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 هشتمپایةکتاب راهنمای معلم ریاضی 

 حساب عددهای طبیعی    2فصل 

 

 نگاه کلی به فصل :

ها و عددهاي اول و كاربرد آنها در محاسبة ب.م.م. و ك.م.م. آشنا با شمارنده آموزاندانش ،تمفدر پایة ه

 اند. بيشتر مطالب این فصل مربوط به یادآوري مفاهيم سال گذشته است.شده

، ضمن یادآوري مفاهيم عددهاي اول و كاربردهاي آن با مفاهيم جدیدي مانند دو عدد نسبت به در سال هشتم

 توانند عددهاي اول را از غير اول، تشخيص دهند. شوند. در ضمن ميهم اول )متباین( و روش الگوریتم غربال، آشنا مي
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كند، مركب با شكلي كه ترتيب آنها ایجاد ميبا عددهاي در این تصویر عددهاي اول و نسبت آنها  تصویر عنوانی :

 مشخص شده است.

ي طبيعي وجود دارد. براي مثال : هاي دیگري براي مشخص كردن عددهاي اول در مجموعة عددهاروش

دهندة این است كه دهد. عدد صفر، نشانمي ترتيب عددهاي اول و مركب را نشان 01101010001010001010001

 اند.اول 3و  2دهند عددهاي اولين عدد طبيعي اول نيست و دوتا یك بعدي آن نشان مي
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 حساب عددهای طبیعی

 عدد طبیعی عدد اول

آشنا كرد. براي مثال پرندگاني هستند كه با آموزش « مقدار»و « اندازه»توان با را هم مي هابرخي از حيوان

اي كه شامل دو چيز است، تشخيص بدهند. ولي همين اي را كه شامل سه چيز است با تودهتفاوت تودهتوانند مي

 كنند.هایي كه شامل شش و هفت چيز باشند، اشتباه ميها در مورد تودهپرنده

شود. انسان گونه در شناخت مقدارها دچار تردید ميبه هميندك هم در فاصلة یك تا دو سالگي، تقریباً كو

 توانست عددشماري را یاد بگيرد.رسد، هزار سال مي دراز كه به صدها ايدر دوره

براي  هاي جنوب آفریقا،... ساكنان جنگل»، چنين بيان كرده است : تاریخ ریاضياتدر كتاب « مارسل بل»

تدریج مرز شمارش باالتر رفت تا اینكه اقليدس )سدة سوم اما به«. بسيار ناميدن عددها، تنها سه نام دارند : یك، دو و

لف( بزرگترین عدد اول را رد. او در روش سادة خود )برهان خپایان بودن عددهاي اول را ثابت كپيش از ميالد( بي

P  .1روشن است كه عدد ناميد+P...321 A=برP تر از كدام از عددهاي كوچكو هيچP پذیر نيست؛ بخش

 عددي اول است.   ،Aبنابراین 

بلكه تنها  ،درست شود عددي اول است Aكند كه هر عددي به شكل توجه كنيد كه این اثبات، استدالل نمي

 نيز اول خواهد بود. است Pتر از كه بزرگ Aباشد، عدد  Pترین عدد اول دهد كه اگر به فرض، بزرگنشان مي

معروف است )اراتستن « اِراتُسْتِنْ»كار رفته است كه به غربال در كتاب هشتم راهي براي تعيين عددهاي اول به

شد، از طریق گرسنگي، خودكشي  خر زندگي نابيناآزیست و چون در پيش از ميالد مي 192تا  272هاي در سال

ان بود. و بيشتر عمرش را در اسكندریه گذراند. او در روش بسيار دقيق و ددان، اخترشناس و جغرافياو ریاضي .كرد

كرد مثل اینكه عددهاي غيراول را از و ... را با یك چوب كوچك سوراخ مي 5و  3و  2قابل اعتماد خود مضارب 

 .)داشتریخت و تنها عددهاي اول را نگاه ميسوراخ الك بيرون مي

تر شد. مثالً یك وجوي اعداد اول سادههایي كرد و روش جستتروش اراتستن در گذر تاریخ پيشرف

 جدید را درست كرده است :« هايغربال»شمسي و در ایام جنگ جهاني دوم یكي از این  1323دانشجو در سال 
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 كنيد؟اي ميان اعداد این جدول مشاهده ميبه اعداد زیر دقت كنيد. چه رابطه
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در این  nغير اول است و اگر عددي مثل  n2+1 در این جدول وجود داشته باشد، عدد nاگر عددي مثل 

 اول است. n2+1جدول نباشد، حتماً عدد 

 اول است. عدد ،7یعني  2(3+)1وجود ندارد، پس  3مثال : در جدول عدد 

 عدد اول است. ،11 یعني 2(5+)1وجود ندارد، پس 5در جدول، عدد 

 ، عدد اول نيست.15یعني  2(7+)1وجود دارد، پس  7در جدول عدد 

توانيد تمام اعداد یك جمع كنيد، مياگر به ترتيب، اعدادي كه در این جدول نيست را دو برابر كرده و با 

 دست آورید.اول را به

كرد كه تصور مي ،پرداختميبه ریاضيات هاي فراغت خود را ( كه ساعت1201-1225« )فرمادو یر پي»

ثابت كرد كه  1732در سال « لریلئونارد او»شود ولي عددي اول مي nازاي هر عدد درست به عدد 

