینید نسبت سهم علی در هر دو نسبت یکسان و برابر 12 است پس 
می توانیم نسبت دستمزد این سه نفر را پیداکنیم، یعنی: 

                                                                 کل دستمزدها         85 = 34 + 12 + 34 

سؤال  فعالیت 1 صفحۀ 84: در یک قوری 
یک  در  ریختیم.  آب  استکان   5 و  استکان شربت  یک 
پارچ 2 استکان شربت و 10 استکان آب ریختیم. شربت 

قوری شیرین تر است یا پارچ؟ چرا؟ 

محسن39

علی12

احمد34

کل دستمزدها85

فّعالّیت

فعالیت ١ صفحه 84

نکتۀ فعالیت 1 صفحۀ 84: مقایسٔه نسبت ها به مقایسٔه کسرها تبدیل می شود. در نوشتن کسر به واحد عدد ها توجه شود. 
= بنابراین نسبت شربت به آب در هر دو ظرف )قوری و پارچ( 

2 1

10 5
پاسخ پیشنهادی  فعالیت 1 صفحۀ 84: می دانیم که: 

یکسان بوده و مقدارشیرینی هر دو ظرف نیز یکسان است.
قوری

شربت1

آب5

پارچ

شربت2

آب10

سؤال کاردرکالس  صفحۀ 84: در یک ظرف 3 کیلوگرم شیرینی 
بود  از آن خورده شد. در ظرفی دیگر 500 گرم شیرینی  بود. 2 کیلوگرم 
بیشتر  که 300 گرم آن خورده شد. شیرینی کدام ظرف خوشمزه تر بوده و 

خورده شده است؟ 
نکتۀ کاردرکالس صفحۀ 84

1ــ مقایسٔه نسبت ها به مقایسٔه کسرها تبدیل می شود. در نوشتن کسر 
به واحد عددها توجه شود. 

یا  گرم  به  را  کیلوگرم  یعنی  کرد،  یکسان  را  واحد ها  باید  ابتدا  2ــ 
برعکس تبدیل کنیم.

کار در کالس صفحه 84
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پاسخ پیشنهادی کاردرکالس  صفحۀ 84: می دانیم که هر کیلوگرم برابر 1000 گرم است پس:     
             گرم   3000 = 1000 × 3    و       گرم    2000 = 1000 × 2 

ظرف اول

مقدار شیرینی153000

102000
مقدارشیرینی 

خورده شده

ظرف دوم

مقدار شیرینی١5500

9300
مقدارشیرینی 

خورده    شده

١0
مقدارشیرینی خورده شده از ظرف 

اول

مقدار شیرینی١5

9
مقدارشیرینی خورده شده از ظرف 

دوم

مقدار شیرینی خورده شده از ظرف اول بیشتر است پس شیرینی ظرف اول دلچسب تر بوده است. 

فّعالّیت

فعالیت ١ صفحه 84

سؤال  فعالیت 1 صفحۀ 84: وقتی می گوییم نسبت دو مقدار 2 به 5 است، می توانیم بگوییم نسبت این دو مقدار 4 به 10 
است. دلیل این موضوع را با یک تساوی کسری نشان دهید؟ 

  =
4 2

10 5
پاسخ پیشنهادی  فعالیت 1 صفحۀ 84: مقایسٔه نسبت ها به مقایسٔه کسرها تبدیل می شود همچنین می دانیم که: 

بنابراین وقتی می گوییم نسبت دو مقدار 2 به 5 است، می توانیم بگوییم نسبت این دو مقدار 4 به 10 است.

فّعالّیت

فعالیت 2 صفحه 84

1 است. نسبت پول آنها را با عددهای طبیعی 

3
1 و 

2
سؤال  فعالیت 2 صفحۀ 84: نسبت پول فاطمه به حمید و سعید مثل 1، 

بیان کنید.
نکتۀ فعالیت 2 صفحۀ 84: عددهای طبیعی شامل عدد های... و 5، 4، 3، 2، 1 می باشد.

پاسخ پیشنهادی  فعالیت 2 صفحۀ 84: برای این که عدد های کسری باال را به عدد های طبیعی تبدیل کنیم باید مخرج آنها را 
از بین ببریم. کوچکترین عددی که بر 3 و 2 بخش پذیر باشد، عدد 6 است پس هر سه عدد را در 6 ضرب می کنیم. 

   
×

= = =
1 1 6 6

2
3 3 3

×          ؛         سعید  
= = =

1 1 6 6
3

2 2 2
      فاطمه     6 = 6 × 1     ؛         حمید    

نسبت پول فاطمه به سعید برابراست با:

 نسبت پول حمید به سعید برابراست با:
 

فاطمه36
سعید12

حمید3
سعید2
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ادامۀ سؤال  فعالیت 2 صفحۀ 84: حاال نسبت زیر را یک بار با استفاده از عددهای کسری و یک بار با عددهای صحیح بنویسید. 
 

= نسبت پول حمید به سعید ،                                                  = نسبت پول حمید به سعید
1
2
1
3

= نسبت پول حمید به سعید  ،  3

2
                                                 

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 1 صفحۀ 85: دانش آموزان کالس ششم با محیط مربع آشنا هستند و می دانند که محیط هر شکل 

برابر طول دور تا دور آن شکل است وچون مربع چهار ضلع برابر دارد پس محیط مربع  چهار برابر طول ضلعش است. 
در این تمرین دانش آموزان با طراحی یک مثال خود به کشف قانون می پردازند که این کار باعث تعمیق و تثبیت یادگیری در آنها 

خواهد شد. 
اندازه ضلع مربع15

محیط همان مربع420

بنابراین نسبت اندازٔه ضلع مربع به اندازهٔ محیط آن برابر 1 به 4 است. 

= ÷ = × =

1
1 1 1 3 32

1 2 3 2 1 2
3

مترین ١ صفحه 85

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 2 صفحۀ 85:  دانش آموزان کالس ششم با محیط مثلث متساوی االضالع آشنا هستند و می دانند 
بـرابـر دارد پس محیط مثلث  بـرابـر طول دور   تا    دور آن شکـل است وچون مثلث متساوی االضالع سه ضلع  کـه محیط هر شکل 

متساوی االضالع  سه برابر طول ضلعش است. 
در این تمرین دانش آموزان با طراحی یک مثال می توانند به کشف قانون بپردازند که این کار باعث تعمیق و تثبیت یادگیری در 

آنها خواهد شد. 
اندازه ضلع مثلث متساوی االضالع15

محیط همان مثلث متساوی االضالع315

بنابراین نسبت اندازٔه ضلع مثلث متساوی االضالع به اندازهٔ محیط آن برابر 1 به 3 است. 

مترین2 صفحه 85
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مترین3 صفحه 85

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 3 صفحۀ 85: 

            14 = )2 + 5( × 2 = محیط مستطیل            2 = عرض مستطیل            5 =  طول مستطیل        
                               2 به 5  = عرض به طول                                               5 به 2   = طول به عرض

                            2 به 14  = عرض به محیط                                             5 به 14 = طول به محیط 
   یا 

عرض2

محیط14

طول5

محیط14

عرض2

طول5

طول5

عرض2

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 4 صفحۀ 85: 

        5 =  طول ضلع ب ن                   6 =  طول ضلع ن س                    3 =  طول ضلع س ب    
                                                            14 = 6 + 5 + 3 = مجموع سه ضلع  = محیط مثلث   

 
               6 به 14   = ضلع )ن س ( به محیط                              3 به 6   = ضلع )ب س( به )ن س (
               3 به 14   = ضلع )ب س ( به محیط                              5 به 3  = ضلع )ب ن( به )ب س ( 

یا 

مترین 4 صفحه 85

ضلع )ب س(3

محیط14

ضلع )ن س(6

محیط14

ضلع )ب ن(5

ضلع )ب س(3

ضلع )ب س(3

ضلع )ن س(6

نکته: پاسخ پیشنهادی این مسئله با توجه به اندازه های باال، بیان شده است. در صورتی که اندازه های باال با اندازه های کتاب 
درسی پایٔه ششم متفاوت است پاسخ سؤال را با اندازه های موجود درکتاب درسی محاسبه کنید. 

مترین 5 صفحه 85

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 5 صفحۀ 85: در این تمرین دانش آموزان باید از ابزار خط کش استفاده کنند.

 
5 =  اندازٔه ساق به قاعده

3
       3=  اندازهٔ قاعده  ،   5  =  اندازهٔ ساق      ،     

اندازۀ ساق5

اندازۀ قاعده3
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نکته: پاسخ پیشنهادی این مسئله با توجه به اندازه های باال، بیان شده است. در صورتی که اندازه های باال با اندازه های کتاب 
درسی پایٔه ششم متفاوت است پاسخ سؤال را با اندازه های  موجود درکتاب درسی محاسبه کنید.

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری 
پاسخ پیشنهادی تمرین 6 صفحۀ 85: این تمرین می خواهد  دانش آموزان 
نسبت تماشاگران در یک مربع را به صورت تقریبی حدس زده و سپس با توجه به 
این که در تصویر داده شده 6 مربع وجود دارد و پراکندگی تماشاگران به یک نسبت 

است می توان تعداد کل تماشاگران را تخمین یا حدس زد. 

مترین 6 صفحه 85

مترین 7 صفحه 85

هدف: تعمیق و تثبیت یادگیری
پاسخ پیشنهادی تمرین 7 صفحۀ 85: 

 19 = تعداد کل شکل ها  ؛ 1 = تعداد شش ضلعی ها  ؛ 12=   تعداد مربع ها  ؛  6 = تعداد مثلث ها 

تعداد شش ضلعی ها1

تعداد کل شکل ها19

تعداد مربع ها12

تعداد کل شکل ها19

تعداد مثلث ها6

تعداد کل شکل ها19

در این تصویر شکل مربع بیشتر به کار رفته است.
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اهداف درس دوم

درس دوم
مقدارهای متناسب

 )صفحات 86 الی 89 (

ــ شناخت نسبت های مساوی 

ــ برقراری ارتباط بنی نسبت و کسر 

ــ تشخیص نسبت های متناسب و نامتناسب 

ــ ساده کردن نسبت ها 

ــ حل مسئله به کمک جدول تناسب 

مهارت ها:  

ــ کامل کردن جدول تناسب 

ــ استخراج کسر از جدول تناسب

مقدارهای متناسب 
با کتاب آشپزی یا کیک پزی یا... وارد کالس شوید، مواد الزم برای تهیٔه یک مادٔه غذایی را از روی آن بخوانید و به کمک 
بچه ها بررسی کنید که برای تهیٔه آن مادٔه غذایی برای همٔه دانش آموزان کالس چه مقدار مواد اولیه الزم است. می توانید آب و چند 
ظرف با گنجایش های مختلف را به کالس ببرید و از دانش آموزان بخواهید گنجایش هر ظرف نسبت به ظرف دیگر را بررسی کنند.       

توصیه های آموزشی
اجازه بدهید دانش آموزان خود مقدارهای متناسب را تعیین کنند. در حین انجام فعالیت می توانید از آنها بپرسید اگربخواهیم 

برای تعداد بیشتری مادهٔ غذایی درست کنیم به چه نسبتی و به چه مقدار مواد نیاز داریم؟ 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

لیوان را پراز آب کنید و آن را در پارچ خالی کنید. آنقدر این کار را انجام دهید تا پارچ پر شود. )مثالً 5 بار( 
بنابراین آب موجود در پارچ 5 برابر لیوان است. حاال آب پارچ را داخل ظرف آب بریزید. آنقدر این کار را انجام دهید تا ظرف 
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آب پر شود. )مثالً 3 بار( بنابراین آب موجود در ظرف آب 3 برابرپارچ است. حال از دانش آموزان بخواهید نسبت لیوان به ظرف آب 
را محاسبه کنند. پاسخ ها را بشنوید و اجازه دهید دانش آموزان دربارٔه جواب های خود توضیح دهند و استدالل کنند و جدول تناسب 

را کامل کنند.

مقدار متناسب  
هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که همواره نسبت آنها ثابت بماند می گوییم این دو مقدار متناسب هستند. با بیان مثال های 
گوناگون توضیح خود را کامل کنید. مثالً تعداد دانش آموزان کالس با تعداد نیمکت های کالس متناسب و نسبت آنها 2 به 1 است. 
از دانش آموزان بخواهید با بیان مثال های متنوع دربارٔه متناسب بودن یا نبودن مثال هایی که دانش آموزان می آورند در کالس بحث و 

تبادل نظر کنند.

توصیه های آموزشی 
در انجام فعالیت های کالس کشف رابطه بین کسرها و نوشتن تساوی کسرها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین از همٔه 

دانش آموزان یا گروه ها بخواهید پاسخ های خود را بیان کنند و توضیح دهند.

هدف: آشنایی با مقدارهای متناسب
توصیۀ آموزشی  فعالیت 1 صفحۀ 86 : دانش آموزان در کالس پنجم با نسبت و تناسب و مقدارهای متناسب آشنا شده اند 
اما تا کنون نسبت را به صورت کسر بیان نکرده اند. البته باید توجه داشته باشیم که نسبت رابه صورت نماد کسری می نویسیم، اما مانند 

کسر نمی خوانیم. 
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 86: بر روی هر نیمکت سه دانش آموز نشسته است، یعنی نسبت نیمکت به دانش آموزان 

برابر 1 به 3 است. بنابراین: 

نیمکت321

دانش آموز963

                                                
                     

1

3                  

2

6                  

3

9                                                            

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

از گروه ها  بخواهید هر کدام حداقل سه لیوان آب بردارند. به هر گروه 3 رنگ گواش قرمز، آبی و زرد بدهید و از آنها بخواهید با 
انتخاب نسبت های مناسب از این سه رنگ در لیوان ها رنگ های سبز، بنفش و نارنجی تهیه کنند. از گروه ها بخواهید به رنگ های تهیه   شدٔه 

گروه های دیگر نگاه کنند و دربارهٔ علت پر رنگ یا کم رنگ شدن رنگ های گروه ها بحث و تبادل نظر کرده و دالیل خود را بیان کنند.

فّعالّیت

فعالیت  ١ صفحه 86
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پس این کسر ها با هم برابر هستند.
 

= =
3 2 1

9 6 3
می دانیم که  

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )  حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 
مقدار های متناسب می گویند. و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند.

فّعالّیت

فعالیت 2 صفحه 86

هدف: آشنایی با مقدارهای متناسب  و جدول تناسب
پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 86:

استکان شربت7654321

استکان آب3530252015105

                                                             1

5           

2

10          

3

15         

4

20          

5

25         

6

30         

7

35
                                

                                                                                           
=  پس این کسر ها با هم برابر هستند. = = = = =

1 2 3 4 5 6 7

5 10 15 20 25 30 35
می دانیم که 

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 
مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند. 

کار در کالس صفحه 86

تعداد مثلث7654321

تعداد چوب کبریت1513119753
 

1

3           
2

5          
3

7            
4

9        
5

11        
6

13           
7

15
                              

1 با هم برابر نیستند.

3  
2 و 

5
 ، 3

7
 ، 4

12
 ، 5

11
 ، 6

13
 ، 7

15
کسرهای 

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 
مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند. بنابراین چون همٔه کسر ها با   هم برابر نیستند پس تعداد 

مثلث ها به تعداد چوب کبریت ها  مقدارهای متناسبی نیستند و جدول باال جدول تناسب نیست.
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تعداد ماشین30010010654321

تعداد چرخ1200400403620161284
1

4         

2

8         

3

12        

4

16        

5

20       

6

36       

10

40    

100

400     

300

1200                           

=  پس این کسر ها با هم برابر هستند. = = = = = = =
1 2 3 4 5 6 10 100 300

4 8 12 16 20 36 40 400 1200
می دانیم که 

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 
مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند.  پس تعداد ماشین به تعداد چرخ ها  مقدارهای متناسب 

هستند و جدول باال جدول تناسب است.

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله 
پاسخ پیشنهادی فعالیت  1 صفحۀ 87:

کاشی سیاه30501

کاشی سفید901503

فّعالّیت

فعالیت  ١  صفحه 87

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله 
پاسخ پیشنهادی فعالیت  2 صفحۀ 87:

                                                                                                                
رنگ آبی302550

رنگ زرد181530

یعنی برای تهیه رنگ سبز باید نسبت رنگ آبی به رنگ زرد را برابر 5 به 3 انتخاب کنیم.
 

=
50 5

30 3
می دانیم که 

پس:
1ــ اگر25 کیلوگرم رنگ آبی خریده باشیم، به 15 کیلوگرم رنگ زرد نیاز داریم.
2ــ اگر18 کیلوگرم رنگ زرد داشته باشیم، به 30 کیلوگرم رنگ آبی نیاز داریم.

فّعالّیت

فعالیت  2  صفحه 87

3
5
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هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی فعالیت  3 صفحۀ 87:

                                   3

2 برای تهیه  شیرینی نسبت آرد به شکر برابر 3 به 2  است.      
برای پیداکردن مجهول یک جدول می توان از چند برابری استفاده کرد ؛ یعنی در جدول باال چون 3  پانزده برابر شده است پس 

2 هم باید پانزده برابر شود.همچنین چون 2، دوازده برابر شده است پس 3 هم باید، دوازده برابر شود.
بنابراین:

١ــ برای تهیه شیرینی باید  45 کیلوگرم آرد را با  30 کیلوگرم شکر مخلوط  کنیم.
٢ــ اگر24 کیلوگرم شکر داشته باشیم، برای تهیٔه شیرینی به 36 کیلوگرم آرد نیاز داریم.  

فّعالّیت

فعالیت  3  صفحه 87

آرد36453

شکر24302

کار در کالس صفحه 88

هدف: کاربرد نسبت

توصیۀ آموزشی کار در کالس  صفحۀ 88:دانش آموزان با 
توجه به جدول تناسب باال، مسئله ای را طرح  می کنند.

در این کار در کالس از دانش آموزان خواسته شده است که از روش مطرح شده، پاسخ مجهول مسئله را محاسبه کنند. البته 
دانش آموزان با این روش، قبالً در تمرین 2 صفحٔه 9 از فصل اول کتاب ششم آشنا شده اند. 

 در این کار در کالس از دانش آموزان خواسته شده است که با اضافه کردن یک ستون به جدول، مسئله را حل کنند. با این 
روش به دانش آموزان می آموزیم  که یک مسئلٔه چند قسمتی را می توان با یک جدول تناسب حل کرد.

