وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

دورهي بيست و دوم
سال تحصيلي 98-97

برنامه درسي
درس رياضي
فايل حاضر ،مجموعهي مطالب مربوط به درس رياضي در هشت شماره از دورهي بيست و دوم مجلهي
رشد آموزش ابتدايي است.

تقويم ماه
خردورریاضی
درسی ـ
برنام ه 
ی طاهره
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

جمع و تفریق

عددهای
چندرقمی
در کتابهای درسی ریاضی دورهی ابتدایی موضوعهایی وجود دارند که
یا دانشآموزان در یادگیری آنها مشکل دارند یا معلمان در یاددهیشان.
در این دوره از مجلهی رشد آموزش ابتدایی ،در هر شماره دربارهی یکی
از این موضوعها صحبت میکنیم .منتها قصد نداریم روش تدریس بیان
کنیم ،بلکه آن را بهعنوان یک موضوع یا مفهوم ریاضی بررسی خواهیم
کرد تا دانش موضوعی خود را برای تدریس بهتر آن افزایش دهیم.
دانشآمـوزان در پایـهی اول ابتدایـی بـا
مفهـوم جمـع و تفریـق آشـنا میشـوند
و جمعهـای اساسـی (جمـع دو عـدد
یکرقمـی) را در ایـن پایـه میآموزنـد.
آنهـا جمـع و تفریـق عددهای بـا بیش
از یـک رقـم (اعداد دورقمی و سـهرقمي)
را نخسـتین بـار در پایـهی دوم دبسـتان
میشناسـند.
در کتـاب ریاضی این پایه ،جمع و تفریق
ظاهـراً با چند روش معرفی شـده اسـت.
ً
كاملا بـه هـم مرتبـط
ایـن چنـد روش
آموزشـي
هسـتند .آنها درواقع گامهاي
ِ
ياددهي-يادگيـري جمـع و تفريـق اعداد
چندرقمي هسـتند :از كمك به توسعهي
تفكـري جبـري كـه در پشـت فراينـد
جمـع و تفريق هسـت تـا اسـتفاده از آن

2

در كارهـاي روزمـره ،ماننـد اسـتفاده از
پـول .البتـه به نظـر ميرسـد ،ايـن روند
بـا روشـی کـه در کتابهـای قدیمیتـر
آمده بود متفاوت اسـت .شـايد شـما هم
بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه معلمتـان
بارهـا و بارهـا تأكيد ميكـرد نبايد جمع
و تفريـق را از سـمت چـپ انجـام بدهيد
و ايـن كار اشـتباه اسـت! در حاليكـه در
كتـاب رياضي پيـش روي شـما ،آموزش
جمـع و تفريـق اعـداد دورقمي با روشـي
كـه از سـمت چـپ انجـام ميشـود آغاز
شـده است!
ش رو قصـد داريـم نشـان
در مطلـب پیـ 
دهيـم كـه ایـن روشهـا بـا هـم ارتباط
دارنـد .از ايـن رو ،جنبههـای اصلـی هـر
یـک را بررسـی خواهیـم کـرد.
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جمع و تفریق عددهای دورقمی؛
گام اول-روش فرايندى با استفاده از
ابزار يا تصويرهاى عينى

در تصویرهـای مقابـل ،روش جمـع و
تفریـق عددهـای دورقمـی را از صفحهی
 28کتـاب ریاضـی پایـهی دوم ابتدایـی
میبینیـد .اين روش كه بـه روش فرايندي
مشـهور شـده اسـت ،نخسـت بـا فعاليت
عملـي بـا ابـزار و پـس از آن بـا تصويـر
ميلههـاي ده تايـي و دانههـاي يكـي
معرفـي شـده اسـت .دسـتور جمـع و
تفریـق دو عـدد دورقمی بهطـور خالصه
چنیـن بیان شـده اسـت:
بـرای جمـع کـردن دو عـدد دورقمی،
ابتدا دسـتههای دهتایـی را با هم جمع
میکنیـم .سـپس یکیهـا را بـا هـم
جمـع میکنیم.
بـرای تفریق دو عـدد دورقمی نیز ابتدا
از دسـتههای دهتایـی کـم میکنیـم.
سـپس از یکیهـا برمیداریـم.

نمونـهای از جمـع و تفریق را در تصویر پاييـن میبینید .ماهيت اين
دسـتورات را با هم بررسـي ميكنيم:
 1اولیـن نکتـه در انجـام ایـن دسـتورات ،شـناخت ارزش مکانـی
در عددنویسـی و توانایـی تفکیـک یـک عـدد دورقمـی بـه دو عـدد
و تشـخيص ايـن اسـت كـه :یـک عـدد تعـداد دسـتههای دهتایی را
نشـان میدهـد و عـدد دیگـر تعـداد یکیهـا را.
 2دومین نکتهی اساسـی ،تشـخیص دسـتههای همجنـس در دو
عـدد اسـت؛ یعنی در دو عـدد دورقمـی ،باید تشـخیص دهیم کدام
رقمها همجنس هسـتند :رقمهای نشـاندهندهی تعداد دسـتههای
دهتایـی بـا هـم همجنس هسـتند و رقمهـای نشـاندهندهی تعداد
یکیهـا نیز بـا هم.
 3نکتـهی بعـدی ایـن اسـت کـه اعـداد همجنـس را با هـم جمع
کنیـم تا تعـداد کل دسـتههای همجنـس را روی هـم بیابیم؛ یعنی
بفهمیـم روی هـم چنـد دسـتهی دهتایـی داریـم و روي هـم چنـد
یکـی؟ بـرای ایـن کار از دانش قبلی خـود ،یعنی جمعهای اساسـی
اسـتفاده میکنیـم ،زیـرا تعداد دسـتهها همـواره کمتر از دهتاسـت.
 4از آنجـا کـه تعـداد دسـتههای دهتایـی ،مسـتقل از تعـداد
دسـتههای یکـی ،بـا هـم جمـع میشـود ،ترتیـب عمـل در حاصل
جمـع تأثیـری نـدارد؛ یعنـی میتوانیـم ابتدا تعـداد کل دسـتههای
دهتایـی را بـه دسـت بیاوریـم ،بعـد تعـداد کل دسـتههای یکـی را.
یـا اول تعـداد دسـتههای یکـی را حسـاب کنیـم و پـس از آن تعداد
دسـتههای دهتایـی را .جابهجایـی ترتیـب در ايـن عملیـات ،در واقع
همـان تفـاوت روش فرايندي کتـاب ریاضی حاضر با روش اسـتفاده
از ارزش مكانـي يـا همـان روش کتابهـای ریاضـی قدیمـی دورهی
ابتدایـی اسـت .در کتابهـای قدیمیتر ،اعداد را زیر هم مینوشـتند
و جمـع یـا تفریـق از سـمت راسـت انجـام میشـد؛ یعنـی ابتـدا بـا
یکیهـا کار میشـد ،سـپس بـا دسـتههای دهتایـی.

چند کلمه دربارهی هدفهای آموزشی

روش فرایندی
جمع و تفریق اعداد
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شـاید در بـدو امـر بـه نظـر برسـد روش
فراینـدی روش جدیدی بـرای جمع و تفریق
عددهـای چندرقمی اسـت ،ولی با توضیحاتی
که دادیم ،آشـکار اسـت که ایـن روش جدید
نیسـت ،بلکـه رویکـرد جدیـدی بـه آمـوزش
جمـع و تفریـق اعداد اسـت .در ایـن رویکرد،
دانشآمـوز دانـش خـود از ارزش مکانـی را
توسـعه میدهـد و آن را عمیقتـر درک
میکنـد ،از حقایقـی که دربـارهی جمع اعداد
آموختـه اسـت و از راهبردهایـی کـه پیش از
آن بـرای جمـع و تفریـق عددهـا آموختـه یا
کشـف کرده اسـت ،اسـتفاده میکنـد .عالوه
بـر همـهي اينهـا كـه در رويكـرد قديمـي
نيـز وجـود داشـت ،دانش آمـوز با تفكري
جبـري كـه در پشـت روشهـاي جمع و
تفريـق مبتنـي بـر ارزش مكانـي وجود
دارد آشـنا ميشـود.
بـه ايـن صورت كه اوالً بـا فرايند جمع و تفريق
آشـنا ميشـود و دوم اينكـه با زمينههـاي الزم
بـراي جمـع و تفريق عبارتهـاي جبري مانند
 2x+yيـا ( 3y-xكـه در دورهي متوسـطه
اول ميآمـوزد) آشـنا ميشـود .در كار بـا
عبارتهـاي جبـري و بـراي يافتـن مجمـوع يا
تفاضـل آنهـا ،تشـخيص عبارتهـاي مشـابه
ضـرورت دارد .تشـخيص دسـتههاي مشـابه
در گسـتردهي اعـداد (يكيها-دهتاييهـا-
صدتاييهـا) و يافتـن مجموع يا تفاضـل آنها،
درواقـع تمريني اسـت براي تشـخيص و يافتن
حاصلجمـع يـا تفريـق عبارتهـاي جبـري
مشـابه .وجـود زمينههـاي جبـري الزم در اين
رويكـرد ،يكـي از مهمتريـن داليـل اسـتفاده
از آن در آمـوزش اسـت .زيـرا توجـه بـه تفكـر
جبـري در آموزش رياضيـات ابتدايي از اهميت
1
خاصي برخـوردار اسـت.
پينوشت
 .1براي اينكه دربارهي تفكر جبري و آموزش آن در دورهي
ابتدايي بيشتر بدانيد ،مجموعه مطالبي را كه در دورهي
بيست و يكم اين مجله در شمارههاي  1تا ( 4مهر تا دي
 )1396با عنوان «رياضيات دورهي ابتدايي و الگوها» چاپ
شده است بخوانيد.
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گام دوم-نمايش روش فرايندى با استفاده از نمادها

جمع و تفریق عددهای دو رقمی؛

گام سوم-روش فرايندى در زمانى كه مجموع يكىها
بيشتر از ده تاست

در صفحـهی  31کتاب ریاضـی دوم ،در ادامهی معرفی روش
صفحـهی  ،29نمونههایـی آمدهانـد که در واقـع حاصلجمع
یکان آنها از ده بیشـتر اسـت ،مث ً
ال ( 24 + 37تصویر مقابل).

4
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كتاب رياضي دوم دبستان ،صفحهي 31

در ادامـهی معرفـی روش باال ،در صفحـهی  29کتاب ریاضی
دوم ،محاسـبهي مجمـوع  34 + 23بـا اسـتفاده از نمادهـا
نمايـش داده شـده اسـت :ابتـدا  20تا بـه  34اضافه شـده تا
عـدد  54بـه دسـت بیایـد .سـپس  3تـا بـه  54اضافه شـده
اسـت تـا  57حاصـل شـود (تصویـر را ببینید).
توجـه كنيـد كـه در ايـن گام ،براي اينكـه بتوانيـم از نمادها
بـراي بيـان عملـي كـه انجـام ميشـود اسـتفاده كنيـم،
مجبوريـم بـراي انجـام دسـتورات ترتيـب قائـل شـويم .اين
ترتيـب درواقـع اين اسـت كه نخسـت تعداد کل دسـتههای
دهتایـی را بـه دسـت ميآوریـم ،بعـد تعـداد کل دسـتههای
یکـی را .بنابرايـن ،انـگار داريـم از سـمت چپ ،رقمهـاي زير
هـم را بـا يكديگـر جمع ميكنيـم .ولي اگر كمـي در ماهيت
آن دقيقتـر شـويم ،ميبينيـم كـه:
 5نکتـهی مهـم در ایـن روش ،توانایـی دهتـا دهتا شـمردن
اسـت :تشـخیص اینکـه بـا افـزودن  20تـا بـه عـددی مانند
 ،34بایـد دو بـار دهتا دهتـا از  34جلو برویم و به  54برسـیم.
 6در ایـن روش بایـد بتـوان هـر عـدد از  1تـا  9را بـه یک
عـدد دورقمـی افـزود .بـرای مثـال بایـد  3تـا بـه  54اضافـه
کنیـم و به  57برسـیم.
 7توجـه كنيـد كـه هـرگاه در محاسـبهی تعـداد کل
دسـتههای دهتایـی ،مجمـوع دو مقـدار بزرگتـر از 10
بشـود ،دسـتهی صدتایـی ایجاد میشـود .همچنیـن ،اگر در
محاسـبهی تعـداد یکیها ،مجمـوع دو مقـدار از  10بزرگتر
شـود ،یکدسـتهی دهتایـی ایجـاد میشـود و بـه تعـداد
ش از آن پیـدا کـرده بودیم ،یکی
دسـتههای دهتایـی کـه پیـ 
اضافـه میشـود (توجـه کنیـد کـه در مثالهـا و تمرینهای
کتـاب درسـی دوم ابتدایـی چنیـن حالتی بعـد از درك خود
فراينـد و جنبههـاي اصلـي آن در صفحهي  31آمده اسـت).
از نظـر آموزشـي ،روش فراينـدي بهمنظور ايجـاد زمينههاي
الزم بـراي روش جمـع يـا تفريـق در جـدول ارزش مكانـي
آمـوزش داده ميشـود .علاوه بـر آن ،جنبههـاي آموزشـي
ديگـري هـم دارد كـه در كادري آن را بررسـي كردهايـم.
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جمع و تفریق عددهای دورقمی؛

توجه كنيد كه
 8در افــزودن يكيهــاي عــدد دوم
بــه عــدد حاصــل از اوليــن جمــع،
دانشآمــوزان ميتواننــد از همــهي
راهبردهايــي كــه پيــش از ايــن بــراي
جمــع آموختهانــد ،اســتفاده كننــد.
اکنون شما خودتان تمام بحثهای باال را برای
تفریق عددهای دورقمی که در صفحههای
 28تا  31کتاب ریاضی دوم معرفی شدهاند
انجام دهید .همچنین ،این روشها را به جمع
عددهای سه رقمی یا بیشتر توسعه دهید.
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بـاز هم ابتـدا  30تا به  24اضافه میکنیم
(سـه بـار دهتـا دهتـا میشـماریم) تـا بـه
 54برسـیم .سـپس  7تـا بـه  54اضافـه
میکنیـمً :
مثلا میدانیـم اگـر  6تـا بـه
 54اضافه شـود ،به  60میرسـیم و یکی
دیگـر اضافـه شـود 61 ،بهدسـت میآید.
پـس حاصلجمـع مـورد نظر  61اسـت.

جمع و تفریق؛

روش دوم-استفاده از جدول ارزش
مكانى

ضرورتـي نـدارد روش جمـع و تفريق در
جـدول ارزش مكانـي را توضيـح دهيـم،
زيـرا همـه با آن آشـنا هسـتيم.
اكنـون جنبههـاي اساسـي ايـن روش را
بررسـي كنيـد و آن را بـا روش فراينـدي
مقايسـه كنيد.

كتاب رياضي دوم دبستان ،صفحهي 103

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

30

29

27 28

26

24 25

23

22

21

32 33 34 35 36 37 38 39 40

31

50

42 43 44 45 46 47 48 49

41

60

52 53 54 55 56 57 58 59

51

70

62

61

72 73 74 75 76 77 78 79 80

71

82 83 84 85 86 87 88 89

81

92

91

90

63 64 65 66 67 68 69

93 94 95 96 97 98 99 100
جدول یک تا صد؛ ابزاری برای جمع و تفريق
جـدول اعـداد  1تـا  100ظاهـراً یـک جـدول عـددی اسـت،
ولـی در واقـع در آموزش ریاضـی میتوان از آن اسـتفادههای
متنوعـی کرد.
یکـی از ایـن کاربردهـا ،اسـتفاده از آن بهعنـوان ابـزاری برای
ق عددهـای دورقمـی اسـت .همانطـور که در
جمـع و تفریـ 
صفحـهی  32کتـاب ریاضـی پایـهی دوم میبینیـد ،حرکـت
عمـودی در ایـن جـدول بـه معنی دهتـا دهتا شـمردن به جلو
یـا بـه عقـب (یعنـی یافتـن حاصلجمـع تعـداد بسـتههای

ق آنهـا) اسـت .حرکـت افقـی بـه
دهتایـی یـا حاصـل تفریـ 
معنـی یکییکی شـمردن بـه جلو یا بـه عقب (یعنـی افزودن
یـا کاسـتن یکیهـا) اسـت .همیـن کارهـا نشـان میدهـد
کـه ترتیـب عمـل در ایـن روش اهمیتـی نـدارد .یعنـی ابتدا
میتوانیـد تعـداد کل دسـتههای دهتایی را به دسـت بیاورید،
بعـد تعداد کل دسـتههای یکی را (ابتدا حرکـت عمودی ،بعد
حرکـت افقـی) .یا اول تعداد دسـتههای یکی را حسـاب کنید
و پـس از آن تعـداد دسـتههای دهتایـی را.
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برنامهي درسي -رياضي

سپیده چمنآرا سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

افزایش دانش موضوعی
ریاضی براى معلمان

ارزش مكانى و گستردهنويسى اعداد
و اهميت آن در چهار عمل اصلى

در کتابهای درسی ریاضی دورهی ابتدایی موضوعهایی هستند که یا
دانشآموزان در یادگیری آنها مشکل دارند یا معلمان در یاددهی آنها.
در این دوره از مجلهی رشد آموزش ابتدایی ،در هر شماره ،دربارهی یکی از
آنها صحبت میکنیم .قصد نداریم در اینجا روش تدریس بیان کنیم ،بلکه
آن را به عنوان یک موضوع یا مفهوم ریاضی بررسی خواهیم کرد تا دانش
موضوعی خود را برای تدریس بهتر آن افزایش دهیم.