پذیر است.بزرگبخش 241عددي مركب و بر   n=  5ازاي هاین عبارت ب
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2𝑥 − 25 = 155𝑥 + 40 = 60
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ABCD
AD̅̅ ̅̅ = DC̅̅̅̅

AD̅̅ ̅̅ = CE̅̅̅̅

DCEF
CE̅̅̅̅ = DC̅̅̅̅

ABCD
AB ‖ DC

AB ‖ EF

DCEF
EF ‖ DC
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  جبر و معادله -فصل چهارم

  رياضي هشتم –راهنماي معلم 

  نگاه كلي به فصل

درس اين فصل به  4. در پايه هفتم دانش آموزان با جبر و معادله آشنا شده اند

  .يادآوري مطالب هفتم و ساده كردن عبارت هاي جبري و معادله مي پردازد

درس با عبارت هاي كالمي به جبري شروع شده و با ارائه الگوهاي مختلف يك 

  .ساده كردن عبارت هاي جبري مي پردازدنحوه شكل به بيان 

سپس با جمع و تفريق جمالت متشابه و پيدا كردن مقدار عددي يك عبارت 

  .جبري و استفاده از عبارت جبري در بيان مساحت دنبال مي شود

دانش آموزان بايد . م بر لزوم اثبات هاي جبري تأكيد مي شوددر ادامه كمي ه

  .درك كنند كه مثال هاي متعدد دليل بر درستي فرضيه هاي همه ي اعداد نيست

در قسمت معادله، حل . سپس تجزيه عبارت هاي جبري و معادله بيان مي شود

  .معادله با ضريب كسري آموزش داده مي شود
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  انيتصوير عنو

خوارزمي در كتاب . هم مي باشد) براي ايجاد تعادل(جبر به معني جبران كردن 

شبيه اين جمله سعدي . مي گرفت) جبران كردن(جبر را به معناي » جبر و معادله«

را به معناي حذف جمله هاي برابر » مقابله» «.در جبر خاطر مسكين، بار بگرداني«كه 

  .نماد بنايي از برقراري تعادل است االكلنگ. در دو طرف معادله مي گرفت

   

جبر

جمالت متشابه
کاربرد جبر در  

عبارت هاي کالمي 

و معادله

اثبات جبري
معادله

مفهوم معادله

روش حل معادله

جواب معادله

راهبرد تشکيل 

معادله

ساده کردن عبارت 

هاي جبري

ضرب چند 

جمله ايها

تجزيه

ضرب چند جمله 

اي در پرانتز

جمع و تفريق 

جمله اي هاي 

متشابه
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  دانستي هايي براي معلم

  جبر و معادله

جبر «از نام كتاب محمد فرزند موسي مشهور به خوارزمي به نام » جبر«ي  واژه

  .مي نامند» جبر«در همه زبان ها اين دانش را . گرفته شده است» و مقابله

است كه كتاب  نخستين كسي. خوارزمي در زمان مأمون عباسي مي زيست

اين رياضي دان و اخترشناس ايراني، كتاب خود را به اين . مستقلي درباره جبر نوشت

قصد نوشت كه راه حل معادله هاي درجه اول و درجه دوم را كه در عمل و براي 

  .محاسبه و تقسيم ارث الزم بود، نشان دهد

طرف برابري، به  به زبان رياضيات امروز، جبر به معناي انتقال جمله منفي از يك

را هم به معناي حذف جمله هاي ) يعني مقابل قرار دادن(» مقابله«. طرف ديگر است

  .برابر در دو طرف معادله مي گرفت

، حساب مي )كه جبر را عمومي كرده(و رياضيدانان بعد از او البته خوارزمي 

  .مثل كرجي، خيام و جمشيد كاشاني. دانستند

انه ها براي نوشتن دستورها و فرمول ها استفاده اين دانشمندان از حرف و نش

ادها نم. يز را با زبان گفتار، بدون هيچ نمادي، شرح مي دادندكردند و همه چ نمي

در سده شانزدهم ميالدي و به (=) اد برابري براي نمونه، نم. خيلي بعد پيدا شد

القه كه به رياضيات هم ع) 1558-1510(پزشك انگليسي » روبرت ركورد«وسيله 

  .داشت وارد رياضيات شد
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خط راست  هيچ چيز، مانند دو پاره«: مي نويسد» ركورد«در اين باره خود 

  ».موازي و كوتاه، نمي تواند مفهوم برابري را برساند

  .اد، عمومي شودين وجود، مدتي الزم بود تا اين نمبا ا

  :براي نمونه

كه نزديك به صد ) 1596-1650(رياضيدان و فيلسوف فرانسوي » رنه دكارت«

  .مي زيست، براي برابري از نشانه ديگري استفاده مي كرد» ركورد«سال بعد از 

به كار مي بريم، براي نخستين ) - (يا تفريق (+) جمع نمادهاي ساده اي كه براي 

اولبريخت واگنر و سپس در كتاب » حساب«ميالدي، در كتاب  1482بار در سال 

  .ديدمان به كار برده شديوهان » اي درباره حساب رساله«

  .)رياضيدان آلماني بودند و كتاب هاي آنها در اليپزيك چاپ شد اين دو(

مي ناميد و همين واژه، وقتي به زبان هاي التيني » شيء«خوارزمي، مجهول را 

  .ناميده شد» x«  رفت،

براي مجهول و هم ضريب هاي عددي از ) 1540- 1603(» ويت اسونفرا«ابتدا 

پس از او مي زيست، همين كه هم » دكارت«حرف هاي الفباي التيني استفاده كرد و 

را براي مقدارهاي معلوم و   ...و  bو  aروش را پذيرفت و حرف نخست الفبا يعني 

  .ر بردهاي آخر الفبا را براي مقدارهاي مجهول به كا حرف

و نيوتن رياضيدان و ) 1646-1716(رياضيدان آلماني » اليب نيتس«سپس 

  .فيزيكدان انگليسي در شكل گيري نمادها، نقش داشتند
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خوارزمي براي ضريب ها از عددهاي درست و مثبت استفاده مي كرد و به 