لیتر آب دریاچه800؟

کیلوگرم نمک1215

مترین ١ صفحه 88

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله 
پاسخ پیشنهادی تمرین 1 صفحۀ 88:

نسبت تعداد اتم های کربن به تعداد اتم های اکسیژن، 1 به 2 است.

اتم کربن9141
اتم اکسیژن18282

1
2
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توصیۀ آموزشی تمرین 1 صفحۀ 88:
روش اول: برای پیداکردن مجهول یک جدول می توان از چند برابری استفاده کرد ؛ یعنی در جدول باال چون 1  چهارده برابر 

شده است پس 2 هم باید چهارده برابر شود.همچنین چون 2، نه برابر شده است پس 1 هم باید، نه برابر شود.

? ×
= =

2 14
28

1
؛  اتم اکسیژن    

                   
? ×
= =

1 18
9

2
روش دوم:               اتم کربن     

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی تمرین  2 صفحۀ 88:

تعداد دفتر 155

مبلغ به تومان180006000

روش اول: در جدول باال چون 5  سه برابر شده است پس 6000 هم باید سه برابرشود.

? ×
= =

6000 15
18000

5
روش دوم:             تومان      

مترین 2 صفحه 88

مترین 3 صفحه 88

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله 
پاسخ پیشنهادی تمرین  3 صفحۀ 88:

آرد7؟

شکر4502

روش اول: در جدول باال چون 2، دویست و بیست و پنج برابر شده است پس 7 هم باید دویست و بیست و پنج برابرشود.

? ×
= =

7 450
1575

2
روش دوم:          گرم  آرد     

مترین 4 صفحه 88

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی تمرین  4 صفحۀ 88:

کلر2870

سدیم180450

   
? ×
= =

450 28
180

70
 گرم  سدیم    
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هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله  و تبدیل واحد
پاسخ پیشنهادی تمرین  5 صفحۀ 89

متر7561000

کیلومتر0/7561

                                                                       ? /×
= =

1 756
0 756

1000
 کیلومتر    

هر متر 10 دسی متر است. هر کیلومتر 1000 متر است پس هر کیلومتر 100 دسی متر است. بنابراین:

کیلومتر0/571

دسی متر 57100

   ? /×
= =

1 57
0 57

100
کیلومتر      

هر متر 100سانتی متر است. بنابراین: 

متر1/4271

سانتی متر 142/7100

   /? /×
= =

1 142 7
1 427

100
متر      

مترین 5 صفحه 89

مترین 6 صفحه 89

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله  سود یا تخفیف
پاسخ پیشنهادی تمرین  6 صفحۀ 89:

روش اول: 
کل کتاب 24000100

تخفیف240010
 

 
 
? ×
= =

10 24000
2400

100
تومان تخفیف       

قیمت فروش با تخفیف 11600  تومان          21600 = 2400 ــ 24000                                                                    
روش دوم: 

                                          90 درصد قیمت کتاب را باید بپردازیم    90 = 10 ــ 100

کل کتاب 24000100

قیمت فروش2160090

    ? ×
= =

90 24000
11600

100
 قیمت فروش با تخفیف 11600  تومان                                  
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ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله با پاسخ اعشاری
پاسخ پیشنهادی تمرین  7 صفحۀ 89: در این تمرین از دانش آموز خواسته شده است که پاسخ را به صورت عدد اعشاری بنویسد.

ساعت251 /1

دقیقه7560

? /×
= =

1 75
1 25

60
  ساعت      

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله تبدیل ساعت به عدد اعشاری
سؤال تمرین  8 صفحۀ 89: زمان های مشخص شده را به صورت یک عدد اعشاری بنویسید.

پاسخ پیشنهادی تمرین  8 صفحۀ 89:
بهتر است این تمرین را همانند روش آموزش داده شده در تمرین 7 صفحٔه 89  حل کنید. )   مراجعه شود به کتاب ریاضی پایٔه ششم(

به طور مثال:  
=/ ساعت و 12 دقیقه  = =

12 2
4 4 4 4 2

60 10
  

مترین 7 صفحه 89

مترین 8 صفحه 89

مترین 9 صفحه 89

هدف: کاربرد نسبت و تناسب در حل مسئله تبدیل واحد 
سؤال تمرین  9 صفحۀ 89: هر کیلوگرم هزار گرم وهر تن 1000 کیلوگرم است. حاال با استفاده از جدول تناسب جاهای 

خالی را کامل کنید.
پاسخ پیشنهادی تمرین  9 صفحۀ 89:

؟  کیلوگرم   = 320 گرم  به طور مثال:   
کیلوگرم3201

گرم3200001000

روش اول: در جدول باال چون 1  سیصد  و  بیست برابر شده است پس 1000 هم باید سیصد و بیست برابرشود.
روش دوم:         

         ? ×
= =

1 320
320000

1000
 گرم                   
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مهارت ها

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد رسم شکل

حل مسئله :

راهبرد زیر مسئله )صفحات 90   و  91(

ــ آشنایی دانش آموزان  با راهبرد زیر مسئله

ــ درک کاربرد راهبرد حل مسئلهٔ ساده تر به کمک زیر مسئله  و 

توانایی به کارگیری آن درحل مسئله

1ــ در حل بعضی از مسئله های ریاضی، رسم شكل می تواند مسئله را تبیین كند و نیازی به نوشتن عملیات ریاضی نباشد.
2ــ در حل مسئله با راهبرد رسم شكل نیازی نیست دانش آموز نقاش خوبی باشد و یا شكلی بكشد كه كامالً مرتبط با موضوع 

مسئله است  بلكه یک مدل و یا تصویری از آن كافی است.
3ــ معلم بایستی راهبرد رسم شكل را همراه با حل مسئله به كمک دانش آموزان برای آنها توضیح دهد. سپس با حل مسائل 

متنوع توسط دانش آموزان با استفاده از این راهبرد توانایی به كارگیری از آن را در حل مسائل می آموزند.
نکتۀ حل مسئله با راهبرد تبدیل مسئله به مسئلۀ ساده تر  صفحۀ 90

بسیاری از مسئله های پیچیده را می توان به مسئله های ساده و مرحله ای تبدیل کرد. وقتی مسئله های ساده و مرحله ای حل 
می شوند، مسئلٔه اصلی و پیچیده نیز به جواب خواهد رسید کافی است زیر مسئله ها را تشخیص دهید. 

مسئلۀ 1 صفحۀ 90 
سؤال مسئلۀ 1 صفحۀ 90: احمد 20000 تومان پول دارد. او می خواهد 8 دفترچه بخرد و با باقیماندٔه پولش مداد بخرد. 

قیمت هر دفترچه 1350 تومان و قیمت هر مداد 300 تومان است. او چند مداد می تواند بخرد و چقدر برایش باقی می ماند؟ 
مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 1 صفحۀ 110:

فهمیدن مسئله:
 1ــ اطالعات داده شده را بیان کنید؟

 2ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )تعداد مدادهایی که احمد می تواند بخرد.(

اهداف

ــ توانایی استفاده از راهبرد زیر مسئله در حل مسائل مختلف
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انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 
آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از: 

1ــ برای خرید 8 دفترچه چقدر پول الزم است؟ 
2ــ بعد از خرید 8 دفترچه چقدر پول باقی می ماند؟

3ــ با پول باقی مانده چند مداد 300 تومانی می توان خرید و چقدر باقی می ماند؟
حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم.  

1ــ قیمت دفترچه ها  تومان   10800   = 1350 × 8 
2ــ پول باقیمانده   تومان   9200 = 10800 - 20000

3ــ یعنی 30 مداد می توان خرید و 200 تومان باقی می ماند.    
               

−

−

300
9200

30
900
0 200

000
200

 
بازگشت به عقب:

1ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 
2ــ راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 

مسئلۀ 2صفحۀ 90 
سؤال مسئلۀ 2 صفحۀ 90: صاحب یک کارگاه جوراب بافی روز گذشته 35 /18 کیلوگرم و امروز 17/65 کیلوگرم نخ 

خریده است. اگر برای هر جفت جوراب 120 گرم نخ مصرف شود، با این مقدار نخ چند جفت جوراب می توان بافت؟ 
فهمیدن مسئله:

1ــ اطالعات داده شده را بیان کنید؟
2ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )چند جفت جوراب می توان بافت؟(

انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 
آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:

1ــ در مجموع در این دو روز چند کیلوگرم نخ خریداری شده است؟
2ــ این مقدار نخ چند گرم است؟

3ــ با این مقدار نخ چند جوراب تهیه می شود؟
حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم.  

کیلوگرم             36/00   =17/65 + 18/35 1ــ   
2ــ                                              گرم                       36000 = 1000 ×36
3ــ                                            جفت جوراب               300 = 120 ÷36000

بازگشت به عقب:
4ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله(  

5ــ  راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 
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مسئلۀ  3  صفحۀ 90 
سؤال مسئلۀ 3 صفحۀ 90: مفتولی )سیم نازک( را به شکل مربعی به ضلع 8 سانتی متر در آورده ایم. اگر آن را باز کنیم و به 

شکل یک مستطیل به عرض 3 سانتی متر در آوریم، طول مستطیل چند سانتی متراست؟ 
مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 3  صفحۀ 90:

فهمیدن مسئله:
1ــ  اطالعات داده شده را بیان کنید؟

2ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )طول ضلع مستطیل چند سانتی متر است؟(
انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 

آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:
1ــ محیط مربع چند سانتی متر است؟ )محیط مربع با محیط مستطیل برابر است.(

2ــ مجموع عرض های مستطیل چند سانتی متر است؟
3ــ مجموع طول های مستطیل چند سانتی متر است ؟ 

4ــ طول های مستطیل چند سانتی متر است ؟ 
حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم. 

1ــ                                              سانتی متر               32   =8 × 4
2ــ                                             سانتی متر                  6 = 3 ×2

3ــ                                             سانتی متر                26 = 6 - 32 
4ــ                      طول مستطیل 13 سانتی متر                13 = 2 ÷ 26

بازگشت به عقب:
1ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 

2ــ راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 

مسئلۀ  4  صفحۀ 90 
سؤال مسئلۀ 4 صفحۀ 90: کتاب فروشی اعالم کرده است که کتاب های نو را با 20 درصد و کتاب های کهنه را با 35 درصد 
تخفیف می فروشد. زهرا می خواهد تعدادی کتاب نو به قیمت 35000 تومان و تعدادی کتاب کهنه به قیمت 86000 تومان بخرد. زهرا 

چند تومان باید بپردازد؟ 
مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 3  صفحۀ 90:

فهمیدن مسئله: 
3ــ اطالعات داده شده را بیان کنید؟

4ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )زهرا چند تومان باید بپردازد؟(
انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 

آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:
1ــ مقدار تخفیف کتاب های نو چند تومان است ؟ 
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٢ــ مقدار تخفیف کتاب های کهنه چند تومان است ؟  
3  ــ زهرا چند تومان باید بپردازد؟

حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم. 
1ــ                                             

کتاب های نو 35000100

درصد تخفیف700020

? ×
= =

20 35000
7000

100
  2ــ                                         تومان              

   3ــ                                        تومان          28000   = 7000 - 35000

کتاب های کهنه 86000100

درصد تخفیف3010035

 ? ×
= =

35 86000
30100

100
4ــ  تومان      

5  ــ   تومان  55900   = 30100 - 86000
6ــ  زهرا باید  83900  تومان بپردازد    83900 = 55900 + 28000

بازگشت به عقب:
1ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 

2ــ راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 
نکتۀ حل مسئله با راهبرد زیر مسئلۀ صفحۀ 91

قبل از حل کردن مسئله فهرست و ترتیبی از زیر مسئله ها تهیه کنید. این کار به فکر شما نظم می دهد و حل مسئله را برایتان 
آسان تر می کند.

مسئلۀ 1 صفحۀ 91 
سؤال مسئلۀ 1 صفحۀ 91: حاصل کسر روبه رو را به دست آورید.

مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 1 صفحۀ 91:                                   
−

×

2
3

5
1 1

1
5 11

 
فهمیدن مسئله:

١ــ  اطالعات داده شده را بیان کنید؟
٢ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )حاصل کسر روبه رو را به دست آورید.(

انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 
آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:

1ــ محاسبٔه صورت کسر
2ــ محاسبٔه مخرج کسر
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3ــ تقسیم صورت برمخرج کسر
حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم. 

− = − =
2 15 2 13

3
5 5 5 5

1ــ حاصل صورت کسر   

 × = × =
1 1 1 12 12

1
5 11 5 11 55

2ــ حاصل مخرج کسر    

  ÷ = × = =
13 12 13 55 143 11

11
5 55 5 12 12 12

3ــ حاصل تقسیم صورت بر مخرج کسر    

بازگشت به عقب:
3ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 

4ــ  راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 

مسئلۀ 2  صفحۀ 91 
سؤال: مراحل محاسبٔه کسر زیر با رسم خط های کسری مشخص شده است. هر خط کسری نشان دهندٔه یک عملیات است. 

با انجام مراحل این عملیات مرحله های حاصل را پیدا کنید.
−

+ = + = + =
+

1
1

21 1 1
1

1
2

 

مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ2  صفحۀ 91:
فهمیدن مسئله:

1ــ اطالعات داده شده را بیان کنید؟
2ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )تعداد مدادهایی که احمد می تواند بخرد.(

انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 
آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:

١ــ محاسبٔه صورت کسراول
2ــ محاسبٔه صورت کسردوم

3ــ محاسبٔه مخرج کسراول
4ــ محاسبٔه مخرج کسراول

5  ــ تقسیم صورت برمخرج کسر
6  ــ محاسبٔه حاصل عبارت  )کسر سوم(

حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم. 
− = −

1 2 1
1

2 2 2
١ــ حاصل صورت کسراول     
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−
=

2 1 1

2 2
2ــ  حاصل صورت کسر دوم    

+ = +
1 2 1

1
2 2 2

3ــ حاصل مخرج کسراول  

 +
=

2 1 3

2 2
4ــ حاصل مخرج کسراول 

÷ = × =
1 3 1 2 1

2 2 2 3 3
5  ــ حاصل تقسیم صورت بر مخرج کسر  

− = − =
1 3 1 2

1
3 3 3 3

6  ــ حاصل عبارت  )کسر سوم(   

بازگشت به عقب:
١ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 

٢ــ راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 
−

− −
+ = + = + = + = + ÷ = + ×

+
+ +

1 2 1 2 1
1 1 3 1 22 2 2 21 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 2 2 31
2 2 2 2

 

= − = − =
1 3 1 2

1
3 3 3 3

        
مسئلۀ 3  صفحۀ 91 

1 پولش را دفتر خرید. اگر برای فاطمه 5000 تومان باقیمانده 

3
1 پولش را کتاب و 

2
سؤال مسئلۀ 3  صفحۀ 91 : فاطمه 

باشد کل پول فاطمه چقدر بوده است؟
مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 3  صفحۀ 91: این مسئله را در فصل اول با راهبرد رسم شکل حل کرده اید. حاال با حل 

آن به روش زیر مسئله پاسخ آن را به دست آورید.
فهمیدن مسئله:

١ــ اطالعات داده شده را بیان کنید؟
2ــ مسئله از شما چه چیزی خواسته است؟  )تعداد مدادهایی که احمد می تواند بخرد.(

انتخاب راهبرد: این مسئله از چند مسئلٔه ساده و کوچک به وجود آمده است. اگر آنها را مشخص کنید حل مسئله برایتان 
آسان می شود. مسئله های کوچک عبارتند از:

1ــ چه کسری از پول فاطمه خرج شده است؟                                
2ــ  چه کسری باقیمانده است؟ 

3ــ اگر این کسر باقیمانده 5000 تومان باشد، کل پول چقدر است؟   

+
=

2 1 3

2 2

1

2
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حل مسئله: مسئلٔه کوچک را به ترتیب حل می کنیم. 
+

+ = =
1 1 3 2 5

2 3 6 6
1ــ پول خرج شده فاطمه      

− =
6 5 1

6 6 6
2ــ پول باقیمانده    
3ــ کل پول فاطمه 

  
پول باقیمانده50001

کل پول300006

? ×
= =

6 5000
30000

1
کل پول فاطمه                                     

بازگشت به عقب:
١ــ آیا پاسخ به دست آمده همان خواستٔه مسئله است؟ )بله( 

2ــ راه حل ها و عملیات مسئله را امتحان و درستی آنها را بررسی کنید. 



توصیه های آموزشی درس سوم فصل پنجم 
ــ به دانش آموزان یاد دهید که یک مسئله چند قسمتی را در یک جدول حل کنند.

ــ در مسئله های تسهیم به نسبت فقط در صورتی می توانید به ردیف های جدول، ردیفی اضافه کنید که کمیت اضافه شده با سایر 
کمیت ها متناسب باشد. 

ــ تسهیم به نسبت یعنی پرداخت پول هر کس به نسبت سهم آن فرد از کل )مجموع ( سهم ها.

112

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

اهداف درس سوم

تسهیم به نسبتدرس سوم
 )صفحه 92الی 95(

ــ بسط جدول تناسب 

ــ درک مفهوم تسهیم به نسبت 

ــ حل مسئله به کمک بسط جدول تناسب

ــ تشخیص مقدارهای متناسب و نامتناسب

مهارت ها:  

ــ تشکیل جدول تناسب دارای سطرهای جزء و کل 

ــ تشکیل جدول های تناسب با عددهای اعشاری 

ــ حل مسئله به کمک جدول تناسب 

ــ بسط جدول تناسب ) مجموع و تفاضل  (

فّعالّیت

فعالیت  ١ صفحه 92

هدف: اندازهٔ ضلع مربع به محیط همان مربع متناسب است و در جدول تناسب می توان ردیفی به نام محیط اضافه کرد.
نکتۀ فعالیت 1 صفحۀ 92: دانش آموزان در تمرین 1 صفحٔه 85 به صورت عملی بیان کردند که اندازٔه ضلع مربع به اندازٔه 
محیط همان مربع متناسب است و نسبت اندازٔه ضلع مربع به اندازٔه محیط آن برابر 1 به 4 است. در این تمرین دانش آموزان نسبت ضلع 
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به محیط مربع را به صورت کسری بیان می کنند.
   هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 

مقدار های متناسب می گویند. و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند.
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 92: 

اندازۀ ضلع )به متر(1/52/520593

محیط )به متر(61080203612

                                                                         3

12        

9

36         

5

20         

20

80       

/2 5

10     

/1 5

6

پس این کسر ها با هم برابر هستند.
 