وقتـي شـروع بـه شـمارش ميكنيـم،
صفـر ،يـك ،دو ،سـه ،چهـار و به عـدد نُه
ميرسـيم ،عـدد بعـدي ده اسـت .بـراي
نوشـتن عـدد ده ،از رقمهايـي اسـتفاده
ميشـود كـه پيـش از آن نيـز بـه کار
رفتهانـد 0 :و  .1در واقـع ،بـراي نوشـتن
رقـم ،3، 2 ،1 ،0
همـهي عددهـا ،از ده ِ
 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4اسـتفاده ميكنيـم و
آنهـا را كنـار يكديگـر قـرار ميدهيـم.
در ايـن عددنويسـي ،هـر مـكان ارزشـي
دارد كـه بزرگي رقم نوشـته شـده در آن
مـكان را تعيين ميكنـد .درواقـع ،پايه و
اسـاس عددنويسـي و عددخوانـي ،ارزش
مكانـي ارقـام اسـت و از آنجا كه مـا از ده
نمـاد بـراي ايـن كار اسـتفاده ميكنيـم،
مبنـاي شـمارش و عددنويسـي مـا«ده»
اسـت .عالوه بر عددنويسـي و عددخواني،

ارزش مكانـي ارقام در مقايسـهي اعداد و
همچنيـن در به وجود آمـدن روشهايي
بـراي انجـام چهارعمـل اصلـي ،نقـش
بسـياري دارد و تمـام رويههايـي كـه
بـراي انجام اعمـال روي عددهاي صحيح
و اعشـاري انجـام ميشـوند ،براسـاس
هميـن ارزش مكانـي تعریـف شـدهاند.
تقريـب زدن و انجـام محاسـبات تقريبي
نيـز نيازمنـد ارزش مكانـي اسـت.
در مطلب پيش رو ،نخسـت ارزش مكاني
و ويژگيهـاي آن را مـرور ميكنيـم.
سـپس رويههـاي انجـام جمـع ،تفريـق،
ضـرب و تقسـيم اعـداد را بـا اسـتفاده از
آن تـا حدودي تحليل و بررسـي خواهيم
كـرد .در شـمارههاي بعـدي مجلـه بـه
موضـوع تقريـب خواهيـم پرداخت.

ارزش مكاني ،كليد نامگذاري اعداد
و عددنويسي
عددنويسـي تاريخچـهاي به قدمـت پيدايش خط و
زبـان دارد و اسـتفاده از ارزش مكانـي و مبنـاي ده
بـراي نوشـتن و نامگـذاري عددهـا در ايـن فراينـد
اتفاقي نو محسـوب ميشـود .در اينجـا قصد نداريم
ايـن تاريخ را مـرور كنيم ،ولي مطالعـه دربارهي آن
خالـي از لطـف نيسـت .در تصوير مقابـل به ترتيب
از راسـت بـه چـپ نمونـهاي از عدد نويسـي رومي،
بابلـي و مصـري را ميبينيد.

6

رشد آموزش ابتدایی | دورهی بیستودوم | شمارهی |2آبان ماه 1397

بررسي رابطهي طولي يك مفهوم
يـا موضـوع و آشـنايي بـا آن در
برنامـهي درسـي و كتابهـاي
درسـي شـش پايـهي ابتدايـي،
در رفـع مشـكالت يادگيـري
دانشآمـوزان بـهمعلمـان كمك
ميكنـد.
زمانـي كه دانشآمـوز يك پايه
در يادگيري موضوعي مشـــكل
دارد ،اگر ريشـــهي مشكل در
يادگيـري موضوعـات مرتبـط به
آن موضـوع در همـان پايـه يـا
پايههـاي پيــش از آن باشـد،
توضيـح و تدريـس چندبـارهي
موضـوع بـه وي مشـكلي را حل
نخواهـد كرد.
از ايـن رو ،بـراي رفـع آن بايـد
بـر يادگيـري موضوعـات مرتبط
متمركز شـد ،نه ِصرفـ ًا خود آن
موضوع .بررسـي رابطهي طولي
درواقـع موضوعـات مرتبـط را
آشـكار ميسـازد.

جدول زير ،ارزش مكاني عددهاي صحيح تا طبقهي ميليارد و قسمت اعشاري تا يكهزارم را نشان ميدهد.
قسمت صحيح

قسمت اعشاري
طبقهي يكي

طبقهي هزار

طبقهي ميليون

هزارم صدم دهم يكان دهگان صدگان يكان دهگان صدگان يكان دهگان

صدگان

طبقهي ميليارد
يكان دهگان صدگان

جدول ارزش مكاني اعداد

بـراي نامگـذاري اعـداد ،يعنـي خوانـدن يا نوشـتن عددهـا ،بايد رقمهاي عـدد موردنظـر را در اين جدول قـرار دهيم و براسـاس اين
مرتبهها عدد را بخوانيم يا بنويسيم.
ميدانيد كه اين جدول ،هم از سمت راست و هم از سمت چپ ،با همين نظم و الگوهايي كه دارد ،ادامه پيدا ميكند:
 éارزش هـر سـتون ،ده برابـر بزرگتـر از ارزش سـتون سـمت
راسـتش اسـت .يعني از راسـت به چپ ،ارزش سـتونها ده برابر
ده برابـر افزايـش مييابـد (بنابراين از چپ به راسـت ،سـتونها
ده برابـر ده برابـر كوچك ميشـوند).

هـر ده تـا يكهـزارم ميشـود يكصـدم .هـر ده تـا يكصـدم
ميشـود يكدهـم .هـر ده تـا يكدهـم ميشـود يـك واحـد
كامـل (يـك) .برعكـس ،هر يكـي برابر بـا ده تا يكدهم اسـت.
هـر يكدهـم برابـر بـا ده تـا يكصـدم اسـت و ...

 éاز نظـر عملـي ،هـر ده تـا يكي ،ميشـود يك دهتايـي .هر ده
تـا دهتايي ،ميشـود يـك صدتايي .هـر ده تا صدتايي ،ميشـود
يـك هزارتايـي .هـر ده تا هزارتايي ،ميشـود يـك دههزارتايي و
 . ...برعكـس ،اگـر يـك دههزارتايـي را باز كنيم ،ده تـا هزارتايي
اسـت .اگـر يك هزارتايـي را باز كنيـم ،ده تا صدتايي اسـت و ...

 éدر قسـمت صحيـح ،ارزش هر طبقه هـزار برابر ارزش طبقهي
سـمت راسـت خـودش اسـت .يعني از راسـت به چـپ طبقهها
هـزار برابر هـزار برابر بزرگ ميشـوند.

 éدر قسـمت اعشـاري نيـز هميـن رونـد برقـرار اسـت .يعنـي

 éدر قسـمت صحيح ،هر طبقه سه قسـمت دارد :يكان ،دهگان
و صـدگان (بـه هميـن دليل هم هسـت كـه طبقهها هـزار برابر
هـزار برابر بزرگ ميشـوند).

هاي محاسبه
گستردهنويسي و
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ش+
100000رو× 7
4 ×+10000000
1000000
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7
واقعي آن معلوم شـود.
 500تا+مقـدار
يشـود
در گستردهنويسـي ،هـر رقـم
ارزش 10
 1000در 100
700000 + 80000
+2000
ضـرب1م+
اسـت +
گرفتـه +
مكانـي كـه در آن قـرار +
6
1
7
10
100
1000
عـدد موردنظـر مـا مجموع همـهي اين مقدارهاسـت .برای مثال ،رقـم  3در عدد باال 3+،نيسـت ،بلكه  3ميليون اسـت .زيرا در
6
1
7 +2000 + 500 + 1 + +
محـل يـكان ميليـون قرار گرفته اسـت .يا رقـم  6درواقع  6نيسـت ،بلكه  6دهم
اسـت10 100.
1000
00 + 1 + +
+
وقتـي عـددي را ميخوانيـد يـا مينويسـيد ،رقمها بايد با ارزشهايشـان همراه باشـند .هميـن موضوع کمـک میکند بتوانيد 10 100 1000
دو عـدد را بـا هـم مقايسـه كنيـد و عـدد بزرگتـر را تشـخيص دهيـد .در ادامـهي ايـن مطلـب ،نقـش گستردهنويسـي را در
رويههـاي چهـار عمل اصلـي اعداد بررسـي خواهيـم كرد.
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اكنون شـما رويهي ضـرب عددهاي چند
رقمـي در چنـد رقمـي و رويهي تقسـيم
عددهـاي چنـد رقمـي بـر چنـد رقمـي
را تحليـل كنيـد .توجـه كنيـد كـه در
ضـرب دو عدد چندرقمي ،از گسـتردهي
هـر دو عـدد و روش پخـش كـردن دو
پرانتـز در هـم (كـه بـر خاصيت پخشـي
ضـرب نسـبت بـه جمـع اسـتوار اسـت)
اسـتفاده ميشـود (كتاب رياضي چهارم،
صفحههـاي  49تـا  .)51بـه صـورت
مشـابه ،در تقسـيم دو عـدد چنـد رقمي
بـر يكديگـر نيـز از گسـتردهي اعـداد و
خاصيت پخشـي تقسـيم نسبت به جمع
اسـتفاده ميشـود (كتاب رياضي چهارم،
صفحههـاي  68تـا .)70
اكنـون كـه ميدانيـم رويههـاي چهـار
عمـل اصلـي اعداد براسـاس گسـتردهي
عددهـا بـه دسـت آمدهاند ،شـش كتاب
رياضـي ابتدايي را صفحـه به صفحه ورق
ميزنيـم تـا ببينيـم چگونـه بسـياري از
موضوعـات و حتـي تمرينها يـا فعاليتها
بـراي ايجاد بسـتر و موقعيـت الزم درك
ايـن ارتباط اسـت .در جـدول مقابل ،اين
بررسـي را بـراي پايههـاي اول تـا چهارم
خالصـه كردهايـم .شـما نيز شـش كتاب
را ورق بزنيـد و اگـر مـا مـوردي را از قلم
انداختهايـم ،بـه ايـن جـدول اضافـه و
ي پنجـم و ششـم را كامـل كنيد.
پايههـا 

جدول رابطهی طولي موضوعات مرتبط با ارزش مكاني و گستردهنويسي در كتابهاي رياضي ابتدايي
پایه

اول

صفحه

موضوع

129
135
135
159

جمع عددهاي مضرب ( 10مانن ِد  20و  30و  50و  )80زمينهی الزم را براي استفاده از ارزش مكاني در جمع عددهاي دورقمي ايجاد ميكند.
ده تا ده تا شمردن زمينهی الزم را براي استفاده از ارزش مكاني در جمع (كه دو عدد زير هم بهصورت ستوني نوشته ميشوند) ايجاد ميكند.
تفريق مضربهاي ( 10مانند  40-10و  )50-20زمينهی الزم را براي استفاده از ارزش مكاني در تفريق (كه دو عدد زير هم نوشته ميشوند) ايجاد ميكند.
جمع و تفريق مضربهاي ( 10مانند  20+30و  )60-10و مقايسهي حاصل آنها زمينهی الزم را براي استفاده از ارزش مكاني در جمع و تفريق (كه دو عدد
زير هم نوشته ميشوند) و برای مقايسهي اعداد ،ايجاد ميكند.
عدد  100به عنوان ده بستهي دهتايي و توسعهی جدول ارزش مكاني معرفی شده است.
جمع و تفريق دهتايي با استفاده از شكل و نماد براي ايجاد زمينهی الزم در استفاده از ارزش مكاني و گستردهنويسي در جمع و تفريق عددهاي دورقمي انجام
میشود.
در تمرينهاي  1و  ،2جمع و تفريق مضربهاي  ، 10بهصورت پشتسرهم يا زير هم نوشته و يا بهصورت شفاهي بيان ميشود و زمينهی الزم را براي استفاده
از ارزش مكاني در جمع عددهاي دورقمي ايجاد ميكند.
جمع و تفريق دو عدد دورقمي براساس ارزش مكاني صورت میگیرد.
عددهاي سهرقمي براساس ارزش مكاني معرفي شدهاند.
فعاليت  3ص  67و كار در كالس  1ص  68زمينهی الزم را براي جمع و تفريق عددهاي سهرقمي با استفاده از ارزش مكاني ايجاد ميكند جمع شدن(كم شدن
دستههاي مشابه با  /از يكديگر).
مقايسهی اعداد با استفاده از ارزش مكاني صورت میگیرد.
جمع و تفريق دو عدد سهرقمي براساس ارزش مكاني صورت میگیرد .استفاده از جدول  10تا ( 990ص  )96نيز به اين موضوع كمك ميكند.
جمع در جدول ارزش مكاني انجام میشود.
تفريق در جدول ارزش مكاني انجام میشود.
عدد هزار به عنوان  10تا 100ريالي معرفي ميشود .همچنين ،ارتباط بين  10و  100بيان ميشود ( 10تا 10ريالي ميشود  100ريال).
ارتباط بين  1و  10و  100و  1000در تصاوير ،و صدتا صدتا شمردن زمينهی الزم را براي خواندن و نوشتن عددهاي چهاررقمي ايجاد ميكند.
در جدول ارزش مكاني ارزش هزارگان معرفي ميشود.
جمع و تفريق مضربهاي  10و  100و  1000و گستردهنويسي مطرح میشود.
اعداد چهاررقمي مقایسه میشوند.
اعداد با استفاده از ارزش مكاني مقايسه میشوند.
جمع و تفريق دو عدد چهاررقمي براساس ارزش مكاني صورت میگیرد .استفاده از جدولها (ص  )104نيز به اين موضوع كمك ميكند .تمرينهاي اين قسمت
نيز دربارهی جمع و تفريق مضربهای  100يا مضربهای  1000و به منظور ايجاد زمينهي الزم است.
جمع در جدول ارزش مكاني انجام میگیرد.
تفريق در جدول ارزش مكاني انجام میگیرد.
هزارتا هزارتا شمردن و معرفي ده هزار بهعنوان دهتا هزار تا انجام میگیرد.
جدول ارزش مكاني توسعه يافته است و ارزش دههزارتايي و صدهزارتايي معرفي شده است .همچنين ،طبقهی هزار مشخص شده است .دههزارتا دههزارتا شمردن
و معرفي صدهزار بهعنوان د ه تا ده هزار انجام شده است.
جدول ارزش مكاني توســعه يافته اســت و طبقهی ميليون معرفي شده است .صدهزار تا صدهزار تا شمردن و معرفي ميليون بهعنوان دهتا صدهزار انجام شده
است .مقايسهی اعداد نيز انجام شده است.
جمع و تفريق عددهاي چندرقمي براساس ارزش اعداد انجام شدهاند.
ضرب دو عدد دورقمي براساس گستردهنويسي انجام شده است.
دو روش ارائه شده براي ضرب براساس گستردهنويسي هستند.
حاصلضرب در ادامهی آنچه در صفحههای  50و  51آمده ،براساس گستردهنويسي محاسبه شده است.
فعاليت به منظور آمادگي استفاده از گستردهنويسي در تقسيم است.
فعاليت براي ايجاد آمادگي الزم در استفاده از گستردهنويسي عمل تقسيم است.
در فعاليت تقسيم عدد دورقمي بر عدد يكرقمي ،دهتاييها جدا تقسيم ميشوند و يكيها جدا ،تا آمادگي الزم براي استفاده از گستردهنويسي در عمل تقسيم
ايجاد شود.
در فعالیت تقسیم عدد سه رقمی بر عدد یک رقمی ،صدتاییها جدا تقسیم میشوند ،دهتاییها جدا و یکیها جدا ،تا آمادگی الزم برای استفاده از گستردهنویسی
در عمل تقسیم ایجاد شود.
در فعاليت تقسيم بر عدد دورقمي ،صدتاييها جدا تقسيم ميشوند ،ده تاييها جدا و يكيها جدا ،تا آمادگي الزم براي استفاده از گستردهنويسي در عمل تقسيم
ايجاد شود.
در فعاليت ،تقسيم بر عدد دورقمي ،با استفاده از گستردهنويسي عمل تقسيم انجام ميشود.
فعاليت  3براي ايجاد زمينهی الزم در استفاده از ارزش مكاني در جمع و تفريق عددهاي اعشاري است.
ارزش مكاني عددهاي اعشاري معرفی میشود.
جمع و تفريق زيرهم بر اساس ارزش مکانی صورت میگیرد.
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

