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خسرو داودی
مؤلف کتاب ریاضی پایة هفتم

ــدن  ــة اجرای طرح جدید آموزش وپرورش و در پی عملی ش در ادام
دورة شش سالة ابتدایی از سال تحصیلی 93- 1392، سال اول دورة اول 
ــد. کتاب جدید ریاضیات پایة هفتم در شرایطی  متوسطه آغاز خواهد ش
ــده را طبق  ــت که از یک طرف باید محتوای تعیین ش ــده اس تألیف ش
ــر، دانش آموزانی در این  ــی مصوب ارائه کند و از طرف دیگ برنامة درس
سال تحصیلی کتاب را مطالعه خواهند کرد که پنج سال دورة ابتدایی را 
در نظام قدیمی برنامة ریاضی خوانده اند و تنها کتاب ریاضی پایة ششم را 
ــد که تا اندازه ای حال و هوای برنامة جدید را دارد. از طرف دیگر،  دیده ان
ــنا و در  معلمان محترم دورة راهنمایی نیز به زمان نیاز دارند تا به کار آش
تدریس این کتاب مسلط شوند. با این توضیح، تدریس کتاب های درسی 
جدید در سال اول خالی از اشکال نیست و آنچه می تواند آسیب های این 
شدن هر چه بیشتر معلمان  موضوع را کاهش دهد، کسب آمادگی و آشنا 
محترم دورة اول متوسطه )راهنمایی سابق( با محتوا و برنامه های جدید 
خواهد بود. امیدواریم این توضیحات مختصر شروع خوبی برای آشنایی 
ــن دوره با کتاب جدیدالتألیف  ــرار کردن معلمان ریاضی ای و ارتباط برق

ریاضی باشد.

ساختار ظاهری كتاب
ــاختار را مرور  ــان دارند. این س ــاب ریاضی پایة هفتم یک پیش فصل و 9 فصل دارد. تمام فصل ها ظاهری یکس کت
می کنیم و هدف های هر بخش را توضیح می دهیم. هر فصل با یک صفحة عنوانی آغاز می شود. تصاویر و مطالب ذکرشده 
در این صفحه برای ایجاد زمینه و انگیزه در دانش آموزان است و معلمان محترم می توانند با استفاده از آن زمینة بحث جدید 
را مطرح و یادگیرنده را با کاربردی از مفاهیم مورد نظر آشنا کنند. توصیه می شود، پیش از شروع تدریس، دربارة محتوای 
ــه گفت وگو و بحثی کوتاه صورت گیرد. هر فصل 4 درس 3 صفحه ای دارد و تدریس هر فصل با فعالیت های  ــن صفح ای
آموزشی آغاز می شود. به منظور بازخوردگیری از روند تدریس، »کار در کالس« پیش بینی شده است تا با انجام آن معلمان 
ــوند و آن ها را بهتر راهنمایی و هدایت کنند. درس ها با تعدادی تمرین به  ــرفت و درک دانش آموزان مطلع ش از میزان پیش

پایان می رسند.
هر فصل با یک صفحة مرور فصل به اتمام می رسد. در امتداد اقدامات انجام شده در کتاب های ریاضی دورة دبستان، 
انتظار می رود دانش آموزان در پایان هر فصل، با انجام کارهای خواسته شده در صفحة مرور فصل، خالصة درس مناسبی از 
مطالب و محتوای آن درس در دفتر خود تهیه کنند. توجه به این نکته ضروری است که این محتوا باید با قلم و انشای خود 
دانش آموزان تهیه شود و معلم نباید در تهیة آن کمک کند. به طور جدی معلم باید از بیان دیکته وار مطالب بپرهیزد. برای 
کنترل و بررسی تکالیف دانش آموزان توصیه می شود هر دانش آموز مطالب نوشته شده را برای همکالسی خود بخواند. اگر 
ــد و نوشته ها برایش قابل درک بودند، می توان نوشتة دانش آموز را قابل قبول دانست. به این ترتیب،  او متوجه موضوع ش
دانش آموزان می توانند به یکدیگر کمک کنند تا خالصة درس ها کامل شوند. در پایان فصل های اول، سوم، پنجم، هفتم و 
نهم، تمرین های دوره  ای و ترکیبی در دو صفحه منظور شده است که مفاهیم کتاب را از ابتدا تا پایان فصل مرور می کند. 
بنابراین، مثاًل تمرین دوره  ای پس از فصل پنجم، مرور مفاهیم مطرح شده از پیش فصل تا پایان فصل پنجم را دربرمی گیرد. 
به این ترتیب، کتاب درسی شامل 12 صفحه برای پیش فصل، 126)14×9( صفحه برای 9 فصل و 10)2×5( صفحه برای 