/ /
= = = = = =

3 9 5 20 2 5 1 5 1

12 36 20 80 10 6 4
می دانیم که  

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 
مقدار های متناسب می گویند. و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند. همان طور که می بینید  اندازٔه ضلع مربع به محیط همان 

مربع متناسب است و جدول باال جدول تناسب است. بنابراین در جدول تناسب می توان ردیفی به نام محیط اضافه کرد.
ــ نسبت اندازٔه ضلع مربع به اندازهٔ محیط آن برابر 1 به 4 است. 
ــ اگر ضلع مربع 4 برابر شود محیط آن نیز 4 برابر خواهد شد.

ــ اگر ضلع مربع 3/5 برابر شود محیط آن نیز 3/5 برابر خواهد شد.

هدف: اندازۀ ضلع مربع به مساحت همان مربع متناسب است و در جدول تناسب نمی توان ردیفی به نام مساحت اضافه کرد.
نکتۀ فعالیت 2 صفحۀ 92: دانش آموزان در فعالیت  1 صفحٔه 92 به صورت عملی بیان کردند که اندازٔه ضلع مربع به اندازٔه 
محیط همان مربع متناسب است و نسبت اندازٔه ضلع مربع به اندازٔه محیط آن برابر 1 به 4 است. و آن را به صورت کسری بیان می کنند. 

در این تمرین آنها به صورت عملی بررسی می کنند که آیا اندازٔه ضلع مربع به اندازهٔ مساحت آن متناسب است یا نه؟ 
پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 92: 

ا ندازۀ ضلع )به متر(121/5653

مساحت)به مترمربع(1442/2536259

                                                                   3

9            
5

25         
6

36         
/
/

1 5

2 25      
12

144
                                                         

3 با هم برابر نیستند.

9
5 و

25
 ، 6

36  
، /

/
1 5

2 25  
، 12

144
می دانیم  که

هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، 

فّعالّیت

فعالیت 2 صفحه 92
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مقدار های متناسب می گویند. و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند. بنابراین چون همٔه کسر ها باهم برابر نیستند پس اندازٔه 
ضلع مربع  به مساحت آن مقدارهای متناسبی نیستند و جدول باال جدول تناسب نیست. بنابراین در جدول تناسب نمی توان ردیفی به 

نام مساحت اضافه کرد.

هدف: اضافه کردن ردیف مجموع به جدول تناسب
پاسخ پیشنهادی فعالیت 3 صفحۀ 92: 

آبی )کیلوگرم(121/51253

زرد )کیلوگرم(364/536159

سبز )زرد + آبی( کیلوگرم12=203+9=485+15=612+36=481/5+4/5=12+36

ادامۀ پاسخ پیشنهادی فعالیت 3 صفحۀ 92: اگر مقدار رنگ های آبی و زرد را 2 برابر کنیم. مقدار رنگ سبز نیز 2 برابر 
می شود. می دانیم که هر گاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد )همٔه کسرها مساوی باشند( 
به آن دو مقدار، مقدار های متناسب می گویند. و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند. بنابراین در این جدول تناسب می توان 

ردیفی به نام سبز )آبی + زرد( اضافه کرد.

آبی )کیلوگرم(63=3×2

زرد )کیلوگرم(189=9×2

سبز )زرد + آبی( کیلوگرم12=243+9=12×2

( ) ( )
( ) ( ) ( )

× + × = + = 
→ × + × = × + = ×× = 

2 3 2 9 6 18 24
2 3 2 9 2 3 9 2 12

2 12 24                              

هدف: اضافه کردن ردیف های مجموع  و تفاضل به جدول تناسب
 پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1  صفحۀ 93:

                                                                                                                                  
حمید63

مجید84

مجموع پول ها 7=144+3= 6+8

ـ  8 تفاضل پول ها 1= 3ــ24=6ـ

کار در کالس ١ صفحه 93

فّعالّیت

فعالیت 3 صفحه 92

×2
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1ــ نسبت پول حمید به مجید 3  به 4  و مجموع نسبت های پول آنها 7 است اگر نسبت پول حمید ومجید را دو برابر کنیم. نسبت پول 
حمید به مجید 6 به 8 و مجموع نسبت های پول آنها 14 می شود که 14 نیز دو برابر 7 است پس مجموع پول آن دو نفر نیز دو برابر می شود؛ 
بنابراین می توان ردیفی به نام مجموع پول ها اضافه کرد زیرا اگر دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آنها، مقدار ثابتی باشد 

)همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند.
2ــ  نسبت پول حمید به مجید 3 به 4  و تفاضل نسبت های پول آنها 1 است اگر نسبت پول حمید ومجید را دو برابر کنیم. نسبت 
پول حمید به مجید 6 به 8 و تفاضل نسبت های پول آنها 2 می شود که 2 نیز دو برابر 1 است پس تفاضل پول آن دو نفر نیز دو برابر می شود؛ 
بنابراین می توان ردیفی به نام تفاضل پول ها اضافه کرد زیرا اگر دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم ( آنها، مقدار ثابتی باشد 

)همٔه کسرها مساوی باشند( به آن دو مقدار، مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را جدول تناسب می گویند.
 ادامۀ کار در کالس 1 صفحۀ 93

هدف: بسط  جدول تناسب
ادامۀ سؤال کار در کالس 1  صفحۀ 93: آیا سه برابر پول مجید منهای 2 برابر پول حمید با نسبت پول های این دو نفرتناسب دارد؟

 پاسخ پیشنهادی ادامۀ کار در کالس 1  صفحۀ 93: می دانیم که تسهیم به نسبت یعنی پرداخت پول هر کس به نسبت سهم 
آن فرد از کل )مجموع( سهم ها.

...  =... × 2 - ... × 3 =  در مورد عددهای دو برابر شده   
                                                                                                                               برابرحمید ــ 3 برابرمجید

در مورد عددهای دو برابر شده
 

= × − × = − = 


= × − × = − = 

2 3 4 2 3 12 6 6

3 8 2 6 24 12 12    
 

12 دو برابر 6 است.

سه برابر پول مجید منهای 2 برابر پول حمید )داده های ستون اول جدول( برابر 6 است و سه برابر پول مجید منهای 2 برابر پول 
حمید در مورد عددهای دو برابر شده )داده های ستون دوم جدول( برابر 12 است. پس اگر عددهای نسبت ها دو برابر شود سه برابر 
پول مجید منهای 2 برابر پول حمید نیز دو برابر می شود. بنابراین سه برابر پول مجید منهای 2 برابر پول حمید با نسبت پول های این 

دو  نفر تناسب دارد.

فّعالّیت

فعالیت  ١ صفحه 93

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت در حل مسئله 
 پاسخ پیشنهادی فعالیت 1  صفحۀ 93: می دانیم که مجموع نسبت ها با نسبت ها متناسب است. پس می توانیم ردیفی به نام 

مجموع به جدول تناسب اضافه کرد. )مراجعه شود به فعالیت 3 صفحٔه 92( 
ابتدا مجموع نسبت ها را محاسبه می کنیم.          14 = 7 + 5 + 2 
می دانیم که مجموع دستمزدها برابر 1400000 تومان است. پس: 

سهم کارگر  200000 = 10000 × 2    
                                                                             سهم استادکار  500000 = 10000 × 5  
                                                                            سهم سرکارگر  700000 = 10000 × 7  
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سهم کارگر  2000002

سهم استادکار  5000005

سهم سرکارگر  7000007

مجموع سهم ها 140000014

هدف: نوشتن تساوی کسری برای نسبت ها و مجموع آنها در جدول تناسب 
 پاسخ پیشنهادی کار در کالس 1  صفحۀ 94: می دانیم که مجموع نسبت ها با نسبت ها متناسب است. پس می توان ردیفی 

به نام مجموع به جدول تناسب اضافه کرد. )مراجعه شود به فعالیت 3 صفحٔه 92( 

پیچ  123

مهره  164

مجموع پیچ و مهره  287

مجموع پیچ و مهره ها 4 برابر شده است پس نسبت ها نیز باید 4 برابر شود. 
توصیۀ  کار در کالس 1  صفحۀ 94:

را  مجهول  پاسخ  و سپس  نوشت  را  زیر  تساوی های  همانند  تساوی کسری  می توان  مجهول جدول  خانه های  محاسبٔه  برای 
محاسبه کرد. )دانش آموزان با این روش حل در تمرین 2 صفحٔه 9 کتاب ریاضی پایٔه ششم آشنا شده اند.(

? ? ×
= → = =

3 3 28
12

7 28 7
 

 ? ? ×
= → = =

4 4 28
16

7 28 7  

کار در کالس ١ صفحه 94

کار در کالس 2 صفحه 94
هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله

پاسخ پیشنهادی کار در کالس 2  صفحۀ 94:
 

مس  3/64

قلع  1/82

نیکل  0/91

مخلوط مس وقلع ونیکل 6/37
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ابتدا مجموع نسبت ها را محاسبه می کنیم.            7 = 1 + 2 + 4
 ? /? /

/
×

= → = =
4 4 6 3

3 6
7 6 3 7

مس 

? /? /
/

×
= → = =

2 2 6 3
1 8

7 6 3 7
قلع 

? /? /
/

×
= → = =

1 1 6 3
0 9

7 6 3 7
نیکل 

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی کار در کالس 3  صفحۀ 94:

نخ مصنوعی 6565%

پشم  % 3535

نخ کارگاه بافندگی  % 100100

در هر100 کیلوگرم از این نخ  65 کیلوگرم نخ مصنوعی و 35 کیلوگرم پشم وجود دارد.
پاسخ پیشنهادی ادامۀ کار در کالس 3  صفحۀ 94:

پشم  % 8/7535

نخ کارگاه بافندگی  % 250100

 ? ? /×
= → = =

35 35 250
8 75

100 250 100  
    در یک بلوز 250 گرمی ،  8/75 گرم پشم وجود دارد.

کار در کالس 3 صفحه 94

مترین ١ صفحه 94

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی تمرین 1 صفحۀ 94:

مادۀ 2871

مادۀ 2  205

مادۀ 3  123

نوع دارو 6015
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ابتدا مجموع نسبت ها را محاسبه می کنیم.                 15 = 3 + 5 + 7
 ? ? ×

= → = =
7 7 60

28
15 60 15

مادٔه 1 

 ? ? ×
= → = =

5 5 60
20

15 60 15
 مادٔه 2  

? ? ×
= → = =

3 3 60
12

15 60 15
مادٔه 3                                              

  

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
 پاسخ پیشنهادی تمرین 2 صفحۀ 94:

پتاس283

نیتروژن  202

فسفات  122

نوع کود 357

ابتدا مجموع نسبت ها را محاسبه می کنیم.                 7 = 2 + 2 + 3
 ? ? ×

= → = =
3 3 35

15
7 35 7

پتاس 

 ? ? ×
= → = =

2 2 35
10

7 35 7
 نیتروژن  

? ? ×
= → = =

2 2 35
10

7 35 7
فسفات  

برای 4 هکتار  60 کیلوگرم پتاس،  40 کیلوگرم   نیتروژن و 40 کیلوگرم فسفات  نیاز است.
  پتاس )کیلوگرم(               60 =  15 × 4
  نیتروژن )کیلوگرم(            40 =  10 × 4
فسفات )کیلوگرم(              40 =  10 × 4  

مترین 2 صفحه 94

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
 پاسخ پیشنهادی تمرین 3 صفحۀ 95:

بهرام2040000164

محمود  2550000205

مجموع کاربهرام و محمود   4590000369
 

مترین 3 صفحه 95
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هر ماه 4 هفته است پس تعداد روزهای کار را در 4 ضرب می کنیم تا تعداد روزهای کار در ماه را به دست آوریم. سپس سهم 
هر یک را محاسبه می کنیم.

                       بهرام     16 =  4 × 4                    ؛                         محمود         20 = 5 × 4

? ? ×
= → = =

16 16 4590000
2040000

36 4590000 36
سهم بهرام    

 ? ? ×
= → = =

20 20 4590000
2550000

36 4590000 36
سهم محمود    

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
 پاسخ پیشنهادی تمرین 4 صفحۀ 95:

روش اول:
طول 404

عرض 505

محیط  18018

                                                                )طول + عرض( × 2 = محیط
2 × )4 + 5(  =  18                                                                       

چون محیط 10 برابر شده است پس 4 و 5 را نیز 10 برابر می کنیم بنابراین طول مربع 50 متر و عرض آن 40 متر است.
                                                                 طول  × عرض= مساحت مربع 

                                                               متر مربع           200 = 40 × 50
روش دوم:

طول 404

عرض 505

مجموع طول و عرض   909

محیط مربع برابر 180 متر است پس مجموع طول و عر ض مربع برابر 90 متر است. 
                                90  = 2 ÷ 180  =  طول + عرض                 )طول + عرض( × 2 = محیط

چون مجموع طول و عرض 10 برابر شده است پس 4 و 5 را نیز 10 برابر می کنیم بنابراین طول مربع 50 متر و عرض آن 40 
متر است.

                                                             طول × عرض  = مساحت مربع 
                                                            متر مربع           200 = 40 × 50

مترین 4 صفحه 95



120

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی تمرین 5 صفحۀ 95:

سم 1 36037/53

سم 2 480504

سم 12012/513

سم مخلوط   9601008

برای دفع این نوع آفت پنبه باید  37/5 درصد سم 1، 50 درصد سم 2 و 12/5 درصد سم 3 را با هم مخلوط کنیم. همچنین 
برای سم پاشی مزرعه ای که مجموعاً 960 گرم سم الزم دارد  به تفکیک 360 گرم سم 1،  480گرم سم 2 و 120 گرم سم 3 را باید 

تهیه کنیم.

هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
2 سر کارگر دستمزد می گیرند.

3
1 استاد کار و یک استاد کار 

2
سؤال تمرین 6 صفحۀ 95: یک کارگر 

این تمرین همانند کار در کالس صفحٔه 94 می باشد. کافی است که تساوی های  پاسخ پیشنهادی تمرین 6 صفحۀ 95:   
کسری را در جدول تناسب بنویسیم.

1

2   
                                        2

3                                           

چون در هردو جدول استاد کار مشترک است می توانیم هر سه را در یک جدول بنویسیم. )همانند فعالیت 1 صفحٔه 83(
             

پاسخ پیشنهادی ادامۀ تمرین 6 صفحۀ 95: سهم هر کدام را به کمک جدول زیر محاسبه می کنیم. )همانند فعالیت 1  صفحٔه 93(
ابتدا مجموع نسبت ها را محاسبه می کنیم.          6 = 3 + 2 + 1 

مترین 5 صفحه 95

مترین 6 صفحه 95

کارگر ٢

استاد کار ٣

کارگر 1

سرکارگر 2

کارگر 1

استاد کار 2

سرکارگر3
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هدف: کاربرد تسهیم به نسبت  در حل مسئله
پاسخ پیشنهادی تمرین 7 صفحۀ 95: 35 را باید به نسبت 2 و 3 تقسیم کنیم.

چون 5، 7 برابر شده است )35( پس 2 و 3 نیز باید 7 برابر شود.پس صورت کسر برابر 14 و مخرج آن برابر 21 می باشد.

  =
2 14

3 21  
                         

صورت 142

مخرج 213

مجموع صورت و مخرج355

مترین 7 صفحه 95

کارگر1000001

استادکار2000002

سرکارگر3000003

جمع دستمزدها6000006

می دانیم که مجموع دستمزدها برابر 600000 تومان است. پس: 
                                                                               سهم کارگر  100000 = 100000 × 1  
                                                                             سهم استادکار  200000 = 100000 × 2  
                                                                            سهم سرکارگر  300000 = 100000 × 3  



 توصیه های آموزشی درس چهارم فصل پنجم
١ــ از دانش آموزان بخواهید با بررسی مجله ها و روزنامه ها، مفاهیمی که در آنها درصد به کار رفته است، را جمع آوری کنند 

و به کالس بیاورند. 
٢ــ از دانش آموزان بخواهید دربارٔه مسئله هایی که در آنها درصد هایی بیشتر از %100 دارند بحث وتبادل نظر کنند.

 
آنچه دانش آموزان کالس ششم می دانند

ــ در کالس پنجم با مفهوم درصد آشنا شده اند.
ــ در کالس پنجم به کمک جدول تناسب مسئله های درصد را محاسبه کرده اند.

ــ به راحتی می توانند درصد هر شکل را محاسبه کنند.
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اهداف درس چهارم

درصد و ریاضیات مالیدرس چهارم
) صفحات 96 الی 99 (

ــ درک بیشتر تقریب و کاربرد آن در محاسبات 

ــ مقایسهٔ  روش های  قطع کردن و گرد کردن و میزان خطای تقریب 

ــ درک ترتیب و اولویت اجنام محاسبات

مهارت ها:  

 ــ کار با جدول تناسب بسط داده شده 

ــ محاسبهٔ مالیات برارزش افزوده 

ــ کار با درصد های بیشتر از ١00 )سود و تورم(
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در این مسئله 3 نسبت با هم مقایسه می شود. برای سادگی کار با استفاده از جدول های تناسب زیر، می توان پایه های مقایسٔه هر 
سه نسبت را عدد 100 قرار داد تا به این ترتیب مقایسه ساده تر شود. جدول ها را کامل کنید.

ــ برای محاسبٔه جاهای خالی از ماشین حساب کمک بگیرید و عددها را با تقریب کمتر از 1 گرد کنید.
پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 96:

سود یخچال550000سود ماشین لباسشویی540000سود تلویزیون545000

قیمت یخچال1001000000قیمت ماشین لباسشویی100700000قیمت تلویزیون100900000

او به طور تقریبی از هر جنس 5 درصد سود می برد. 

فّعالّیت

فعالیت ١ صفحه 96

کار در کالس صفحه 96

هدف: آشنایی با معنا کردن درصد های بیان شده
کسرها را می توان با مخرج 100 نوشت و تقریب زد. برای مثال اگر از هر 100 نفر در مدرسه، 95 نفر نمرٔه انضباط کامل گرفته 

95 یا % 95 آنها نمرٔه انضباط کامل گرفته اند.   