  .هاي منفي كاري نداشت ريشه

ز روش هاي هندسي در كتاب خوارزمي براي حل معادله به جز روش جبري، ا

  .هم استفاده شده است

به جز معادله درجه دوم به گونه هاي مختلف معادله درجه سوم هم » خيام«

  .)البته بيش تر به كمك هندسه جواب مثبت را به دست آورده است. (پرداخته است

هاي  ، با مقدمهدهمچنين در دوران هاي جديدتر در هنو در مصر و بابل كهن 

با توجه به داده هاي مسئله مي توانستند معادله را تشكيل دهند و . بودندجبر آشنا 

البته آن ها هم از حرف هاي الفبا براي نشان . هاي آن را حل كنند برخي از گونه

ها آگاهي نداشتند و نمي دانستند معادله را به صورت كلي  دادن مجهول و داده

  .خود تنظيم كنند

دانش حساب  xعنصرهاي جبري همچون ، در دوران  رياضيات كاربردي

ها به مرز بااليي از جبر رسيده بودند و  وجود اين، به ويژه بابليبا . شمرده مي شد

هايي از معادله درجه دوم و در  توانستند مسئله هاي عملي را كه منجر به گونه مي

اي رياضي دانان ايراني، به معادله ه .ها، حتي درجه سوم شود، حل كنند بعضي حالت

باالتر ازدرجه سوم اعتقادي نداشتند؛ زيرا فضاي طبيعي را سه بعدي مي دانستند و 

  .و غيره معنايي قائل نبودند a5و   a4چون در فضا بيش از سه بعد نداريم، براي 
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هاي منفي آن، به  نخستين كسي كه ريشه هايي مثبت معادله را در كنار ريشه

او ريشه هاي . بود) ميالدي 1501-1576(يي رياضيدان ايتاليا» كاردان«. حساب آورد

  .ناميد و آن ها را قابل توجه نمي دانست» ساختگي«منفي را 

  مسيرهايي براي توسعه

اين دنباله را مي توان با الگوهاي ! را در نظر بگيريد... دنباله عددي يك، دو، سه، 

  :مثالً: گوناگوني ادامه داد

1,2,3,4,5,6,… 

1,2,3,5,8,13,21,… 

يك سري عدد به دنبال هم مي آيند، بدون آن كه به مفهوم مشخصي  وقتي

برخي . مرتبط باشند نمي توان دليل قابل اثباتي براي چگونگي ادامه آن ها ارائه كرد

از الگوهاي چوب كبريتي و شكلي مي توانند تا حدودي روند ادامه يك الگوي عددي 

با روش هاي مختلف در اختيار را توجيه كنند ضمن آن كه فرصتي براي تعميم الگو 

در هر يك از مسأله هايي كه در اينجا آمده است يك . آموزان قرار مي دهند دانش

ها مي تواند  الگوي چوب كبريتي يا شكلي معرفي شده است، طرح اين نوع مسئله

  .مسير خوبي براي توسعه تفكر جبري دانش آموزان باشد

  :را به همين ترتيب ادامه مي دهيم الگوي چوب كبريتي زير -1

  

  

  )1(شكل           )2(شكل          )3(شكل
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  :جدول زير را پر كنيد) الف

  شماره شكل  1  2  3  4  5  ...  10

              
  تعداد 

  ها چوب كبريت
  

چند تا است،  302تعداد چوب كبريت هاي الزم براي ساختن يكي از شكل ها ) ب

  چوب كبريت براي ساختن شكل بعدي الزم است؟ شكل بعدي چطور؟

ام را پيدا  nچگونه مي توانيم تعداد چوب كبريت هاي الزم براي ساختن شكل ) ج

  كنيم؟

توضيح داده ايد، با يك عبارت جبري نمايش ) ج(الگويي را كه در قسمت ) د

  .دهيد

  .كنيدپيدا ) د(قسمت را در عبارت ) ب(پاسخ قسمت ) هـ

  .جدول زير را پر كنيد) و

 شماره شكل 11 17   

202 98 94   
 تعداد 

ها چوب كبريت  
  

رفته در ساخت يك شكل را بدانيم، چگونه  اگر تعداد چوب كبريت هاي بكار) ز

  توانيم شماره آن شكل را پيدا كنيم؟ يم
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باال را  آيا با هر تعداد چوب كبريت دلخواه مي توانيم يكي از شكل هاي الگوي) ح

  .بسازيم؟ توضيح دهيد

  :ساختن پلكان ها را به همين ترتيب ادامه مي دهيم -2

  

  

  