تمرین های دوره  ای خواهد بود. در مجموع، محتوای کتاب در 148 صفحه ارائه می شود.
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مرور 
مفاهيم و

 محتوای كتاب درسی
ــم  ــمت، مفاهی ــن قس در ای

ــده در هر فصل را مرور می کنیم  ارائه ش
ــداف کلی هر فصل و درس برای معلمان  تا اه

ــود و میزان تمرکز و توجه آن ها در  ــکار ش محترم آش
یک فصل تبیین شود. با این فهرست، موارد کلیدی و اصلی 

ــاس آن می توان بودجه بندی و  ــخص می شود و براس هر فصل مش
زمان بندی آموزشی را تعیین کرد تا در پایان سال با کمبود 

وقت مواجه نشویم. 

ــم دانش آموزان باشد. حتی هنگام ارزشیابی و آزمون ها نیز ارائة  جلوی چش
فهرست راهبردها مانعی ندارد.

ــین حساب به هنگام حل  ــمت، استفاده از ماش نکتة آخر در این قس
مسئله است، در دورة ابتدایی در زمان های مناسب استفاده از ماشین حساب 
ــنهاد و آموزش های الزم در این خصوص داده شده است. استفاده از  پیش
ــاب در آموزش ریاضی، به عنوان یک ابزار نه تنها اشکالی ندارد  ماشین حس
ــود. البته بحث استفاده از ابزارهای دیجیتالی بسیار  بلکه توصیه نیز می ش
ــه در این بخش به طور خالصه می توان  ــت، اما آنچ مفصل و طوالنی اس
مطرح کرد، این است که در هنگام حل مسئله می توان ماشین حساب را در 
اختیار دانش آموزان قرار داد تا هم به نوعی نگرانی انجام عملیات را از آن ها 
بگیریم و هم به آن ها بگوییم که تشخیص مراحل و نوع عملیات مسئله با 
توست. عملیات را ماشین حساب می تواند انجام دهد، اما حل کردن مسئله 
کار ماشین حساب نیست. به این ترتیب، اهمیت تفکر و به کار بردن راهبردها 
را بیشتر نشان می دهیم. استفاده از ماشین حساب حتی در امتحان نیز مانعی 
ندارد. می توان آزمون را دو بخش کرد. در بخش اول، سؤال ها و تمرین های 
عملیاتی آورده شود. در این قسمت، با توجه به نوع سؤال ها، دانش آموزان 
از ماشین حساب استفاده نمی کنند. در بخش دوم، می توان تعدادی مسئله 
)کالمی و غیرکالمی( داد. در این بخش استفاده از ماشین حساب اجازه داده 
ــود. بنابراین، دانش آموزان نیز یاد می گیرند که از این ابزار به موقع و در  ش

جای خود استفاده کنند. 

پيش فصل
ــده است. هشت  ــئله آغاز ش ــی با مرور راهبردهای حل مس کتاب درس
راهبرد رسم شکل، زیرمسئله، الگویابی، حل مسئلة ساده تر، حذف حالت های 
نامطلوب، الگوسازی، روش نمادین و حدس و آزمایش، هر کدام در یک صفحه 
با طرح چند مسئله مرور شده اند. در پایان این بخش نیز در دو صفحه تعدادی 
مسئله ارائه شده و از دانش آموزان خواسته شده است با کمک راهبردهایی که 
خوانده اند، به این مسئله ها جواب دهند. در این حالت، دانش آموزان باید راهبرد 
ــئله را خودشان انتخاب کنند. در این قسمت، نقش  مورد نظر برای حل مس
معلم کمک و هدایت کردن است. او باید بکوشد دانش آموزان نام و کاربرد هر 
ــت بیان  راهبرد را یاد بگیرد و در صورتی که دانش آموزی نام کاربرد را نادرس