100
باشند 

سؤال کار در کالس صفحۀ 96: اگر مدرسه ای 672 نفر دانش آموز داشته باشد، چند نفر نمرٔه انضباط کامل گرفته اند؟ 
)جواب را با تقریب بنویسید.(

تعداد دانش آموزان  باانضباط کامل95؟

کل دانش آموزان675100

 

?
=

95

100 675            
? ×
= =

95 675
641

100
نفر         

                                              

95 درصد دانش آموزان انضباط کامل گرفته اند.
% 95 درصد دانش آموزان انضباط کامل گرفته اند.

از هر 100 دانش آموز 95 نفر انضباط کامل گرفته اند. 
10 درصد دانش آموزان انضباط کامل نگرفته اند.

% 10 درصد دانش آموزان انضباط کامل نگرفته اند.   
و................
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   مالیات از منابع درآمد دولت هاست. یکی از مالیات هایی که در هنگام خرید و فروش محاسبه می شود مالیات بر ارزش افزوده 
است. هر فروشنده هنگام فروش کاال و یا ارائٔه خدمات، مالیات مربوط را محاسبه و به قیمت آن کاال اضافه و ازمشتری دریافت می کند.

پاسخ پیشنهادی فعالیت 1 صفحۀ 97 
هدف: محاسبٔه مبالغ بیشتر از % 100
3/5 درصد یعنی 3/5 از 100 قسمت.

ابتدا باید مقدار ارزش افزوده را محاسبه کنیم. سپس با جمع مقدار ارزش افزوده با قیمت ماشین، قیمت فروش خودرو )همراه 
با ارزش افزوده( را محاسبه کنیم.

مالیات بر ارزش افزوده 3/5 ؟

کل مبلغ 100 11000000

 
  

/ ?
=

3 5

100 11000000   

/? ×
= =

3 5 11000000
385000

100
مالیات برارزش افزوده   

  
11000000 + 385000=11385000 این ماشین 11385000 تومان به فروش می رسد.                     

هدف: آشنایی با تورم و محاسبٔه مقدار آن
در صورتی که کسری بزرگ تر از واحد باشد. درصد آن بیشتر از 100 می شود. برای مثال اگر قیمت یک کاال به دلیل تورم از 

75000 را به روش 

50000
50000 تومان به 125000 تومان برسد در واقع می توان گفت که 75000 تومان به آن اضافه شده است. کسر 

زیر می توان به درصد تبدیل کرد.
?

=
75000

50000 100                   
? %×
= =

100 75000
150

50000
   

پاسخ پیشنهادی فعالیت 2 صفحۀ 97
هدف: محاسبٔه مالیات برارزش افزوده  و قیمت فروش کاال

ابتدا باید مقدار ارزش افزوده را محاسبه کنیم سپس با جمع مقدار ارزش افزوده با اجاق گاز، قیمت فروش اجاق گاز )همراه با 
ارزش افزوده( را محاسبه  کنیم.

فّعالّیت

فعالیت  صفحه 97

فّعالّیت

فعالیت 2  صفحه 97
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مالیات بر ارزش افزوده 4 ؟

کل مبلغ 100 400000

 
 

?
=

4

100 400000                        
? ×
= =

4 400000
16000

100
مالیات برارزش افزوده   

400000 + 16000=416000 این اجاق گاز 416000 تومان به فروش می  رسد.                     

کار در کالس ١ صفحۀ 98 )منایش  درصد به صورت کسر و عدد اعشاری (
دانش آموزان باید مانند نمونٔه زیر پاسخ این کار در کالس را بنویسند. 

 / %= =
1

0 5 50
2

 
                                   

کار در کالس 2 صفحۀ 98 )منایش  درصد به صورت کسر و عدد اعشاری  (
مقدار پرداخت صدقٔه هر یک از افراد را به کمک جدول تناسب یا تساوی کسرها محاسبه کنید.

/ %= =
3000 3

0 42
700000 700           

? / %= = =
4000 4

0 4
1000000 1000

      

صدقه 3000 0/42

حقوق کارگر 700000 100

صدقه 4000 0/4

حقوق کارمند 1000000 100

می دانیم که  % 0/42  بیشتر از %0/4 است پس کارگر نسبت به کارمند درصد بیشتری صدقه می دهد.

مترین ١ صفحۀ 98 )کاربرد درصد در حل مسئله های ریاضی (
بهتراست درصد پاسخ گویی رضا را در هر درس محاسبه کنیم تا بتوانیم میزان موفقیت او را تعیین کنیم.

             
نمره رضا در درس اول 15 75

کل نمره 20 100
             

نمره رضا در درس دوم 36 72

کل نمره 50 100



126

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

رضا  به 75 درصد سؤاالت درس اول و 72 درصد سؤاالت درس دوم پاسخ درست داده است و بنابراین او در درس اول موفق تر 
بوده است.

مترین 2 صفحۀ 98 )کاربرد درصد در حل مسئله های ریاضی (
این تمرین را می توانید همانند تمرین 6 صفحٔه 95محاسبه کنید.

اکسیژن ١ 20

نیتروژن ٤ 80

کل هوا 5 100

تقریباً 20 درصد هوا اکسیژن و 80 درصد آن نیتروژن است.

مترین 3 صفحۀ 98 )کاربرد درصد در حل مسئله های ریاضی (
دانش آموزان در پایٔه پنجم با رنگ کردن قسمت هایی از شکلی که به 100 قسمت مساوی تقسیم شده است آن را به صورت 
کسری و درصد بیان می کنند اما در این تمرین دانش آموزان باید 16 درصد از شکلی را که به 25 قسمت برابر تقسیم شده است رنگ 

کنند. بنابراین بهتر است ابتدا محاسبه کنند که 16 درصد برابر چند خانه از شکل می شود. 
16 درصد شکل برابر4 خانه است پس باید 4 خانه از شکل را رنگ کنند.

تعداد خانه های رنگی 16 4

کل خانه ها 100 25

مترین 4 صفحۀ 98 )کاربرد درصد در حل مسئله های ریاضی (

خانواده های کشاورز  45 201

خانواده های دامپرور  55 246

کل خانواده ها 100 447

درصد خانواده های دامپرور       55 = 45 - 100
تقریباً در روستای حسن آباد 447 خانواده زندگی می کنند که 246 خانواده دامپرور )با تقریب کمتر از 1 به روش گرد کردن( هستند. 
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مترین 5 صفحۀ 99 )مقایسه و کاربرد درصد در حل مسئله های ریاضی(
ابتدا درصد هر یک را محاسبه می کنیم  تا مقدار بیشتر را تعیین کنیم.

     
درصد خواسته شده 20 6

کل )درصد( 100 30

درصد خواسته شده 30 6

کل )درصد( 100 20

20 درصد 30 تا و 30 درصد 20 تا برابر و مساوی 6 تا  است، پس این دو مقدار با هم برابر هستند. 

مترین 6 صفحۀ 99 )  کاربرد درصد  ومحاسبۀ مالیات در حل مسئله های ریاضی  (
باید 0/2 درصد سرمایٔه اولیه را محاسبه کنیم که می توانیم به کمک جدول تناسب این مقدار را محاسبه کنیم. 

مالیات  0/2 2000

سرمایۀ اولیۀ شرکت 100 1000000

این شرکت باید 2000 تومان مالیات بپردازد.

مترین 7 صفحۀ 99 )  کاربرد درصد  ومحاسبۀ مالیات در حل مسئله های ریاضی (
باید 0/7 درصد نان تولید شده را محاسبه کنیم که می توانیم به کمک جدول تناسب این مقدار را محاسبه کنیم. 

نان دور ریخته شده  0/7 10

کل نان تولید شده 100 10000

در هر هفته 10 عدد از نان ها دور ریخته می شود. 
پاسخ پیشنهادی تمرین 8 صفحۀ 99 )  کاربرد درصد  ومحاسبۀ مالیات در حل مسئله های ریاضی (

1ــ  محاسبٔه 3 درصد مالیات  

مالیات  3 10500

قیمت کاال 100 350000

2ــ  محاسبٔه قیمت کاال با مالیات   )تومان(                                  360500  = 10500 + 350000
3ــ  محاسبٔه 10 در صد تخفیف کاال   )تومان( 

تخفیف  10 36050

قیمت کاالبا مالیات 100 360500

4ــ محاسبٔه قیمت فروش کاال پس از 10 درصد تخفیف     324450 = 36050 - 360500
برای خرید باید  324450  تومان بپردازید.



فصلفصل

آمار و احتمال6



129

درس اول

جمع آوری و نمایش داده ها

ــ در مورد علم آمار، جمع آوری داده ها و لزوم استفاده از آمار توضیح دهند. 

ــ داده ها را در جدول داده ها سازماندهی کنند. 

ــ برای داده های آماری منودار میله ای رسم کنند و به سؤاالت مربوط به آن 

پاسخ دهند.

آن  مختلف  کاربرد های  به  توجه  با  را  آماری  علم  و  آماری  داده های  از  استفاده  لزوم  درس  این  در  دانش آموزان 
درک می کنند. در مورد نحوهٔ جمع آوری داده های آماری توضیحات مختصری ارائه می کنند. برای سازماندهی داده ها از 
رسم جدول استفاده می کنند. داده های جمع آوری شده را در جدول داده ها سازماندهی کرده واز روی جدول به سؤاالت 
مطرح شده، پاسخ می دهد. فایدهٔ نمودار میله ای را برای تشخیص بهتر و مقایسهٔ داده ها درک می کنند. برای داده های 

جمع آوری شده نمودار میله ای رسم کرده و با توجه به نمودار رسم شده به سؤاالت پاسخ می دهند.

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول
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ورود به مطلب
می گویند.  آمار  داده های  را  آوری شده  اطالعات جمع  آنهاست.  بررسی  و  سازماندهی  اطالعات،  آوری  علم جمع  آمار  علم   
اطالعات عددی به دست آمده، داده نامیده می شود. قبل از ورود به کالس روزنامه های موجود را بررسی کنید و یک نمونه اطالعات 
را که به صورت جدول داده ها و نمودار آمده است، به کالس نشان دهید. از دانش آموزان بخواهید کاربرد هایی از آمار را در اطراف 

خود مثال بزنند. 

توصیه های آموزشی 
ــ دربـارٔه مفید بـودن چوب خـط در کـالس بحث کنید. دربـارٔه تـعـداد دسته ها در هـر بررسی آمـاری در کـالس بحث کنید. 
به دانش آموزان توصیه کنید داده ها را از کوچکتر به بزرگتر مرتب کنند. دانش آموزان را با علم آمار، مفهوم داده در این علم و احساس 
نیاز به جمع آوری داده ها آشنا کنید. سعی کنید سختی کار با داده های خارج جدول داده ها، برای دانش آموزان ملموس شود، به عبارت 
دیگر پیدا کردن کمترین، بیشترین و... در بین داده های منظم نشده در جدول داده های تنظیم نشده کار مشکل و کم دقتی است. در 

مورد هر سؤال به کاربرد و فایدٔه جمع آوری اطالعات اشاره گردد. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

از دانش آموزان بخواهید درمورد موضوع خاصی از دوستان خود نظر خواهی کنند و داده ها را در یک جدول ثبت کنند.

سازماندهی داده ها
 چون حجم یا اندازٔه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد 
یا عناصر جامعه غیر ممکن است. به عنوان مثال، اندازه گیری قد همٔه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران غیر عملی است و یا 
به وقت و هزینٔه زیاد نیاز دارد. خوشبختانه به طور معمول اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری 
نیست. بلکه کافی است تا نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و بر اساس یافته های حاصل از نمونه، این نتایج به کل جامعه 

تعمیم داده شود. 
 نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است. 

 سرشماری یک نوع روش جمع آوری آماری است در این روش ابتدا فرم های مخصوصی آماده می شود که در آن اطالعات 
مورد نیاز ثبت خواهد شد. در این روش به تک تک افراد جامعٔه آماری مراجعه می شود و از تک تک افراد اطالعات مربوطه پرسیده 

و ثبت می شود.

توصیه های آموزشی 
ـ   دانش آموزان می توانند با استفاده از نرم افزار Excel  جدول داده ها را رسم کنند. اگر بخواهید عدد 6 را باچوب خط نمایش  ـ
دهید، می دانید که عدد 6 از 5 و 1 تشکیل شده است بنابراین برای نمایش عدد 6 از یک چوب خط 5 تایی و یک چوب خط تکی 
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استفاده کنید ویا عدد 10 از دو تا چوب خط 5 تایی تشکیل شده است. از دانش آموزان بخواهید در این مورد اظهارنظر کنند که کدام 
سؤاالت را با جدول داده ها بهتر می توان جواب دادوکدام سؤاالت را با نمودار میله ای. اگر مقدار و نسبت یک موضوع را می خواهند 

جدول داده ها مناسب تر است و اگر در مقایسٔه چند قسمت می خواهند نتیجه ای را بیان کنند نمودار میله ای کمک بهتری است. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

 داده های جمع آوری شدٔه به صورتی هستند که شمردن، مقایسه و بررسی آنها مشکل است. اولین قدم این است که داده ها را 
در جدول داده ها سازماندهی کنید. برای این که اطالعات به دست آمده را راحت تر بررسی کنید آنها را در جدول ) به صورت زیر( 
می نویسید. برای سر شماری داده ها از چوب خط استفاده کنید؛ به این ترتیب که تک تک داده ها توسط یک نفرخوانده شود و نفر 
بعدی برای هر داده در زیر رنگ آن یک چوب خط )خط مایل( بکشد. زمانی که می خواهید چوب خط پنجم را رسم کنید، آن را به 
صورت یک خط کج روی چهار چوب خط قبلی بکشید. تعداد رنگ های جدول اول 6 مورد و تعداد رنگ های جدول دوم 3 مورد 
است. چون تعداد رنگ های دو جدول با هم برابر نیستند پس در هنگام نظرخواهی از دانش آموزان تعداد فراوانی های جدول اول )به 
علت تنوع رنگ ها( با جدول دوم متفاوت خواهد شد زیرا دانش آموزان می توانند از میان رنگ های بیش تری انتخاب کنند پس نظر های 

آنها در بین تعداد رنگ های بیش تری تقسیم می شود. پس آمار رنگ های جدول دوم با جدول اول متفاوت است. 

 منودار 
برای مقایسه و بررسی داده های آماری از انواع نمودار ها استفاده می کنند. هر نمودار با توجه به موضوعی که جمع آوری شده 
است و نوع اطالعات به دست آمده کارایی دارد. برای مثال نمودار میله ای جهت مقایسه تعداد، پیدا کردن بیشترین و کمترین در یک 
قسمت به کار می رود. در حال حاضر نرم افزار های زیادی برای رسم نمودارها وجود دارند. آن چه اهمیت دارد رسم نمودار نیست بلکه 

انتخاب نمودارمناسب برای موضوع مورد نظر و هم چنین بررسی و تغییر نمودار و استخراج نتایج مناسب برای تصمیم گیری هاست. 

توصیه های آموزشی
ـ   در مورد هر سؤال به کاربرد و فایدٔه جمع آوری اطالعات اشاره گردد. از دانش آموزان بخواهید در این مورد اظهارنظر کنند    ـ
که کدام سؤاالت را با جدول داده ها بهتر می توان جواب داد و کدام سؤاالت را با نمودار میله ای. اگر مقدار و نسبت یک موضوع را 
می خواهند جدول داده ها مناسب تر است واگر در مقایسٔه چند قسمت می خواهند نتیجه ای را بیان کنند نمودار میله ای کمک بهتری 
است. توجه داشته باشید رسم نمودار بدون بررسی و تحلیل نتایج عمالًً هیچ توانایی جدیدی به دانش آموز نمی دهد بنابراین سعی کنید 

در طول این درس نحوهٔ استفاده از اطالعات را نیز به دانش آموزان منتقل کنید. 
ـ بهترین روش برای توسعٔه این درس بحث در مورد نحؤه تحلیل داده هاست، به عبارت دیگراطالعاتی را به دانش آموزان بدهید  ـ 
و از آنها بخواهید آن را بررسی کنید و نتیجه گیری و تحلیل نمایید و مشخص کنید این اطالعات چه نکاتی را برای ما بیان می کند. در 
کتاب درسی دیگر خود یا روزنامه و مجالت جست وجو کنید و نمودارهای آماری را پیدا کنید. هر دانش آموز یک نمودار را به کالس 

بیاورد و در مورد آن توضیح دهد و بگوید که چه چیزی از مشاهدٔه این نمودار متوجه شده است. 
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برای درک مفهوم استفاده از نمودار و کاربرد آن بهتر است دو نوع نمودار را با یک دیگر به شرح زیر مقایسه کنند. 
منوداراول دارای سه رنگ و 33 داده: 

1ــ سه داده را بررسی و مقایسه می کند زیرا نظر همٔه دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان با محدودیت )انتخاب رنگ 
از بین سه رنگ تعیین شده( پرسیده شده است. 

2ــ چون تعداد رنگ ها محدود است، تصمیم گیری آسان تر است. 
3ــ پراکندگی داده ها کم است. 

4ــ سازماندهی و بررسی داده ها )به علت محدود بودن داده ها( با سرعت بیشتری انجام می شود. 
5 ــ و ...

منودار دوم دارای 5 رنگ و 33 داده: 
1ــ شش داده را بررسی و مقایسه می کند زیرا نظر همٔه دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان بدون محدودیت پرسیده 

شده است. 
2ــ چون تعداد رنگ ها زیاد است، تصمیم گیری سخت تر است. 

٣ــ پراکندگی داده ها زیاد است. 
٤ــ سازماندهی و بررسی داده ها )به علت نامحدود بودن داده ها( با سرعت کمتری انجام می شود. 

٥ــ و...
نمودار اول برای مقایسه راحت تر است زیرا تعداد داده های آن کمتر است مقایسٔه تعداد داده ها )میله ها(، پیدا کردن بیشترین و 

کمترین داده در آن راحت تر است و...
نمودار دوم اطالعات را دقیق ترمی دهد زیرا نظر شخصی همٔه دانش آموزان پرسیده شده است، چون تعداد داده های آن بیشتر 

است اطالعات بیشتر و دقیق تری را می دهد و...