افزایش دانش موضوعی
ریاضی براى معلمان

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

اعدا ِد تقریبی و تخمین

(بخش نخست)

در کتابهای درسی ریاضی دو رهی ابتدایی موضوعهایی هستند که یا
دانشآموزان در یادگیری آنها مشکل دارند یا معلمان در یاددهی آنها.
در این دوره از مجلهی رشد آموزش ابتدایی ،در هر شماره ،دربارهی یکی از
آنها صحبت میکنیم .قصد نداریم در اینجا روش تدریس بیان کنیم ،بلکه
آن را بهعنوان یک موضوع یا مفهوم ریاضی بررسی خواهیم کرد تا دانش
موضوعی خود را برای تدریس بهتر آن افزایش دهیم.
در زندگـی روزمـره ناچاريـم محاسـباتي
انجـام دهيـم .بـراي مثـال:
 éقيمـت كاالي پـس از تخفيـف چقـدر
اسـت؟
 éپـس از چنـد خريـد ،آیـا موجـودي
كارتمـان بـراي خريـد بعدي كافي اسـت؟
 éبـا توجـه بـه كيفيـت و وزن و قيمت هر
مـادهی غذايي ،خريد آن از كدام فروشـگاه
بـه صرفهتر اسـت؟
بيشـتر ايـن محاسـبات بـا دخلوخـرج
مـا و قيمتهـا مرتبـط هسـتند و معمـوالً
آنهـا را بـا راهبردهـاي محاسـبات ذهني
انجـام میدهیـم .در بسـیاری مـوارد ،اص ً
ال
بـه محاسـبهی دقیق و یافتن مقـدار دقیق
مـورد نظر نیـاز نداریم و همیـن که تقریب
خوبی از پاسـخ داشته باشیم ،برای ما کافی
است .بنابراين ،محاسبات را تخمیني انجام
ميدهيـم .عالوه بر تخمين در محاسـبات،
گاهـي بايد اندازههـاي چيزهايي را تخمين
بزنيم .بـراي مثال:
 éزمان الزم برای انجام یک کار؛
 éوزن یک بسته؛
 éطول یک شیء؛
 éفاصلهی دو نقطه.
در ایـن مـوارد نیـز اندازههـا را بهصـورت
تخميني به دسـت ميآوريـم و برای اینکه
بتوانیـم تخمینهای مناسـبی بزنیـم ،هم
بایـد درک درسـتی از واحـد اندازهگیـری

10

موردنظر داشـته باشـیم و هم بایـد بزرگی
اعـداد را درک کنیـم .توانایـی «تخمیـن»
یکـی از تواناییهای فراینـدی در ریاضیات
اسـت که نهتنها در اصول و اسـتانداردهای
آموزشـی بســیاری از کشــورها ،کـه در
برنامـهي درسـی ملـی ایـران نیـز بـر آن
تأکیـد شـده اسـت .در برنامـهي درسـی
ملـی ایران ،در بخـش مربوط به قلمرو
حـوزهی ریاضیـات ،از تخمیـن زدن
و دقـت یافتـن بهعنـوان دو فراینـد
از فرایندهـای ریاضـی نام برده شـده
اسـت کـه دانشآمـوزان باید بـا آنها
آشـنا شـوند و در آنهـا مهـارت یابند.
در اين مطلب
 éبا مفهوم تقريب زدن آشنا ميشويم.
 éانـواع روشهـاي تقــــريب را مـرور
ميكنيـم.
و در شمارهي بعد
 éبـا تخميـن در انجـام چهـار عمل اصلي
اعـداد صحيح و اعشـاري آشـنا ميشـويم.
 éروند آشـنايي دانشآمـوزان را با تخمين
در شـش كتـاب رياضـي دورهي ابتدايـي
مـرور ميكنيم.
در البـهالی این مطالب بعضـی موضوعات
مرتبـط بـا آموزش تخمیـن و تقریب را نیز
میخوانید.

1397
ی | 3آذرماه 1397
شمارههی
ودوم|| شمار
تودوم
بیست
رشد آموزش ابتدایی | دورهی بیس

تقریب زدن اعداد
و خطای تقریب
«جمعیـت ایـران هشـتاد میلیـون
نفـر اسـت»؛ «تولید سـاالنهی سـیب
یـک بـاغ  3400کیلوگـرم اسـت»؛
«فاصلـهی تهـران تـا اصفهـان 600
کیلومتـر اسـت».
ایـن جملههـا و مشـابه آنهـا را هـر
روز یـا میشـنویم یـا میگوییـم .امـا
معنـی عددهایی کـه در ایـن جملهها
بیـان میشـوند چیسـت؟ آیـا دقیقـاً
هشـتاد میلیون نفـر در ایـران زندگی
میکننـد؟ یـا درسـت  3400کیلـو
سـیب از آن بـاغ بهدسـتآمده اسـت؟

یـا از تهـران تـا اصفهـان درسـت 600
کیلومتر راه اسـت؟ قطعاً پاسخ همهی
ایـن سـؤاالت «خیـر» اســــت .ایـن
عددهـا مقدارهـای تقریبـی جمعیت،
تولیـد سـیب و فاصلـه هسـتند ،نـه
مقـدار دقیـق آنهـا .حـال این سـؤال
مطـرح میشـود کـه مقـدار دقیـق بـا
مقـدار تقریبـی چقـدر اختلاف دارد؟
یعنـی میـزان خطـا در ایـن تقریبها
چقـدر اسـت؟ بـرای اینکـه بتوانیم به
ایـن سـؤال پاسـخ دهیـم ،بایـد بدانیم
ایـن اعداد تقریبـی از روی اعداد اصلی
چگونــه بهدسـتآمـــدهاند و دقـت
تقریـب چقـدر بوده اسـت؟

روشهای تقریب زدن
دو روش برای تقریب زدن عددها وجود دارد :قطع کردن؛ گرد کردن.
 .1قطع کردن عدد
در تقریـب بـه روش قطـع کـردن ،از بعضی رقمهای عـدد اصلی صرفنظـر میکنیم.
یبُریم .مث ً
ال محصول امسـال باغ سـیبی  1489کیلوگرم اسـت.
انـگار داریـم عدد را م 
ممکـن اسـت بـرای حمل سـیبها بـا کامیـون ،دانسـتن مقدار دقیـق آنهـا در حد
زیـر صـد کیلوگـرم نیاز نباشـد .در این صـورت میگوییـم محصول باغ تقریبـاً 1400
کیلوگـرم اسـت .درواقـع ،از مقـدار رقمهـای مرتبههـای یـکان و دهـگان کـه از صـد
کوچکتـر هسـتند ،صرفنظـر میکنیـم .بـه ایـن ترتیـب ،اختلاف مقـدار واقعی از
مقدار تقریبی  1457-1400=89اسـت و  89از ( 100دقت تقریب) کوچکتر اسـت.
بـد نیسـت روی محـور اعداد حقیقی نیـز به ایـن عددها نگاهـی بیندازیم:

شکل  .1برشی از محور اعداد که رابطهی بین عدد  1489و عدد تقریبی  1400را نشان میدهد.

ایـن موضـوع در حالـت کلی نیز برقرار اسـت :یعنی اگـر بخواهیم عـددی را با تقریب
کمتـر از ( 10nیعنـی  1کـه  nتـا صفـر جلویـش اسـت) تقریب بزنیـم ،بایـد از مقدار
رقمهایـی کـه ارزش مکانـی آنهـا از  10nکوچکتـر اسـت ،صرفنظر کنیـم .درواقع
آن رقمهـا را برمیداریـم و بـه جایشـان صفـر میگذاریـم .مثالهـای زیـر را ببینید:
مثال  .1هر عدد با تقریب خواسته شده قطع شده است:
 538با تقریب کمتر از  1برابر است با خود 538
 26با تقریب کمتر از  10برابر است با 20
 74563با تقریب کمتر از  100برابر است با 74500
 98با تقریب کمتر از  100برابر است با 0
 74563با تقریب کمتر از  10000برابر است با 70000
در مورد اعداد اعشاری نیز دقیقاً همینطور است:
 45/1674با تقریب کمتر از یکهزارم برابر است با 45/167
با تقریب کمتر از یکصدم برابر است با 45/16
با تقریب کمتر از یکدهم برابر است با 45/1
با تقریب کمتر از  1برابر است با 45
با تقریب کمتر از  10برابر است با 40
با تقریب کمتر از  100برابر است با .0
با انواع تخمین آشنا شوید
تخمیـن در انـدازه؛ یعنـی بـدون اندازهگیری دقیـق ،انـدازهی مورد نظـر را به
صـورت تقریبـی بیـان کنیـم .ماننـد طـول یک اتـاق ،یا وزن یک بسـته یـا زمان
رسـیدن به یـک محل.
تخمیـن در تعـداد؛ یعنـی بدون شـمارش دقیق ،تعـداد اعضای یـک مجموعه
را بیـان کنیـم .مانند تخمین تعـداد دانشآمـوزان یک کالس یا تعـداد میوههای
داخل یـک ظرف.
تخمیـن در محاسـبات؛ یعنـی بـدون انجـام محاسـبات دقیـق ،حاصـل یک
عبـارت را بـه دسـت آوریـم.
براي آشنايي بيشتر با تخمين ،مطلب شمارهي بعد مجله را نيز مطالعه كنيد.
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توجه کنید که در قطع کردن اعداد:
 éعـدد تقریبـی همیشـه از عـدد اصلـی کوچکتـر اسـت .بـه همیـن دلیـل ،گاهـی
اصطالحـًا میگوییـم اعـداد را بـا «تقریـب نُقصانـی» تقریـب زدهایـم.
 éاختالف عدد اصلی با عدد تقریبی از دقت تقریب کوچکتر است.
 éدقت تقریب ،توانی از  10است و با ارزشهای مکانی اعداد متناظر است.
 éباید ارزش مکانی را به خوبی بشناسیم.

روشهای تقریب زدن
 .2گرد کردن عدد
بـار دیگـر بـه داسـتان بـاغ سـیب برگردیم .محصـول یک سـال این بـاغ 1489
کیلوگـرم بـود ،ولـی ما برای راحتـی کار و اینکه در عمل نیازی به دانسـتن مقدار
دقیـق وزن سـیبها تـا زیر صـد کیلوگـرم نداشـتیم ،از  89کیلوگـرم صرفنظر
کردیـم و محصـول بـاغ را  1400کیلوگـرم اعلام کردیـم .امـا تـه ذهنمـان این
موضـوع هسـت کـه گرچـه  89کیلوگـرم از  100کیلوگرم کمتر اسـت و احتماالً
در کار مـا تأثیـری نخواهـد داشـت ،ولی این مقـدار خیلی به  100نزدیک اسـت.
در واقـع ،از روی محـور اعـداد معلوم اسـت کـه  1489به  1500نزدیکتر اسـت
تـا به  .1400شـکل زیـر را ببینید:

شکل  .2محور اعداد حقیقی که روی آن فاصلهی بین عدد  1489و اعداد  1400و  1500را نشان دادهایم .این
محور  100تا  100تا قسمتبندی شده است ،زیرا در مثال باغ سیب ،دقت تقریب عدد  100بود و عددهایی که در
هر قسمت هستند ،فاصلهشان تا دو سر آن قسمت از  100واحد کمتر است.

در بسـیاری از مسـئلههای عملـی و واقعـی ،از روش دیگـری بـرای تقریب زدن
اسـتفاده میشـود که خطـای آن در مـواردی کمتر از خطـای روش قطع کردن
اسـت .ایـن روش بـه گرد کردن معروف اسـت و ما گاهی حتـی در صحبتهای
عادیمـان نیـز بـه درسـت یـا غلـط ،از اصطلاح «فلان عـدد را گِـردش کن»
اسـتفاده میکنیـم .اکنـون ببینیـم در روش گرد کـردن چگونه عـدد تقریبی از
عـدد اصلی بـه دسـت میآید؟
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به سؤالهای زیر فکر کنید:
 .1عـدد  18981را بـا تقریـب کمتر از صـد ،یکبار قطع
کنید.یکبـار گـرد کنیـد .دو عـدد تقریبی بهدسـتآمده
را بـا هم مقایسـه کنیـد .چه توضیحـی دارید؟
 .2عـدد  198/981را بـا تقریـب کمتـر از یکصـدم،
یکبـار قطـع کنید و یکبـار گرد کنیـد .دو عدد تقریبی
بهدسـتآمده را بـا هـم مقایسـه کنیـد .چـه توضیحـی
دارید؟
 .3عـددی را بـا تقریـب کمتـر از  ،100یکبـار قطـع
کردیـم .یکبـار گـرد کردیم .بیشـترین اختلاف این دو
عـدد تقریبـی چـه میتوانـد باشـد؟ چـرا؟
 .4عـددی را بـا تقریب کمتـر از  100قطـع کردیم ،عدد
 1700بـه دسـت آمـد .آن عدد چیسـت؟ چرا؟
 .5عـددی را بـا تقریـب کمتـر از  100گـرد کردیم ،عدد
 1700بـه دسـت آمـد .آن عدد چیسـت؟ چرا؟
ادامهی این مطلب را که در آن با تخمین در محاسبات
آشنا میشوید ،در شمارهی بعد مجله بخوانید.

اکنون مثالهای زیر را ببینید:
مثال  .2هر عدد با تقریب خواستهشده گرد شده است:
 538با تقریب کمتر از  1برابر است با خود 538
 26با تقریب کمتر از  10برابر است با 30
 74563با تقریب کمتر از  100برابر است با 74600
 98با تقریب کمتر از  100برابر است با 100
 74563با تقریب کمتر از  10000برابر است با 70000
در مورد اعداد اعشاری نیز دقیق ًا همینطور است:
 45/1674با تقریب کمتر از یکهزارم ،برابر است با 45/167
با تقریب کمتر از یکصدم ،برابر است با 45/17
با تقریب کمتر از یکدهم برابر است با 45/2
با تقریب کمتر از  1برابر است با 45
با تقریب کمتر از  10برابر است با 50
با تقریب کمتر از  100برابر است با .0
توجه کنید که در گرد کردن اعداد:
 éعدد تقریبی گاهی از عدد اصلی کوچکتر است و گاهی بزرگتر.
 éدقت تقریب ،توانی از  10است و با ارزشهای مکانی اعداد متناظر است.
 éاختالف عدد اصلی با عدد تقریبی از دقت تقریب کوچکتر است.
 éخطای تقریب کمتر یا برابر با خطای تقریب در روش قطع کردن است.
 éبایـد ارزش مکانـی را به خوبی بشناسـیم و بتوانیم روی محـور اعداد حقیقی
جایـگاه اعداد را نسـبت به یکدیگـر تعیین کنیم.