کرد، اشکال او را رفع کند.
ــد، انتظار می رود این راهبردها در  همان طور که پیش از این نیز ذکر ش
دورة ابتدایی آموزش داده شوند و دورة اول متوسطه، با مروری سریع یادآوری 
شوند. اما اصل کار بهره مندی دانش آموزان از این توانایی در درس های بعدی 
کتاب به خصوص هنگام انجام فعالیت های آموزشی است. زمانی که مسئله ای 
را برای دانش آموزان حل کنید، از آن ها سؤال کنید که کدام راهبرد برای حل 
این مسئله مناسب است؟ با مرور فهرست راهبردها و امتحان کردن هر کدام 
از آن ها، در صورت امکان، راهبرد مناسب را انتخاب کنید. برای این مرحله 
به خاطر سپردن نام و کاربرد راهبردها ضروری است. پیشنهاد می شود عنوان 
ــید و در قسمت مناسبی از کالس نصب کنید تا همیشه  راهبردها را بنویس
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 فصل اول  عددهای صحيح
ــیم  ــادآوری و مرور و عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقس ــم درس عدد صحیح ی ــن فصل، مفاهی در ای
ــده است عملیات عددهای صحیح همراه فهم و درک  ــود. تالش ش عددهای صحیح تدریس و تمرین می ش
ارائه شود و تنها به قاعده گویی اکتفا نشود. لذا انتظار می رود معلمان محترم ریاضی نیز مفاهیم و ارتباط بین 

آن ها را بیان کنند. 
درس اول قراردادهای عددهای عالمت دار را که در کتاب ششم دبستان توضیح داده شده است، مرور 
ــرای عالمت دار کردن عددها و همچنین  ــخص کردن مبدأ، واحد و جهت های مثبت و منفی ب ــد. مش می کن
ــت. در این درس تأکید شد که عددهای صحیح  ــده اس محور عددهای صحیح و قرینه کردن ها یادآوری ش
ــة قرینة یک عدد( نیز  ــتند و خالصه کردن عالمت های یک عدد )قرین ــت همان عددهای طبیعی هس مثب
نتیجه گیری می شود. با تمرکز بر آنچه در دورة ابتدایی برای نمایش جمع و تفریق روی محور انجام می شد، 
ــت. به  ــده اس ــتفاده ش از همان نوع نمایش برای حرکت در جهت منفی و متناظر کردن آن با عدد منفی اس
این ترتیب، دو حرکت پشت سر هم به معنی جمع دو عدد تعریف شده است و برای حرکت های به دنبال هم 
ــود و دانش آموزان یاد می گیرند که  ــت. بالفاصله تبدیل تفریق به جمع مطرح می ش می توان یک جمع نوش
ــه جمع تبدیل کنند. در واقع بین هر دو عدد می توان یک جمع فرض کرد. در این نحوة آموزش  ــق را ب تفری
ــتفاده می شود، بنابراین عبارت زیر که در گذشته برای دانش آموزان دشوار و توجیه آن  فقط از عمل جمع اس

چالش برانگیز بود، به این ترتیب ساده می شود:
-7-)-4( = -7+)-)-4(( = -7+4
ــود. دو نکته در این درس اهمیت  در درس دوم، موضوع جمع و تفریق عددهای صحیح تدریس می ش
دارد. اول آنکه آموزش از دو روش ارائه می شود: 1. استفاده از محور و رسم کمان ها؛ 2. استفاده از دایره های 
توپر و توخالی برای جمع کردن دو عدد. در پایان این درس، از دانش آموزان خواسته می شود روش مورد نظر 
خود را انتخاب کنند و به کمک آن حاصل جمع و تفریق را به دست آورند. دوم، تأکید بر این مطلب که تمام 

تفریق ها به جمع تبدیل شوند. همچنین از مختصرنویسی نیز استفاده شود. 
درس سوم نیز برای جمع و تفریق عددهای بیشتر از یک رقم و به کمک جدول ارزش مکانی روش 
ــود. برای پیدا کردن حاصل جمع و تفریق دو عدد دانش  آموزان می توانند هر روشی را  دیگری تدریس می ش
ــتفاده از مدل دایره های توپر و توخالی برای 1+ و 1-  ؛  ــتفاده از محور؛ 2. اس که آموخته اند به کار برند؛ 1. اس
3. استفاده از قوانینی که در درس قبل نتیجه گیری کرده اند؛ 4. روش دیگری که در درس دوم آموزش داده 

شده است. 
ــف( درک ارزش مکانی در عددهای  ــود: ال ــده در این درس بر دو نکته تأکید می ش ــرح ش در روش مط
ــد رقمی و به کاربردن آن هنگام انجام جمع و تفریق؛ ب( تبدیل جمع و تفریق های چند رقمی به جمع و  چن

تفریق یک رقمی. 
ــبة  ــت آورد و برای محاس همچنین، به کمک محور می توان حاصل و عالمت جواب یک جمع را به دس
ــاب نیز  ــتفاده کرد. در پایان درس جمع و تفریق تقریبی و به کمک ماشین حس جواب از نتایج درس قبل اس

تدریس می شود.
ــاص دارد. ابتدا ضرب به کمک محور و به کمک  ــیم اختص درس چه�ارم نیز به آموزش ضرب و تقس
مدل دایره های سفید و سیاه تدریس و جدول تعیین عالمت نتیجه گیری می شود. سپس با استفاده از تناظر 
بین ضرب و تقسیم، جدول تعیین عالمت تقسیم جمع بندی و در پایان عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم 
به کمک ترتیب انجام عملیات با هم ترکیب می شوند. تمرین های ارائه شدة ترکیبی در سطح باالیی نیستند. 

