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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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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



146

ضی
ریا

س 
ری

تد
ی 

نما
اه

ر

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.



157

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.(



فصلفصل

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. 



167

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



173

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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ضی
ریا

س 
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تد
ی 

نما
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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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