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و مختصات–پنجم فصل  بردار
 هشتمریاضی–راهنمای معلم

 نگاه كلي به فصل

و مختصات را بررسي كرديد همچنين بردارهاي مساوي،. در پايه هفتم بردار

و بردار انتقال تدريس شد به. قرينه يك بردار در سال هشتم ضمن معرفي بردارها

پ حاجمع دو يا چند بردار با هم آنرداخته كه به بردار بردار برآينداهصل جمع

در ادامه. سپس يك بردار را روي دو راستاي مشخص تجزيه مي كنيم. گوييم مي

و آخرين مبحث اين فصل بردارهاي واحد  ضرب عدد در بردار را مطرح مي كنيم

.ها مي توان مختصات بردار را نمايش داد مختصات هستند كه با استفاده از آن

با. ابتدا از ديدگاه هندسي استفاده مي كنيمدر ارائه مطالب اين فصل سپس

. هاي جبري مربوط به بردارها را معرفي مي كنيم، فرموليتوجه به ديدگاه هندس

آموز نقش بندد در اين هاي هندسي به صورت درست در ذهن دانش اگر ديدگاه

به رابطه،ها مي توانند از روي تصاوير هندسي صورت آن هاي جبري مربوط

و اگر زماني رابطهبردار هاي جبري را فراموش كنند، چون ها را بنويسند

آن ديدگاه را ها مي توانند رابطه هاي هندسي شهودي هستند، با تصور هاي جبري

.خودشان بازنويسي كنند
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 نقشه مفهومي

 شرح تصوير عنواني

مم و در هر لحظه بردار اس وقتي موشكي روي مسيري در حال حركت است

را روي راستايRچنان چه بردار.موجود استRبر مسير حركت موشك مانند 

و راستاي عمود بر محور موشك تجزيه كنيم، بردارهايي مانند  Dمحور موشك

(Drag) »و» پسا(Lift) L »مي» برآ وLبردار. آيند به وجود باعث باال رفتن موشك

و مخالف جهت با حركت نيروهاي مقاومت هوا در راستاي محورDبردار  موشك

. موشك است
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و فيزيك در شروع فصل بهتر است از كاربرد بردار در مهندسي مكانيك

و بعد از تدريس برآيند دو يا چند بردار، صفحه نخست را دوباره  صحبت كنيد

شود را  و بردار برايندي كه باعث حركت موشك مي مورد بازبيني قرار دهيد

.محاسبه كنيد

 شروع نيروي پيشران

 دانستني هايي براي معلم

 معرفي بردار

dبراي مشخص كردن هر بردار در صفحه مختصات، ابتدا خطي دلخواه مانند

:كنيم در صفحه رسم مي

L
D

R

D

W

L

d
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:سپس روي اين خط پاره خطي به طول مشخص در نظر مي گيريم