در واقع، کسب مهارت در محاسبات عددهای صحیح به سال های بعد واگذار شده است.
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 فصل دوم  هندسه و استدالل
ــکل های  ــن فصل بر آموزش نام گذاری ش تأکید مطالب ای
هندسی با حروف انگلیسی و روابط بین پاره خط و زاویه ها در امتداد 
آموزش های دبستان و به خصوص پایة ششم است. در بخش دوم، 
با یادآوری روش های رسم مثلث، نحوة استدالل کردن و موضوع 

تساوی مثلث ها تدریس می شود. 
در درس اول، نام گذاری خط، نیم خط و پاره خط و روابط بین 
ــتدالل های نمادین  پاره خط ها و نحوة نتیجه گیری که مقدمة اس

است مطرح می شود. 
در درس دوم، مشابه همین موضوع برای نام گذاری زاویه ها 
ــوزش داده  ــا و نحوة نتیجه گیری آم ــط بین آن ه ــتن رواب و نوش
ــود. همچنین دو زاویة متقابل به رأس و دلیل تساوی آن ها  می ش

تدریس می شود. 
در درس سوم رسم مثلث در سه حالت تدریس می شود. این 
نتیجه گیری در درس بعد که تساوی مثلث هاست استفاده می شود. 
ــتدالل کردن نمادین برای  در درس چهارم فقط نحوة اس
بیان تساوی دو مثلث تدریس و مسائل مقدماتی در این خصوص 
مطرح می شود. با توجه به اینکه این فصل انطباق زیادی با کتاب 
ــتر در این خصوص  ــی دارد، از توضیح بیش ــی اول راهنمای ریاض

اجتناب می شود.

 فصل سوم  جبر و معادله
موضوع عبارت های جبری و کاربرد حروف برای بیان قوانین کلی در 
ریاضیات، همچنین ساده کردن یک عبارت و پیدا کردن مقدار عددی آن 
ــده، موضوع اصلی این فصل است. در پایان نیز  به ازای عددها ی داده ش
ــن بیان مفهوم معادله روش حل معادلة یک مجهولی درجه اول نیز  ضم
تدریس می شود. با توجه به تأکید زیادی که به موضوع الگوهای عددی 
ــتان شده است، شروع این فصل با الگوهاست تا زمینة نیاز  در دورة دبس
به حروف برای بیان جملة عمومی الگو و دنباله و بیان رابطة بین عددها 

ایجاد شود.
درس اول با چند الگو که در دورة ابتدایی مطرح شده اند آغاز می شود. 
برای بیان رابطه ای که بین اعداد این الگوها وجود دارد، متغیر )حروفی که 
جایگزین آن بخشی از جمله های دنباله می شوند که تغییر می کند( معرفی 
ــای ورودی و خروجی مفهوم تغییر کردن و  ــود. با معرفی نموداره می ش
جایگزین کردن عدد به جای حروف مطرح می شود. در پایان انواع مسائل 
ــی ضرب و جمع، ضرب در صفر و یک و...  ــن کلی مانند جابه جای و قوانی

بیان شده است تا دانش آموزان برای هر کدام معادل جبری بنویسند.
ــتن جملة »n ام  ــداد درس قبل قرار دارد. با نوش درس دوم در امت
ــدد در یک پرانتز  ــابه و ضرب ع ــا« عبارت جبری و جمالت متش الگوه
ــاده کردن یک عبارت  ــود. در پایان این بخش چگونگی س مطرح می ش
ــابه  ــپس جمع و تفریق جمالت متش جبری با ضرب عدد در پرانتز و س

مطرح می شود. 
در درس سوم، مجدداً با کمک الگوهای هندسی و عددی، موضوع 
ــارت جبری تدریس و این  ــذاری و پیدا کردن مقدار عددی یک عب ازاگ
ــود. برای  ــای ورودی و خروجی کامل می ش ــوع با کمک نموداره موض
انجام محاسبات و پیدا کردن حاصل یک عبارت، عالوه بر ترتیب انجام 