پاسخ سؤالها
 .1در گـرد کـردن ،چـون رقم دهـگان  8و از 5
بزرگتـر اسـت ،پـس از قطـع کـردن  ،81یـک
واحـد بـه رقم صـدگان یعنی  9اضافه میشـود.
منتهـا نمیتوانیـم در ایـن مرتبه  10بنویسـیم.
بنابرایـن ،یـک واحـد بـه مرتبـهی بعـد ،یعنـی
یـکان هـزار ،اضافـه میشـود و بـه  9تبدیـل
میشـود و حاصل 19000 ،اسـت .قطع شـدهی
آن  18900اسـت.
 .2در گـرد کـردن ،چـون رقـم یکهـزارم1 ،
اسـت و از  5کمتـر اسـت ،پـس بعـد از قطـع
کـردن  ،1رقـم صـدم تغییـری نمیکنـد و
 198/98بـه دسـت میآیـد .قطع شـدهی عدد
نیـز همیـن  198/98خواهـد بـود.
 .3بیشـترین اختالف ایـن دو تقریب  100واحد
اسـت .چون اگر گرد شـدهی آن بـه عدد باالیی
باشـد ،قطع شـدهاش هم که عدد پایینی اسـت
و در تقریـب بـا دقـت  ،100ایـن دو عـدد 100
واحـد فاصلـه دارند .روی محور اعـداد برای خود
ترسـیم کنیـد و ببینیـد .شـکل  2نیـز در درک
ایـن موضوع به شـما کمـک میکند.
 .4از  1700تا  .1799دلیل را شما بگویید.
 .5از  1650تا  .1750دلیل را شما بگویید.
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

اعداد تقريبى و تخمين

(بخش دوم)
مطالبی برای افزایش دانش موضوعی ریاضی معلمان
در كتابهاي درسي رياضي دورهي ابتدايي موضوعهايي هستند كه
يا دانشآموزان در يادگيري آنها مشكل دارند يا معلمان در ياددهي
آنها .در اين دوره از مجلهي رشد آموزش ابتدايي ،در هر شماره
دربارهي يكي از آنها صحبت ميكنيم .قصد نداريم در اينجا روش
تدريس بيان كنيم ،بلكه آن را بهعنوان يك موضوع يا مفهوم رياضي
بررسي خواهيم كرد تا دانش موضوعي خود را براي تدريس بهتر آن
افزايش دهيم.
تخميــن زدن در زندگي روزمره بســيار الزم است بتوانيم به جاي عددهاي اصلي،
كارگشاســت ،مانن ِد زماني كه مجبوريم عددهاي تقريبي مناســبي را جايگزين
محاسباتي انجام دهيم؛ مث ً
ال قيمت كااليي كنيم .در اين شــماره و شمارهي آينده با
را پس از تخفيف حســاب كنيم يا براي تخمين و انواع آن آشنا ميشويم :تخمين
اينكه ببينيم اصــ ً
ا در كارت بانكيمان در انجام چهــار عمل اصلي اعداد (جمع،
به انــدازهي كافي پول داريــم يا نه ،بايد تفريق ،ضرب و تقســيم اعداد صحيح و
مجموع خريدهايمان را به دست بياوريم .اعشــاري و كسري)؛ تخمين در شمارش
اين دست محاسبات را كه غالباً با قيمتها تعداد؛ تخمين در اندازهگيري .همچنين،
و خرج و دخلمان مرتبط است ،ميتوانيم با مرور مطالب شش كتاب رياضي دورهي
با راهبردهاي محاســبات ذهنــي ،يا با ابتدايــي ،روند آشــنايي دانشآموزان با
استفاده از رويههاي متداول محاسباتي ،يا تخميــن در دورهي ابتدايي را در جدولي
ماشينحساب انجام دهيم ،اما در بسياري بررسي خواهيم كرد.
از موارد ،اص ً
ال نيازي به انجام محاســبهي
دقيق و يافتن مقدار دقيق مورد نظر نداريم
توانايي «تخمين» يكي از تواناييهاي فرايندي در رياضيات اســت كه نهتنها در
و همين كه تقريب خوبي از پاسخ داشته
اصول و اســتانداردهاي آموزشي بسياري از كشورها ،كه در برنامهي درسي ملي
باشيم ،برايمان كافي است .در اينجاست
ايران نيز بر آن تأكيد شده است .در برنامهي درسي ملي ايران ،در بخش مربوط
كــه موضوع تقريب اعــداد و تخمين در
بــه قلمرو حوزهي رياضيات ،از تخمين زدن و دقت يافتن بهعنوان دو فرايند
محاسبات به ميان ميآيد .عالوه بر اينها،
از فرايندهاي رياضي نام برده شده است كه دانشآموزان بايد با آنها آشنا شوند
گاهي هم وزن يك بسته ،زمان انجام يك
و در آنها مهارت يابند« .محاسبات تخميني» از مهارتهاي سطح باال در تفكر
كار ،فاصله از جايي يا تعداد اشياي داخل
است كه به تصميمگيريهاي زيادي نياز دارد .اول ،بايد تصميم گرفت چه موقع
يك بسته را الزم داريم .در اين موارد نيز با
به جاي محاسبات دقيق ،حاصل تخميني را بهدست آورد (اين تصميم به زمينهي
تخمين سروكار داريم؛ منتها با تخمين در
مســئلهي موردنظر وابسته است)؛ دوم ،بايد تصميم گرفت با كدام روش حاصل
اندازه يا تعداد.
تخميني موردنظر را به دست آورد (اين تصميم به نوع محاسبات يا نوع تخمين و
در مطلب شمارهي گذشتهي اين مجله،
دقتي كه الزم داريم مرتبط است)؛ و باالخره ،بايد تصميم گرفت مقدار تخميني
با مفهوم تقريبزدن آشــنا شديم و انواع
به دست آمده تا چه اندازه مناسب است وچقدر به مقدار واقعي نزديك است (اين
روشهــاي تقريب را مــرور كرديم ،زيرا
موضوع به درك عددي ما وابسته است).
بسياري مواقع ،براي تخمين در محاسبات،
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با انواع تخمين آشنا شويد
 .1تخمين در انــدازه؛ يعني
بدون اندازهگيــري دقيق ،اندازهي
موردنظر را بهصورت تقريبي بيان
كنيم .مانند طول يك راهرو يا وزن
يك بسته يا زمان رسيدن به يك
محل.
 .2تخمين در تعــداد؛ يعني
بدون شمارش دقيق ،تعداد اعضاي
يك مجموعه را بيان كنيم .مانند
تخمين تعــداد دانشآموزان يك
كالس يا تعداد ميوههاي داخل يك
ظرف.
 .3تخمين در محاسبات؛ يعني
بدون انجــام محاســبات دقيق،
حاصــل يك عبــارت را بهصورت
تقريبي به دست بياوريم.

تخمين در محاسبات چهار عمل اصلي
عبارت زير را ببينيد:
)752-3*14( ÷71
شــما چگونه حاصل اين عبارت را بهدست
ميآوريــد؟ ُخب ،يك راه اين اســت كه از
همهي الگوريتمهايي كه براي چهار عمل
اصلي ياد گرفتهايد اســتفاده كنيد و بدون
فكر يــا خالقيت ،تنها عمليات خواســته
شده را به ترتيب اولويت قرار داده شده در
عبارتهاي رياضي انجام دهيد :يعني اول
ضــرب  ،3×14بعد تفريق حاصلضرب به
دست آمده از  ،752و باالخره تقسيم عدد
به دست آمده بر  .71براي اين كار به مداد
و كاغذ نياز داريد .اما يكي از موضوعاتي كه
امروزه در آموزش رياضيات به كودكان بسيار
مورد توجه است ،اين است كه به كودكان
اجازه بدهيم راهبردهاي شخصي خودشان
را براي محاسبات چهار عمل اصلي بسازند
و از آنها استفاده كنند .بگذاريد من راهبرد
شخصي خودم براي يافتن حاصل عبارت
باال را به شما نشان بدهم تا متوجه منظورم
بشويد .تصوير مقابل را ببينيد.
ممكن اســت بگوييد هميشــه بــه اين
خوششانســي نخواهــم بود كــه بتوانم
محاســبات را با چنين راهبردهايي انجام
بدهم .اين حرف ميتواند درســت باشــد،
ولي در مواردي كه بتــوان با ميانبرهايي

شخصي محاســبات را ذهني و سريعتر از
انجام الگوريتمهاي اســتاندارد انجام داد،
خوب است كه چنين عمل كنيم .باز ممكن
اســت بگوييد چه نيازي هست كه وقت و
فكرمان را براي كشف و انجام راهبردهاي
شــخصي هدر دهيم؟ كمترين نفع چنين
كاري ،كمك به محاسبات تخميني است
كه همه روزه درگير آنها هستيم.
موضوع اصلي اين مطلب تخمين اســت و
صحبت از راهبردهاي شخصي براي يافتن
مقدار دقيق عبارتها بيربط بهنظر ميرسد.
اما اين موضــوع را مطرح كرديم تا به اين
نكتهي مهم اشاره كنيم كه همانقدر كه در
خلق راهبردهاي شخصي بايد درك خوبي
از عددها داشته باشيم و ارتباط بين عددها
را بشناســيم ،يعني «حس عددي» خوبي
داشــته باشيم ،براي تخمين در محاسبات
نيز نيازمند حس عددي هستيم.
در ادامــهي ايــن مطلب ،چنــد روش در
تخمين محاسبات با عددهاي صحيح آمده
است.

محاسباتتخمينيومحاسباتذهني
دو مهارت متفاوت هستند ،ولي به هم
بسيار وابستهاند .براي انجام محاسبات
تخميني ،با اعــدادي كه كار كردن با
آنها برايمان سادهتر است ،محاسبات
ذهني انجام ميدهيم.
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تخمين حاصل جمع :براي تخمين حاصل جمع دو يا چند عدد،
چند روش وجود دارد:
 éعددهاي موردنظر را با تقريب مناســبگرد ميكنيم و حاصل
عددهاي گرد شده را به دست ميآوريم .مثال:
~ 800+100 = 900
ــ 756+127
حاصل  756+127تقريباً 900است.
پس
ِ
 éابتدا عددها را با تقريب مناسب قطع ميكنيم و حاصل عددهاي
قطع شــده را به دســت ميآوريم .براي اينكه خطاي محاســبه
كمتر باشد ،مقادير قطع شده را نيز بهصورت تقريبي با هم جمع
ميكنيم .مثال:
~ 700+100=800
اول
ــ 756+127
~ 60+30=90
دوم
ــ 56+27
~ 800+90= 890
پس
ــ 756+127
ميبينيد كه حاصلهاي  900و ( 890از دو روش باال) خيلي به
كاند.
هم نزدي 
 éعددها را براساس شناختي كه از اعداد داريم گروهبندي و پس
از آن جمع ميكنيم .اين روش براي يافتن حاصل جمع چند عدد
مناسب است .مثال:
17+33+56+14=20+30+60+10=120
 70تا
 70تا با  30تا ميشود  100تا

 4تا با  56تا  3تا با  17تا
ميشود  60تا ميشود  20تا

اين روش به محاسبات ذهني بسيار شبيه است .اگر عددها اينطور
با هم جور نباشند ،تخمين و تقريب خود را نشان ميدهند .مثال:
ــ 17+34+55+16
~17+33+55+15 =20+30+60+10=120

نقد دوستانه

تخمين در تفريق و ضرب و تقسيم :مشابه جمع ،روشهاي
يافتن حاصل تفريق يا حاصل ضرب يا
متعددي براي تخمين در ِ
حاصل تقسيم دو عدد وجود دارد .مهمترين آنها كه در كتابهاي
درســي ابتدايي نيز معرفي شده ،اين است كه عددها را با تقريب
مناسبي گرد كنيد و اعداد گرد شده را در محاسبات استفاده كنيد.
اين مثالها را ببينيد:
 200-30=170ـ~ـ 176-27
 200×30=6000ـ~ـ 176×27
 180÷30=6ـ~ـ 176÷27
 éروش ديگري كه در تفريق و تقســيم خيلي كاربرد دارد ،اين
اســت كه عدد دوم را به عــددي نزديك كنيم كه عمليات با آن
راحتتر باشد .مثالهاي زير را ببينيد:
 124-74=50ـ~ـ 124-76
اگر به جاي  74 ،76داشته باشيم ،تفريق راحتتر است ،زيرا 4ها با هم ميروند.

 48÷8=6ـ~ـ 48÷9

اگر به جاي  8 ،9داشته باشيم ،تقسيم راحتتر انجام ميشد.

 éروش ديگري كه در تقســيم كاربرد دارد ،اين است كه تقسيم
را به صورت ضرب درنظر بگيريم و ببينيم عدد مجهول ما به چه
عددي نزديكتر است؟ مثال زير را ببينيد:
حاصــل تقســيم  342÷71را ميخواهيــم .در واقــع ،دنبــال
عددي هســتيم كه اگر در  70ضرب شــود ،حاصل  342شــود:
 . ×71=342ميدانيم كه  350مضربي از  70است و از ضرب
 5در  70به دســت ميآيد .از طرف ديگر 342 ،تقريباً با  350برابر
است و  71تقريباً با  .70پس حاصل  342÷71تقريباً برابر  5است:
 5ـ~ـ 342÷71

كتابهاي رياضي شش پايهي ابتدايي را صفحه به صفحه و خط به خط بررسي كرديم و تمام موضوعاتي
را كه به شكلي به تقريب و تخمين ارتباط دارند ،بهطور خالصه در جدول نوشتيم .البته ممكن است
قسمتهايي از چشم ما دور مانده باشند .لطف ًا شما جدول را به دقت كامل كنيد .آنچه در اين بررسي
جلبتوجه ميكند ،اين است كه در رياضيات دورهي ابتدايي كشور ما ،به آموزش تخمين در شمارش
تعداد و تخمين در اندازهگيري خيلي كم پرداخته شده است .همچنين ،در تخمين در محاسبات ،اص ً
ال
محاسبات تخميني با عددهاي كسري وجود ندارند و محاسبات تخميني با عددهاي اعشاري نيز بسيار
محدودند .محاسبات تخميني چهار عمل اصلي عددهاي طبيعي كه از پايهي دوم در كتاب رياضي آمده
است ،بدون برنامهي منسجمي ،در پايههاي سوم تا پنجم كمرنگ ميشود و فصل هفتم كتاب ششم كه
ب زدنهاي پايههاي قبل متصل و مرتبط نميشود .موضوعات
موضوعش فقط «تقريب» است ،به تقري 
اين مجموعه نوشتهها،آشنايي معلمان با تقريب و تخمين و استفادهي آگاهانهي آنها از موقعيتهاي
مختلف براي توسعهي توانايي تخمين در دانشآموزان را بيشتر ميكند.
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تخمين در محاسبات چه ويژگيهايي دارد ؟
 .1بهصورت ذهني و بدون نياز به محاسبه روي كاغذ انجام
ميشود؛
 .2به سرعت انجام ميشود؛
 .3جوابهايي به ما ميدهد كه براي تصميمگيري ما كافي
ق نباشند.
هستند؛ حتي اگر دقي 

پايه

سوم

چهارم

پنجم

ششم

96-97
136-138
37
40
48
100
102
104
 140و 143
141
55
56-59
90
94
96
99-100
126-133
46
48-50
89
96
97
101
فصل :7ص
144تاص131

موضوع

حدس بزن پايين صفحه ،كه تخمين تعداد است.
«جمع و تفريق دهتايي» براي توسعهي توانايي محاسبات ذهني كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
يافتن مكان تقريبي يك عدد روي محور.
ب بودن تقريب با بررسي «نزديك بودن» به عددهاي ديگر.
يافتن مكان تقريبي يك عدد روي محور و توجه به مناس 
تقريب اعداد و يافتن حاصل جمع يا حاصل تقريبي تفريق.
عددهاي سهرقمي تقريبي و تقريبزدن با روش قطع كردن.