در نظر�����به نام بردارBو انتها درAدر را با ابتدا��������اكنون پاره خط جهتدار

.گيريم مي

گفته مي شود، بنابراين راستاي بردارaراستاي بردارdدر اين حالت به خط

.خطي است كه بردار بر آن خط واقع است

آندارهر گاه دو بر خط، هم راستا باشند، آن گاه ها روي يك خط يا روي دو

.موازي قرار دارند

aوbو متحدالجهت  هم راستا

d

B

A

l

d

�

d

�

�

d

�

�
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aوbو  لجهتا مختلفهم راستا

 معرفي منابع براي معلمان

پ: خالقيت رياضي• ؛ ترجمه پرويز شهرياري؛ انتشارات فاطميايلوتأليف جرج

سيدمحمدرضا هاشمي: تأليف) از سري كتاب هاي كوچك رياضي(بردار•

.موسوي؛ انتشارات مدرسه

 جمع بردارها

فهد

.مفهوم برآيند دو بردار را به صورت هندسي درك كنند-1

.يافتن رابطه مختصاتي را براي مجموع دو بردار-2

و هم به صورت جبري-3 مفهوم بردارهاي برابر را هم به صورت هندسي

.مختصاتي فرا بگيرد

.برآيند سه يا چند بردار را محاسبه كند-4

.درك مفهوم بردار صفر-5

ر-6 .استاي مشخصتجزيه يك بردار روي دو

d

�

�
d

�

�
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 روش تدريس

70صفحه فعاليت جمع بردارها

در اين فعاليت ابتدا با ديدگاه هندسي به بررسي حاصل جمع يا برايند دو بردار

كه c,b,aپردازيم، سپس با مقايسه مختصات بردارهاي مي به اين نتيجه مي رسيم

وbوaبه صورت حاصل جمع مؤلفه هاي اول دو بردارcمؤلفه اول بردار  است

.استbوaبه صورت حاصل جمع مؤلفه هاي دوم دو بردارcمؤلفه دوم بردار 

كه4در انتهاي سئوال :اين فعاليت پرسيده شده

ا ،cوصل مي شود، بردارbبه انتهايaز ابتداي در چه صورت برداري كه

.است؟ توضيح دهيدbوaحاصل جمع بردارهاي

قرار گيرد،aدر انتهايbبه صورتي باشند كه ابتدايbوaاگر دو بردار:پاسخ

شودbبه انتهايaدر اين صورت برداري كه از ابتداي  ،cيعني بردار،وصل مي

.استbوaحاصل جمع بردارهاي

ص 71كار در كالس

باشد كه دوbوaتوان حاصل جمع دو بردار وقتي ميcبا تعبير هندسي بردار

.شدشرط زير برقرار با

.)باشدbدر انتهايaيا ابتداي(باشدaدر انتهايbابتداي: شرط اول

در انتهاي بردارcو انتهاي بردارaدر ابتداي بردارcابتداي بردار: شرط دوم

bباشد؛c=a+b )يا ابتدايcدر ابتدايbياو انتهcدر انتهايaباشد؛c=b+a(
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ص 71فعاليت

ر2در سئوال اه حل هاي اميررضا متوجه مي شويم كه جمع بردارها با مطالعه

.خاصيت جابجايي دارند

فا4در سئوال راطماين فعاليت، مريم به طور هم زمان راه حل هاي و زهرا ه

و راه حل مريم همان حاصل جمع دو بردار به روش به كار برده است

.االضالع است متوازي

ص 72كار در كالس

وري بردار قرينه كه در رياضي هفتم موجود است، در اين فعاليت ضمن يادآ

.اش نشان داده است بردار صفر را به صورت حاصل جمع هر بردار با بردار قرينه

كه2در انتهاي سئوال �، مالحظه مي كنيد + � + 	 مي ∘= يعني بردار صفر

.تواند حاصل جمع سه بردار باشد

�:در شكل زير مالحظه مي كنيد كه + � + 	 + � =∘ 

زيرا بردار� + �� + .استdقرينه بردار 	

a �

	�

a �

	

� + �

�
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ص 73فعاليت

اند، بايد هاي آبي كه در اين فعاليت داده شده روي خطaبراي تجزيه بردار-1

در اين صورت. ها يا راستاهاي آبي رنگ رسم كنيم دو خط موازي با خطaاز انتهاي 

.استaبا آيد كه حاصل جمع آن ها برابر دو بردار به دست مي

� = � + 	 � = � + 	 
.سئوالي باز پاسخ است كه بي شمار پاسخ درست دارد-2

و اين در اين جا بايد تأكيد كنيم كه همه جواب هاي ممكن درست هستند

مي برخالف ذهنيت عمومي دانش كنند؛ مسائل رياضي فقط آموزان است كه تصور

.يك جواب درست دارند

�ديدگاه جبري در اين فعاليت از � + � � = �3
به اين نتيجه هندسي؛�4

�3رسيم كه هربردار مانند مي
.را مي توان به تعداد بي شمار حالت تجزيه كرد�4

 حل بعضي از تمرين ها

73صفحه1تمرين

و هر دو بردار با راستاي افقيbوaدر قسمت الف، بردارهاي هم طول هستند

.زواياي يكسان دارند

a

c

b

a

b
c

a

b

α
α
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و بحث كنيد . در اين قسمت اگر صالح ديديد، جريان آب را هم در نظر بگيرد