  )1(پلكان       )2(پلكان   )3(پلكان       )4(پلكان    

چند مكعب براي ساختن . اُم الزم است 273مكعب براي ساختن پلكان  37401مي دانيم ) الف

  است؟ پلكان بعدي چطور؟پلكان بعدي الزم 

مسأله قبل مشاهده مي ) ب(اين مسأله و قسمت ) الف(چه تفاوتي ميان پاسخ قسمت ) ب

  .كنيد؟ توضيح دهيد

با توجه به شكل هاي زير توضيح دهيد چگونه مي توانيم تعداد مكعب هاي الزم براي ) ج

  .اين الگو را با يك عبارت جبري نمايش دهيد. اُم را پيدا كنيم nساختن پلكان 

  

  

  

  

  )1(پلكان       )2(پلكان   )3(پلكان       )4(پلكان    
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ي  همچنين طرح مسائلي كه مشابه مسائل زير باشد، مسير مناسبي براي توسعه

  .معادله است استفاده از عبارت هاي جبري و

از  aاگربدانيم روز اول فروردين چند شنبه است، مي خواهيم بدانيم روز  -

 چند شنبه خواهد بود؟ bماه 

. مي ناميم cشماره گذاري مي كنيم و  6تا  0هر روز هفته را از : راه حل

  :عبارت جبري مناسب براي اين مسئله در دو حالت به دست مي آيد

باقيمانده عبارت زير : اگر اين روز در شش ماهه اول سال باشد :حالت اول

1    :نمايشگر روز هفته است 7به عدد  3 1  

اگر بدانيم روز اول فروردين جمعه است، روز هفدهم تيرماه  :مثال

  چندشنبه است؟

   4چهارشنبه  2دوشنبه  0شنبه 

  6جمعه 5پنج شنبه 3سه شنبه 1يك شنبه
17
4
6

⟹ 4 1 3 17 6 1 31 ⟹ 31|7 

28

3
  4  

  يعني سه شنبه است 

باقي مانده عبارت : اگر اين روز در شش ماهه دوم سال باشد: حالت دوم

1: نمايشگر روز هفته است 7زير بر عدد  2 2  
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روز پانزدهم آبان چند شنبه . اگر بدانيم روز اول فرودين جمعه است :مثال

  است؟

15
8
6

⟹ 8 1 2 15 6 2 33 ⟹ 33|7 

28

5
   4  

  يعني پنج شنبه است 

  مشخص ) بگوييدآنها اول فروردين را به (حاال از دانش آموزان بخواهيد

  كنند روز تولدشان چند شنبه است؟

از قبيل تبديل تاريخ ميالدي به شمسي و عكس آن نيز قابل طرح مسائلي  -

 .است

با دانش آموزان بحث در مورد انواع معادالت با تعداد متغيرهاي بيشتر  -

 .كنيد

 : مسائلي مانند زير طرح كنيد -

 :اگر در يك تقسيم جاي خارج قسمت و مقسوم عليه را عوض كنيم -

  اگر مقسوم ثابت باشد آيا باقي مانده تغيير مي كند؟) الف

  اگر باقي مانده ثابت باشد، آيا مقسوم تغيير مي كند؟) ب
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معادالتي شبيه 
3 7 1

2 3 0

9 0

نيز مسير خوبي براي  

 .است توسعه

  استفاده از ابزارهاي فن آورانه

جهت ساختن ماشين هاي عددسازي مي تواند  Excelاستفاده از نرم افزار 

تكاليف زير با اين هدف . بستري براي توسعه تفكر جبري دانش آموزان باشد

  :اند طراحي شده

كافيست چند عدد . (را قرار دهيد 10تا  1اعداد  A10تا  A1درخانه هاي  -1

اول را بنويسيد، سپس خانه هاي شامل عدد را انتخاب كنيد و به سمت 

 .)برسيد A10پايين بكشيد تا به خانه هاي 

 B1خانه . را بزنيد Enterرا بنويسيد و دكمه  A1*2=عبارت  B1در خانه  -2

 Bاعدادي در ستون  چه. را بگيريد و تا سطر دهم به سمت پايين بكشيد

 قرار مي گيرند؟

، به كمك آن چه در جبر آموخته ايد، اعداد فرد يك تا )2(مانند تكليف  -3

 .قرار دهيد Cنوزده را در ستون 

 .قرار دهيد Dبه كمك جبر اعداد مربع كامل را در ستون  -4

را هم مي توان براي ساختن ماشين هاي عددسازي كمك از نرم افزار جئوجب

  .گرفت
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ين منظور كافيست يك لغزنده را به عنوان ورودي ماشين تعريف كرده براي ا