جدول مضربهاي ده و فعاليتهايي براي جمع مضربهاي ده بهمنظور توسعهي توانايي محاسبات ذهني كه در محاسبات تخميني استفاده
ميشود( .تمرينهاي  4و  5ص  69دربارهي تقريب به روش قطع كردن و يافتن حاصل جمع يا تفريق تقريبي است).
موضوع اصلي اين صفحات ،واحدهاي استاندارد اندازهگيري و تقسيم واحد اصلي به واحدهاي كوچكتر براي باال بردن «دقت» در اندازهگيري
است .ميبينيد كه كام ً
ال با موضوع اندازهگيري تخميني در هم تنيده ميشود .موضوع دقت در اندازهگيري در صفحههاي  80تا  87و در معرفي
واحدهاي سانتيمتر و ميليمتر نيز ادامه دارد.
روش محاسبات ذهني كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
استفاده از تقريب در ترسيم نمودارهاي آماري.
يافتن مكان تقريبي يك عدد روي محور؛ تقريب به روش قطعكردن.
تمرينهاي  4و  5كه دربارهي تخمين در اندازهگيري هستند.
تمرينهاي 1و  4كه در واقع دربارهي تخمين در اندازهگيري هستند تا به كمك آن كسرهاي شكلها را بيان كنند.
استفاده از روش قطع كردن و عددهاي تقريبي براي مقايسهي اعداد چندرقمي.
استفاده از روش قطع كردن و عددهاي تقريبي براي يافتن حاصل جمع و تفريق اعداد چندرقمي.
توسعهي توانايي محاسبات ذهني كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
يافتن حاصلضرب تقريبي.
توسعهي توانايي محاسبات ذهني كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
تمرينهاي  1و  3كه ميتوانند براي توسعهي روش محاسبات ذهني در ضرب كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود ،به كار روند.
تقريب اعداد با روش گرد كردن؛ محاسبات تخميني(ضرب و تقسيم) با اعداد تقريبي؛ نمايش تقريبي اعداد روي محور.
يافتن مكان تقريبي يك عدد اعشاري روي محور و افزايش دقت نمايش با تقسيم كردن واحدها به قسمتهاي كوچكتر.
جمع تقريبي اعداد اعشاري با روش قطع كردن بخش اعشار.
فعاليت 2كه دربارهي حاصل تقريبي تفريق است.
حاصل ضرب اعداد اعشاري در مضربهاي ده كه بهتوسعهي توانايي محاسبات ذهني مورد استفاده در محاسبات تخميني كمك ميكند.
استفاده از عددهاي تقريبي در آمار.
تمرين  5كه دربارهي جمع و تفريق ذهني اعداد اعشاري است و در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
فعاليتهايي دربارهي ضرب و تقسيم ذهني اعداد اعشاري كه در محاسبات تخميني استفاده ميشود.
تخمين در اندازهگيري (طول).
تخمين در اندازهگيري (جرم).
تمرين  6كه تخمين در اندازهگيري (گنجايش) است و تخمين در محاسبات اعشاري.
تمرين  2كه تخمين در اندازهگيري (مساحت) است.
مفهوم تقريب؛ روش قطع كردن؛ روش گرد كردن؛ اندازهگيري و محاسبههاي تقريبي.
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 .2ريس ،رابرت اي .سايدام ،مرلين ،ن .ليندكوئيست ،مري مونتگومري ( .)1377كمك به كودكان در يادگيري رياضيات .ترجمهي مسعود نوروزيان .انتشارات
مدرسه .چاپ اول.

دوم

74-79

جدول موضوعات مرتبط با تخمين و تقريب در كتابهاي رياضي ابتدايي

منابع

66-69

بــراي اينكه بتوانيد تخمينهاي خوبي بزنيد ،بايد «حس
عددي» خود را تقويت كنيد؛ يعني درك خوبي از بزرگي
عددها داشــته باشيد .همچنين ،در تخمين اندازهها ،بايد
واحدهاي اندازهگيري و بزرگي آنها را به خوبي بشناسيد.

1. Van de Walle, J.A., Karp K.S., Bay- Williams, J.M., Wray, J. (2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching
developmentally (eighth edition). NJ: Pearson.

صفحه
8
20-22
22
30
33
64-65

براي تخمين خوب و مناسب چه تواناييهايي
الزم داريد؟

برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

اعداد تقريبى و تخمين
(بخش سوم)

مطالبی برای افزایش
دانش موضوعی ریاضی معلمان
در كتابهاي درسي رياضي دورهي ابتدايي
موضوعهايي هستند كه يا دانشآموزان در يادگيري
آنها مشكل دارند يا معلمان در ياددهي آنها.
در اين دوره از مجلهي رشد آموزش ابتدايي،
در هر شماره دربارهي يكي از آنها
صحبت ميكنيم .قصد نداريم در اينجا
روش تدريس بيان كنيم ،بلكه
آن را بهعنوان يك موضوع
يا مفهوم رياضي بررسي
خواهيم كرد تا دانش
موضوعي خود را براي
تدريس بهتر آن
افزايش دهيم.

اغلــب ما تصــور ميكنيم كه رياضيــات ،تنها به
دست آوردن حاصل عبارتهايي است كه تنها يك
جواب مشــخص دارند .اين نوع نگاه به رياضيات را به
دانشآموزانمان نيز منتقل ميكنيم .اما بايد بدانيم كه
رياضيات ،عالوه بر محاســبات دقيق و عبارتها ،شامل
موضوعات و مهارتهاي ديگري نيز ميشــود .يكي از اين
مهارتها «تخمين» است .اگر كسي توانايي تخمين زدن
داشته باشــد ،هم ميتواند محاسبات را به صورت تقريبي و
بدون اســتفاده از كاغذ و قلم انجام دهد ،هم ميتواند درستي
يا نادرستي پاســخ يك مسئله را تشخيص دهد و هم از ارائهي
جوابهاي نامعقول به مســائل خودداري كنــد .به اين ترتيب،
توانايــي تخمين زدن ،هــم ميتواند براي ما ،ابــزاري براي يافتن
جوابهاي تقريبي معقول و مناسب براي مسئلههايي باشد كه جواب
دقيــق آنها واقعاً مورد نيازمان نيســت ،و هم ميتواند به عنوان يك
ابزار فراشــناختي براي كنترل خطاها مورد استفاده قرار گيرد .به اين
دليل ،و به دليل ديگري كه در مطالب دو شــمارهي گذشتهي اين مجله
مطرح كردهايم ،تخمين و تقريب به عنوان يكي از استانداردهاي فرايندي
رياضيات ،در برنامهي درسي ايران نيز مانند بسياري از كشورها مورد توجه
قرار گرفته است.
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تخمين؛ چه موقع؟ كجا؟
پرسشهاي زير را بخوانيد .به پاسخ آنها فكر كنيد:
 شمارهي تلفن شما چند است؟ چند سال داريد؟ل ناهار امروز چقدر ميشود؟
 پو  چند خواهر و برادر داريد؟ شمارهي پالك منزلتان چند است؟ دبستان شما چند دانشآموز دارد؟ چند ساعت در هفته تدريس ميكنيد؟ ساعت چند است؟ از مدرسه تا منزل شما چقدر راه است؟ فاصلهي شهر شما تا تهران چند كيلومتر است؟ براي كاشي كردن كف حمام منزلتان چند مترمربع كاشي نياز داريد؟ وزن يك كيسهي متوسط پياز چند كيلوگرم است؟ در يك جعبهي يك كيلويي شيريني خشك ،چند عدد شيريني هست؟هر روز و هر روز ،با پرســشهايي مانند پرســش باال ،و پرسشهاي ديگري از اين
دست سروكار داريم .پاسخ همهي آنها يك عدد است ،اما تفاوتهايي وجود دارد:
 éپاسخ بعضي از پرســشها يك عدد يا يك مقدار مشخص و دقيق است .مث ً
ال
شــمارهي تلفن يا تعداد خواهرها و برادرها ،يا شــمارهي پالك منزل ،يا تعداد
ساعت تدريس در هفته.
 éپاســخ بعضي از پرسشها ،با وجود اينكه عدد مقدار دقيق و مشخصي دارد،
ولي بيان آن نياز نيست .مث ً
ال اينكه سن شما دقيقاً چند سال و چند ماه و چند
روز و چند ســاعت اســت ،واقعاً به درد كسي نميخورد .تنها ميگوييم «من
ت ســالهام» .يا در پاسخ به سؤال «ساعت چند است?» ،همينكه
چهل و هف 
بهطور تقريبي بگوييم «ســاعت يك ربع به  10اســت» كافي است و نيازي
نيست خيلي دقيق بگوييم «ساعت  9و  47دقيقه و  56ثانيه است».
 éپاسخ دقيق بعضي از پرسشها اساساً براي ما نامشخص است .مث ً
ال وزن
كردن
دقيق يك كيســهي متوسط پياز ،بستگي به نوع پياز و چگونگي پر
ِ
كيسه دارد .يا تعداد شيرينيهاي خشك داخل يك جعبهي يك كيلويي
نيز به نوع شيريني ،چگونگي چيدن شيرينيها و مانند آن وابسته است.
در اين قبيــل موارد ،معموالً برآوردي از مقدار مورد نظر بيان ميكنيم.
در واقع ،با اســتفاده از تجربههايمــان يا ميانگين گرفتن از اطالعات يا
محاسبات تخميني ،پاسخي براي اين قبيل سؤاالت به دست ميآوريم.
بــه اين ترتيب ،تخمين زدن با موضوعاتي ماننــد آمار و احتمال نيز
بسيار مرتبط ميشود.
اكنون بار ديگر تكتك پرسشهاي باال را مرور كنيد و در هر مورد،
نوع پاســخ را تعيين كنيد .در مواردي كه بايد پاسخي تقريبي بيان
كنيد ،سعي كنيد تخمين مناسبي براي پاسخ بزنيد.
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تخمين در شمارش
يك مشت نخود برداريد و بدون شمردن ،با نگاه به آنها ،تخمين بزنيد چند نخود
در دستتان است؟ دهتا؟ بيستتا؟ پنجاهتا؟ صدتا؟ يا بيشتر؟ حال سعي كنيد بدون
شمردن ،هزار دانه عدس از يك كيسه عدس جدا كنيد .يا تعداد كتابهاي داخل
يك كتابخانه و يا تعداد دانشآموزان در حياط مدرسه در برنامهي صبحگاهي
را بدون شمردن تخمين بزنيد .همهي اينها نمونههايي از تخمين در شمارش
اســت .ميبينيد كه در كارهاي روزمره ،موارد زيادي هستندكه شما در واقع
تعداد چيزهايــي را بهصورت تخميني برآورد ميكنيــد .براي تعيين تعداد
دانههاي نخود در دستتان يا براي جدا كردن هزار تا دانه عدس بايد دركي از
بزرگي عددها داشته باشيد و بزرگي عددهاي پنجاه و صد و هزار را بشناسيد.
تخمين در اندازهگيري
بدون اندازهگيري ،مساحت كالسي را كه در آن تدريس ميكنيد تخمين
بزنيد يا مســاحت حياط مدرسه را ،يا زمان نوشتن تكاليفي را كه براي
امــروز تعيين كرده بوديد تخمين بزنيد .همــهي اينها نمونههايي از
انواع تخمينها
تخمينزدن اندازهها هستند؛ تخمين مساحت يا تخمين زمان .ميدانيد
تخمين سه نوع است:
كه ما چيزهاي متفاوتي را اندازه ميگيريم .طول ،سطح ،حجم ،جرم
 .1تخمين در محاسبات؛
(وزن) و زمان ،كميتهايي هستند كه هر روز با آنها سروكار داريم
 .2تخمين در شمارش؛
و در بسياري موارد ،بايد بتوانيم بدون اندازهگيري ،اندازههاي مورد
 .3تخمين در اندازهگيري.
نظر را تخمين بزنيم .براي اينكه بتوانيد به ســؤالهاي باال جواب
در شــمارهي چهارم مجله ،دربارهي محاسبات تخميني
دهيد ،و سطح كالس يا مساحت حياط مدرسه را تخمين بزنيد،
مطلبي نوشــتيم .در شمارهي ســوم مجله نيز با عددهاي
بايد واحد اندازهگيري انتخاب كنيد ،بزرگي آن واحد را به خوبي
ب زدن آشــنا شــديم .عددهاي
تقريبــي و روشهاي تقري 
بشناسيد ،شيوهي محاســبهي مساحت يك شكل (مث ً
ال اتاق
تقريبي در محاســبات تخميني استفاده ميشوند .در مطلب
مســتطيلي يا حياط ذوزنقه شكل) را بدانيد ،و باالخره ،براي
پيشرو ،دربارهي تخمين در شمارش و تخمين در اندازهگيري
تخمين مساحت بايد طولهاي الزم را تخمين بزنيد( .مث ً
ال
صحبت خواهيم كرد .توجه كنيد ،با وجود اينكه در كتابهاي
براي مساحت يك اتاق مستطيل شكل بايد طول و عرض آن
درسي رياضي ابتدايي ،موضوع تخمين و تقريب وارد شده است،
را تخمين بزنيد .يا براي تخمين مساحت يك حياط ذوزنقه
ولي بيشــتر تأكيــد مؤلفان اين كتابها بر محاســبات تخميني
شكل ،بايد طول قاعدهها و ارتفاع آن را تخمين بزنيد).
بوده اســت (به جدول طولي موضوعات مرتبط با تخمين و تقريب
بنابرايــن ،بايد دركي از بزرگي واحــد طول (مث ً
ال متر)
كه در شــمارهي چهارم مجله ،در صفحهي  11چاپ شــده است،
داشــته باشيد تا بتوانيد مســاحتها را تخمين بزنيد.
مراجعه كنيد) .وليكن دو نوع تخمين ديگر نيز از اهميت بسيار زيادي
همچنين ،براي اينكــه ببينيد انجام تكليفي كه براي
برخوردارند.
امشب به دانشآموزانتان دادهايد چقدر طول ميكشد،
تخمين در شــمارش درك عددي ما را بــاال ميبرد .يعني براي اينكه
بايد تخميني از سرعت نوشتن دانشآموزانتان ،تسلط
بتوانيم بدون انجام عمل «شمردن» ،تعداد اشيا را تخمين بزنيم و تعداد
آنها به موضوع نسبت به درجهي سختي مسئلهها
تخميني ما به تعداد واقعي آن اشــيا نزديك باشد ،بايد نسبت به عددها،
يا كارهايي كه بايد انجــام بدهند و مواردي مانند
بزرگي يا كوچكي آنها ،و ترتيب آنها درك خوبي داشــته باشيم .داشتن
اينها داشته باشيد .اين موارد با تجربههاي شما
درك عددي در حل صحيح مسائل و اجتناب از جوابهاي نامعقول و پرت به
از كالس درســتان يا بازخوردهايي كه از انجام
ما كمك ميكند .همچنين ،در تخمين در اندازهگيري ،عالوه بر داشتن درك
تكاليف قبلي گرفتهايد ،به دست ميآيند.
عددي خوب ،الزم است با واحدهاي اندازهگيري ،بزرگي واحدها ،و ارتباط بين
اكنون كه با مفاهيم مرتبط با تخمين بيشــتر
واحدها نيز به خوبي آشــنا باشيم .به اين ترتيب ،با وجود اينكه به نظر ميرسد
آشنا شدهايد ،اين داستان را بخوانيد و به سؤال
تخمين زدن كاري نادقيق است و ساده ،ولي توانايي تخمينهاي خوب و مناسب،
آن فكر كنيد.
به دانش و تواناييهاي عميق بسياري نياز دارد.
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يك داستان

ميگويند بازي شــطرنج را يك هندي اختراع كرده اســت .باز ميگويند ،زماني كه پادشاه هند بازي
شــطرنج را ديد ،از آن خيلي خوشش آمد و تصميم گرفت به مخترع آن يك جايزه بدهد .به همين
دليل ،او را صدا زد و گفت :هر چه دلت ميخواهد بگو! مخترع شطرنج كه آدم خيلي زيركي بود ،گفت:
من از شما گندم ميخواهم ،منتهي گندمها بايد اينطوري باشد كه:
در خانهي اول صفحهي شــطرنج يك دانه گندم بگذاريد و به من بدهيد ،در خانهي دوم دو برابر
خانهي قبلي ،يعني دو تا دانه گندم بگذاريد ،در خانهي سوم ،دو برابر خانهي دوم ،يعني چهار تا دانه
گندم ،و به همين ترتيب در هر خانه ،به تعداد دو برابر خانهي قبلي گندم به من بدهيد.
پادشاه فوراً دستور داد كه خواستهي آن مرد عملي شود.
ولي خدمتكاران پادشاه نتوانستند جايزهي آن مرد را تهيه كنند .آيا ميتوانيد بگوييد چرا؟ فكر
ميكنيد پادشاه بايد چند كيلو گندم به آن مرد ميداد؟
براي پاسخ به سؤال اين داستان ،ه م بايد چگونگي رشد اعداد با عمل ضرب را بشناسيد ،هم
دركي از بزرگي اعداد داشته باشيد و هم بدانيد يك كيلوگرم گندم چند دانه گندم است؟
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

اندازهگيرى

(بخش نخست)