.سپس جواب هاي ممكن را با مشاركت دانش آموزان به دست آوريد

 توصيه هاي آموزشي

اي از سال گذشته، مفاهيم راستا قبل از ورود به درس بعدي بهتر است با دوره-1

.و جهت را براي بردار يادآوري كنيد

دو-2 مي) برابر(بردار مساوي مفهوم .نماييد را از سال گذشته يادآوري

و�����و�����فرض كنيد-3 وsوrدو بردار دو عدد حقيقي باشند، براي محاسبه

���� ��تعبير هندسي بردار  + در درس بعدي بايد دانش آموزان مفهوم���� ��

.برايند دو بردار را به خوبي فرا گرفته باشند

 ارزشيابينمونه سئواالت

�����اگر دو بردار-1 = �4� + 8
� + 3 �����و� = �2� − 4

−3 ر� و هم ، هم اندازه، هم جهت

.را پيدا كنيد�����استا باشند در اين صورت مختصات بردار

�����اگر-2 = �2� − 3
5 �����و� = �4� + 9

هم اندازه، هم راستا ولي مخالف جهت� −

.را پيدا كنيد�����و�����دارهاي هم باشند، در اين صورت مختصات بر

.كدام بردار حاصل جمع دو بردار ديگر است-3

.را بيابيد�����با توجه به شكل هاي زير، مختصات بردار-4

a���

c��� b����
d����

�5
3�

� 2
−1�

x���

x���

�1
2�

�1
3�

� 4
−5�

� ∘
−1�
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:را به چند صورت مي توان نوشتxبا توجه به شكل زير بردار-5

و داشته باشيمoاگر-6 ������%$مبدأ مختصات = � 4
��������'&و�2− = �−5

و�3−

%'������� = � 7
.را بيابيد�������&$در اين صورت مختصات بردار�12

 ضرب عدد در بردار

 هدف

)تعبير هندسي(درك ضرب عددي مثبت در يك بردار-1

ضر-2 )تعبير هندسي(ب عددي منفي در يك بردار درك

ي مختصاتي ضرب عدد در بردار را بنويسند-3 .رابطه

و غير-4 و هم جهت .هم جهت را بشناسددو بردار هم راستا

.حاصل جمع يا برايند مضارب بردارها را محاسبه كند-5

 روش تدريس

ص 74فعاليت

بدست2و1در اين فعاليت با توجه به ديدگاه هاي هندسي كه از سئوال هاي

مي آيد، عبارت مي . نويسيم هاي جبري متناظري براي ضرب عدد در بردار

x���

	����

������ ������

������
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بردار انتقال خودرو در شكل نشان داده شده است، اگر اين خودرو سه برابر-1

مسافت كنوني در جهت مخالف حركت كرده باشد بردار انتقال آن به صورت 

.زير است

� = −�� + −�� + −�� ⇒ � = −3� 

2-

� = � + � ⇒ � = 2� 

≠∘يك بردار باشد در اين صورت براي هرaاگر-3 + ∈  را ضرب ka، بردار -

و داريمaدر بردارkعدد :مي گوييم

+هرگاه) الف و هم جهت با بردار kaدر اين صورت بردار ∘< a، هم راستا

.است

+هرگاه)ب و مختلف الجهت با بردار kaدر اين صورت بردار ∘> a، هم راستا

.است

بزرگترaاز طول بردار kaدر اين صورت طول بردار k<-1يا k>1اگر)ج

.است

>∘اگر)د + < 1−يا 1 < + از طول بردار kaدر اين صورت طول بردار  ∘>

aكوچكتر است.

؛ يك رابطهbوaدر اين قسمت، ابتدا با ديدگاه هندسي نسبت به بردارهاي-4

جبري براي مقايسه اين دو بردار به كار مي بريم، سپس به كمك آن رابطه

.را تكميل مي كنيمbوaمختصاتي بين بردارهاي 

−� −� −��

� �
�
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)-1(در پايان اين فعاليت، قرينه يك بردار را به صورت حاصل ضرب عدد: توجه