عملیات، محاسبات عدد های صحیح نیز یادآوری می شود.
درس چهارم به موضوع معادله اختصاص دارد. برای درک مفهوم 
ــاوی عددی  ــاوی جبری را به یک تس جواب معادله و عددهایی که تس
ــت و برقرار  تبدیل می کنند، از راهبرد حدس و آزمایش استفاده شده  درس
است و ابتدا دانش آموزان با حدس  زدن و آزمایش های متوالی پایة معادله 
را پیدا می کنند. با بیان قوانین مربوط به حل معادله، روش حل معادالت 
درجه اول یک مجهولی نتیجه گیری می شود. همچنین، راهبرد روش های 
ــاب اول یادآوری  ــس و در پیش فصل کت ــدای تدری ــن که در ابت نمادی
است کامل و به جای نمادهای معمول از حروف استفاده می شود. در  شده 
واقع، روش نمادین به راهبرد تشکیل معادالت جبری تبدیل می شود. در 
واقع مدل سازی جبری در کنار مدل سازی هندسی، روش های نمادین را 
ــکیل می دهند. از مباحث این فصل در فصل های بعدی استفاده های  تش

زیادی خواهد شد. 
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 فصل چهارم  مساحت و حجم  
ــوری است. برای رسیدن به  موضوع اصلی این فصل حجم های منش
ــرح و از بین آن ها حجم  ــی مط ــن موضوع ابتدا انواع حجم های هندس ای
منشوری انتخاب شده است. پس از نتیجه گیری رابطة پیدا کردن حجم های 
منشوری، موضوع مساحت جانبی و کل این حجم ها مطرح شده است. در 
پایان نیز رابطة بین سطح کل و حجم یک جسم در قالب چند مثال ارائه 

می شود.
ــی آغاز و سپس  ــی و غیرهندس درس اول با بیان حجم های هندس
حجم منشوری انتخاب و نحوة نام گذاری اجزای آن مثل رأس، وجه، قاعده 
و یال و نام گذاری آن ها با حروف انگلیسی مطرح شده است. عالوه بر آن، 
تجسم فضایی با دیدن وجه های یک حجم منشوری از باال، روبه رو و راست 

مطرح شده است تا این مهارت در ذهن دانش آموزان تقویت شود.
در درس دوم، با یادآوری روش محاسبة حجم مکعب مستطیل که در 
دبستان تدریس شده است، نحوة ساختن یک حجم منشوری روی قاعده 
ــود تا به مرور دانش آموزان رابطة مساحت قاعده در ارتفاع را  مطرح می ش
برای محاسبة حجم های منشوری نتیجه گیری کنند. در این مسیر مساحت 
ــود و سپس پیدا کردن  ــمارش مربع های مساوی شروع می ش قاعده با ش
سطح با رابطه های مساحت و در پایان سطح هایی که طول و عرض آن ها 
عددهای مخلوط هستند کامل می شود. در ادامه نیز مساحت های تقریبی 
)مساحت دایره که تقریبی از تعداد مربع های واحد است( مطرح می شود. این 
بخش کار در امتداد مطالب پایة ششم است. لذا توصیه می شود که معلمان 

محترم مبحث سطح و حجم کتاب ریاضی ششم را حتماً مالحظه کنند.
ــاحت و حجم به صورت جبری  ــة مهم این درس بیان جبری مس نکت
است. این نوع ارتباط ها بین فصل ها در این کتاب پیش بینی شده تا رابطة 
بین مباحث ریاضی در ذهن دانش آموزان شکل بگیرد و ریاضی را به صورت 

یک کل و مجموعة بعد هم مرتبط یاد بگیرند.
در درس س�وم موضوعات مساحت جانبی، مساحت کل و گستردة 
ــده است. در این درس نیز بر  یک حجم به صورت به هم مرتبط مطرح ش
ــت. عالوه بر آن، برای مثال  ــتن جبری روابط مساحت تأکید شده اس نوش
رابطة بین محیط دایرة قاعده و طول مستطیل گسترده سطح جانبی یک 
ــتردة یک استوانه  ــده است. این موضوع در ساختن گس ــتوانه سؤال ش اس
اهمیت پیدا می کند. به طور جزئی تر، رابطة بین ضلع ها و رأس های گستردة 

یک حجم منشوری نیز سؤال شده است.
ــی با  ــاحت کل یک حجم هندس در درس چه�ارم، رابطة بین مس
ــده است. در واقع می توان با یک سطح مشخص  مقدار حجم آن مطرح ش
ــته بندی مثل تولید جعبة  ــاخت. این موضوع در بس حجم های مختلفی س
شیرینی اهمیت پیدا می کند و در سال های پایانی دورة متوسطه، با کمک 
ــکل کامل تری پیدا می کند. همچنین نحوة ساختن یک  مفهوم مشتق ش
حجم پس از دوران حول یک محور نیز مطرح شده است. تشخیص حجم 
حاصل به ارتقای توانایی و درک تجسم فضایی دانش آموزان کمک می کند.