میانگنی 
از دانش آموزان بخواهید درک خود را از مفهوم معدل بیان کنند. این بحث را در کالس به خوبی هدایت کنید. دانش آموزان 
ـ    د  ذهنیت های مختلفی دربارٔه مفهوم معدل دارند که شنیدن آن برای همه جالب خواهد بود. یک سیستم ارزشیابی نمرٔه الف ــ ب ــ ج ـ

است. از دانش آموزان بخواهید برای معدل گیری در این سیستم راه حلی پیشنهاد کنند. 
متوسط بارندگی در یک ماه یعنی میانگین میزان بارندگی در تمام روزهای یک ماه. برای محاسبٔه متوسط بارندگی در یک ماه 
باید میزان بارندگی تک تک روزهای یک ماه را باهم جمع کنید و سپس برتعداد روزهای ماه تقسیم کنیم. به طور مثال اگر متوسط 
بارندگی در ماه آذر را بخواهیم. میزان بارندگی تک تک روزهای ماه آذر )30 مورد( را با هم جمع می کنیم وسپس حاصل را بر 30 
)تعداد روزهای ماه آذر( تقسیم می کنیم. بلندترین میلٔه نمودار بیش ترین مقدار بارندگی کوتاه ترین میلٔه نمودار کمترین مقدار بارندگی 

را نشان می دهد. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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توصیه های آموزشی
ـ  از دانش آموزان بخواهید با جست و جو در روزنامه ها و مجالت، اطالعاتی راکه با میانگین بیان شده اند را در کالس ارائه  ـ

دهند. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

متوسط بارندگی در یک هفته یعنی میانگین میزان بارندگی در تمام روزهای یک هفته. بنابراین هر روز به اخبار گوش کنید و 
میزان بارندگی شهر یا استان خود را یادداشت کنید. این کار را به مدت یک هفته انجام دهید سپس متوسط بارندگی در یک هفته در 

شهر یا استان خود را محاسبه کنید و نمودار آن را رسم کنید. 



درس دوم

نمودار و تعبیر نتایج

سؤاالت  به  و  کنند  رسم  شکسته  خط  منودار  آماری  داده های  برای  ــ 

مربوط به آن پاسخ دهند. 

سؤاالت  به  و  کنند  رسم  تصویری  منودار  تقریبی  داده های  برای  ــ 

مربوط به آن پاسخ دهند. 

ــ برای داده های آماری منودار دایره ای رسم کنند و به سؤاالت مربوط 

به آن پاسخ دهند. 

با نمودارخط شکسته آشنا می شوند و کاربرد آن را برای مقایسهٔ تغییرات داده ها   در این درس دانش آموزان 
تقریبی  داده های  به  توجه  با  می دهد.  تشکیل  را  تقریبی  داده های  جدول  نظر  مورد  تقریب  به  توجه  با  می کنند.  درک 
نمودار تصویری مناسب را رسم کند کاربرد نمودار دایره ای را برای نشان دادن جز از کل داده ها و یا سهم هر بخش به 
صورت درصد را درک کند. با توجه به جدول داده ها نمودارمورد نظر را رسم می کند. با توجه به نمودار رسم شده به 

سؤاالت پاسخ دهد.

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم
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ورود به مطلب
نمودار خط شکسته برای نمایش تغییرات کاربرد دارد. بنابراین در موضوعاتی که تغییرات اهمیت دارد از این نمودار استفاده 

می شود. برای مثال تغییرات در بازارهای مالی مثل قیمت طال، نفت، سهام و... از این نمودار استفاده می شود. 
با نصب نمودارهای خط شکستٔه در ابتدای شروع درس به همراه تصاویری چون نوار قلب و چیزهای مشابه آن به دیوار یا تختٔه 
کالس باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان شوید. از دانش آموزان بخواهید قبل از انجام فعالیت در مورد آب و هوای شهر مورد نظر 
با توجه به جدول داده ها، نظر های خود را بیان کنند. سپس فعالیت کتاب را انجام دهند. از دانش آموزان بخواهید در مورد مزایا و 

معایب این نمودار نظر بدهند و احساسات خود را بیان کنند.   

توصیه های آموزشی 
ــ تمیزی کار و استفاده از خط کش در رسم نمودار خط شکسته می تواند در نتیجه گیری بهتر دانش آموزان مؤثر باشد، سعی 

کنید حتماً این نکته را به دانش آموزان تذکر دهید. 
ــ به کمک رایانه و با استفاده از نرم افزارهایی چونExcel  ، Spssو …  می توان نمودارهای مختلفی را رسم کرد. در صورت 

توانایی دانش آموزان جهت استفاده از این نرم افزارها، امکان کار با این نرم افزارها را در کالس توصیه کنید. 

منودار تصویری 
 گاهی اوقات به جای داده های واقعی از مقدار تقریبی آنها استفاده می کنیم. در برنامه ریزی های کالن نیاز به عددهای واقعی و 
دقیق نداریم. برای مثال مقدار تولید گندم یک استان را به صورت چند هزار تن بیان می کنند یعنی مقدار کمتر از1000 تن یا یک میلیون 
کیلوگرم در آن بررسی اهمیت ندارد. در نمودارتصویری نیازمندیم واحدی برای نمایش انتخاب کنیم. در نمودارتصویری نیازمندیم 
براساس واحد انتخاب شده اطالعات جدول داده های خود را تقریب بزنیم )براساس نوع اطالعات و نحؤه استفاده از آن تقریب را 
انتخاب می کنیم.( موضوعات مورد نظر را در یکی از محورها می نویسیم و به تعداد الزم مقابل آن عالمت مربوطه را رسم می کنیم، 
توجه داشته باشید که رسم منظم و با فاصلٔه یکسان آن بسیار اهمیت دارد. در برنامه ریزی های کالن که نیاز به عددهای واقعی و دقیق 
نداریم، زمانی که به جای داده های واقعی از مقدار تقریبی آنها استفاده می کنیم و … از نمودار تصویری برای سازماندهی و بررسی 

داده ها استفاده می کنیم. 

توصیه های آموزشی 
اطالعات  تحلیل  برای  را  کارایی الزم  نامنظم  نمودار  و  فعالیت است  اهداف  نمودار جز  این  منظم کشیدن  در  ـ    چون وقت  ـ
نخواهد داشت لذا الزم است وقت کافی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا این فعالیت را به صورت قابل قبولی حل کنند. پس از 
انجام این فعالیت از دانش آموزان بخواهید احساس خود را از این نمودار بیان کنند و نظر خود را نسبت به مزایا و معایب آن و نیز 

موارد کاربرد آن بیان کنند. 
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١ــ ابتدا مقدار تقریبی جمعیت هراستان را با تقریب کمتر از 1000000 گرد کنید.  
مثال: اگر جمعیت یک استان 3724620 نفر باشد با تقریب کمتر از 1000000 و به روش گرد کردن جمعیت این استان برابر 

4000000 نفر می شود. 
٢ــ مانند نمونه با رسم یک    برای هر 1000000 نفر نمودار تصویری آن را رسم کنید. 

به طورمثال برای رسم نمودار تصویری جمعیت استان مربوط به بند 2 باید برای این استان تعداد 4 آدمک رسم کنیم.  

استانآذربایجان شرقیالبرزخراسان شمالیهرمزگانایالم
جمعیت557599157818386772724125133724620

مقدار تقریبی

منودار دایره ای 
بعضی آمار و اطالعات جمع آوری شده مشخص می کند که چگونه یک مقدار مشخص به بخش های کوچک تر تقسیم می شود. 
در این موارد می توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را با تقسیم دایره مشخص کرد. در نمودار 

دایره ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه و سپس روی نمودار نمایش می دهند. 

توصیه های آموزشی  
ـ    پس از انجام این فعالیت از دانش آموزان بخواهید احساس خود را از این نمودار بیان کنند و نظر خود را نسبت به مزایا و  ـ

معایب آن و نیز موارد کاربرد آن بیان کنند. 
  

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

چگونه در صد مربوط به هرچیز به طور مثال نوع کتاب را به دست می آورید ؟
ابتدا مجموع کل کتاب ها را محاسبه می کنیم. در صد هر یک از کتاب ها را با کمک جدول تناسب یا هر روش دل خواه دیگر 
محاسبه می کنیم. درصد محاسبه شده را به صورت تقریبی محاسبه می کنیم. درصد را با کسری به مخرج 10 تقریب می زنیم. دایره ای 

رسم می کنیم، آن را به 10 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. با توجه به کسر های تقریبی قسمت های دایره را رنگ می کنیم. 
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نگاه کلی
دانش آموزان در این درس رابطٔه بین اعداد و اشکال را کسب می کنند و از آن در حل مسئله ها استفاده می کنند. در این درس 
دانش آموزان مهارت و توانایی به کارگیری راهبرد حدس و آزمایش درحل مسئله ها می آموزند. بعضی از مسئله ها روش و راه حل 
مستقیم ندارند و یا رسیدن به جواب از روش های معمول طوالنی تر و دشوار است اما می توان با یک روش منطقی و منظم جواب مسئله 

را با حدس زدن و آزمایش پیدا کرد. 

اهداف
ــ آشنایی دانش آموزان با راهبرد حدس و آزمایش برای حل مسئله. 

ــ درک کاربرد راهبرد حدس و آزمایش و توانایی به کارگیری آن درحل مسئله. 

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد حدس و آزمایش 
ــ در حل بعضی از مسئله های ریاضی، حدس و آزمایش می تواند مسئله را ساده کند. 

ــ الگوهای عددی شامل رابطٔه بین اعداد و الگوهای هندسی شامل رابطٔه بین اشكال است. 
ــ دانش آموزان با فعالیت های دست ورزی می توانند رابطه های بین بعضی از اشكال هندسی را بهتر درک كنند.

با  با حل مسائل متنوع و  به كمک دانش آموزان توضیح دهد. سپس  با حل مسئله  بایستی راهبرد الگویابی را همراه  ــ معلم 
استفاده از این راهبرد، دانش آموزان توانایی به كارگیری از آن را در حل مسائل می آموزند.

ــ به دانش آموزان آموزش دهید که حدس ها، بررسی، آزمایش و نتیجه گیری خود را ثبت کنند. 
ــ به دانش آموزان آموزش دهید که حدس های خود را منطقی بزنند، یعنی پس از بررسی و نتیجه گیری حدس اول خود، 
حدس دوم را براساس آن تعیین کنند نه  این کـه بدون منطق و دلیل حـدس های پراکنده بزنند تا شاید یکـی از آنها درست از کار 

در آید. 
ــ برای حل مسئله با راهبرد حل مسئلٔه ساده تر بهتر است مراحل فهمیدن مسئله ــ انتخاب راهبرد ــ حل مسئله ــ بازگشت به 

عقب را طی کنید. 

حل مسئله: راهبرد  حدس و آزمایش
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سؤال مسئلهٔ 1 صفحهٔ 110: در یک مزرعه 20 مرغ و گاو وجود دارد. تعداد پاهای آنها روی هم 56 عدد است. در این 
مزرعه چند مرغ و چند گاو وجود دارد ؟ 

نکتهٔ مسئلهٔ 1 صفحهٔ 110: 
١ــ این مسئله را در فصل اول با روش رسم شکل حل کردید. حاال با راهبرد حدس زدن، پاسخ مسئله را پیدا می کنیم. 

می دهد.  نشان  را  بعدی  مرحلٔه  برای حدس  منطقی  نتیجه گیری  و  کردن  آزمایش  نحؤه  و  مراحل حدس زدن  زیر  ٢ــ جدول 
همچنین آموزش می دهد که چگونه حدس ها و آزمایش های خود را برای رسیدن به جواب بنویسید. 

تعداد مرغتعداد گاوآزمایش کردننتیجه گیری

حدس اول٦٠٠١١٠ = ٤ × ١٠ + ٢ × ١٠پس باید تعداد گاوها را کم کرد.

حدس دوم٩١١آزمایش کردننتیجه گیری

مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلهٔ 1 صفحۀ 110:
فهمیدن مسئله:

1ــ عبارت هایی مثل تعداد مرغ و گاو و تعداد پاهای آنها چه اطالعاتی به شما می دهد ؟ 
2ــ مسئله از شما چه می خواهد ؟ )تعداد مرغ ها و گاو های مزرعه(

3ــ آیا می توانید برای جواب درست، محدوده ای تعیین کنید ؟ )بله کمتر از 20 تا(
انتخاب راهبرد: با توجه به این که تعداد مرغ ها و گاوها یک عدد طبیعی مساوی یا کمتر از 20 است. می توانیم با حدس زدن 

و در نظر گرفتن تعداد مختلف مرغ ها و گاو ها جواب را پیدا کنیم. 
حل مسئله: برای بهتر نوشتن جواب ها و حدس های خود، می توانیم از جدول زیراستفاده کنیم. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

چگونه با حدس زدن تعداد مرغ ها می توانیم تعداد گاو ها را به دست آوریم ؟ )تعداد مرغ ها و گاو ها 20 تا است پس بعد از حدس 
زدن تعداد مرغ ها، تعداد گاوها را طوری انتخاب می کنیم که مجموع  آن دو عدد 20 شود.( 

بازگشت به عقب:
1ــ آیا پاسخ به دست آمده شرایط مسئله را دارد ؟ ) بله ( 

آیا پاسخ شما منطقی است و برای تعداد مرغ ها و گاو ها درست به نظر می رسد ؟ ) بله (

تعداد مرغ تعداد گاو آزمایش کردن نتیجه گیری
حدس اول 10 10 10 × 2 + 10 × 4 = 60 پس باید تعداد گاو ها کم شود. 

حدس دوم 11 9 11 × 2 + 9 × 4 = 58 پس باید تعداد گاو ها کم شود. 

حدس سوم 12 8 12 × 2 + 8 × 4 = 56 این جواب صحیح است. 
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ــ آشنایی با مفهوم احتمال 

ــ شناخت احتمال های قطعی، ممکن و غیر ممکن 

ــ اگر پیشامدی قطعاً اتفاق بیفتد آن را با عدد 1 و عدم امکان را با عدد 

صفر نشان می دهیم. 

ــ در بعضی از مواقع احتمال اتفاق افتادن دو پیشامد مساوی است. 

در این درس دانش آموزان با احتمال پیشامد های گوناگون آشنا می شوند و احتمال پیشامد های گوناگون را با یک 
دیگر مقایسه می کنند. آنان می آموزند که احتمال اتفاق افتادن پیشامد را بین 0 تا 1 انتخاب کنند. 

درس سوم

مفهوم احتمال

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم
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 در هر مورد اتفاق افتادن پیشامد رامانند نمونه بین 0 تا 1 انتخاب کنید،0 را به پدیده های غیر ممکن و 1 را به پدیده های قطعی 
نسبت می دهیم. احتمال را با یک کسر کوچک تر از یک بیان می کنیم. برای این که امکان وقوع یک پیشامد را در ریاضی مشخص 
کنیم از کلمٔه احتمال استفاده می کنیم. بعضی از پیشامد ها امکان اتفاق افتادن ندارند و گاهی بعضی از پیشامد ها به طور قطع اتفاق 
می افتد. در ریاضیات تالش می کنیم تا احتمال را با یک کسر کوچک تر ازیک بیان کنیم تا به این ترتیب پیش بینی بیش تری از آن اتفاق 
داشته باشیم. در بعضی از مواقع احتمال اتفاق افتادن دو پیشامد مساوی است. اصطالحات شانس و احتمال در توصیف پدیده هایی به 
کار می روند که نمی توان نتیجٔه آنها را پیش از وقوع به طور قطع تعیین کرد زیرا نسبت به آن چه رخ خواهد داد اطمینان نداریم. شاید 
مهم ترین کاربرد احتمال کمک به تصمیم گیری در جریان زندگی روزمره است. مثالً اگر احتمال زیادی بدهید که باران خواهد بارید و 
قصد بیرون رفتن از منزل را داشته باشید، با خود یک چتر یا بارانی همراه می برید. پدیده هایی که می توان نتیجٔه آنها را پیش از وقوع به 
طور قطع تعیین کرد، پدیده های قطعی و پدیده هایی که نمی توان نتیجٔه آنها را پیش از وقوع به طور قطع معین نمود، پدیده های تصادفی 

نامیده می شود. 

توصیه های آموزشی 
ـ  یکی از جمالتی که در اخبار یا روزنامه و مجالت دیده یا شنیده در آن عبارت »احتمال دارد« استفاده شده است را بنویسید و  ـ

با دوستانتان در بارٔه آن صحبت کنید. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

از دانش آموزان بخواهید یک چرخنده درست کنند و احتمال آمدن هر رنگ را بیان کنند. چرخنده های خود را با دوستانشان 
عوض کنند و حاال احتمال آمدن هر رنگ را بیان کنند. پاسخ های خود را با دوستانشان مقایسه کنند. دربارٔه پاسخ های خود دلیل 

بیاورند. 
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ــ درک عمیق تر مفهوم احتمال )احتمال جتربی و احتمال ریاضی(

ــ اندازه گیری احتمال به روش محاسبه 

تجربه  راه  از  را  آمده  دست  به  نتایج  ثبت  می آموزند  را  پیشامد ها  کردن  تجربه  درس  این  در  دانش آموزان 
می آموزند. مقایسهٔ احتمال های به دست آمده را به دو روش ریاضی و تجربی محاسبه می کنند. 

درس چهارم

احتمال تجربی و ریاضی

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم
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بسیاری از پدیده ها و اتفاقات در زندگی روزانه شانسی و یا تصادفی هستند. یعنی نتیجٔه آنها را از پیش به طور قطع نمی دانیم اما 
شاید بتوانیم نتایج ممکن را فهرست کنیم. با مشاهده و بررسی تعداد دفعاتی که هر کدام از آن نتایج رخ می دهد، می خواهیم به پیشامدها، 
عددهایی رانسبت دهیم که معرف شانس یا احتمال وقوع  آنها هستند.در علم آمار به عملی که برای جمع آوری داده ها صورت می پذیرد، 
آزمایش می گوییم. اگر نتیجٔه آزمایش را از پیش نتوان به طور قطع معین کرد، آن را آزمایش تصادفی می نامیم. آزمایش پرتاب سکه یک 
آزمایش تصادفی است زیرا پیش از پرتاب سکه نمی توان به طور قطع معین کرد که رو یا پشت خواهد آمد. با این حال، تمام نتایج ممکن 
در این آزمایش همین دو تا هستند. آن طرفی از سکه را که عدد روی آن نوشته شده است رو و طرف دیگر را پشت می نامیم. در هر بار 
پرتاب سکه فقط دو نتیجه ممکن وجود دارد و شانس ظاهر شدن آنها یکسان است یعنی احتمال رو یا پشت آمدن در پرتاب سکه با هم 
___   ١ است. در هر بار پرتاب تاس، 6 نتیجه ممکن برای اعدادی که ظاهر می شوند وجود دارد که شانس ظاهر شدن آنها 

برابر و مساوی   2
  __   ١ است. با استفاده از احتمال ریاضی، می توان احتمال وقوع پیشامد 

٦   
نیز برابر است. مثالً احتمال مشاهدٔه عدد 3 در پرتاب یک تاس 

را در دراز مدت به دو طریق حدس زد: 1ــ اگر بتوانیم احتمال ریاضی یک پیشامد را معین کنیم، می توانیم از آن برای اندازه گیری 
احتمال پیشامدها استفاده کرد. 2ــ اگر نتوانیم احتمال ریاضی یک پیشامد را معین کنیم، باید آزمایش را انجام دهیم و با تعیین جدول 

)فراوانی نسبی( وقوع پیشامدها، احتمال وقوع  آن را تخمین بزنیم. 