بدين ترتيب با حركت  .كنيمو عملكرد ماشين را در محل ورود دستورها وارد 

  .دادن لغزنده، ورودي و در نتيجه خروجي تغيير مي كند

به صورت يكي يكي تغيير مي كند و + 100تا  -100از  aدر مثال زير ورودي 

همچنين از دانش .به دست آمده است a+2*5با واورد كردن دستور  bخروجي 

در ) Excelمانند (آموزان بخواهيد با استفاده از نرم افزارهايي كه در اختيار دارند 

يك ستون، مقدار متغير و در ستون ديگر، مقدار عبارت هاي جبري مورد نظر را به 

  .و پاسخ را مشاهده كنندسعي كنيد اعداد ورودي اعشاري بدهند . دست آورند

يكي از دانش آموزان ماشين حساب پيشرفته اي در اختيار ممكن است  -

معادله بنويسيد و جواب آن را مشاهده كنيد و از دانش . داشته باشد

 .آموزان بخواهيد در زنگ تفريح خودشان اين كار را انجام دهند

نرم افزار  داشته باشند بخواهيد  دسترساگر دانش آموزان اينترنت در  -

Math way  را حتماً مشاهده كنند كه البته قابل نصب بر گوشي هاي تلفن

با ... يا  3يا  2همراه هم مي باشد و محاسبات جبري از قبيل توان هاي 

 .هاي جبري را ببينند عبارت

از دانش آموزان بخواهيد فرمول هايي كه در درس علوم ياد گرفته اند  -

كنند و سپس طوري بنويسند كه خواسته مسئله  را بيان مانند 

   يا   : تنها باشد مثل

  .حاال با دادن مقادير مختلف و با استفاده از ماشين حساب حل كنند
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  معرفي منابع براي معلمان

 2تأليف پرويز شهرياري؛ انتشارات مدرسه؛ فصل: تاريخ رياضيات 

  ال.گروهي از نويسندگان به سرپرستي جيرياضيات براي معلمان؛ تأليف .

 25و24مارتين؛ ترجمه شهرناز بخشعلي زاده؛ انتشارات مدرسه؛ فصل هاي 

  رياضي؛ تأليف جرج پوليا؛ ترجمه پرويز شهرياري؛ انتشارات فاطمي؛ خالقيت

 2فصل

  الگوها، عبارت ها و معادله هاي جبري از مجموعه كتاب هاي دانش پايه؛

 انتشارات مدرسهپندي؛  تأليف زهره

  عبارت ها و معادله هاي جبري از مجموعه كتاب هاي كوچك رياضي؛ تأليف

 علي حسن زاده ماكويي؛ انتشارات مدرسه
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  »نمونه سؤال هاي ارزشيابي«

  .كنيدساده )1

الف  

ب    

ج    

  .را ساده كنيد حاصل )2

  .يك تساوي جبري بنويسيد) براي مساحت ها(با استفاده از شكل مقابل )3

  

  

, را به ازاي  مقدار عددي عبارت )4

  .بيابيد 

چه  به ازاي  …حاصل )5

d  c  
    a  

    b 
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  عددي خواهد شد؟

  . تجزيه كنيد)6

 

  .معادله مقابل را حل كنيد)7

 

زاويه تند لوزي . برابر زاويه تند آن است 3در يك لوزي اندازه زاويه باز )8

  چند درجه است؟

برابر ارتفاع آن است،  4در صورتي كه بدانيم اندازه قاعده ي يك مثلث )9

  .مساحت مثلث را با يك عبارت جبري نشان دهيد
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  هاي جبريساده كردن عبارت 

  هدف

در فرآيند آموزش اين دروس انتظار مي رود هر دانش آموز به هدف هاي 

  :زير برسد

از كاربرد حروف درك خوبي داشته باشد و حروف را در بيان روابط كلي و  -1

  .قواعد به كار برد

 .جمع و تفريق جمالت متشابه را به كار بردم ساده كردن يك عبارت، هنگا -2

و روابط هندسي مانند مساحت و » الگوها«ي بيان از عبارت هاي جبري برا -3

 .محيط استفاده كند

از ضرب جمله در جمله، جمله در پرانتز و پرانتز در پرانتز، براي ساده  -4

 .كردن عبارت هاي جبري استفاده كند

 .در  بيان اثبات هاي جبري به كار بردرا عبارت هاي جبري  -5

  ابزار مورد نياز

  هندسي ماهيت هاي توزيع پذيري با مقواشكل ) 2    چوب كبريت) 1

  روش تدريس

هدف كلي اين درس عالوه بر يادآوري نحوه استفاده از عبارت هاي جبري، 

  .كاربرد آن در بيان قاعده و قانون هاي كشف شده در الگوهاست
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همانطور كه مي دانيد دانش آموزان در پايه هفتم تا حدي با جبر آشنايي دارند 

بهتر است اين . را حل كنند 52ضيحات زياد مي توانند فعاليت صبنابراين بدون تو

شايد . فعاليت را به صورت گروهي بحث كنند و الگوهاي داده شده را ساده كنند

 4n-(n-1)به صورت  3دانش آموزي روشي براي شمارش چوب كبريت هاي سؤال 

تواند به شما بيابد كه در بحث و گفتگوها به درستي آن پي مي برد ولي در تنهايي ن

  .پاسخ دهد

  .يادآوري درس جبر پايه هفتم است ،هدف فعاليت اول

دانش آموزان جمالت متشابه را شناخته و با ضرب يك  53در كار در كالس ص

  .عدد در پرانتز آشنا مي شوند

ياد دادن ضرب چند جمله اي ها از طريق مساحت  53هدف فعاليت ص

  .است) هندسي(

ت دانش آموزان در عالمت منفي پشت يك دق 55صفحه 5در حل تمرين

  .و ضرب عبارت پشت پرانتز در تك تك جمالت آن هدف بوده است) پرانتز(عبارت 

  :حل بعضي تمرين ها

نيز ساده كردن يك عدد دو رقمي و متناوبش كه به  55ص 1در تمرين 

  : صورت زير است خواسته شده

10 10 11 11  
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  آموزشي توصيه هاي