مطالبی برای افزایش دانش موضوعی ریاضی معلمان
دركتابهاي درسي رياضي دورهي ابتدايي موضوعهايي وجود دارند كه يا
دانشآموزان در يادگيري آنها مشكل دارند يا معلمان در ياددهيشان .در
ش ابتدايي ،در هر شمار ه دربارهي يكي از اين
اين دوره از مجلهي رشد آموز 
موضوعها صحبت ميكنيم .منتها قصد نداريم روش تدريس بيان كنيم ،بلكه
آن را بهعنوان يك موضوع يا مفهوم رياضي بررسي خواهيم كرد تا دانش
موضوعي خود را براي تدريس بهتر آن افزايش دهيم.
بسياري از اشياي اطراف ما با اندازههايشان براي ما قابل استفادهاند .در شبانهروز كاري
نيست كه به اندازهگيري مرتبط نباشد .در خريد ،در آشپزي ،در نظافت ،در امور شخصي،
توآمد ،در استفاده از اينترنت ،حتي در نوشتن و آمادهسازي اين مطلب براي مجله،
در رف 
همه و همه .خالصه ،همه وقت و همهجا با اندازهگيري سروكار داريم .بيشتر مواقع زمان
را اندازه ميگيريم؛ گاهي با دماي هوا كار داريم و بسياري اوقات با اندازهي جرم (وزن)
و خيلي اوقات هم با گنجايش و حجم مواد .دانســتن طول يا سطح بعضي چيزها
هم بعضي مواقع ديگر الزم اســت .اين روزها هم كه حجم دادههاي يك فايل يا
ميزان استفاده از ترافيك اينترنت يا سرعت اينترنت به ديگر اندازههاي مورد نياز
روزمرهمان اضافه شده است.
از آنجا كه اندازهگيري در زندگي روزمرهي ما كاربرد عملي فراواني دارد ،از دورهي
ابتدايي ،در آموزش رياضيات مطرح شده است .عالوه بر اين ،اندازهگيري بستري
است براي يادگرفتن خيلي مباحث ديگر در رياضيات كه با توانايي تخمين زدن
نيز بهصورت تنگاتنگ گره ميخورد (به مطلبي دربارهي تخمين در شمارهي
پنجم مجله در همين دوره مراجعه كنيد) .با وجود اينكه اندازهگيري بهعنوان
فرايندي روزمره ،اين همه ســاده بهنظر ميرســد ،تحقيقات آموزشي نشان
ميدهد يادگيري و درك آن براي دانشآموزان كار سادهاي نيست.
در مطلب پيشرو شما را با مفهوم اندازهگيري بيشتر آشنا ميكنيم .براي اين
منظور ،مراحل اندازهگيري و مفاهيم مرتبط با آن را دقيقتر بررســي خواهيم
كرد .در خاتمه نيز ،جدول طولي توسعهي مفهوم اندازهگيري در شش كتاب
رياضي دورهي ابتدايي را ارائه خواهيم كرد.

در برنامهي درســي ملي ايران ،هندســه و اندازهگيري يكي از مفاهيم قلمرو حوزهي رياضيات اســت .در اين سند ،نام
اندازهگيري با نام موضوع هندسه آمده است .در برنامهي درسي برخي كشورهاي ديگر نيز چنين است .زيرا اوالً اندازهگيري
طول و سطح و حجم ،بهعنوان سه كميت مهم ،كام ً
ال به هندسه مرتبط ميشود .ديگر اينكه بستر هندسه بستر بسيار مناسب
براي فرايندي است كه براي آموزش اندازهگيري بايد طي شود.
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اندازهگيري يعني چه؟

اندازهگيـري فراينـدي اسـت كـه در آن عددي را بـه صفتي از يك شـيء يا حالت
نسـبت ميدهيم.
فـرض كنيد يك سـطل بـه شـما دادهايـم .ميخواهيم ببينيـم بـراي اندازهگيري
بايـد چـه مراحلي را طـي كنيم؟
 .1پيـش از هـر كاري بايـد ببينيـم «چـه چيـزي» را ميخواهيـم انـدازه بگيريم؟
ً
مثلا در مـورد سـطل ،ميتوانيـم ارتفـاع ،قطـر ،عمـق ،يـا دور دهانـهاش را (كه از
جنـس طـول هسـتند) اندازه بگيريم؛ يا سـطح روي آن را يا گنجايشـش يا وزنش
ِ
را .حتـي مـدت زمـان پُر شـدنش توسـط يك شـير آب را يـا دمـاي آب داخل آن
را .خـود ايـن مرحلـه در واقـع آغـاز درك مفهـوم اندازهگيـري اسـت ،زيـرا بـراي
ي كه
اينكـه بتوانيـم مراحـل بعدي را طـي كنيم ،بايد بفهميـم آن صفت يـا ويژگ 
ميخواهيـم انـدازه بگيريـم ،دقيقاً چيسـت؟ مث ً
ال اگر بخواهيم گنجايش سـطل را
ي مشـترك اشياسـت؟
انـدازه بگيريـم ،بايـد بدانيم منظور از گنجايش ،كدام ويژگ 
 .2پـس از اينكـه فهميديم چـه چيزي را ميخواهيـم اندازه بگيريـم ،بايد واحدي
ي را داشـته باشـد تا بتوانيم با
بـراي اندازهگيـري آن انتخـاب كنيم كه همان ويژگ 
مقايسـه بـا آن واحـد ،اندازهي مـورد نظرمان را به دسـت بياوريـم .درك اينكه اوالً
بـراي بيـان انـدازه بـه واحد نيـاز داريـم و ثانياً اگر واحد يكسـان مشـخصي وجود
نداشـته باشـد ،در عمـل آن انـدازه چندان بـه درد نميخـورد ،خـودش از مراحل
درك مفهـوم اندازهگيـري اسـت .فـرض كنيـد بـراي اندازهگيـري ً
مثلا گنجايش
اشـيا ،هـر كـس از يـك معيار اسـتفاده كندً :
مثلا يك نفر بـا نخود ظرفـش را پُر
كنـد و ببينـد چنـد نخـود در آنجـا ميشـود؟ يـك نفر بـا يك ظـرف كوچكتر
آن را بسـنجد و ببينـد چنـد بـار بـا آن ظـرف كوچكتـر آب در ظرفـش بريزد تا
ً
كاملا پر شـود .در عمـل ،اين افـراد نميتوانند اندازههايشـان را با هم به اشـتراك
بگذارنـد و مقايسـه كننـد .بـه اين ترتيـب ،ضرورت وجـود يك معيار مشـخص و
يكسـان بـراي بيان انـدازه معلوم ميشـود .به واحدهايـي كه بـراي اندازهگيري هر
صفـت بيـن همهي افراد قـرارداد ميشـوند ،واحدهـاي اسـتاندارد ميگويند.
مدنظرمان را در شـيء يـا موقعيت موردنظر
 .3اكنـون نوبـت آن اسـت كه ويژگي ِّ
ي در واحد انتخاب شـده مقايسـه كنيـم؛ يعني ً
مثلا ببينيم چند
بـا همـان ويژگـ 
تـا از آن واحـد ،هـ م اندازهي شـيء ماسـت ،يـا آن را ميپوشـاند يا پُـر ميكند؟ به
ايـن ترتيـب ،يك ارتباط عددي بين شـيء يـا موقعيت موردنظـر و آن واحد برقرار
ميشـود كـه در واقع بـه همان عـدد« ،انـدازه» ميگوييم .پـس« ،انـدازه» عددي
ي از يك شـيء يـا موقعيت يـا اتفاق بـا همان
اسـت كـه از مقايسـهي يـك ويژگـ 
ي از يـك واحد داده شـده به دسـت ميآيد.
ويژگـ 

چه چيزهايي را اندازه ميگيريم؟

ويژگيهاي بسياري هستند كه ما آنها را انداز ه ميگيريم كه پيش از اين در مقدمه نيز به آنها اشاره كرديم .اما در رياضيات
دورهي ابتدايي ،دانشآموزان تنها با اينها آشنا ميشوند:
طول؛ سطح؛ حجم؛ گنجايش؛ جرم؛ زمان .هر يك از اين ويژگيها ،واحد يا واحدهاي مختص خود و ابزارهايي دارد.
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چرا بايد «اندازهگيري» را به دانشآموزان
ياد بدهيم؟

اندازهگيري اشــياي دور و بر باعث ميشود دانشآموز با مفهوم
اندازهي اعداد در دنياي واقعي مواجه و بيشــتر با آن آشنا شود
و درك عددياش توســعه پيدا كند .خود سيســتم متريك در
اندازهگيري ،براســاس دستگاه شمارش دهدهي شكل گرفته و
توسعه يافته است .بنابراين ،كار با واحدهاي اندازهگيري و تبديل
واحدها نيازمند اســتفاده از دانش معنادار ارزش مكاني اســت.
درك صحيح مفاهيم محيط و مساحت ،نيازمند شناخت شكلها
و ارتباط بين آنها در هندسه است .همچنين ،استفادهي درست
از فرمولهاي محيط و مســاحت و حجم ،نيازمند آن است كه
دانشآموز ارتباط بين سطح با طول و حجم با طول را به خوبي
درك كرده باشــد .آمار و احتمال ،دو شاخهي اساسي رياضيات
و از موضوعات رياضيات مدرســهاي كه بــراي توصيف دنياي
اطراف ما بهكار ميروند ،در بســياري مواقع براي اين توصيفات
از اندازهگيري اســتفاده ميكنند .بــه اين ترتيب ،ميبينيد كه
اندازهگيري با تمام موضوعات رياضي مدرســهاي ،به خصوص با
اصلي اعداد و ارزش مكاني ،هندسه ،و آمار،
ســه موضوع ِ
بهصورت تنگاتنگ ارتباط دارد و ضروري است كه دانشآموزان
اين درهم تنيدگي را بهصورت معنادار درك كنند و به كار ببرند.
برعكس ،از اندازهگيري ميتوان بــراي يادگيري بهتر مباحثي
ديگر از رياضيات كمك گرفت .براي مثال؛
 éاز شــمارش و چهار عمل اصلي براي يافتن اندازهي چيزي با
شمردن واحدها يا استفاده از فرمول يا تبديل واحد اندازهگيري
اســتفاده ميشود .در بيان اندازهها با بعضي از واحدها ،عددهاي
صحيح و كسري و اعشاري و حتي منفي بهتر شناخته ميشوند.
مدل «محور» كه با آن اعداد را نمايش ميدهيم ،بر اندازهگيري
طول استوار است.
 éفرايند اندازهگيري به فرايند تقريب اعداد با روش گرد كردن
بسيار شباهت دارد.
 éماهيت اندازهگيري با مفهوم تخمين سخت گره خورده است.
 éميتوان فعاليتهايي واقعي مرتبط با اندازهگيري طراحي كرد
تا طي آن ،دانشآموزان فرصت تجربهي حل مسئله در شرايط
واقعي را پيدا كنند.
 éاندازهگيري فرصت مناسبي براي تلفيق رياضيات با ساير علوم
و موضوعات ايجاد ميكند.

شــباهت اندازهگيرى و گرد كردن
اعداد

گرد كردن
 573را به نزديكترين دهگان گرد كنيد 573 .بين كدام دو
عدد واقع شده است؟ ( 570و .)580
573

58٠

59٠

56٠

57٠

عدد وسط  570و  580چيست؟ (با * مشخص كنيد).
آيا  573به  570نزديكتر است يا به 580؟ (.)570
اندازهگيري
مسئله :سوزن را تا نزديكترين سانتيمتر اندازهگيري كنيد.
سؤال :1ســوزن بين كدام دو واحد سانتيمتر قرار دارد ؟ (5
و )6
8

7

6

5

4

3

2

1

سؤال 2عالمتي كه بين  5و  6است ،كدام است؟ (عالمت*)
سؤال 3آيا سوزن به  5نزديكتر است يا 6؟ ()6

در جدول مقابل ،روند طولي موضوع اندازهگيري (از شــكلگيري
مفهــوم و مفاهيم مرتبط با آن مانند شــناخت نقــش واحد در
اندازهگيري و مقايســهي اندازهها؛ اندازهگيري طول ،زمان ،سطح،
حجم ،گنجايش ،جرم ،و بها تا محاســبهي اندازهها با فرمول) در
شــش كتاب رياضي ابتدايي آورده شده است .ميبينيد كه مفهوم
اندازهگيري ،با اندازهگيري طول و اندازهگيري زمان (با استفاده از
ســاعت) از پايهي اول آغاز ميشود و ادامه مييابد .اگر در جدول
چيزي از قلم ما افتاده است ،شما كامل كنيد .توجه كنيد كه مفهوم
انداز ه در بسياري از موضوعات هندسه مانند تقارنها در شكلها و
شناخت انواع چهار ضلعيها يا انواع مثلثها و مانند آن وجود دارد.
منابع

1.Van de Walle, J.A. Karp K. S., Bay- Williams, J.M., Wray,
J.(2013). Elementary and middle school mathematics: Teaching
developmentally (eighth edition). NJ: Pearson.

 .2ريــس ،رابرت اي .ســايدام ،مرلين ،ن .ليندكوئيســت ،مــري مونتگومري
( .)1377كمك به كودكان در يادگيري رياضيات .ترجمهي مسعود نوروزيان،
انتشارات مدرسه ،چاپ اول.1377 .
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جدول طولي مفاهيم مرتبط با اندازهگيري در كتابهاي رياضي ابتدايي
صفحه
55

84
اول

112
118و 145
146و147
164

 56تا 70
دوم

سوم

 94تا 103
 73تا 90
(فصل)5

18
 25تا  34و
 101تا 110
 34تا 36
 38و  39و 41
50-49
83
96-88
 16تا 18
 73تا 96

چهارم

پنجم

ششم

موضوع

شمارش تعداد گيرهها براي اندازهگيري طول مداد يا اشياي ديگر (اولين مواجهه با مفهوم اندازهگيري و شمارش تعداد
براي بيان اندازه).
شمارش تعداد گيرهها يا مكعبها يا تراشها براي بيان اندازهي يك مداد با واحدهاي مختلف (موضوع نقش واحد در بيان
اندازه).
ساعت (زمان) +مقايسهي اندازهها و تخمين (مفاهيم كمتر و بيشتر).
مقايسهي اندازهها و تخمين (مفهوم بين).
ساعت (زمان و تخمين و مفهوم بين).
ساعت (زمان و تخمين).
اندازهگيري زمان (ساعت) و نمايشهاي متفاوت آن در البهالي ساير مطالب كتاب آمده است (صفحههاي 4و  27و  32و
 40و  45و  46و  49و  50و 53و  58و  63و  75و  76و  81و .)117
معرفي پول و ارتباط بين سكهها با ارزشهاي مختلف بهعنوان بستري براي معرفي عددهاي سهرقمي در البهالي مطالب
صفحههاي  56تا  70آمده است.
از پول براي مقايسهي اعداد سهرقمي و جمع و تفريق آنها در البهالي مطالب صفحات  94تا  103استفاده شده است.
اندازهگيري طول :معرفي مفهوم ،معرفي واحدي براي اندازهگيري و بيان اندازهها با واحدهاي متفاوت ،تخمين اندازهها
با بيان «بيشتر از » ...يا «كمتر از  ،»...يا «بين ...و  ،»...درك لزوم واحد مشخص و يكسان در اندازهگيري ،استفاده از
كسرهايي از واحد اصلي براي بيان اندازهي دقيقتر ،معرفي واحدهاي سانتيمتر و ميليمتر ،آشنايي با ابزار :خطكش و متر
خياطي ،درك عددي و توانايي حدس زدن اندازهها.
اندازهگيري زمان و بيان ساعت در بعد از ظهر.
از پول و سكههاي با ارزش متفاوت براي آشنايي با اعداد چهاررقمي و مقايسهي آنها و جمع و تفريق اعداد چهار رقمي
در البهالي مطالب اين صفحات استفاده شده است.
مرور اندازهگيري طول صفحههاي  34و  35و  36و معرفي كيلومتر.
اندازهگيري جرم و واحد گرم و تخمين جرم.
كاربرد كسر در اندازهگيري :طول و زمان.
طول پارهخط و محيط چند ضلعيها و استفاده از خطكش.
مفهوم اندازهي سطح ،واحد اندازهگيري سطح ،فرمول مساحت مستطيل.
از پول و سكههاي با ارزش متفاوت براي آشنايي با اعداد چهاررقمي و مقايسهي آنها استفاده شده است.
اندازهگيري زاويه ،زمان ،طول ،و استفاده از كسر در اندازهگيري.