توصیه های آموزشی 
ـ    برای هر گروه یک کیسٔه ریاضی تهیه کنید، تا هر گروه عمالً احتمال های تجربی را نشان دهند.  ـ

ـ   زمان کافی جهت انجام تمرین ها را به دانش آموزان بدهید تا با حوصله و دقت جدول احتماالت را کامل کنند.  ـ
ـ   به دانش آموزان اجازه دهید تا جدول های خود را با دوستانشان مقایسه کنند.  ـ

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1:  در یک کیسه تعدادی مهره قرار دهید به طور مثال:
١ــ در یک کیسه 5 مهرٔه قرمز و 10 مهرٔه آبی قرار دارد. 

٢ــ پس از هر بار بیرون آوردن مهره از کیسه و یادداشت کردن رنگ آن، دوباره مهره را به کیسه برگردانید. 
٣ــ پس از 10 بار بیرون آوردن مهره از داخل کیسه احتمال دارد 0 تا 10 بار مهره به رنگ آبی بیرون بیاید. 

٤ــ پس از 10 بار بیرون آوردن مهره از داخل کیسه احتمال دارد 0 تا 10 بار مهره به رنگ قرمز بیرون بیاید. 
٥ــ اگر چند بار این فعالیت را انجام دهیم احتمال دارد در هر دفعه جدول ما با جدول دفعٔه قبل متفاوت باشد. 

٦ــ اگر چند بار این فعالیت را انجام دهیم احتمال دارد در هر دفعه تعداد رنگ های مهره های آبی و قرمزکه از کیسه بیرون می آیند 
با دفعٔه قبل متفاوت باشد. 
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فعالیت 2: در هر بارپرتاب سکه فقط دو نتیجه ممکن وجود دارد )رو یا پشت( و شانس ظاهرشدن آنها یکسان است یعنی 
 __  ١ است. و ارتباطی به نتیجٔه دفعات قبلی ندارد. 

احتمال رو یا پشت آمدن در پرتاب سکه با هم برابر و مساوی   ٢
حاال سکه ای را بردارید و 10 بار آن را بیندازید جدولی را تهیه کنید. و هردفعه رو یا پشت آمدن سکه را یادداشت کنید. دوباره 
10 باردیگر سکه را بیندازید و نتایج را در جدول دیگری یادداشت کنید. دو جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج دو جدول را بررسی 
کنید. آیا این دو جدول همانند یک دیگر هستند. اگر بار دیگری این فعالیت را انجام دهید، فکر می کنید چه نتیجه ای، حاصل خواهد شد ؟

فعالیت 3: چرخنده ای تهیه کنید و آن را به قسمت های مساوی تقسیم کنید. قسمت های آن را به دلخواه رنگ کنید. احتمال 
آمدن کدام رنگ بیشتر است. حاال چرخنده را بچرخانید. 10 بار این کار را انجام دهید. جدولی را تهیه کنید و نتایج را در جدول ثبت 

کنید. آیا نتایج حاصل با حدس شما یکی بود ؟ دالیل خود را توضیح دهید ؟
فعالیت 4: در یک کیسه تعدادی مهره قرار دهید به طور مثال:

١ــ در این کیسه 4 مهرٔه آبی و 1 مهرٔه قرمز قرار دارد. 
٢ــ پس از هر بار بیرون آوردن مهره از کیسه و یادداشت کردن رنگ آن، دوباره مهره را به کیسه برگردانید. 
٣ــ پس از 10 بار بیرون آوردن مهره از داخل کیسه احتمال دارد 0 تا 10 بار مهره به رنگ آبی بیرون بیاید. 

٤ــ پس از 10 بار بیرون آوردن مهره از داخل کیسه احتمال دارد 0 تا 10 بار مهره به رنگ قرمز بیرون بیاید. 
٥ــ اگر چند بار این فعالیت را انجام دهیم احتمال دارد در هر دفعه جدول ما به جدول دفعٔه قبل متفاوت باشد. 

٦ــ اگر چند بار این فعالیت را انجام دهیم احتمال دارد در هر دفعه تعداد رنگ های مهره های آبی و قرمزکه از کیسه بیرون می آیند 
با دفعٔه قبل متفاوت باشد. 

با دفعٔه قبل متفاوت باشد زیرا در هر دفعه احتمال دارد که تعداد  بنابراین در هر دفعه آزمایش احتمال دارد که نسبت ها  ٧ــ 
رنگ های مهره های آبی و قرمزکه از کیسه بیرون می آیند با دفعٔه قبل متفاوت باشد. 

اگر تعداد دفعات آزمایش را زیاد کنیم احتمال تجربی به احتمال ریاضی نزدیک و نزدیک تر می شود. 
فعالیت 5:

1ــ در هر بار پرتاب تاس، 6 نتیجه ممکن، برای اعدادی که ظاهر می شوند وجود دارد که شانس ظاهر شدن آنها نیز برابر است. 
___  ١ است. 

مثالً احتمال مشاهدٔه عدد 3 در پرتاب یک تاس   ٦
٢ــ تاس را چهار بار می اندازیم پس تعداد کل احتماالت چهار می باشد. بنابراین مخرج کسر ما چهار است. 

٣ــ در هربار پرتاب کسر یک عدد خواهد آمد . بنابراین چهار عدد )داده ( خواهد آمد که این چهار عدد می تواند تکراری یا 
غیر تکراری باشد اما در کل چهار پیشامد می آید که مجموع این داده ها چهار چهارم خواهد بود. 

٤ــ صورت کسر چهار و مخرج آن نیز چهار است بنابراین این کسر برابر یک می باشد. 
٥ــ اگر تعداد دفعات آزمایش را زیاد کنیم احتمال تجربی به احتمال ریاضی نزدیک و نزدیک تر می شود. 

فعالیت 6: یک سکه بردارید و احتمال ریاضی و تجربی آمدن رو یا پشت آن را در 20 بار پرتاب بیان کنید. 

___  ١ است پس اگر سکه را 20 مرتبه بیندازیم احتمال ریاضی آمدن رو  
١ــ احتمال ریاضی آمدن رو در یک بار پرتاب سکه   ٢

___ 10 است. 
20
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__ ١ است. پس اگر سکه را 20 مرتبه بیندازیم احتمال ریاضی آمدن 
٢ــ احتمال ریاضی آمدن پشت در یک بار پرتاب سکه  ٢

___ 10 است. 
پشت  20

٣ــ در احتمال تجربی در 20 بارپرتاب احتمال آمدن رو یا پشت از 0 تا 20 وجود دارد. 
٤ــ پس از انجام تجربی فعالیت، جدول و نسبت رو آمدن به پشت آمدن سکه، از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت است. 
٥ــ می دانیم که اگرتعداد دفعات آزمایش را زیاد کنیم احتمال تجربی به احتمال ریاضی نزدیک و نزدیک تر می شود پس نسبت 

___  ١ نزدیک می شود.
___  ١ و نسبت پشت آمدن نیز به   2

رو آمدن به   2
___ 10 نزدیک خواهد شد. 

 یا  20
١  ___
٦ــ بنابراین نسبت رو آمدن یا پشت آمدن سکه به کسر   2



فصل

اندازه گیری سطح و حجم7
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درس اول

مقایسه و اندازه گیری سطح

ــ شناخت عمیق تر مفهوم سطح 

مقایسهٔ  و  گوناگون  واحد های  با  سطح  یک  تقریبی  گیری  اندازه  ــ 

پاسخ ها

ــ معرفی دسی متر 

ــ شناخت واحد های استاندارد سطح 

ــ انتخاب واحد مناسب برای سطح های مختلف 

ــ به کارگیری جدول تناسب برای تبدیل واحد های سطح 

در این درس دانش آموزان اندازه گیری تقریبی یک سطح را با واحدهای گوناگون انجام می دهند. برای سطح های 
گوناگون واحد مناسب انتخاب می کنند. تصور ذهنی درست ازواحد های مختلف سطح را کسب می کنند . تبدیل واحدهای 

سطح به یک دیگررا می آموزند. 

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول
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ورود به مطلب
برای مقایسٔه سطح ها به واحد اندازه گیری نیاز داریم. هر سطحی را می توان به عنوان واحد اندازه گیری به کار برد. هدف این 
درس یادآوری مفهوم مساحت است. دانش آموزان باید روش مناسبی برای شمارش تعدادواحدها پیدا کنند و تعداد واحد های هر 
شکل را به صورت تقریبی به دست آورند. برای این که هر سطح اندازٔه معینی داشته باشد و برای همه شناخته شده باشد، واحد های 
استاندارد را به کار می بریم. واحد استاندارد اندازه گیری سطح، متر مربع است. برای دقیق تر شدن اندازه گیری ها از واحد های کوچکتر 

مانند دسی متر مربع، سانتی متر مربع و میلی متر مربع استفاده می کنیم. 

توصیه های آموزشی 
ـ  دانش آموزان ممکن است روش های مختلفی برای شمارش انتخاب کنند. بررسی نظرات دانش آموزان در این مورد، برای  ـ
کالس بسیار مفید است. پاسخ های متفاوت دانش آموزان به سؤال های تمرین ها باید در کالس مورد توجه قرار گیرد. داشتن عکس العمل 
مناسب در برابر همٔه پاسخ ها، انگیزٔه دانش آموزان را برای شرکت در بحث های کالسی تقویت خواهد کرد. برای دانش آموزان توضیح 
دهید که اصوالً هر شکل مسطحی می تواند واحد اندازه گیری مساحت باشد. ولی مشکل این انتخاب در پوشاندن کامل سطح با آن 

واحد است. 
ـ  در اندازه گیری سطح با واحد های گوناگون دانش آموزان با این چالش روبه رو می شوند که  به راحتی نمی توان کل سطح را  ـ
پوشاند و اگر بخواهیم همٔه سطح را بپوشانیم قسمت هایی از واحد ها بیرون از سطح شکل قرار می گیرد. کنار هم قرار دادن واحد ها 
کمی مشکل است. بنابراین در بعضی از موارد مجبور می شوند که واحد ها را برعکس قرار دهند تا بتوانند سطح شکل را بهتر بپوشانند. 
در بعضی از موارد مجبور می شوند که واحد ها را نصف کنند و بعضی قسمت ها را با نصف واحد یا قسمتی از واحد بپوشانند. توصیه 
می شود، قسمت های باقی مانده که با واحد کامل پوشیده نمی شود را با کسری از واحد سطح تقریب بزنید و اندازٔه سطح را هر بار با 

یک عدد مخلوط بیان کنید. 
ــ برای تبدیل واحد های سطح به یک دیگر توصیه می شود دانش آموزان از جدول تناسب استفاده کنند. 

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1 :
١ــ یک کاغذ پوستی ) شفاف ( روی شکل اول از سمت راست قرار دهید. 

٢ــ شکل ) شکل اول از سمت راست ( را روی آن بکشید. 
٣ــ حاال با قیچی دور تا دور شکل را ببرید. 

٤ــ شکل بریده شده را روی شکل دوم قرار دهید. 
دوم  اول خارج شکل  از شکل  مقداری  اگر  است،  کمتر  اول  قرارگیرد، سطح شکل  دوم  داخل شکل  اول  اگر شکل  ٥ــ 
قرارگیرد، سطح شکل اول بیشتراست و اگر شکل اول روی شکل دوم را به طور کامل بپوشاند، سطح شکل اول برابر سطح شکل 

دوم است 

فّعالّیت
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٦ــ وقتی شکل اول را روی شکل دوم قرار دهید خواهید دید شکل اول داخل شکل دوم قرارمی گیرد و سطح کمتری را نسبت 
به شکل دوم دارد بنابراین شکل دوم از سمت راست سطح بیش تری دارد. 

فعالیت 2:
١ــ سطح دو شکل را شطرنجی می کنیم و با شمارش خانه های شطرنجی دو سطح را با یک دیگر مقایسه می کنیم.

٢ــ به جای کاغذ پوستی از کاغذ شطرنجی برای مقایسٔه دوشکل به روش باال استفاده می کنیم. 
٣ــ طول و عرض دو شکل را به کمک ابزار )مثالً خط کش( اندازه می گیریم و مساحت دوشکل را محاسبه ومقایسه می کنیم. 
٤ــ یک شکل واحد انتخاب می کنیم، تعداد زیادی از این شکل می بریم، با قراردادن تعدادی از شکل واحد در داخل شکل ها 

به طوری که سطح آنها را بپوشاند و شمارش تعداد واحدها، دو سطح را با یک دیگر مقایسه می کنیم. 
٥ ــ و...
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ــ مفهوم مساحت و واحد سطح را درک کند. 

و  لوزی  االضالع،  متوازی  مربع،  مستطیل،  مساحت  دستورمحاسبهٔ  ــ 

ذوزنقه را به دست آورد و با عبارت های جبری بیان کند. 

مساحت  کردن  پیدا  در  را  هندسی  شکل های  مساحت  دستورمحاسبهٔ  ــ 

شکل های هندسی به کار برد. 

ــ درک مساحت دایره از طریق استفاده از مثلث های برابر و هم رأس با 

مرکز دایره. 

در این درس دانش آموزان اندازه گیری سطح شکل های هندسی را به کمک صفحهٔ شطرنجی انجام می دهند. و 
نحوهٔ محاسبهٔ مساحت جسم های سه بعدی را می آموزند. 

درس دوم

مساحت اشکال هندسی

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم
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ورود به مطلب
  برای محاسبٔه مساحت شکل های هندسی ابتدا باید طول ضلع ها و دیگر اجزای مورد نیاز را اندازه بگیریم. در این اندازه گیری 
می توانید از عدد تقریبی استفاده کنید. از دانش آموزان بخواهید با توجه به نتایج به دست آمده و به کمک عبارت جبری، رابطٔه جبری 
محاسبٔه لوزی، ذوزنقه، مثلث، متوازی االضالع، مربع و مستطیل را به دست آورند سپس با کمک این رابطه ها به حل تمرین ها بپردازند. 

توصیه های آموزشی 
ـ   به طریقٔه نوشتن دانش آموزان توجه کنید. از آنها بخواهید ابتدا رابطٔه جبری مورد نظر خود را بنویسند و سپس مقدار عددی  ـ
را جایگزین کنند. به دانش آموزان نشان دهید که شکل های مختلف می توانند چندین ارتفاع داشته باشند که محاسبٔه مساحت با هر کدام 

از آنها نتیجٔه یکسان دارد. این موضوع در شکل های مثلث و متوازی االضالع بسیار مورد استفاده است. 

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

برای محاسبٔه مساحت شکل های هندسی ابتدا باید طول ضلع ها و دیگر اجزای مورد نیاز را اندازه بگیریم. در این اندازه گیری 
آنها به صورت جبری  یا مقوا شکل های هندسی کتاب را کشیده و مساحت  به کمک کاغذ  می توانید از عدد تقریبی استفاده کنید. 
محاسبه کنند. بار دیگر شکل ها را روی صفحٔه شطرنجی قرار داده و مساحت تقریبی هر شکل را محاسبه کنند. پاسخ های محاسبه 

شده را با یک دیگر مقایسه کنند. 
مساحت دایره: دانش آموزان در پایٔه پنجم نحؤه مساحت دایره و رابطٔه مساحت دایره را آمو خته اند. در کالس ششم به روش 

جدیدی از راه محاسبٔه مساحت مثلث در تعداد مثلث پوشانده شده در سطح دایره مساحت دایره را به طور تقریبی محاسبه می کنند.  

توصیه های آموزشی 
به یکی از  با چینش جدید  به قطعه های دلخواه تقسیم کنند و  ـ  از دانش آموزان بخواهید یک دایره رسم کنند. سپس آن را  ـ

شکل های اصلی که مساحت آن قابل محاسبه باشد، تبدیل کنند. 
ـ   اگر بخواهیم مقدارمساحت دایره از روش محاسبٔه مساحت مثلث به اندازٔه واقعی نزدیک تر باشد توصیه می شود که تعداد  ـ
مثلث را بیشترکنیم یا مثلث های برابر ظریف تری را رسم کنیم. با توجه به وضعیت کالس می توانید برای انجام دادن فعالیت از مقوا و 

قیچی استفاده کنید و شکل های رسم شده در کالس را بسازید. 

فّعالّیت
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در شکل روبه رو طول ضلع و ارتفاع یک مثلث را با خط کش و با تقریب کمتر از 0/1 ) با 
واحد سانتی متر ( اندازه بگیرید.  با توجه به اندازه های به دست آمده مساحت دایره را به دو صورت 

به دست آورید. 
روش اول:                                   14 / 3 × شعاع × شعاع = مساحت دایره 
                     سانتی متر مربع         56 / 12 = 3/14 × 2 × 2 = مساحت دایره 

روش دوم:                                      مساحت مثلث × 10= مساحت دایره 
          سانتی متر مربع     10/8= )2÷2/16( × 10 = )2÷ )8 / 1×1/2 (( × 10 = مساحت دایره 

این  که   دارد  قرار  مثلث ها  از شکل  دایره خارج  از سطح  را محاسبه می کنیم قسمتی  دایره  از روش دوم مساحت  که  زمانی 
قسمت ها در محاسبٔه مساحت دایره منظور نمی شوند. بنابراین مقدار محاسبه شده مساحت روش اول با روش دوم اختالف دارد. 

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فّعالّیت
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نگاه کلی
دانش آموزان در این درس رابطٔه بین اعداد و اشکال و استفاده از آن در حل مسئله ها را استفاده می کنند و مهارت و توانایی 
به کار گیری راهبرد حذف حالت های نامطلوب درحل مسئله ها را می آموزند. برای حل بعضی از مسئله ها می توانید همٔه حالت های 
ممکن را در نظر بگیرید، سپس با توجه به شرایط و موضوعی که در مسئله طرح شده است. حالت های نامطلوب یا ناممکن را حذف 
کنید تا پاسخ مسئله را پیدا کنید. برای نوشتن همٔه حالت های ممکن می توانید تفکر نظام دار را به کار ببرید. سپس از بین همٔه حالت ها 

و با توجه به شرایط مسئله، پاسخ را پیدا کنید. 
 