كامال با مباحث جمع و تفريق اعداد صحيح و گويا آشنا  1چون در فصل -1

اعداد صحيح و گويا اطمينان حاصل ... اند از درستي جمع و تفريق و  شده

 .كنيد

در بررسي جواب ها، از دانش آموزان بخواهيد علت اشتباهات خود را  -2

 .پيدا كنند

و عبارت مهم مانند توصيه مي كنيم كه حتماً در كالس ساده كردن د -3

x+x  وx x  ياab+ab  وab ab  را انجام دهيد تا دانش آموزان بتوانند

 .را به راحتي حل كنند 55ص 3سوال

از دانش آموزان بخواهيد اطالعات را به كمك جدول  در بيان الگوها -4

 .بندي كنند تا بهتر بتوانند روابط را تشخيص دهند دسته

  اشتباهات رايج دانش آموزان

اشتباهاتي  55ص 5دانش آموزان معموالً در تمرين هاي مشابه تمرين  -1

 .دارند، لطفاً در كالس بر اين موضوع تأكيد نمائيد

را به صورت  x+xيكي ديگر از اشتباهات دانش آموزان در جمع به اشتباه  -2

x2  و يا–ab-ab  را صفر و ياab+ab  را به صورت(ab)2  در نظر مي

 .توجه بفرمائيد گيرند به اين موضوع نيز

به اشتباه متشابه مي گيرند و بعضي اوقات  ab2و  a2bدر جمالتي مانند  -3

ab  وa2b   وab2 را نيز متشابه فرض مي كنند. 
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  »پيدا كردن مقدار يك عبارت جبري«

  هدف

ماشين هاي عددساز را بشناسد و بتواند براي هر ورودي، خروجي را  -1

 .محاسبه كند

 .را محاسبه كند مقدار عددي يك عبارت جبري -2

ي بين آنها را حدس  با توجه به ورودي و خروجي هاي داده شده، رابطه -3

 .بزنند

استفاده از تساوي هاي جبري و پيدا كردن مقدار يك عبارت را در حل  -4

 .هاي ساير دروس نيز به كار برد مسئله

  ابزار مورد نياز

  ماشين هاي ورودي و خروجي مقوايي

  روش تدريس

انيد يكي از كاربردهاي فعاليت ها در بحث عبارت هاي همانطور كه مي د

بنابراين . جبري، پيدا كردن مقدار يك عبارت به ازاي مقادير مختلف متغير آن است

  .شناخت ماشين هاي عددساز اهميت فراواني دارد

دقت كنيد دانش آموزان معني ورودي و خروجي را متوجه  56در فعاليت ص

  شوند
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ردن مقدار عددي است ولي با توجه به درس سال نهم هدف كلي فعاليت پيدا ك

اي براي نقطه يابي هم  كه مفهوم معادله خط و رسم خط در آنجا هست مقدمه

  .خواهد بود

دانش آموزان فقط يك عمل روي عدد ورودي انجام  56ص 1در فعاليت

  .دهند مي

اين صفحه دانش آموزان ياد مي گيرند كه دو عمل پشت سرهم  2در فعاليت

  .وي عدد ورودي انجام دهندر

نيز دانش آموزان مي توانند همان هدف را  57صفحه 2و1در كار در كالس 

  .دنبال كنند

اين صفحه دانش آموزان با توجه به ورودي و  3در كار در كالس شماره

خروجي، كار هر ماشين را حدس مي زنند و اين كار در كالس عالوه بر خالقيت 

  . دانش آموزان مقدمه اي براي سال آينده نيز خواهد شد

نيز درك دانش آموزان از نماد عدد زوج كه به  57هدف فعاليت پائين صفحه 

  . است 2nصورت 

لطفاً . دانش آموزان با لزوم اثبات جبري آشنا مي شوند 58ص 5در فعاليت 

سته بودن اعداد ب قبل از اينكه شروع به حل فعاليت داشته باشيد دانش آموزان را با

البته نبايد كلمه بسته بودن را استفاده كنيد . طبيعي نسبت به جمع و ضرب آشنا كنيد

د طبيعي، طبيعي است و جمع دو عدد طبيعي، فقط عنوان كنيد كه ضرب دو عد

  .طبيعي است
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هدف اين است كه دانش آموزان بفهمند جواب  4سوال 59صفحهدر تمرين 

معادله يك تساوي است كه به ازاي بعضي «معادله بايد در معادله صدق كند و 

  ».عددها برقرار است

  .ودهمين صفحه كاربرد رياضي در ساير دروس مشاهده مي ش 7در سؤال 

  توصيه هاي آموزشي

رابطه ي بين ورودي و خروجي همان مفهوم معادله خط است لذا براي  -1

 .اين موضوع به قدر كفايت وقت بگذاريد

است و براي عدد ديگر  2nدرك اين مفهوم كه يك عدد زوج به صورت  -2

در موارد مشابه توجه . استفاده مي كنيم، اهميت زيادي دارد 2mاز 

 .ضوع جلب كنيدها را به اين مو بچه

  بدفهمي هاي رايج دانش آموزان

ي بين ورودي و خروجي، با اولين مثال حدس  در حدس زدن رابطه -1

زنند و توجه نمي كنند كه اين رابطه ممكن است براي بقيه ورودي و  مي

 .خروجي ها صدق نكند

ل انوشت، اشك (2n)2را مي توان به صورت  4nدر درك اين موضوع كه  -2

دارند و اهميت اين موضوع كه براي اثبات زوج بودن يك عبارت نياز 

 .نشان داد را درك نمي كنند2 است آن را به صورت 
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  تجزيه عبارت هاي جبري