(فصل)4
 100تا  110استفاده از بستر اندازهگيري طول و جرم و گنجايش ،براي معرفي اعداد مخلوط و اعشاري.
 130تا  137محيط و مساحت :فرمول مساحت مثلث و مساحت متوازياالضالع.
10تا  12استفاده از اندازهگيري زمان با واحدهاي ساعت و دقيقه و ثانيه ،و اندازهگيري جرم با واحدهاي گرم و كيلوگرم براي معرفي و محاسبه
با اعداد مركب.
 105تا  124فرمول مساحت لوزي و مساحت ذوزنقه و محيط دايره ،مفهوم حجم و اندازهگيري حجم ،واحدهاي اندازهگيري حجم ،مفهوم گنجايش
(فصل)6
16
41
 85تا 408
(فصل)5
137

و اندازهي آن و واحدهاي اندازهگيري آن ،تبديل واحدها.
استفاده از بستر اندازهگيري دما با واحد درجه براي معرفي اعداد منفي و مجموعه اعداد صحيح.
استفاده از تصاوير ابزارهاي اندازهگيري طول و جرم براي معرفي اعداد اعشاري.
طول و سطح (شناخت واحدها و درك بزرگي واحدها) و تبديل واحدها ،حجم و جرم (گستردهي شكلهاي فضايي و اندازهي اجزاي
آنها و سطح رويهي آنها ،تخمين حجم ،واحدهاي اندازهگيري حجم و درك بزرگي آنها و تبديل آنها ،فرمول مساحت دايره،
اندازهي زاويه و ارتباط بين زاويهها.
محاسبات تقريبي و تخمين در اندازهگيري.
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

اندازهگيرى
(بخش دوم)

مطالبی برای افزایش دانش موضوعی ریاضی معلمان
دركتابهاي درسي رياضي دورهي ابتدايي موضوعهايي وجود دارند كه يا دانشآموزان در
يادگيري آنها مشكل دارند يا معلمان در ياددهيشان .در اين دوره از مجلهي رشد آموز 
ش
ابتدايي ،در هر شمار ه دربارهي يكي از اين موضوعها صحبت ميكنيم .منتها قصد نداريم روش
تدريس بيان كنيم ،بلكه آن را بهعنوان يك موضوع يا مفهوم رياضي بررسي خواهيم كرد تا دانش
موضوعي خود را براي تدريس بهتر آن افزايش دهيم.
اندازهگيري در زندگي روزمرهي ما كاربرد عملي فراواني دارد و در شبانهروز كاري نيست كه به اندازهگيري
مرتبط نباشد .این موضوع از دورهي ابتدايي در آموزش رياضيات مطرح شده و خود ،یکی از موضوعهای
مهم ریاضیات ابتدایی اســت .عالوه بر اين ،اندازهگيري بســتري بــراي يادگرفتن مباحث ديگر در
رياضيات اســت و با توانايي تخميــن زدن نيز به صورت تنگاتنگ گــره ميخورد (به مطلبي
دربارهي تخمين در شما رهي پنجم مجله در همين دوره مراجعه كنيد .ارتباط اندازهگیری
با تخمین را در مطلب شــمارهی گذشــته ببینید) .در مطلــب پيش رو ،پس از
یادآوری مفهوم اندازهگيري و مراحــل آن ،روی واحدهای اندازهگیری
تمرکز و آنها را دقيقتر بررسي ميكنيم .موضوعهای مهم
مرتبط با آنها را هم مطرح خواهیم کرد.
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يادآوري :اندازهگيري چيست و مراحل آن كداماند؟
اندازهگيري فرايندي است كه در آن عددي را به صفتي از يك
شيء يا حالت نسبت ميدهيم .مراحل آن عبارتاند از:
 .1تشخيص صفتي كه بايد اندازهگيري شود با استفاده
ازمقايسهي اشيا:
 éبهطور محسوس؛
 éبهطور غيرمستقيم؛
 éبهطور غيرمستقيم و از طريق يك نشانه.
 .2انتخاب يك واحد اندازهگيري براي آن صفت:
 éبه دلخواه؛
 éبهطور استاندارد.
 .3مقايسهي صفت در شيء موردنظر با همان صفت در واحد
اندازهگيري.
 .4يافتن تعداد دفعات تكرار واحد اندازهگيري (يعني اندازهي
شيء):
 éبا شمارش؛
 éبا استفاده از ابزار اندازهگيري؛
 éبا استفاده از فرمول و محاسبه.
 .5گزارش تعداد دفعات تكرار واحد اندازهگيري (يعني بيان
اندازهي موردنظر).

واحدهاي اندازهگيري در عمل
براي تعيين اندازهي يك ويژگي در يك شــيء يا موقعيت يا
حالت ،با استفاده از واحد مشخص ،چند كار ميتوان انجام داد.
فرض كنيد ميخواهيم سطح يك جعبهي مكعبي شكل را با
واحد سانتيمتر مربع اندازه بگيريم:
 .1تعداد خيلي زياد مربعهاي كوچك 1سانتيمتر مربعي(مربعي
با اضالع 1سانتيمتر) داشته باشــيم و آنها را كنار هم روي
سطح جعبه بچينيم تا كام ً
ال سطح آن را بپوشانند .بعد تعداد
آنها را بشماريم.
 .2يــك مربع  1ســانتيمتر مربعي را روي ســطح موردنظر
بغلتانيم و بشماريم تا سطح را كام ً
ال طي كند.
 .3از فرمولهاي محاســبهي سطح اســتفاده كنيم (در واقع،
انــدازهي طول و عرض و ارتفاع جعبه را با اســتفاده از ابزاري
مانند خطكش يا به روش ديگري به دست ميآوريم .اين اعداد
را در فرمول ســطح مكعب قرار ميدهيم و سطح را محاسبه
ميكنيم).
(ارتفاع*عرض)*(+2ارتفاع*طول)*( +2عرض*طول)* =2سطح مكعب

واحدهاي استاندارد اندازهگيري
ي بسيار اساسي اشيا يعني طول ،جرم
براي اندازهگيري ،سه ويژگ 
و زمان ،به ترتيب واحدهاي اســتاندار ِد متر ،گرم و ثانيه قرار داده
شده است و به آنها دستگاه «متريك» ميگويند .سطح و حجم،
كه ويژگيهاي دو بعدي و ســه بعدي هستند ،بهطول وابستهاند
(كه يك بُعدي اســت) و واحدهاي استاندارد آنها به ترتيب متر
مربع (يعني مربعي به اضالع 1متر) و متر مكعب (مكعبي به اضالع
1متر) است .واحد اندازهگيري گنجايش ،ليتر است .يك ليتر در
واقع گنجايش مكعبي به اضالع ده سانتيمتر است .براي اينكه
دقت اندازهگيري بيشتر شود ،هر واحد استاندارد را به واحدهاي
كوچكتري تقسيم ميكنيم .در اين تقسيمبندي بايد واحد را به
قسمتهاي برابر هم تقسيم كرد .تعداد اين قسمتها تواني از ده
اســت (درست مانند ارزشهاي مكاني در عددنويسي با سيستم
دهدهي) .براي نمونه ،واحد اصلي استاندارد طول (متر) را در نظر
بگيريد .اين واحد پارهخطي است به اندازهي يك متر .اگر آن را به
 10قسمت برابر تقسيم كنيم ،هر قسمت را يك دسيمتر مينامند.
اگر واحد را به  100قسمت برابر تقسيم كنيم ،آن را يك سانتيمتر
مينامند .و باالخره اگر واحد را به  1000قسمت برابر تقسيم كنند،
هر قسمت را يك ميليمتر مينامند .به همين ترتيب ،واحدهاي
دسيگرم ،سانتيگرم و ميليگرم را براي جرم داريم كه با تقسيم
واحد استاندارد گرم به  10و  100و  1000قسمت برابر به وجود
ميآيند و البته ،تنها استفاده از ميليگرم متداول است .همچنين،
ميليليتــر واحد متداول كوچكتر بــراي اندازهگيري گنجايش
اســت .عالوه بر قسمتبندي واحد به واحدهاي كوچكتر براي
افزايش دقت اندازهگيري ،براي اندازهگيري اشيايي كه اندازهي آن
ويژگيشان عدد بزرگي است ،واحد اصلي را به تعدادي كنار هم
قرار ميدهيم تا واحد بزرگتري به دست آيد .اين تعداد نيز بايد
تواني از ده باشد .باز هم واحد اصلي طول (متر) را در نظر بگيريد.
اگر 10تا متر را به هم بچسبانيم ،يك دكامتر ميشود .اگر  100تا
متر را به هم بچسبانيم ،يك هكتومتر تشكيل ميشود و باالخره،
 1000تا متر ميشود يك كيلومتر .در اندازهگيري جرم ،تنها واحد
كيلوگرم متداول است و در اندازهگيري گنجايش ،واحد بزرگتر از
ليتر كه به اين واحد وابسته باشد رايج نيست و از واحدهاي وابسته
به متر مكعب استفاده ميشود كه دربارهي آنها صحبت خواهيم
كرد .به اين واحدهاي كوچكتر يا بزرگتر از واحد اصلي استاندارد
كه از آن به دست آمدهاند ،واحدهاي فرعي ميگوييم .توجه كنيد كه
واحدهاي اندازهگيري زمان از اين شيوه تبعيت نميكنند .واحدهاي
بزرگتر از ثانيه ،دقيقه و ساعت هستند كه هر دقيقه  60برابر ثانيه
و هر ساعت  60برابر دقيقه (يعني  602 =3600برابر ثانيه) است.1
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كدام واحد؟
همانطــور كه پيش از اين نيز گفتيم ،بــراي اندازهگيري يك
ي مشــخص از يك شــيء يا يك موقعيت يا حالت ،بايد
ويژگ 
ي را داشــته باشــد .در
واحدي را انتخاب كنيم كه همان ويژگ 
ي مشــخص قرارداد شــده
واقع ،براي اندازهگيري همان ويژگ 
باشــد .مث ً
ال براي اندازه گرفتن فاصلهي دو مكان بايد از واحد
«طول» استفاده كرد ،زيرا فاصلهي دو مكان از جنس «طول»
است .اما واحدهاي متعددي براي طول داريم :واحد اصلي متر
و واحدهاي فرعي وابســته به آن .ايــن فاصله را ميتوان هم با
واحــد متر بيان كرد و هم با هــر يك از واحدهاي كوچكتر يا
بزرگتر از متر .هر چه واحد كوچكتر باشــد ،تعداد بيشتري
از آن در شــيء موردنظر جا ميشــود .بنابراين ،عدد اندازهي
بزرگتر بيان ميشــود .برعكس ،هر چه واحد بزرگتر باشــد،
تعدا د كمتري از آن در شيء موردنظر جا ميشود .بنابراين ،عدد
اندازهي كوچكتر بيان ميشــود .به همين دليل است كه براي
ي و تعيين واحد
اندازهگيري موردنظر ،پس از تشــخيص ويژگ 
استاندارد براي آن ،بايد براســاس دركي كه از بزرگي اندازهي
موردنظرمان داريم ،واحد فرعي مناسب را انتخاب كنيم.
«سطح» و «حجم» به طول وابستهاند
سطح و حجم دو ويژگي بسيار مهماند كه ما در مواقع بسياري
ي واحد مستقلي
به اندازهي آنها نياز داريم .براي اين دو ويژگ 
قرارداد نشده است و واحدهاي آنها به واحد طول يعني «متر»
وابستهاند .واحد اصلي استاندارد سطح ،مربعي است كه
اضالع آن يك متر است .به آن متر مربع ميگوييم.

گ هكتار است).
واحد متداول براي سطحهاي خيلي بزر 
چون واحدهاي فرعي ســطح ،مستقيم از روي خود واحد اصلي
يعني متر مربع به دســت نيامدهاند ،ارتباط آنها با متر مربع نيز
بايد از روي ارتباط واحدهاي طول با هم پيدا شــود .براي نمونه،
براي پيدا كردن اينكه يك متر مربع در خود چند سانتيمتر مربع
دارد ،به شكل زير نگاه كنيد:
مربعي به ضلع يك متر داريم ،كه هر ضلع آن  100ســانتيمتر
اســت؛ يعني هــر ضلع آن بــه  100پارهخط همانــدازهي يك
سانتيمتري تقسيم شده است .پس كل مربع از  100*100مربع
كوچك  1سانتيمتر مربعي تشكيل شده است .اين يعني :هر متر
مربع 10000سانتيمتر مربع است.2
به همين ترتيب ،ارتباط بين واحدهاي اندازهگيري سطح بهدست
ميآيد .آن را در جدولهاي زير خالصه كردهايم:3
يك ...چند...؟
متر مربع
سانتيمتر مربع
ميليمتر مربع

متر مربع
1
يك دههزارم
يك ميليونيوم

سانتيمتر مربع ميليمتر مربع
1000000
10000
100
1
1
يك صدم

در جدول باال چه نظمها و الگوهايي ميبينيد؟
اكنون شــما بگوييد يك متر مربع چه كسري از يك هكتار است
(يعني هكتار چند برابر متر مربع اســت)؟ به طريق مشابه براي
حجم داريم :واحد اصلي استاندارد حجم ،مكعبي است كه اضالع
آن يك متر است .به آن متر مكعب ميگوييم.

 1ﻣﺘﺮ

 1ﻣﺘﺮ

جدول مشابهي براي واحدهاي حجم بسازيد .بد نيست بدانيد كه
براي به دست آوردن واحدهاي فرعي سطح ،از واحدهاي فرعي يك ليتر همان يك دسيمتر مكعب است .با اين تعريف ،يك متر
مكعب چند ليتر اســت؟ آيا حاال ميتوانيد بگوييد چرا ميليمتر
طول استفاده ميكنيم:
همان سانتيمتر مكعب است؟ (به جدولتان مراجعه كنيد).
  1دسيمتر مربع ،مربعي است به ضلع يك دسيمتر؛ يك سانتيمتر مربع ،مربعي است به ضلع يك سانتيمتر؛دربارهي تبديل واحدهاي سطح و حجم ،خواندن مطلب زير را توصيه ميكنيم:
 يك ميليمتر مربع ،مربعي است به ضلع يك ميليمتر؛مقالهي «آخرش چند تا؟»؛ نوشتهي محدثه كشاورز اصالني؛ مجلهي رشد
برهان متوسطهي اول ،دوره بيست و سوم ،شماره  ،5بهمن  ،1396صص .11-10
 يك هكتار ،مربعي اســت به ضلع يــك هكتومتر مربع (تنهابراي دريافت مقاله به لينك مقابل مراجعه كنيدyon.ir/ebtedayi1 :
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اندازهگيري و مفهوم كسر
شما هر واحدي براي اندازهگيري يك ويژگي،
مث ً
ال طول ،انتخاب كنيد ،اندازهي بيشتر اشيا
را نميتوانيــد با يك عدد صحيح بيان كنيد و
ناچار خواهيد بود اندازهها را بهصورت تقريبي
بگوييد :كمي بيشــتر از فــان مقدار ،نزديك
بهمان مقدار ،بين فالن و بهمان مقدار ،و ...
ديديم كــه براي شــناخت و بيــان اندازهي
دقيقتــري از اشــيا ،واحدهــا را ُخردتر و به
قسمتهاي برابر تقسيم ميكنيم و با استفاده
از آنها كه كسرهايي از واحد اصلي اندازهگيري
هستند ،ميتوانيم اندازهي شيء موردنظرمان
را با دقت بيشتري بيان كنيم .در واقع ،از نظر
تاريخي نيز پيدايش كسر به دليل همين نياز
بوده است .قرنها پيش ،بشر براي اندازهگيري
از واحدهــاي طبيعي و د ِمدســتي اســتفاده
ميكرد .مث ً
ال بــراي اندا زهگيري طول از وجب
استفاده ميكرد .براي اندازهگيريهاي دقيقتر
گاهي الزم بود از بخشــي از اين واحدها -مث ً
ال
نيم وجب -استفاده شود.
اينگونه بود كه مفهوم كسر براي رفع نيازهاي
روزمرهي بشــر پديدار شــد .ايــن واحدهاي
كوچكتر كه در واقع بخشهايي از واحد اصلي
بودند ،نامگذاري هم شدند .رفتهرفته از همين
نامها براي اندازهگيــري بخشهاي كوچكتر
گيري حجم و مساحت و پول
واحدهاي اندازه ِ
نيز استفاده شد.