اهداف
ــ آشنایی دانش آموزان با راهبرد حذف حالت های نامطلوب برای حل مسئله. 

ــ درک کاربرد راهبرد حذف حالت های نامطلوب و توانایی به کارگیری آن درحل مسئله . 

توصیه های آموزشی در حل مسئله با راهبرد حذف حالت های نامطلوب 
ــ آموزش این راهبرد، دو هدف را دنبال می کند. ) توصیٔه 2 و 3 ( 

ــ این راهبرد کمک می کند تا از بین پاسخ های ممکن با توجه به اطالعات و دالیل منطقی بتوان پاسخ های نادرست احتمالی را 
حذف کرد و به پاسخ صحیح رسید. 

ــ دانش آموزان یاد می گیرند که این راهبرد را در حل مسئله ها به کار ببرند. در به کاربردن این راهبرد، نصف کردن، یکی از 
راه های خوب است. ) مسئلٔه 2 صفحٔه 130( 

ــ اگر بتوانیم برای پاسخ یک مسئله حالت های نامطلوب مختلف زیادی را درنظر بگیریم باید به کمک دالیل منطقی و اطالعات 
دیگر مسئله، پاسخ های احتمالی را محدود کنیم تا به خواسته های مسئله برسیم. پس  حذف حالت های نامطلوب ما را به خواستٔه مسئله 

نزدیک می کند. 
ــ برای حذف حالت های نامطلوب باید دالیل منطقی داشته باشیم. دانش آموزان باید دالیل و روند فکر خود را برای حذف 

جواب های نادرست درمسئله ها مشخص کنند و توضیح دهند، این کار بخشی از راه حل مسئله است. 

مراحل زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود: 
سؤال مسئلۀ 1 صفحۀ 130: کدام یک از شکل های زیر باز شدٔه )گستردٔه( یک مکعب است ؟ توضیح دهید که چرا بقیه 

حل مسئله: راهبرد حذف حالت های نامطلوب
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نمی توانند پاسخ مسئله باشند. یک دلیل برای هر شکل بنویسید. 

 شکل 1                        شکل 2          شکل 3                    شکل 4

نکتۀ مسئلۀ 1 صفحۀ 130:
١ــ هر مکعب، شش سطح )وجه( دارد. 

٢ــ هر شش سطح )وجه( مکعب با هم برابراست. 
٣ــ از این شش سطح )وجه( مکعب، چهار سطح )وجه( دیوارها و دو سطح )وجه( کف و سقف آن را تشکیل می دهد. بنابراین 
گستردهٔ مکعب شامل چهار سطح )وجه(،پشت سرهم یا در یک ردیف و یک سطح )وجه( در باال و یک سطح )وجه( در پایین است. 

مراحل پیشنهادی پاسخ مسئلۀ 1 صفحۀ 130:
فهمیدن مسئله:

 1ــ مسئله را با بیان خود توضیح دهید. 
 2ــ با استفاده از تجسم فضایی و به طور ذهنی، سعی کنید با شکل های گسترده، مکعب بسازید. 

انتخاب راهبرد:
1ــ تعداد مربع های هر شکل را بشمارید. 

2ــ هر شکلی که تعداد مربع های آن برابر شش، نیست را حذف کنید. 
٣ــ می دانیم که از شش سطح )وجه( مکعب، چهار سطح )وجه( دیوارها و دو سطح )وجه( کف و سقف آن را تشکیل می دهد. 
بنابراین گستردٔه مکعب شامل چهار سطح )وجه(، پشت سر هم یا در یک جهت و یک سطح )وجه( در باال و یک سطح )وجه( در پایین 

است. بنابراین از شکل های باقی مانده هر شکلی که این شرایط را ندارد حذف کنید. 
حل مسئله: با پاسخ به سؤال های زیر حالت های نامطلوب را حذف کنید. 
 ــ کدام یک از شکل ها از شش مکعب تشکیل نشده است ؟ شکل 1 و 4. 

 ــ کدام یک از شکل های حذف نشده شامل چهار سطح )وجه(،پشت سر هم یا در یک جهت و یک سطح )وجه( در باال و یک 
سطح )وجه( در پایین نیست ؟ شکل شمارٔه 3

بنابراین فقط شکل شمارٔه 2 باقی ماند و حذف نشد که این شکل حالت مطلوب و پاسخ سؤال است. 
بازگشت به عقب

 1ــ آیا با طرح سؤال های کمتری می توانستید گستردٔه مکعب مورد نظر را پیدا کنید ؟ 
 2ــ کدام سؤال شما مناسب نبود ؟

ادامۀ سؤال مسئلۀ 1 صفحۀ 130:
توضیح دهید که چرا بقیه نمی توانند پاسخ مسئله باشند. یک دلیل برای هر شکل بنویسید. 
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پاسخ پیشنهادی ادامۀ سؤال مسئلۀ 1 صفحۀ 130:
این شکل  با  تشکیل شده است پس  مربع  از شش  هر مکعب  که  می دانیم  تشکیل شده است،  مربع  از 5  1ــ شکل شمارٔه 1 

نمی توانیم مکعب بسازیم. 
این شکل  با  تشکیل شده است پس  مربع  از شش  هر مکعب  که  می دانیم  تشکیل شده است،  مربع  از 7  2ــ شکل شمارٔه 4 

نمی توانیم مکعب بسازیم. 
3ــ شکل شمارٔه 3 از 6 مربع تشکیل شده است، می دانیم که از شش سطح )وجه( مکعب، چهار سطح )وجه( دیوارها و دو 
سطح )وجه( کف و سقف آن را تشکیل می دهد. بنابراین گستردٔه مکعب شامل چهار سطح )وجه(،پشت سر هم یا در یک جهت و یک 
سطح )وجه( در باال و یک سطح )وجه( در پایین است. بنابراین این شکل شرایط گستردٔه مکعب را ندارد و آن را حذف می کنیم، زیرا 

دو سطح کف و سقف در یک جهت قرار دارند.
4ــ شکل شمارٔه 2 پاسخ مطلوب است. زیرا این شکل از 6 مربع تشکیل شده است، می دانیم که از شش سطح )وجه( مکعب، 
چهار سطح )وجه( دیوارها و دو سطح )وجه( کف و سقف آن را تشکیل می دهد. بنابراین گستردٔه مکعب شامل چهار سطح )وجه(،پشت 
سرهم یا در یک جهت و یک سطح )وجه( در باال و یک سطح )وجه( در پایین است. بنابراین این شکل شرایط گستردٔه مکعب را دارد 

و پاسخ مطلوب و صحیح است. 
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ــ واحد های حجم را بشناسد و در محاسبهٔ حجم های هندسی به کار برد. 

ــ مساحت جانبی و مساحت کل حجم ها را به دست آورد.

ــ شناخت عمیق تر مفهوم حجم

ــ اندازه گیری تقریبی یک حجم با واحد های گوناگون و مقایسهٔ پاسخ ها

ــ معرفی دسی مترمکعب 

ــ شناخت واحد های استاندارد حجم

ــ انتخاب واحد مناسب برای حجم های مختلف 

ــ به کارگیری جدول تناسب برای تبدیل واحد های حجم

حجم های  برای  می آموزند،  را  گوناگون  واحدهای  با  حجم  یک  تقریبی  گیری  اندازه  درس  این  در  ن  دانش آموزا
تبدیل  و  پی می برند  حجم  مختلف  واحد های  از  درست  ذهنی  تصور  یک  به  نند.  می ک انتخاب  مناسب  حد  وا گوناگون 

واحدهای حجم به یک دیگر را می آموزند. سپس مساحت جانبی و مساحت کل حجم ها را محاسبه می کنند. 

درس سوم

مقایسه و اندازه گیری حجم

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم
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ورود به مطلب
با مفهوم گنجایش و حجم در پایٔه قبل آشنا شده اند. و روش محاسبٔه حجم مکعب و مکعب مستطیل را می دانند. اما تاکنون 

به طورتقریبی حجم اشکال را محاسبه نکرده اند. 
 برای مقایسٔه حجم ها به واحد اندازه گیری نیاز داریم. هر حجمی را می توان به عنوان واحد اندازه گیری به کار برد. 

توصیه های آموزشی
ـ   از دانش آموزان بخواهید روش های مختلف محاسبٔه حجم را بیان کنند. این کار باعث افزایش قدرت تفکر در دانش آموزان  ـ

می شود. 

فعالیت 1:  می خواهیم حجم دو تکه سنگ را باهم مقایسه کنیم. با استفاده از لیوان مدرج چگونه می توان این کار را انجام 
داد ؟ توضیح دهید؟ 

١ــ در داخل لیوان مدرج مقداری آب می ریزیم. 
٢ــ عددی را که آب داخل لیوان نشان می دهد )حجم آب( را یادداشت می کنیم. 

٣ــ سنگ اول را داخل لیوان آب می اندازیم و عددی را که نشان می دهد )حجم آب و سنگ اول( را یادداشت می کنیم. 
٤ــ مقدارمحاسبه شدهٔ حجم آب و سنگ اول را از حجم آب کم می کنیم تا مقدار حجم سنگ اول را به دست آوریم. 

٥ــ سنگ دوم را داخل لیوان آب می اندازیم و عددی را که نشان می دهد )حجم آب و سنگ دوم( را یادداشت می کنیم. 
٦ــ مقدارمحاسبه شدهٔ حجم آب وسنگ دوم را از حجم آب کم می کنیم تا مقدارحجم سنگ دوم را به دست آوریم. 

٧ــ حاال مقدار محاسبه شدهٔ حجم سنگ اول و دوم را با هم مقایسه می کنیم. 
فعالیت 2: به چه روش هایی می توان حجم یک قطعه سنگ را محاسبه کرد؟  

١ــ لیوان مدرج را پر از آب می کنیم. پس از انداختن سنگ ها در درون لیوان، مقدار حجم آبی را که سرریز می کند )حجم 
سنگ( محاسبه می کنیم. 

٢ــ سنگ ها را مدرج می کنیم و با محاسبٔه تقریبی اندازٔه طول، عرض و ارتفاع  آنها، حجم هر سنگ را محاسبه می کنیم. 
٣ــ یک شکل واحد انتخاب می کنیم، تعداد زیادی از این شکل تهیه می کنیم، با قراردادن تعدادی از شکل های واحد بر روی 

هم، به طوری که تقریباً شکل سنگ ها تشکیل شود و شمارش تعداد واحدها، دو حجم را با یک دیگر مقایسه می کنیم. 
٤ــ و. ............

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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واحد اندازه گیری حجم 
بیشترحجم ها را می توانیم با واحد مکعب بهتر اندازه بگیریم. اگر حجمی را که می خواهیم محاسبه کنیم به شکل مکعب مربع، 
مکعب مستطیل و… باشد با واحد مکعب بهتر می توانیم آن حجم را اندازه بگیریم. اگر حجمی را که می خواهیم محاسبه کنیم به شکل 
هرم و… باشد با واحد هرم کوچک بهتر می توانیم آن حجم را اندازه بگیریم. اگر حجمی  را که می خواهیم محاسبه کنیم به شکل کره 

و… باشد با واحد کرٔه کوچک بهتر می توانیم آن حجم را اندازه بگیریم و… .
برای این که هر جسم حجم معینی داشته باشد و برای همه شناخته شده باشد، واحد های استاندارد را به کار می بریم. بعضی از 

واحد های استاندارد حجم، متر مکعب، دسی متر مکعب و سانتی متر مکعب است. 
از دانش آموزان بخواهید حجم شکل های کتاب را بسازند. آنها را گروه بندی کنید و به هر گروه 20 عدد مکعب بدهید و از آنها 

بخواهید با آنها اجسام متنوعی بسازند و تعداد مکعب های استفاده شده در آنها را بشمارند. 

توصیه های آموزشی 
ـ    دانش آموزان برای تبدیل واحد های حجم به یک دیگر می توانند از جدول تناسب استفاده کنند.      ـ

ـ    نوشتن واحد حجم در هر مورد از تمرین ها توصیه می شود.  ـ

از دانش آموزان بخواهید مکعب هایی به اندازٔه 1 × 1 × 1 بسازند. با این مکعب ها چند شکل بسازند و حجم آنها را محاسبه 
کنند. سپس با قرار دادن مکعب ها در داخل بعضی از شکل ها، گنجایش آنها را محاسبه کنند. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.
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درس چهارم

حجم اشکال هندسی

ــ مفهوم حجم و واحد سطح را درک کند. 

را  و...  استوانه  مستطیل،  مکعب  مکعب،  حجم های  دستورمحاسبهٔ  ــ 

به دست آورد و با عبارت های جبری بیان کند 

حجم  کردن  پیدا  در  را  هندسی  شکل های  حجم  دستورمحاسبهٔ  ــ 

شکل های هندسی به کار برد. 

ــ تقویت جتسم فضایی دانش آموزان

ــ تشخیص جسم های هندسی از منای باال 

ــ یادآوری گنجایش

ــ حل مسئله از راه تبدیل واحد ها 

ــ استفاده از جدول تناسب برای تبدیل واحدهای حجم به یک دیگر 

جسم های  باالی  نمای  تشخیص  می آموزند.  را  هندسی  شکل های  حجم  محاسبهٔ  درس  این  در  دانش آموزان 
هندسی را درک می کنند که  این کارباعث تقویت تجسم فضایی آنان می شود. به کمک جدول تناسب، واحد های حجم را 

به یک دیگر تبدیل می کنند. 

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم
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ورود به مطلب
حجم اجسام به دو عامل، سطح شکل و ارتفاع  آنها بستگی دارد. برای محاسبٔه حجم هر شکل باید مساحت قاعده را در ارتفاع  

آن شکل ضرب کنیم. 

توصیه های آموزشی 
ـ   نوشتن واحد حجم در هر مورد از تمرین ها توصیه می شود. دانش آموزان با گستردٔه بعضی از اشکال هندسی آشنا هستند.  ـ
اّما برخی از آنها توانایی رسم اشکال هندسی را ندارند. از آنها بخواهید با قرار دادن همٔه وجه های شکل روی کاغذ گستردٔه آن شکل 

را رسم کنند. 
ـ   در بعضی از تمرین ها دانش آموزان مساحت جانبی و مساحت قاعده را محاسبه می کنند. برای محاسبٔه این مساحت و درک  ـ

بهتر آن می توانند شکل را به صورت گسترده رسم کرده سپس مساحت قسمت های آن را محاسبه کنند. 

فّعالّیت

فعالیت های زیر جهت افزایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود.

فعالیت 1: تعدادی اشیا مختلف را به دانش آموزان بدهید واز آنها بخواهید اشیا را بردارند و روی کاغذ بگذارند، دور تا دور 
آن را خط بکشند. بعد از برداشتن بیان کنند که چه شکلی دیده می شود. 

 حاال تعدادی حجم های هندسی به آنها نشان بدهید و از آنها بخواهید که حدس بزنند اگر قاعدٔه آنها را روی کاغذ بگذاریم و 
دور آن خط بکشیم، چه شکلی دیده خواهد شد. سپس از آنها بخواهید شکل را روی کاغذ بگذارند، دور آنها خط بکشند و شکل 

کشیده شده را با حدس خود مقایسه کنند. 
فعالیت 2: درون یک استوانه یک مکعب مستطیل بگذارید، طوری که گوشه های مکعب روی لبه های استوانه باشد. اگر این 

حجم را از باال و به طور عمودی نگاه کنیم، چه شکلی دیده می شود ؟
چند شی مختلف توخالی بردارید، هر بار دو شکل را به دلخواه داخل یک دیگر قرار دهید و بگویید اگر این حجم را از باال و 

به طور عمودی نگاه کنیم، چه شکلی دیده می شود ؟
فعالیت 3: داخل یک مکعب مستطیل را با مکعب های کوچک واحد پرکرده ایم. اگر در این مکعب مستطیل چهار ردیف 

مکعب واحد به همین ترتیب چیده شده باشد، حجم مکعب مستطیل تقریباً چند مکعب واحد است ؟ 
 )ابتدا تعداد مکعب های یک ردیف را به دست می آوریم. حجم مکعب های یک ردیف را به دست می آوریم. برای محاسبٔه حجم 

مکعب مستطیل، حاصل ضرب حجم مکعب های یک ردیف را در تعداد ردیف ها به دست می آوریم.(
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8
مختصات و عدد های صحیح
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مختصات و عدد های صحیح

ــ شناخت صفحهٔ مختصات 

ــ شناخت محورهای افقی و عمودی

ــ به دست آوردن مختصات یک نقطه در صفحهٔ مختصات

ــ پیدا کردن مکان یک نقطه در صفحهٔ مختصات از روی مختصات آن 

ــ کشف رابطه های بنی مختصات رأس های شکل های گوناگون در صفحهٔ 

مختصات  

تا پیش از این دانش آموزان با محور اعداد آشنا شده اند و می توانند عددهای صحیح، کسری و اعشاری مثبت را 
روی محوراعداد نشان دهند. در این درس دانش آموزان با دو محور افقی و عمودی و در واقع با صفحهٔ مختصات آشنا 

می شوند. به عالوه شکل های هندسی را از دیدگاهی جدید، با مختصات رأس آنها خواهند شناخت. 

درس اول

محورهای مختصات

نگاه کلی به درس اول

اهداف درس اول
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تدریس را روی یک صفحٔه مختصات شطرنجی بزرگ آغاز کنید. نقطه ای روی یکی از تقاطع های این صفحٔه شطرنجی انتخاب 
کنید و گام به گام به کمک دانش آموزان مختصات آن را بیابید. ابتدا مختصات افقی نقطه را بیابید و برای این کار از دانسته های 

دانش آموزان در محور افقی استفاده کنید. 
پس از این که نماد مختصات نقطه ] [ را نیز به دانش آموزان آموختید. مثال هایی برای عکس فعالیت باال بیاورید یعنی مختصات 

نقطه ای را بدهید و سپس مکان نقطه را در صفحٔه مختصات پیدا کنید. 