.در بردار معرفي كرده است

مي گوييمaرا قرينه بردار-a×1يك بردار باشد در اين صورتaيعني هر گاه

:و داريم

����� = ��
0� ⇒ −1 × ��

0� = �−�
−0�

را به دست آوريم، كافيaنه بردار يعني از ديدگاه مختصاتي، براي اين كه قري

.را قرينه كنيمxاست، مختصات بردار 

ص 75فعاليت

در) برايند بردار(در اين فعاليت دو مفهوم جمع دو بردار: توجه و ضرب عدد

.بردار باهم تركيب مي شوند

 حل بعضي از تمرين ها

77ص3تمرين

نيروي وزن را تجزيه معموالً در درس فيزيك از دانش آموزان مي خواهند كه

كنند، در اين تمرين، نيروي وزن جعبه روي دو راستا كه يكي موازي با سطح 

و ديگري عمود بر سطح شيب شيب شود دار .دار است، تجزيه مي

.آوريم خط هايي عمود بر دو راستا فرود ميwاين منظور از انتهاي بردار براي

W
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 توصيه هاي آموزشي

و مهم ترين توصيه در اي ن درس اين است كه مفهوم جمع دو يا چند بردار

و دانش آموزان بايد مفهوم ضرب يك عدد در بردار با هم تركيب مي شوند

و هم به صورت جبري  بتوانند تركيب اين دو مفهوم را هم به صورت هندسي

.ت تعبير كنندامختص

 نمونه سئواالت ارزشيابي

.بنويسيد�����و�����را برحسب بردارهايcبردار-1

سپس بردار. را به صورت زير در نظر بگيريد�����و�����بردارهاي-2

	��� = −2� + 2
3 .را رسم كنيد�

.را بيابيدyوxبا توجه به رابطه هاي زير، مقادير-3

�الف − 2 � 4
−7� + 3 �4

�� = �−0
8 �

�ب � �3
2� + 0 �2

3� = �1
2�

تو�����مختصات بردار-4 .جه به معادله برداري زير بدست آوريدرا با

1
3 � 6

−9� + 2� ���� = 3 � 2
−3�

c

����������

�����

�����

�����

b

a
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وزنه زير توسط دو طناب در حال تعادل است، نيروهاي مشخص شده روي-5

.شكل را در راستاهاي داده شده، تجزيه كنيد

 بردارهاي واحد مختصات

 هدف

.درك هندسي بردارهاي واحد دستگاه مختصات-1

.رهاي واحد مختصاتدرك مختصاتي بردا-2

.هر بردار را بتواند به صورت تركيبي از بردارهاي واحد بنويسد-3

.حل معادله هاي برداري-4

 روش تدريس

78فعاليتص

شود1پاسخ به سئوال-1 .، نياز به وجود بردار واحد احساس مي

به-2 در اين قسمت بردار واحد محور مختصات نشان داده شده است، سپس

را به صورت زير روي محور-1و2توان عددهاي كمك اين بردار واحد مي 

.مشخص كرد
٢١٠

٠١-

۱۳۵



١۵ 

به دست���6و��5در اين جا با استفاده از ديدگاه هندسي كه براي بردارهاي-3

ها را با توجه به مختصات انتهاي اين بردارها آورديم، مختصات هر كدام از آن

.نويسيم مي

دو در ادامه اين فعاليت مي خواهيم نشان دهيم كه هر بردار را مي توان به

.صورت نمايش داد

و نمايش دوم بردار، با استفاده از بردارهاي واحدابنمايش اول بردار مختصات

.مختصات هستند

ص 79كار در كالس

در اين قسمت مي خواهيم نشان دهيم كه هر بردار را مي توان روي محورهاي

و با استفاده از آن مختصات برد .ار را نوشتمختصات تجزيه كرد

� = 27 − 28 = 2 �1
∘� − 2 �∘

1� = �2
∘� + � ∘

−2� = � 2
−2�

5�� 5��

6���

6���
�����
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ص 79فعاليت

به» معادله برداري«، اصطالح2در سوال مطرح شده است، معادله برداري

و هدف از حل اين معادله شود كه مجهول در آن يك بردار باشد اي گفته مي

م .عادله صدق كندمعادله، پيدا كردن برداري باشد كه در

و حميد، دو راه متفاوت بردار مجهول را به دست آورده اند .سعيد

 حل بعضي از تمرين ها

81ص6نتمري

بعد از شش حركتي كه روي شكل مشخص شده است بردارهايي كه با محور

xهم وبردارهايي كه با محور ها موازي هستند باyجمع ها موازي هستند، باهم

.كنيد

يمواز محور�ها :حاصل جمع بردارها 5�� + 2 5 ���� + 3 5 ���� = 1 + 2 + 3� 5���� = 6 5 ����

0ها :حاصل جمع بردارهاي موازي محور 6��� + 2 6 ���� + 3 6 ���� = 1 + 2 + 3� 6���� = 6 6 ����
; ⇒

� = �1 + 2 + 3
1 + 2 + 3� = �6

6�

5��
6���

2<�����

3<�����

2=������

3=������

�0

�
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بار5برسد، در اين صورتBاگر اين روبات به نقطه حركت10با مشاهده