  هدف

 .دانش آموز بتواند خاصيت توزيع پذيري را تشخيص دهد -1

 .آشنا شود) دو پرانتز(اي با ضرب دو چند جمله  -2

دارند، به ضرب دو عبارت تبديل ترك دو چند جمله اي كه عامل مش -3

 .كنيد

 .به كمك تجزيه كسرهاي جبري را ساده كنيد -4

  ابزار مورد نياز

براي نشان دادن قسمت هاي ) يا ماژيك(تهيه رنگهاي مختلف گچ  -1

 مشترك دو چند جمله اي

 .مي توانيد از رايانه و برنامه هاي تهيه شده استفاده كنيد -2

مي توانيد از دانش آموزان بخواهيد عبارت هاي عددي : ماشين حساب -3

را با كمك ماشين حساب به   5×151+5×193و  5×)151+193(مانند 

خوبي به دانش اين كار انگيزه . دست آورند و با هم مقايسه كنند

 .آموزان خواهد داد

  روش تدريس
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پس مي توانيد . يادآوري قوانين سال گذشته است 60ص 1هدف اصلي فعاليت 

به خاطر . م.ب  ابتدا از دانش آموزان بخواهيد مفاهيمي را كه از سال گذشته درباره

  .بپردازند 60ص 1سپس به حل فعاليت . دارند براي شما و كالس توضيح دهند

نيز دانش آموزان با خاصيت توزيع پذيري ضرب نسبت به جمع  2در فعاليت

ناميده » تبديل به ضرب«يا » تجزيه« كه آشنا مي شوند و سپس با عمل برعكس آن

  .مي شود آشنا خواهند شد

به دانش آموزان توصيه كنيد كه به مثال هاي حل شده دقت كنند و الگوي 

  .موجود در آن ها را كشف كنند

باز هم براي ايجاد انگيزه قبل از درس مي توانيد از مثال هاي كسري مانند 

نيد و با تجزيه كردن و ساده كردن كاربرد آن را بيان استفاده ك 

  .كنيد

البته در دوران دبستان با خاصيت توزيع پذيري آشنا شده اند پس همراه 

داشتن كتاب آن دوره هم وسيله خوبي براي ايجاد انگيزه ي مناسب و ارتباط كتاب 

  .ها خواهد بود

دانش آموزان با  الح فاكتورگيري ناميده مي شودطكه در اص 2در تمرين 

اين فعاليت بسيار حائز اهميت . عكس خاصيت توزيع پذيري كامالً آشنا مي شوند

  .است

پيدا كردن جمله مشترك موجود، چه در اعداد و چه در  60ص 3در فعاليت 

شايد ميزان استفاده از عكس . قسمت حرفي جمالت از اهداف مهم به شمار مي رود
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د آن باشد، بنابراين، كسب اين مهارت ضروري خاصيت توزيع پذيري بيشتر از خو

  .به نظر مي رسد

خود پاسخ را به كمك يافته هاي  61ص  4حاال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت 

  .به كار ببرند) اند كشف كرده 3كه خودشان از فعاليت (را دهند و قانون مورد نظر 

وشتن داخل و درست ن) م.م.ب(پيشنهاد مي كنيم كه انتخاب عامل مشترك 

  . از همان ابتدا مورد توجه قرار دهيدرا پرانتزها 

همانطور كه قبالً هم اشاره شد دانش آموزان به تفاوت  62ص 1در فعاليت

x+x  وx x  استفاده مي شود 4پي مي برند و اين موضوع در فعاليت.  

يكي ديگر از نكات مهم كه اكثر دانش آموزان به اشتباه استفاده  3در فعاليت 

كنند با مثال عددي بيان شده و اميد است كه بتواند از بدفهمي دانش آموزان  مي

  .جلوگيري كند

خاصيت جابجايي در عمل ضرب گفته شده  2سؤال 62در كار در كالس صفحه 

عالمت  زينبر توان و عبارت هاي جبري و همين صفحه  3است و در كار در كالس

  .شده استتأكيد 

  حل بعضي از تمرين ها

لزوم اثبات جبري براي درك شهودي دانش آموزان تأكيد  73صفحه 2سؤالدر 

  : شده است كه هدف

 2 1
2 1

⟹ 2 1 2 1 2 2 2 2 1  
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  .درك از عدد فرد و درك از جمع و تبديل به ضرب است