مسئله حل كنيم
دربارهي جعبهی مکعب مستطیلی شکل زیر كه در هم ندارد ،به اين
سؤالها پاسخ دهيد:
الــف) درون آن را از آب کامــ ً
ا پر کردیم .چند سیســی آب داخل آن
هست؟
ب) روی آن را بــا کاغذ رنگی پوشــاندهایم .چند مترمربع کاغذ مصرف
کردهایم؟

پاسخ
الــف) از آنجا که ميخواهيم گنجایش جعبه را برحســب واحد
سیسی (یعنی سانتیمترمربع) به دست بیاوریم ،پس تمام ابعاد
جعبه (یعنی طول و عرض و ارتفاع آن) را نیز برحسب سانتیمتر
به دست میآوریم.
ب) برای یافتن کاغذ مصرف شــده ،باید ســطحهای چهار وجه
دورتادور جعبه و وجه زیرین آن را روی هم به دســت بیاوریم .از
آنجا که این ســطح را برحسب واحد مترمربع الزم داریم ،این بار
تمام ابعاد جعبه را به متر تبدیل میکنیم .سپس مساحت وجوه را
(که مستطیل شکل هستند) حساب و با هم جمع میکنیم .راهحل
کامل مسئله را در تصویر زير ببینید.

پينوشتها
 .1اين شــيوهي تقسيمبندي به زمان خيلي قبل برميگردد كه دستگاه
شمارش انسان در مبناي شصت بود.
 .2اغلب دانشآموزان به اشتباه فكر ميكنند كه يك متر مربع هم 100
سانتيمتر مربع است .در حالي كه عالوه بر دانستن ارتباط بين دو واحد
متر و ســانتيمتر ،بايد به ارتباط بين تعداد مربعهاي ايجاد شده درون
يك شبكهي مستطيلي و تعداد تقسيمبنديهاي اضالع آن مستطيل نيز
توجه كنند .اين موضوع همان درك مفهوم ضرب دو عدد است.
 .3براي خواندن جدول ،اول سطر را بخوانيد بعد ستون را.
منابع

1.Van de Walle, J.A. Karp K. S., Bay- Williams, J.M., Wray,
J.(2013). Elementary and middle school mathematics:
Teaching developmentally (eighth edition). NJ: Pearson.

 .2ريس ،رابرت اي .سايدام ،مرلين ،ن .ليندكوئيست ،مري مونتگومري
( .)1377كمــك به كودكان در يادگيري رياضيات .ترجمهي مســعود
نوروزيان ،انتشارات مدرسه ،چاپ اول.1377 .
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برنامهي درسي  -رياضي
سپیده چمنآرا

سردبیر مجلهی رشد برهان ریاضی متوسطهی اول

چندضلعىها

مطالبی برای افزایش دانش موضوعی
ریاضی معلمان

در كتابهاي درسي رياضي دورهي ابتدايي موضوعهايي
وجود دارند كه يا دانشآموزان در يادگيري آنها مشكل
دارند يا معلمان در ياددهيشان .در اين دوره از مجلهي
رشد آموزش ابتدايي ،در هر شماره دربارهي يكي از
اين موضوعها صحبت ميكنيم .منتها قصد نداريم روش
تدريس بيان كنيم ،بلكه آن را به عنوان يك موضوع يا
مفهوم رياضي بررسي خواهيم كرد تا دانش موضوعي
خود را براي تدريس بهتر آن افزايش دهيم.
به هر طرف كه سر ميگردانيم ،شكلي را ميبينيم .اشياي دو ر
وبر ما شكلهاي بسيار متنوعي دارند .حتي خود دنيا و در واقع
فضايي كه كرهي زمين در آن قرار دارد نيز شــكل مشــخصي
دارد .شناخت و بررسي اين شكلها در علم «هندسه» ،كه يكي
از شــاخههاي مهم و اصلي رياضيات اســت ،صورت ميگيرد.
شناخت شــكلها از آنجا اهميت دارد كه در بسياري از كارها
بــه آن نياز داريم؛ از كارهاي بســيار ضروري ،مانند ســاختن
ســاختمانها و پلها گرفته تا آنچه شايد خيلي ضروري بهنظر
نرسد ،ولي به هر حال بخشي از زندگي آدمي است؛ يعني هنر.
ش رو ،با چندضلعيها بيشــتر آشنا ميشويد كه
در مطلب پي 
ردهي بزرگي از شــكلهاي هندسي هســتند .به اين منظور،
نخســت بايد بدانيم به چه شــكلي چندضلعــي ميگويند و
چه شــكلهايي چندضلعي نيســتند .ســپس دو گروه اصلي
چندضلعي ،يعني محدب و مقعر ،را معرفي خواهيم كرد .انواع
مثلثها (سهضلعيها) و انواع چهارضلعيها را هم با توضيحات
بيشــتر و مفصلتري معرفي و بررســي خواهيم كرد .دربارهي
متوازياالضالعها هم بيشتر صحبت ميكنيم تا در بستر موضوع
آنها با ساختار منطقي هندسهي اقليدسي بيشتر آشنا شويم.
هندســه جزو جدانشدني برنامهي درســي رياضي در همهي
كشورهاســت .منتها آموزش هندسه رويكردهاي متفاوتي دارد
كه موضوع بحث اين مطلب نيست.

انواع چندضلعي
در برنامهي درســي ملي ايران نيز هندسه و اندازهگيري
از مفاهيم قلمرو حوزهي رياضيات محســوب ميشــود.
در هندســه ،عــاوه بر آشــنايي با شــكلهاي مهم و
شــناخت ويژگيهاي آنها ،با ارتباط بين اين شكلها و
موضوعهايي كه به اندازه و اندازهگيري ارتباط دارند نيز
آشنا ميشويم .از همه مهمتر ،هندسه بستر بسيار خوبي
براي آشــنايي با استدالل و تمرين روي آن است .منتها
رويكرد آموزشي جديد به استدالل ،با رويكردهاي سنتي
كام ً
ال متفاوت است و تمركز آن ،به جاي تعدد قضيهها و
نتايج ،بر فرايند تفكر استداللي است.
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چند ضلعي چيست؟
چندضلعي يك خط شكستهي بسته است كه خودش را
قطع نميكند .اوالً شكلي مسطح است ،يعني روي يك
صفحه كشيده ميشود .و ديگر اينكه از تعدادي پارهخط
تشكيل شده و بسته اســت و پارهخطها هم يكديگر را
قطع نميكنند .اين شكلها هر يك به دليلي چندضلعي
نيستند.

سهضلعيها يا مثلثها
همانطـور كـه از نامشـان پيداسـت ،سـهضلعي
ث)هـا سـه تـا ضلـع دارنـد .بنابرايـن ،سـه
(مثل 
زاويـه هـم دارنـد .مثلثهـا نميتواننـد مقعـر
باشـند ،زيـرا ميتـوان ثابـت كـرد كـه «مجموع
زاويههـاي درون مثلـث  180درجه اسـت ».پس
هـر زاويـهي آن از  180درجـه كمتـر اسـت.
مثلثهاراچگونهدستهبنديكنيم؟
متداولترين روش ،استفاده از طول ضلعهاست:
 مثلثي كه هر سه ضلع آن با هم برابر باشند؛ مثلثـي كـه دو ضلع از سـه ضلعش بـا هم برابرباشند؛
 مثلثـي كـه هيچيـك از اضالعـش با هـم برابرنباشند.
اين سه نوع را به ترتيب «متساوياالضالع»،
«متساويالساقين» و «مختلفاالضالع» ميناميم.
مثلثـي را كـه يـك زاويهي قائمه داشـته باشـد،
مثلـث «قائمالزاويـه» ميناميـم .توجـه كنيد كه
مثلـث نميتواند دو يا سـه زاويهي قائمه داشـته
باشـد ،چـون مجمـوع هـر سـه زاويـهاش 180
درجه اسـت.
مثلـث قائمالزاويـه ممكن اسـت مختلفاالضالع
يـا متساويالسـاقين باشـد ،ولـي هرگـز
متسـاوياالضالع نيسـت ،زيـرا ميتـوان ثابـت
كـرد كه هر سـه زاويهي مثلث متسـاوياالضالع
برابـر بـا  60درجـه هسـتند و در ايـن صـورت،
مثلـث زاويـهي  90درجـه نـدارد.
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چندضلعىها
مثلث
چهارضلعي

انواع چندضلعي
چندضلعيهــا دو جزء اصلي دارند :ضلعهاي چندضلعي كه پارهخط هســتند؛ و زاويههــاي دروني چندضلعي كه در محل
برخورد دو ضلع تشــكيل ميشوند .بنابراين ،به دو صورت ميتوان چندضلعيها را دستهبندي كرد :از روي اندازهي زاويهها
يا از روي تعداد ضلعها.

انواع چندضلعي
براســاس تعداد اضالع ،چندضلعيها انواع بســيار دارند؛
سهضلعي (يا همان مثلث) ،چهار ضلعي ،پنجضلعي ،شش
ضلعي ،هفتضلعي ...،بيست و سه ضلعي ،... ،صد و شصت
و دو ضلعي...،

انواع چندضلعي
براساس نوع زاويه ،چندضلعيها دو نوع هستند :محدب
و مقعر .در چندضلعي محدب ،همهي زاويههاي دروني از
ي مقعر الاقل يك
 180درجه كمتر هستند ،ولي چندضلع 
زاويهي بزرگتر از 180درجه دارد.

انواع متوازياالضالع
متوازياالضالعها را به دو صورت ميتوانيم دستهبندي كنيم :براساس
اندازهي زاويهها؛ براساس اندازهي اضالع.
متوازياالضالعي كه چهار زاويهاش برابر و قائمه هستند« ،مستطيل»
نــام دارد .متوازياالضالعي كه چهار ضلعــش برابرند« ،لوزي» ناميده
ميشود .اگر متوازياالضالعي هم مستطيل باشد و هم لوزي« ،مربع»
ناميده ميشود.

چهارضلعیها
همانطـور كه از نامشـان پيداسـت ،چهـار ضلع دارنـد .از اين
رو ،چهـار زاويـه هـم درونشـان هسـت .مجمـوع زاويههـاي
درون هـر چهـار ضلعـي  360درجـه اسـت .بنابرايـن ،ممكن
اسـت يكـي از زاويههـاي آن بزرگتـر از  180درجه باشـد (و
فقـط هـم يكـي از آنهـا ميتوانـد چنين باشـد .چـرا؟) پس
چهارضلعيهـا هـم محـدب دارنـد و هـم مقعر.
امـا چهارضلعيهـاي محـدب انـواع متنوعـي دارنـد .آيـا
ميدانيـد آنهـا را بـر چـه اساسـي دسـتهبندي ميكننـد؟
بلـه! متداولترين روش دسـتهبندي چهارضلعيهـاي محدب،
براسـاس مـوازي بـودن اضلاع آنهاس ـت .از آنجـا كـه
چهارضلعـي ،چهـار تـا ضلـع و در واقع دو جفـت ضلع مقابل

هـم دارد ،انـواع آن ميتوانـد چنيـن باشـد:
 اضالع دو به دو موازي باشند؛ فقط يك جفت از اضالع موازي باشند؛ هيچ دو ضلعي موازي نباشند.اوليـن و دوميـن نـوع را بـه ترتيـب «متوازياالضلاع» و
«ذوزنقـه» ميناميم .سـومين نوع نام خاصي نـدارد و خودش
بسـيار متنوع اسـت .در تصويـر اين نوع چهارضلعيهـا را پيدا
كنيد.
ذوزنقههـا هـم انواعـي دارنـد .در ايـن مطلـب ،تنهـا انـواع
متوازياالضلاع را بـه دليـل اهميـت و كاربردهاي فـراوان آن
مشـخص ميسـازيم.
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با متوازياالضالعها بيشتر آشنا شويم
ديديم كه متوازياالضالع يك چهارضلعي اســت كه دو
جفت ضلع موازي دارد .از نامگذاري آن هم معلوم است
كه موازي بودن اضالع در آن تعيينكننده است .بنابراين،
براي اينكه مطمئن شويد يك چهارضلعي متوازياالضالع
هســت يا نه ،بايد موازي بودن ضلعهاي آن را بررســي
كنيد .همين موازي بودن موجب ميشود متوازياالضالع
ويژگيهايي داشــته باشد .با اســتفاده از ويژگي موازي
بــودن ضلعها و خاصيتهايي كه خطهاي موازي دارند،
اين ويژگيها را ميتوانيم اثبات كنيم:
 éدر متوازياالضالع ،ضلعهاي روبهرو با هم برابرند.
 éدر متوازياالضالع ،زاويههاي روبهرو با هم برابرند.
 éدر متوازياالضالع ،مجموع هر دو زاويهي مجاور برابر
 180درجه است.
 éدر متوازياالضالع ،قطرها يكديگر را نصف ميكنند.
به همين دليل اســت كه اگر در متوازياالضالعي ،يك
زاوي ه قائمه باشــد ،زاويهي مقابلش هم قائمه ميشود و
دو زاويهي مجاور هم 180-90=90؛ يعني قائمه خواهند
شد .پس ميتوانيم مستطيل را اينگونه تعريف كنيم:
مســتطيل متوازياالضالعي است كه يك زاويهي قائمه
داشته باشد.
عالوه بر اين ،اگــر در يك متوازياالضالع ،تنها دو ضلع
كنار هم با هم برابر باشــند ،دو ضلــع ديگر نيز با آنها
برابرنــد ،زيرا طبق اولين خاصيــت ،ضلعهاي روبهرو با
يكديگــر برابرند .يعني هر كدام بــا ضلع روبهرويي برابر
است .در نتيجه هر چهار تا با هم برابرند .پس در تعريف
لوزي نيز ميتوان شرايط را كمتر كرد و گفت:
لوزي متوازياالضالعي است كه در آن دو ضلع كنار هم
برابر باشند.
اين كار ،يعني ساده كردن تعريف يك شكل تا حدي كه
براي تشــخيص آن شكل به كمترين شرايط نياز داشته
باشيم ،در هندسه و ساختار منطقي آن اهميت دارد .به
چنين «تعريف»ي ،تعريف جامع و مانع ميگوييم .جامع
اســت ،زيرا تمام شكلهاي موردنظر را در بر ميگيرد ،و
مانع است ،چون شــرايط اضافي را كه بررسي آنها در
تشخيص آن شكل زائد باشد ،ندارد.
اكنون شما تعريفي جامع و مانع براي مربع ارائه كنيد.
دقت كنيد ،به دليل اينكه مربع هم يك نوع مســتطيل
است و هم يك نوع لوزي ،تعريف جامع و مانع واحد ندارد
و ميتوان چند تعريف براي آن ارائه داد.
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ويژگيهاي مستطيل و لوزي
ي مـوازي
بـا اسـتفاده از ويژگـ 
بـودن ضلعهـا و قائمـه بـودن
زاويههـا ،ميتـوان نشـان
داد كـه در مسـتطيل قطرهـا
بـا يكديگـر برابرنـد .امـا اين نادرسـت اسـت
كه بگوييم«مسـتطيل يـك چهار ضلعي اسـت
كـه قطرهايـش بـا هـم برابرنـد ».در تصويـر
چهارضلعي مقابـل ميبينيد كه قطرهـا برابرند،
ولي شـكل مسـتطيل نيسـت .پـس ويژگيهاي
يـك شـكل از شـرايط موجـود براي آن شـكل
ناشـي ميشـوند ،ولـي خـود آن ويژگيهـا را نميتـوان
جايگزيـن تعريـف آن شـكل كـرد.
هميـن موضوع را بـراي لوزي نيـز داريم .يكـي از ويژگيهاي
لـوزي ايـن اسـت كـه قطرهايش بـر هـم عمودند .ولـي اين
ويژگـي را نبايـد بهعنـوان تعريـف لوزي بـه كار بـرد و گفت:
«لـوزي يـك چهارضلعـي اسـت كـه قطرهايش بر هـم عمود
هسـتند» .در تصويـر چهارضلعـي مقابـل قطرهـا بـر هـم
عمودنـد ،ولي شـكل لوزي نيسـت.

سرگرمي
در تصوير مقابل
 éچند مربع ميبينيد؟
 éچند مستطيل ميبينيد؟
شكلهاي زير را در تصوير پيدا كنيد:
ث متساويالساقين
 éمثل 
 éمثلث مختلفاالضالع
 éچهارضلعي نامتقارن
 éچهار ضلعي با چهار خط تقارن
 éپنجضلعي مقعر
 éپنجضلعي محدب
 éيك ششضلعي كه فقط دو جفت ضلع موازي دارد
 éهفتضلعي متقارن
 éهشتضلعي نامتقارن
 éنُ ه ضلعي
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