 فصل پنجم  عددهای طبيعی
ــمارنده  تأکید اصلی این درس به موضوع های بزرگ ترین ش
ــوم علیه( مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک است. در  )مقس
این مسیر مفاهیم شمارنده، عدد اول، شمارندة اول و تجزیه کردن 
عدد به عوامل اول نیز مطرح می شود. در تمام فصل تالش شده 
ــت تا مفاهیم مطرح شود؛ اگرچه روش های مستقیم، رابطه ها  اس
ــای زیادی در ارتباط با این درس وجود دارد، اما صرفًا  و فرمول ه
ــازی در این سن را  ــود که قابلیت مفهوم س مواردی مطرح می ش
ــد. لذا اگرچه این موضوعات مشابه کتاب ریاضی اول  داشته باش

راهنمایی گذشته است، اما شکل بیان آن متفاوت است.
ــمارنده های یک عدد در قالب  در درس اول ابتدا مفهوم ش
یک مسئلة کاربردی مطرح شده است. وقتی می گوییم 3 شمارندة 
ــمرد و چیزی باقی  ــت، یعنی 12 تا را می توان 3 تا 3 تا ش 12 اس
ــمارنده های یک عدد )استفاده از قاعده های  نمی ماند. نوشتن ش
بخش پذیری، در صورت ضرب دو عدد نوشتن و با تقسیم کردن( 
تمرین می شود تا با مقایسة شمارنده های عددهای مختلف، ضمن 
بیان نتایج مربوط به مفهوم شمارنده، عددهای اول )عددهایی که 

فقط دو شمارنده دارند( معرفی شوند. 
ــود و پس از  ــمارندة اول آغاز می ش درس دوم با معرفی ش
ــم نمودار درختی  ــمارنده های اول به کمک رس آن پیدا کردن ش
ــمارنده های اول، عددهای مختلف  ــود. با ضرب ش تدریس می ش
ــاخته می شوند تا دانش آموزان از تجزیة عدد به عامل های اول  س
و مفهوم شمارندة اول درک بهتری به دست آورند. کاربرد تجزیه 
ــاده کردن کسرها و مفهوم عامل مشترک )شمارندة  کردن در س

مشترک( آموزش داده می شود. 
ــوم علیه  ــوم بزرگ ترین مقس درس س�وم با توضیح مفه
)شمارنده( مشترک آغاز می شود. ضمن بیان مثال ها و مسئله های 
ــوند،  ــای پیدا کردن ب.م.م مطرح می ش ــردی انواع روش ه کارب
از جمله: با تجزیة عددها به شمارنده های اول و پیدا کردن شمارندة 
مشترک و توجه به بزرگ ترین آن ها ب.م.م دو عدد پیدا می شود. 

کاربرد آن ها در ساده کردن کسرها نیز مطرح می شود. 
ــتن مضرب های یک  درس چهارم با مفهوم مضرب و نوش
عدد آغاز می شود، سپس مضرب مشترک و کوچک ترین مضرب 
مشترک معرفی می شود. در این مورد نیز بین روش های محاسبه 
ــة عدد و عوامل و  ــاوت وجود دارد و تأکید بر تجزی ــته تف با گذش
ــمارنده های اول است. کاربرد این مفهوم در پیدا کردن مخرج  ش
ــائل نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ضمن  ــترک و سایر مس مش
ــبة ب.م.م و ک.م.م در محدودة  ــه به روش های ذهنی محاس آنک

عددهای کوچک تر از 100 نیز پرداخته شده است.
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استفاده از ماشين حساب در آموزش 
رياض�ی، به عنوان يك اب�زار، نه تنها 
اشكالی ندارد بلكه توصيه نيز می شود

 فصل ششم  بردار و مختصات
توجه این فصل به معرفی بردار و مختصات با دیدگاهی کاربردی است. تمام مفاهیم این فصل با دو دیدگاه ترسیمی و تحلیلی 
)عددی( مطرح می شوند. دیدگاه ترسیمی اگرچه در اجرا دشوار است، اما برای درک مفهوم خوب و مفید است. روش تحلیلی برای 
ــاب و رایانه را نیز داریم. بنابراین، این دو دیدگاه در کنار هم  ــت و شانس انجام آن با ماشین حس ــبات و عملیات کارامدتر اس محاس