كه خيلي جالب و كاربردي است نيز همه اهداف گفته در درس  6در سؤال 

 (a>b): استفاده مي شود

10 10 10 10 9 9 9  

  توصيه هاي آموزشي

مهمترين توصيه اين است كه در اين درس سعي كنيد همه موارد تبديل  -1

  .شود) م.م.ب(يد بر به ضرب را آموزش دهيد ولي حتماً تأك

به اين نكته پي ببرند كه  62صفحه  2دانش آموزان با حل فعاليت  -2
 

از دانش آموزان بخواهيد در محاسبات خود از هر خاصيتي كه استفاده  -3

زيرا اين كار باعث مي شود كه براي هر محاسبه . كنند، نام ببرند مي

ل هاي بدون دليل خواهد دليل بياورند كه خود باعث جلوگيري از عم

 . شد

جابه جايي، ساده كردن، توزيع پذيري، عكس خاصيت توزيع پذيري  -4

داليلي است كه ... ، شركت پذيري، ترتيب انجام عمليات و )تجزيه(

 .آموزان بايد بيان كنند دانش

  )بدفهمي ها(اشتباهات رايج دانش آموزان 

 x2yمثل (يك متغير معموالً دانش آموزان در عبارت هاي داراي بيش از  -1

 .در تشخيص جمالت متشابه دچار اشتباه مي شوند...) و  xy2و 
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مي  a2-b2يا  a2+b2را به اشتباه  2(a-b)يا  2(a+b)همانطور كه گفته شد  -2

 .نويسند

وزان معموالً همه قسمت هاي مشترك را ممكن است تشخيص دانش آم -3

لطفاً دقت كنيد  ندهند كه البته در تبديل به ضرب اشكال نمره اي ندارد

 .كه صحيح ياد بگيرند

  معــادله

  هدف

 .مسئله را حل كند ،با استفاده از راهبرد تشكيل معادله -1

معادالت يك (را پيدا كند  ax+b=cمهارت در حل معادله به صورت  -2

 ).مجهولي درجه اول را حل كند

 .روش حل معادالت كسري را درك كند -3

 .آن را حل كندبا ضرب يك عدد در دو طرف معادله كسري،  -4

  ابزار مورد نياز

  نمودارهاي حل معادله روي مقوا -1

  روش تدريس

  .هدف كلي اين فعاليت آشنايي با راهبرد حل مسئله از طريق معادله است
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كامالً يادآوري درس معادله سال هفتم است ولي به مدل هاي  64فعاليت  ص

صفحه را بخوانند و  بنابراين بدون توضيح از دانش آموزان بخواهيد اين. مختلف

  .راه حل هر كدام را كامل كنند و توضيح دهند

البته قبل از انجام فعاليت اگر نياز است از دانش آموزان بخواهيد درباره 

  .توضيح بدهند» معادله را حل كنيد«و يا جمله » معادله«

براي يادآوري از ماشين هاي عددسازي هم مي توانيد استفاده كنيد به اين 

  .اين بار خروجي را بدهيد و ورودي را بخواهيد صورت كه

روش حل معادالت يك مجهولي درجه اول مرور  65ص 2در ادامه با حل فعاليت

  .را آموزش دهيد 3و سپس چگونگي حل معادالت فعاليت

برگزاري مسابقه كالسي . هدف كار در كالس هم تمرين روش حل معادله است

  .ف باشدمي تواند راهي براي رسيدن به اين هد

براي . حل معادالت كسري يك مجهولي و درجه اول است 66هدف فعاليت ص

رسيدن به اين هدف دو روش يكتا و يگانه بيان شده است تا دانش آموزان ببينند 

  .كه هر دو روش پاسخ يكسان دارند

يكي از اشتباهات رايج دانش آموزان نوشته شده، كه اميد است  2در فعاليت

  .دمشكل آن ها حل شو

دانش آموزان مهارت در حل اين نوع معادالت پيدا  6با حل كار در كالس ص

  .خواهند كرد
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  حل بعضي از تمرين ها

در تمرين هاي اين بخش همه سؤال ها خوب و جالب اند ولي سؤاالت زير 

مفهوم محيط بيان شده و كاربرد معادله در  2در سؤال. اهميت بيشتري دارند

  :هندسه بيان شده است

2(x+5)=24 x+5=12  x=7   طول مستطيل 

نيز دانش آموزان با تشكيل معادله و حل آن، كاربرد در دروس  9در سؤال 

  .ديگر را ياد مي گيرند

12
4

⟹ 12 4 ⟹ 3 

  توصيه هاي آموزشي

نوشتن مراحل حل معادله زيرِ هم، روش مناسبي براي جلوگيري از  -1

 .اشتباهات رايج است

در راهبرد حل (بخواهيد مرحله بازگشت به عقب  از دانش آموزان -2

را فراموش نكنند و خودشان درباره درستي جواب اطمينان ) مسئله

 .حاصل كنند

يكي از روش هاي حل مسئله حدس و آزمايش است اگر دانش آموزان  -3

در صورت اطمينان از يادگيري (به استفاده از اين راهبرد عالقه داشتند 

اين روش با تنظيم جدول، حدس و آزمايش قابل  استفاده از) حل معادله

 .دقبول خواهد بو

۱۱۹



٣٠ 
 

در بيان خود » ضريب مجهول«يا » طرف معلوم«اگر از كلماتي نظير  -4

 .استفاده مي كنيد حتماً در كالس در مورد آنها توضيحات الزم را بدهيد
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  )بدفهمي ها(اشتباهات رايج دانش آموزان 

معادله در يك عدد، فراموش دانش آموزان معموالً در هنگام ضرب  -1

لطفاً در كالس . كنند كه آن عدد را در عددهاي ثابت ضرب كنند مي

 . روي اين مورد تأكيد بفرمائيد

 .تأكيد شده است 66ص 2يكي از اشتباهات در فعاليت  -2

معموالً دانش آموزان در جابه جايي از يك طرف تساوي به طرف ديگر،  -3

 .عالمت را فراموش مي كنند
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