وxمحور درراستاي و ها مانند الگوyبار در راستاي محور5ها جابجا شده است

: به صورت زير استBمختصات نقطه

� = �1 + 2 + 3 + 4 + 5
1 + 2 + 3 + 4 + 5� = �15

15�

1: توجه + 2 + 3 + 000 +  = ??@2�
3

و بنابر صالح ديد خودتان مي توانيد مختصات نقطه اي را كه در صورت لزوم

به 2nروبات پس از  .آن رسيده به صورت زير بنويسيد حركت

�1 + 2 + 3 + ⋯ +  
1 + 2 + 3 + ⋯ +  � = B

  + 1�
2

  + 1�
2

C

2چنان چه روبات + حركت كرده باشد، مختصات نقطه پس از اين �1

2 + :حركت به صورت زير است�1

B
  + 1�

2
  + 1�

2

C + � + 1
∘ � = B

 + 1� + 2�
2

  + 1�
2

C

81صفحه7ين تمر

D���� = � ���� + � ���� + 	 ��� + � ���� + E ���
از اندازه هاي همهf، مالحظه مي كنيد كه اندازه بردارالاببا توجه به شكل

.بردارها كوچكتر است

�����
�����

	���

�����
E���

D����
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81 صفحه8 تمرين

طول. واحد حركت كرده است28اين خودرو در كل به اندازه در اين حالت

ك و .ل مسافت پيموده شده را محاسبه مي كنيمبردارها را با هم جمع مي كنيم

واحد به پايين جابه جا شده است يعني بردار2اين خودرو در راستاي عمودي

رانيدر اين حالت برا. است��������26−جابجايي يا انتقال خودرو  د يا حاصل جمع بردارها

.مشخص مي كنيم

 نمونه سئواالت ارزشيابي

ي نيست؟كدام بردار با بقيه بردارها مواز-1

�����) الف = 35 �� − 2
3 �����)ب���6 = 6 ��� + 65 ��

���	)ج = − F
3 5�� + G

H ����)د���6 = −97 �� + 3
2 8��

�����اگر بردارهاي-2 = + − 2�5 �� − �����و��� 36 = 35 �� − 5 + هم راستا ولي��� �6 

.بيدرا بياnوkغيرهم جهت باشند در اين صورت مقادير 

�����هرگاه-3 = 5 �� − �����و��� 26 = 36 ��� − ���	و�� 25 = 5 �� + و نيز داشته باشيم��� 6

	��� = �� ���� + .را پيدا كنيد m+nدر اين صورت حاصل���� � 

���� �3−در معادله-4 + 2 I
−1

2
3

J + 35 �� = .را پيدا كنيد�����، مختصات بردار��� 56−
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مثلث- ششمفصل 
هشتمي–

نگاه کلی به فصل
سپس . ع می شودروي فیثاغورس و کاربرد آن شمطالب این فصل با آموزش رابطه

اند موضوع با استفاده از تبدیل هاي هندسی که دانش آموزان در سال گذشته یاد گرفته
براساس آن سه حالت هم . شتی دو مثلث مطرح می شودهتی در شکل از جمله هم نهشن
. شت نخواهند شد بررسی می شودهنشتی دو مثلث و تعدادي حالت که دو مثلث همهن

الزاویه مطرح و چند تی دو مثلث قائمنهشرین درس این قسمت حالت هاي همدر آخ
.نمونه مسئله حل می شود

نقشه مفهومی
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تصویر عنوانی
گشا به سوي دقت در اشیاء ، پدیده ها و اتفاقات پیش روي انسان همواره راه