توصیه های آموزشی
ــ توصیه می شود برای فعالیت های مربوط به صفحٔه مختصات، دانش آموزان در ابتدای کار از صفحه های شطرنجی استفاده 

کنند. 
ــ به عنوان یک فعالیت عملی، اگر زمین کالس شما از موزاییک های مربع شکل ساخته شده است )در غیراین صورت می توانید 
با گچ، طناب یا کاموا زمین کالس یا حیاط را شطرنجی کنید.( با کشیدن دو محور در نزدیکی دو دیوار کالس، به بچه ها مختصات 
نقطه هایی را بدهید و آنان از محل برخورد محورها شروع کرده  خانه ها را بشمارند و مکان خود را بیابند. در این حین توّجه بچه ها را 

به چند واحد به جلو و چند واحد به باال، نیز جلب کنید. 

شکل های هندسی در صفحۀ مختصات
را  آن  یا مستطیلی را در صفحٔه مختصات بکشید و رأس های  مربع  با شکل های هندسی آشناتر و ساده تر شروع کنید. مثالً 

نام گذاری کنید و از دانش آموزان بخواهید مختصات رأس ها را بیابند. 
برای نام بردن رأس های یک شکل ترتیب نام بردن آنها مهم است )باید پشت سرهم بیایند( ولی جهت نام بردن و این که از کجا 

شروع کنیم فرقی نمی کند. 

کشف  ارتباط بنی مختصات رأس های شکل های هندسی در صفحۀ مختصات
در برخی از تبدیل های هندسی رابطه ای بین مختصات رأس های یک شکل هندسی و تبدیل یافتٔه آن وجود دارد که دانش آموزان 

قادر به کشف آن هستند. نمونه هایی مانند: انتقال یا جابه جایی یک شکل در صفحٔه مختصات 

صفحۀ مختصات
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توصیه های آموزشی
در صفحٔه  را  آن  و  ببرید  رنگی  مقوای  روی  کرده اید  رسم  که  مختصاتی  واحد صفحٔه  به  توجه  با  را  ـ    می توانید شکل هایی  ـ

مختصات جابه جا کنید. دانش آموزان در این صورت می توانند جابه جایی افقی، عمودی و هردو را باهم ببینند. 

)به مختص افقی رأس ها ٢ واحد اضافه شده(

فّعالّیت

فعالیت برای افزایش مهارت دانش آموزان 

از دانش آموزان بخواهید مختصات چهار رأس یک شکل هندسی را که شما به آنها می گویید، مانند لوزی یا متوازی االضالع 
یا … حدس بزنند و بنویسند. سپس نقطه های خود را در صفحٔه مختصات پیدا کنند و ببینند که آیا درست حدس زده بودند یا نه. پس 

از آن اشتباه خود را تصحیح کنند. 

)طول ها و عرض ها ٢برابر یا       برابر شده اند(
٢
١
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درس دوم

تقارن مختصات

ــ تقارن نسبت به محورهای افقی و عمودی در صفحهٔ مختصات

صفحهٔ  در  هندسی  شکل  یک  رأس های  مختصات  بنی  ارتباط  کشف  ــ 

مختصات و قرینهٔ آن 

ــ شناخت تقارن نقطه ای

ــ شناخت دوران 18٠0

ــ ارتباط بنی تقارن و دوران 

تا پیش از این دانش آموزان با تقارن و قرینه سازی نسبت به یک محور تقارن آشنایی داشته اند. در این فصل 
عالوه بر تکمیل دانسته هایشان در تقارن محوری، تقارن نقطه ای را نیز می آموزند. همچنین با دوران °180 و ارتباط آن با 

تقارن نقطه ای آشنا خواهند شد. 

نگاه کلی به درس دوم

اهداف درس دوم
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مانند نه شکل هایی  و  کتاب  مانند صفحٔه  دهند  نشان  به خوبی  را  قرینه شدن  که  کنید  آغاز  با شکل هایی  را  تدریس 

 . از دانش آموزان بخواهید ابتدا قرینٔه شکل را رسم کنند، سپس مختصات هردو شکل را بیابند و در پایان باهم مقایسه کنند.
 

اّولی مختص  باهم مقایسه کنید. در  به دست آمده را  نتیجه های  انجام دهید و  نیز  تقارن افقی  برای محورهای  این فعالیت را 
عمودی نقطه ها فرقی نمی کند، در دّومی مختص افقی آنها. 

توصیه های آموزشی
پای تخته درک  آنها  قرینه کردن  با  و  بگیرید  بریده شده اند کمک  از مقواهای رنگی  از شکل های گوناگون که  ـ   تا می توانید  ـ

شهودی دانش آموزان را تقویت کنید. 

رسم قرینۀ یک شکل در صفحه مختصات 

نسبت به محور داده شده

فّعالّیت

فعالیت برای افزایش مهارت دانش آموزان 

از دانش آموزان بخواهید در برگه هایی جدا از دفترشان شکل هایی کمی پیچیده تر را نسبت به محورهای داده شده قرینه کنند. 
سپس با تاکردن کاغذ از روی محور تقارن با دیدن این که آیا شکل و قرینه اش روی هم افتاده اند یا نه، پاسخ خود را تصحیح کنند. 

قرینه نسبت به یک نقطه 
تدریس را با شکل های ساده و شکل هایی که تعداد رأس های کمتری دارند آغاز کنید. در این مبحث همواره از صفحٔه شطرنجی 
کمک بگیرید. روش قرینه یابی را با قرینه کردن تک تک رأس های یک شکل نسبت به نقطٔه داده شده تدریس کنید. هرکجا الزم بود از 

شمردن خانه های شطرنجی کمک بگیرید. 
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توصیه های آموزشی
ـ   در اینجا نیز از به کار بردن شکل هایی که با مقوای رنگی درست کرده اید بهره ببرید.  ـ

ـ   توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که در تقارن نقطه ای برعکس تقارن های محوری، با یک بار تاکردن کاغذ شکل ها  ـ
روی هم نمی افتند. 

دوران 18٠ درجه
شکل های مقوایی را که بریده اید از یک رأس آنها با سوزن روی یک صفحه ثابت کنید و سپس °١٨٠ دوران بدهید. این کار 

را با چند شکل گوناگون و از چند رأس مختلف آن انجام دهید. 
سپس از بچه ها بخواهید پیش از این که به صورت دستی دوران داده شود شکل پس از دوران را با تجسم دوران در ذهن شان 

بیابند.
در ادامه دوران را روی صفحٔه شطرنجی انجام دهید. 

توصیه های آموزشی
ـ  در مبحث دوران، فعالیت ها را با شکل های ساده و حول نقطه ای روی یکی از گوشه های شکل آغاز کنید.  ـ

ـ  در گام بعدی نقطه را کمی در یک جهت )افقی یا عمودی( از شکل فاصله دهید.  ـ

ـ  و در گام بعدی نقطه می تواند در هر دوجهت از شکل فاصله بگیرد.  ـ

ارتباط بنی دوران °18٠ و تقارن نقطه ای
از دانش آموزان بخواهید در یک صفحٔه مختصات قرینٔه یک شکل را نسبت به یک نقطه به دست آورند. سپس همان شکل را 

حول آن نقطه °١٨٠ دوران بدهند. دانش آموزان خودشان کشف کنند که حاصل این دو عمل یکی است. 
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توصیه های آموزشی
ـ   از به کارگیری شکل هایی که ممکن است ظاهر هندسی ساده ای نداشته باشند، ولی درک قرینه و دوران یافتٔه آنها از دیدگاه  ـ

شهودی برای بچه ها ساده باشد، کمک بگیرید؛ مانند تمرین ٣ کتاب. 

فّعالّیت

فعالیت برای افزایش مهارت دانش آموزان 

با فعالیت های عملی، تاکردن، چرخاندن و … به دانش آموزان کمک کنید که بتوانند ارتباط بین 
تقارن نقطه ای و دوران °١٨٠ را خود کشف کنند. 

به عالوه با دست ورزی های مشابه ارتباط بین دو تقارن محوری افقی و عمودی پشت سرهم و 
تقارن نقطه ای و دوران °١٨٠ نسبت به محل برخورد دو محور تقارن را مشاهده کنند. 
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حل مسئله
 راهبرد »کاربرد راه بردها«

نگاه کلی به درس
در آخرین بخش حل مسئله راهبرد جدیدی آموزش داده نمی شود. در عوض دانش آموزان آزادند تا هریک از راهبردهایی را 

که آموخته اند به کار گیرند. 

اهداف
انتخاب راهبرد مناسب یک مسئله

توصیه های آموزشی
آنان بخواهید هفت راهبردی را که آموخته اند در  از  نکنید.  به دانش آموزان توصیه  ــ هنگام حل مسئله، راهبرد خاّصی را 
ذهن شان مرور کنند و هرکدام را که به نظرشان مناسب تر می آید انتخاب کنند. توصیه می شود پیش از شروع حل مسئله ها یک بار هفت 

راهبرد آموزش داده شده را با دانش آموزان دوره کنید. 
ــ اگر دانش آموزی راهبرد مناسبی را برای مسئله ای انتخاب نکرد پس از این که حل او به پایان رسید، از او بخواهید راهبرد 

دیگری را امتحان کند و سپس بگوید کدام راه به نظرش ساده تر و سریع تر است. 
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ــ آشنایی با قرینهٔ عددهای صحیح مثبت )عددهای منفی( 

ــ آشنایی با جهت منفی محور اعداد

ــ آشنایی با کاربرد عددهای عالمت دار در زندگی

صحیح  عددهای  با  تنها  این  از  پیش  )تا  می شناسند  کامل  به طور  را  صحیح  عددهای  دانش آموزان  بخش  این  در 
مثبت و صفر آشنا بوده اند.( همچنین با جهت منفی محور اعداد آشنا می شوند و در ادامه به انجام محاسبات در مجموعهٔ 

عددهای صحیح می پردازند. 

درس سوم

عددهای صحیح

نگاه کلی به درس سوم

اهداف درس سوم
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پیش از معرفی عـالمت عددهای منفی، آنها را به عنوان قرینٔه یک عدد مثبت نسبت به صفر معّرفی کنید. از واژه هایی مانند 
»قرینٔه ٣« استفاده کنید. 

سپس جهت مثبت و منفی محور اعداد را معرفی کنید و نماد منفی را برای عالمت یک عدد روی محور آموزش دهید. 

توصیه های آموزشی
ـ    یک وسیلٔه درجه بندی شده که در زندگی با آن سروکار داریم را به دانش آموزان نشان دهید. مانند دماسنج هایی که دماهای  ـ
زیر صفر را نشان می دهند. قرینٔه یک عدد مثبت را روی آن وسیله به دانش آموزان نشان دهید و شهودی از یک عدد منفی در ذهن شان 

ایجاد کنید. 
ـ   از کشیدن شکل هایی که دانش آموزان با آنها آشنا هستند و مفهوم مثبت  ـ
طبقه  چند  که  طبقه ای  چند  ساختمان  مانند  بگیرید.  کمک  می رساند  را  منفی  و 
پارکینگ زیرزمین دارد. سطح زمین را صفر درنظر بگیرید و جهت روبه باال را 

مثبت و جهت روبه پایین را منفی معرفی کنید. 

قرینه یک عدد

فّعالّیت

فعالیت  برای افزایش مهارت دانش آموزان 

که شما  را  بخواهید عبارت هایی  بچه ها  از  و  بگیرید  )مبدأ( درنظر  را صفر  بگیرید. ساعت ١٢  از یک صفحٔه ساعت کمک 
می گویید به صورت عالمت دار بیان کنند. )مثالً سه ساعت مانده به ساعت ١٢( با کشیدن یک محور بزرگ در حیاط مدرسه نیز می توانید 
با قرارداد جهت مثبت و منفی عددهای عالمت دار را تمرین کنید. به عالوه با حرکت به جهت های مثبت و منفی به اندازه ای که شما 
تعیین می کنید، دانش آموزان عددهای حاصل را بیان کنند، این فعالیت همچنین پیش نیازی برای جمع و تفریق عددهای صحیح در 

درس های آینده است. 

مقایسۀ عددهای صحیح
درس را با مرور مقایسٔه عددهای مثبت و آنچه دانش آموزان از پیش می دانند شروع کنید. با پرسش هایی که مطرح می کنید توّجه 
دانش آموزان را به جهت مثبت در مقایسٔه عددها روی محور جلب کنید. سپس به مقایسٔه عددهای مثبت و منفی با یکدیگر و سپس 
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عددهای منفی با یکدیگر بپردازید. برای مقایسٔه عددهای منفی و مثبت همواره از محور کمک بگیرید و به حرکت در جهت مثبت و 
نزدیک تر شدن عددها تأکید کنید. 

توصیه های آموزشی
ـ   از مثال هایی شهودی برای مقایسٔه درست و درک واقعی آن کمک بگیرید. برای نمونه بپرسید دمای فضایی با ٣+ درجه گرم تر  ـ

است یا با ٥- درجه. یا یک ماهی در عمق ٧متری دریا )یعنی ٧-( باالتر است یا کبوتری در ١متری سطح زمین )یعنی ١+(.

فّعالّیت

فعالیت  برای افزایش مهارت دانش آموزان 

گوی هایی در دو رنگ )مثالً سفید و سیاه( در اختیار بچه ها بگذارید. هررنگ را برای یک عالمت )+ یا -( قرارداد کنید. سپس 
جمع و تفریق هایی را اعالم کنید و از بچه ها بخواهید به کمک گوی ها و این حقیقت که حاصل یک جفت گوی از ٢ رنگ مختلف 

برابر با صفر است را به دست آورند. 



درس چهارم

کاربرد عددهای صحیح در جمع و تفریق

ــ آشنایی با گسترده نویسی عددهای صحیح منفی

ــ کاربرد گسترده نویسی در جمع و تفریق

ــ جمع و تفریق عددهای صحیح به کمک محور

در این درس یکی از روش های کارآمد جمع و تفریق آموزش داده می شود. این روش که به کمک گسترده  نویسی 
و با آغاز محاسبه از مرتبهٔ باالتر عددها )برعکس روش معمول که از پایین ترین مرتبه آغاز می شود( یکی از روش های 

سریع و کم خطا برای جمع و تفریق عددهای صحیح است. 

نگاه کلی به درس چهارم

اهداف درس چهارم
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بچه ها  از  آموزش دهید.  منفی  برای عددهای صحیح  را  کنید. سپس گسترده نویسی  آغاز  با مرور گسترده نویسی  را  تدریس 
بخواهید دلیل اشتباه های خود را بیابند و بیان کنند؛ مثالً در

-321 = -300 + 20 + 1                 
از آنها بخواهید بگویند ٣٢١ گوی سیاه یعنی چه. یعنی ٣٠٠ گوی سیاه به عالؤه 20 گوی سیاه به عالؤه ١ گوی سیاه. اّما آنچه نوشته 

شده است یعنی ٣٠٠گوی سیاه و ٢٠گوی سفید و یک گوی سفید. پس نادرست است. 
سپس روش جدید جمع و تفریق را به روش گسترده نویسی آموزش دهید. 

توصیه های آموزشی
ـ   توّجه بچه ها را به این موضوع جلب کنید که درروش قبلی، از یکان عددها جمع و تفریق را شروع می کردیم  و در این روش  ـ

از مرتبٔه باالتر شروع می کنیم. مثالً در جمع 
  
327   

+155  
____________  

300 + 20 + ٧  
+100 +٥0 + ٥  
_____________  

ابتدا ٣٠٠ و ١٠٠ یعنی ابتدا مرتبٔه صدگان عددها را جمع می کنیم، سپس ده گان و در پایان یکان. 
⁞  _________  

٤٠٠  
+       ٧٠  
+       ١٢    _________  

482         

گسترده نویسی عددهای صحیح منفی و کاربرد 
گسترده نویسی در جمع و تفریق

فّعالّیت

فعالیت برای افزایش مهارت دانش آموزان 

همان گونه که در سال های اّول دبستان از دسته های نی )یا چینه( برای آموزش جمع و تفریق استفاده می کردید، اینجا نیز از 
دسته های ١٠٠ تایی و ١٠تایی و یکی استفاده کنید. با این تفاوت که جمع کردن دسته ها را از دسته های بزرگ تر شروع می کنیم. 

تفریق هایی با حاصل منفی و کاربرد آن در جمع و تفریق به کمک گسترده نویسی 
در انجام تفریق به روش گسترده نویسی به تفریق هایی مانند           برمی خوریم. یعنی در واقع به دنبال پاسخ ٧٠-٥٠ یا )٧٠-(+٥٠ 

هستیم برای این منظور تفریق هایی مشابه آن را با عددهای کوچک تر تدریس می کنیم. 
50
70-
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توصیه های آموزشی
ـ   برای آمـوزش جمع و تفریق هـای مـذکور از مـحـور عـددهـا کمک بگیرید. استفاده از محور بـه درک روش تفریق هـایی مانند  ـ

٢- = ٧ - ٥ بسیار کمک می کند. 
ـ   پس از صورت گرفتن مفهوم چنین محاسباتی، آنها را در تکمیل مبحث محاسبه به کمک گسترده نویسی به کار ببرید. مانند: ـ

٣٥٣   
-١٧٦  ____________  

    300      +    50    +   3  
- 100     -             70      -   6  _____________  

200  
-20  
-3  ______________  
200  
-22  ____________  
177 فّعالّیت 

فعالیت  برای افزایش مهارت دانش آموزان 

پس از این که دانش آموزان در روش جدید تا حدودی مهارت یافتند به صورت دوبه دو آزمایش هایی را ترتیب دهند. چند جمع 
و تفریق را به هر دو نفر در یک گـروه بدهید و هـریک از آنان به یک روش آنها را انجام دهند. در پایان خود بچه ها قضاوت کنند که 

کدام یک از روش ها سریع تر و کم خطاتر است. 
ــ یکی دیگر از مهارت هایی که دانش آموزان کم کم و با تمرین و تکرار کسب می کنند، انجام محاسبه به روش جدید بدون نوشتن 

همٔه مرحله های گسترده نویسی است. مثال زیر را ببینید. 
597   

-842  
____________  

٥00 + ٩0 + ٧  
-٨00 -٤0 - ٢  
_____________  

-٣00  
+٥0  
+٥  

______________  
-٣٠٠  
+٥٥  

____________  
-٢٤٥  
597   
-842  

____________  
-٣00  
+٥0  
+٥  

______________  
-٣٠٠  
+٥٥  

____________  
-٢٤٥  

597
-842____________
-٣00

+50
+5_____________ 

-٣00
 +55______________
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