معرفی می شوند.
ــتا، مبدأ، واحد و جهت دارد و از آن برای  ــود که راس در درس هاي اول و  دوم بردار به عنوان پاره خط جهت دار معرفی می ش
ــاوی و قرینه نیز  ــود. با کمک این دو مفهوم فیزیکی بردارهای مس ــتفاده می ش ــایر مفاهیم فیزیکی اس معرفی نیرو و حرکت و س

می شوند.  معرفی 
در درس سوم، در امتداد معرفی مختصات دو بعدی که در کتاب ششم انجام شده است )فقط قسمت طول و عرض مثبت( 
محورهای مختصات دو  بعدی به طور کامل مطرح می شوند. در کنار بیان کاربردهای محور مختصات پیدا کردن مختصات نقطه و 

بردار تدریس و تمرین می شود.
درس چهارم نیز به بردار انتقال اختصاص دارد. مفهوم انتقال یک شکل با کمک بردار به دو صورت ترسیمی و تحلیلی بیان 

می شود. در ضمن آن دو، انتقال پشت سر هم و ترکیب انتقال ها نیز مطرح می شود. 

 فصل هفتم  توان و جذر
تمرکز این فصل بر دو مفهوم توان و جذر و هدف ، معرفی این دو مفهوم 
با مثال های مختلف است. عالوه بر آن، در بخش توان قوانین ساده کردن 
عبارت های توان دار در حالت ضرب با پایه یا توان مساوی در کنار محاسبة 
ــمت جذر صرفاً به مفهوم جذر  ــود. در قس عبارت های توان دار مطرح می ش

پرداخته شده است و محاسبة جذر تقریبی یا دقیق، مورد نظر نیست.
ــل درس اول را با معرفی توان براي خالصه کردن عبارت  این فص
ضرب با چند مثال کاربردی شروع می کند. براساس همین تعریف، محاسبة 
عبارت توان دار تدریس می شود. مثال هایی در ارتباط با فصل ها و درس های 
ــته از جمله تجزیة عامل های اول و عبارت های جبری و الگویابی و  گذش
ــود تا ارتباط این درس با فصل های گذشته  بیان توانی آن ها مطرح می ش
برقرار شود. همچنین، فرمول های مربوط به مساحت و حجم شکل های 
ــت تا هم این مباحث مرور شوند و  ــی در قالب توانی بیان شده اس هندس
ــود. به این ترتیب، قوانین توان را می توان با  هم ریاضیات درهم تنیده ش

نمادهای جبری نیز بیان کرد. 
در درس دوم محاسبات عبارت های توان دار با در نظر گرفتن ترتیب 
ــود و درس ترتیب انجام عملیات که در پایة  انجام عملیات تدریس می ش

ششم بیان شده است، در این درس کامل می شود. 
در درس سوم قانون های ساده کردن عبارت توان دار در حالت های 
ضرب با پایة مساوی و ضرب با توان مساوی تدریس می شود. پس از آن 
عبارت های توان دار با کمک این دو قانون ساده می شوند. همچنین، از این 

دو قانون در محاسبة عبارت های توان دار استفاده می شود. 
ــه تأکید دارد.  درس چه�ارم نیز به طور خاص بر مفهوم جذر و ریش
ــذر عدد 9 با دو عدد 3 و  ــود. ج مفهوم جذر در مقابل مجذور مطرح می ش
ــبات جذر نیز فقط به این  ــود. در محاس 3- معرفی و نماد  ارائه می ش
ــود که جذر یک عدد مثل 500 بین جذر دو عدد 400 و  ــاره می ش نکته اش

900 است.

41
پاية هفتم آمــوزش



دانش آم�وزان بايد راهبرد م�ورد نظر برای 
حل مسئله را خودشان انتخاب كنند  فصل هشتم  آمار و احتمال

ــت. در یک بخش موضوع آمار و در  ــامل دو بخش اس این فصل ش
بخش دوم موضوع احتمال مطرح شده است. درس آمار در امتداد دروس 
ــده در دبستان است. در این فصل موضوع آمار با تعداد داده های  مطرح ش
ــود. در این خصوص رسم نمودار بلوکی برای داده های  زیاد تدریس می ش
دسته بندی شده و میانگین این داده ها آورده شده است. در قسمت احتمال 
ــتای مفاهیم مطرح شده در دورة دبستان که احتمال تجربی را  نیز در راس