ترین در حل مسائل ریاضی نیز یکی از اساسی. فهم و درك بیشتر انسان می باشد

پیشبرد فرآیند حل مسئله کمک می کند دقت و تیزبینی جوانب به ها که مهارت

آیه مذکور به همین موضوع اشاره دارد و براي نمونه . مختلف موضوع می باشد

ساخته دست انسان براي مشاهده و مقایسه فرکتال یک تصویر از طبیعت و یک 

.آورده شده است

دانستنی هایی براي معلم

مسیرهایی براي توسعه
هاي خاص کتاب درسی با خاصیت هاي چهارضلعی3وزان در فصل دانش آم

اثبات برابري دو مثلث و به تبع آن در این فصل نیز ابزاري براي . اندآشنا شده

یکی از مسیرهاي توسعه . ها در اختیارشان قرار گرفته استاجزاي متناظر آن

یت هاي مفاهیم این فصل می تواند به کارگیري این ابزار براي اثبات خاص

.اندهاي زیر با این هدف در اینجا آمدهمسأله. ها باشدچهارضلعی

 به کمک تعریف هر چهارضلعی، ارتباط میان زاویه ها و حالت هاي تساوي

:ها ثابت کنیدمثلث

.قطرهاي متوازي االضالع یکدیگر را نصف می کنند) الف

.ثابت کنید قطرهاي مستطیل با هم برابرند) ب
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.بع بر هم عمودندقطرهاي مر) ج

استفاده از ابزار هاي فن آورانه
ها و دو حالت هم نهشتی در کتاب درسی، سه حالت هم نهشتی مثلث-1

هاي متقاعد کردن دانش آموزان یکی از روش. هاي قائم الزاویه آمده استمثلث

هاي یکسان در آن حالت هایی با دادهها، رسم مثلثبراي قبول هر یک از این حالت

محیط . هاستها روي هم و مشاهده هم نهشتی آنوي کاغذ، منطبق کردن مثلثر

با قابلیت هایی که دارد این امکان را براي دانش آموزان GeoGebraافزار نرم

ها را فراهم می کند که مثلث هاي مورد نظر را رسم نمایند و هم نهشتی آن

ضمن آن که پویایی شکل ها امکان تکرار آزمایش با داده هاي دیگر را . بررسی کنند

.به سادگی و به سرعت ایجاد می نماید

.ضلع مساوي با دو ترتیب مختلف رسم شده انددر شکل زیر دو مثلث با سه

به کمک لغزنده ها می توان اندازه ضلع هاي هر دو مثلث را هم زمان نظیر به 

، می توان هم نهشتی این دو شئنظیر تغییر داد و با کمک ابزار بررسی ارتباط دو

.مثلث را بررسی کرد

1=c6/1=b8/1=a
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آزمایش حالت هایی در رسم مثلث که لزوماً به یک مثلث یکتا منجر -2

شوند نیز یکی دیگر از تجربه هایی است که به سادگی در محیط نرم افزار نمی

GeoGebraممکن می شود.

شده اند و هم در شکل زیر مثلث ها با داشتن دو ضلع و زاویه غیربین رسم 

!نهشت نیستند
8/1=c7/05/2= زاویه =a

:معرفی منابع براي معلمان
مارتین.ال.تألیف گروهی از نویسندگان به سرپرستی جی: ریاضیات براي معلمان :

16انتشارات مدرسه؛ فصل: ترجمه شهرناز بخشعلی زاده

 نلسن؛ ترجمه سپیده چمن آرا؛ انتشارات .ب. تألیف راجراثبات بدون کالم؛

1فاطمی؛ فصل

ه سئوال هاي ارزشیابینومن
.را به دست آوریدAEاندازه پاره خط - 1

40/11° 40/11°

A

CB

D4 6

6
E

3
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.دلیل هم نهشتی دو مثلث را بیان کنید- 2

با کدام تبدیل هندسی به مثلث ∆مثلث 

ODCمنطبق می شود؟

مرکز دایره است دلیل هم نهشتی Oنقطه ي - 3

.دو مثلث را بیان کنید

.با توجه به هم نهشت بودن مثلث ها اندازه زاویه ها و ضلع را پیدا کنید- 4

D

A

B

C
O

A

B C
O

C
A

B

C '
A '

B '

6+2

7

2
x

5y-1

z + 1

x
+
1

2 x-10

+ 70°
y
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. را پیدا کنیدDFCبا توجه به اندازه هاي مشخص شده و طول ضلع هاي مثلث - 5

.دالیل کارهاي خود را توضیح دهید

رابطه فیثاغورس

هدف
.کندبا انجام فعالیت هاي داده شده رابطه ي فیثاغورس را کشف و درك - 1

در تشخیص و بیان رابطه ي فیثاغورس در حالت هاي مختلف مثلث قائم الزاویه - 2

.تسلط یابد

در حل مسائل بتواند از رابطه فیثاغورس استفاده کند و با تعدادي از - 3

. کاربردهاي آن آشنا شود

در هر مثلث قائم الزاویه با داشتن اندازه دو ضلع بتواند اندازه ضلع سوم را - 4

.بدست آورد

با داشتن اندازه هاي سه ضلع مثلث بتواند قائم الزاویه بودن یا نبودن آنرا - 5

.تشخیص دهد

ابزار مورد نیاز
شکل هاي مربوط به فعالیت ها- 1

خط کش، گونیا و نقاله- 2

B

CD

F

A
E

10

10
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روش تدریس
در قسمت اول فعالیت اول با توجه به صفحه شطرنجی وخطوطی که براي کمک 

ده شده است و با توجه به جداول ارائه به شمارش مربع ها، درون شکل ها کشی

صریح رابطه فیثاغورس بتواند شده انتظار می رود دانش آموز قبل از معرفی 

.حداقل وجود نوعی رابطه بین اندازه هاي اضالع مثلث قائم الزاویه را احتمال دهد

در قسمت دوم فعالیت اول نیز با ساختن شکل هایی نظیر آنچه داده شده است 

ها بگونه اي که با تکه هاي موجود در دو مربع ایجاد شده روي دو ی قطعهو جابجای

ضلع زاویه قائمه، مربع ایجاد شده روي وتر کامالً پوشانده شود تعمیق و درك بهتر 

در قسمت آخر هم . رابطه ي فیثاغورس در ذهن دانش آموزان مدنظر می باشد

بوطه آمده است تا کاربرد آن رابطه فیثاغورس در کنار شکل مثلث قائم الزاویه مر

.در حل مسائل توسط دانش آموزان را تسهیل نماید

درباره ي روش اثبات ابوالعباس نیریزي، دانشمند ایرانی، براي اثبات قضیه 

رد برابري زفیثاغورس، گرچه در این روش هم با جابجایی دو مثلث سبز و 

بیشتر مد نظر می هاي مورد نظر کامالً قابل مشاهده است ولی آنچهمساحت

چنین نمونه هایی می تواند در دانش . باشد، معرفی این دانشمند ایرانی است

غرور ملی و مذهبی را برانگیزد و از ریشه دواندن ناخودآگاه این آموزان حس 

تفکر که، همواره تنها استفاده کننده از علوم دیگر کشورهاي جهان بوده ایم در 

توانید از دانش آموزان بخواهید تحقیق هر چند می. نمایدذهن آنها جلوگیري

.مختصر در مورد زندگی و آثار این دانشمند ایرانی انجام داده و آنرا ارائه دهند

کاربرد قضیه فیثاغورس در حل مسائل مورد توجه قرار ي این فصلدر ادامه

ه باشد و نیز مجهول وتر و یا یکی از اضالع زاویه قائمضلعي مسائلی که با ارائه. دارد
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ي فیثاغورس را بکار ببرد تا ي مسائلی که دانش آموز باید چندین بار رابطهبا ارائه

بر استفاده از این ي ضلع مجهول را بیابد سعی شده تسلط دانش آموز را اندازه

رابطه زیاد نمود و این رابطه به عنوان یکی از ابزارهاي کارا در حل برخی مسائل در 

.تثبیت شودآموز ذهن دانش

توصیه هاي آموزشی
در فعالیت ها سعی شده است با قطعه قطعه مشخص کردن مربع ها و یا با - 1

مختلف درك چگونگی برابري مساحت هاي مورد نظر استفاده از رنگ هاي 

با این حال در صورت لزوم با توضیح بیشتر . آموزان آسان تر شودبراي دانش

.نماییدمی توانید به ایجاد درك بهتر کمک 

دانش آموز در محاسبات مسائلی که در آنها از رابطه ي فیثاغورس استفاده - 2

دقت کنید که در این . شود ممکن است با جذر اعداد مختلفی مواجه شودمی

اند حاالت بدست آوردن مقدار عدد بصورت تقریبی که در سال هفتم آموخته

وانند از ماشین حساب کافی است و در صورتی که مقدار دقیق را بخواهند می ت

.استفاده نمایند

بدفهمی هاي رایج دانش آموزان
برخی دانش آموزان پس از نوشتن رابطه فیثاغورس در جایگذاري اندازه هاي 

اضالع دچار اشتباه می شوند و این مسئله حاکی است که متفاوت بودن نقش وتر در 

.این رابطه بر ایشان مشخص نشده است
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شکل هاي همنهشت