مدنظر قرار داده است، موضوع احتمال ریاضی تدریس می شود. 
ــای آن ها یادآوری و  ــواع نمودارها و کاربرده ــدا ان در درس اول، ابت
ــت. پس از آن نحوة دسته بندی داده ها در دسته هایی که با  ــده اس ش مرور
موضوع آماری در ارتباط است مطرح می شود. دانش آموزان نیز یاد می گیرند 
که برای جدول داده های دسته بندی شده نمودار بلوکی رسم کنند. در این 
درس نیز عالوه بر رسم نمودارو تنظیم جدول، به بررسی و نتیجه گیری از 
ــود. براساس آن توزیع نرمال به عنوان یک  روی نمودارها هم تأکید می ش

مثال کاربردی از نمودارهای بلوکی به دانش آموزان ارائه می شود.
ــا با تعداد زیاد  ــبة میانگین داده ه ــز به نحوة محاس در درس دوم نی
می شود. درس با یادآوری و نوشتن فرمول محاسبة میانگین تعدادی  اشاره 
ــروع و مفهوم میانگین در قالب محاسبات ذهنی و فاصلة  دادة محدود ش
ــود تا زمینه برای محاسبة  ــده ارائه می ش ــبه ش داده ها تا میانگین محاس

میانگین داده های با تعداد بیشتر فراهم شود. 
ــامدهای محتمل و  ــامد و پیش در درس س�وم مفهوم احتمال، پیش
ــود. سپس موضوع احتمال تجربی که در  ممکن و ناممکن یادآوری می ش
دبستان مطرح شده است یادآوری می شود و در کنار آن بحث نوشتن تمام 

حالت های ممکن برای وقوع یک پیشامد آورده می شود. 
درس چهارم این فصل نیز موضوع احتمال ریاضی با توسعة مفهوم 
ــود. احتمال تجربی با تعداد آزمایش های بسیار  احتمال تجربی آغاز می ش
زیاد به احتمال ریاضی نزدیک و نزدیک تر می شود. در این درس، فرمول 
ــبة احتمال ریاضی تدریس شده و با توجه به اینکه دانش آموزان در  محاس
درس قبل نحوة نوشتن و پیدا کردن تمام حالت های ممکن یک پیشامد 
را یاد گرفته اند، با چند مثال، کاربرد فرمول را در حل مسئله های مربوط به 

احتمال یاد می گیرند.

 فصل نهم  ترسيم های هندسی
در فصل آخر کتاب ترسیم های هندسی در مثلث و همچنین 
ــیم  ــتدالل دربارة نحوة ترس ــم خطوط موازی با تأکید بر اس رس
ــاوی مثلث ها  ــتفاده از تس ــت. عالوه بر اس ــاص یافته اس اختص
قضیه های هندسی دیگر از جمله خاصیت عمودمنصف و نیم ساز، 
برخی از خاصیت های چهارضلعی و قضیة خطوط موازی و مورب 

نیز تدریس می شود. 
درس اول این فصل به اجزای مثلث )عمودمنصف، ارتفاع، 
نیم ساز و میانه( می پردازد و قضیة مربوط به خاصیت عمود منصف 
ــده در مثلث  ــای مجاور به قاع ــودن زاویه ه ــاوی ب و قضیة مس
ــاز  ــاقین و همرس بودن عمود منصف، ارتفاع، نیم س متساوی الس
ــئله مرور  ــاز در قالب حل مس ــة دو مثلث و خاصیت نیم س و میان

می شوند. 
ــیم نیم ساز، عمودمنصف، عمود از  در درس دوم روش ترس
یک نقطة خارج خط و رسم زاویة مساوی به کمک پرگار یادآوری 
و از دانش آموزان خواسته می شود تا با استفاده از سه حالت تساوی 

مثلث ها برای این روش های ترسیم دلیل بیاورند.
ــه خطوط موازی  درس س�وم به مرور اصل های مربوط ب
ــتن و نتیجه گیری را  ــردازد و با رویکردی نمادین نحوة نوش می پ
یادآوری می کند. از این اصل که فاصلة بین دو خط موازی همواره 
ثابت است موضوع مکان هندسی نقاطی که به فاصلة مشخص از 
یک خط هستند مطرح و با کمک آن نحوة تدریس خط موازی در 

مسائل مختلف تدریس می شود. 
درس چه�ارم به قضیة خطوط موازی و مورب می پردازد و 
پس از تجربة موضوع قضیه اثبات استنتاجی برای قضیه و عکس 
ــپس با ارائة مثال های مختلف نحوة استفاده و  قضیه مطرح و س

به کار بردن این قضیه در حل مسئله ها تمرین می شود.  
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