هدف
وم همنهشتی و قابل انطباق بودن دو چند ضلعیهفدرك م- 1

تشخیص اجزاء متناظر در دو چند ضلعی همنهشت- 2

بداند تبدیل یافته هاي هر چند ضلعی تحت انتقال، تقارن یا دوران، همواره با آن - 3

.چندضلعی همنهشت است

در سال مرور و تسلط بیشتر در استفاده از تبدیل هاي انتقال، تقارن و دوران که - 4

.هفتم با آنها آشنا شده است

ابزار مورد نیاز
خط کش

نقاله

گونیا

انواع چند ضلعی ها که با کاغذ درست شده باشد

روش تدریس
در این قسمت اثبات همنهشتی دو چند ضلعی خواسته نشده است و آنچه 

ها، شکل» قابل انطباق بودنِ«و یا » همنهشتی«مدنظر می باشد درك مفهوم 

و باالبردن توان ذهنی دانش آموزان تشخیص اجزاء متناظر در دو شکل همنهشت 

دن دو شکل هاي هندسی جهت تشخیص چگونگی قابل انطباق بودر بکارگیري تبدیل

فراهم کردن ابزارهایی مناسب از قبل، مثالً چندضلعی هاي همنهشت . می باشد
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استفاده کردن مقوایی که از قبل آماده کرده اید و نمایش اینکه با مرحله به مرحله 

چندضلعی برهم منطبق می شوند، می تواند کم کم توان از تبدیالت چگونه دو

و در تشخیص اجزاء متناظر از دو چند ضلعی آموزان را در این زمینهذهنی دانش

دانش آموز با ) هاچندضلعی(گرچه در کتاب هفتم و نیز در فصل سه . افزایش دهد

هاي انتقال، تقارن و دوران آشنا شده است، با این حال در برخی مسائل تبدیل

استفاده از راه کارهایی که گفته شد و نیز استفاده از کاغذ پوستی و صفحه ي 

.رنجی می تواند به یادگیري بیشتر دانش آموزان کمک کندشط

حل بعضی از تمرین ها
با توجه به اندازه هاي ) ك(و ) ي(و ) ح(و ) ر(و ) هـ(و ) د(و ) ب(مثلث هاي - 1

و با توجه به ) که با توجه به صفحه شطرنجی مشخص شده اند(اضالع آنها 

و نیز با توجه به ) اندشدهکه با رنگ هاي یکسان مشخص(هاي آنها برابري زاویه

.قابل انطباق بودنشان توسط تبدیل ها مشخص می شود،ي شطرنجیصفحه

)ك() ي() ح() ر() الف(

بر هم منطبق Hو Eدر شکل سمت چپ با توجه به دوران گفته شده زوایاي - 2

در دو شکل بر هم Gبر هم منطبق خواهند شد و دو زاویه Fو Iهند شد، خوا

=:منطبق خواهند شد لذا داریم = 40°+ 25 = − 20 → = 45 → = 70°= = 180° − 40° − 70° = 70°

تقارنانتقالتقارندوران
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توصیه هاي آموزشی
همانگونه که دیده می شود در این بخش مواردي از شکل هاي همنهشتی که 

مثلث نباشند نیز استفاده شده است تا مفهوم تناظر اجزاء دو شکل همنهشت در 

شما می توانید به فراخور کالس خود . حالت کلی در ذهن دانش آموز قرار گیرد

ري هاي اجزاء متناظر اشکال مختلف دیگري که همنهشت باشند را مثال زده و براب

همنهشت سعی کنید از مثال هایی مانند دو مثلث متساوي الساقین. کنیدرا بررسی 

و یا دو مثلث متساوي االضالع همنهشت، و یا دو چندضلعی منتظم همنهشت که در 

هاي اجزاء متناظر بطور یکتا مشخص نمی شود نیز براي آشنایی آنها برابري

.استفاده کنیدآموزان با این موارددانش

مثلث هاي همنهشت

هدف
درك اینکه برابري سه زاویه از یک مثلث، نظیر به نظیر، با سه زاویه از مثلث - 1

.دیگر، همنهشتی آن دو مثلث را لزوماً نتیجه نمی دهد

درك اینکه برابري سه ضلع از یک مثلث، نظیر به نظیر، با سه ضلع از مثلث - 2

.اره نتیجه می دهددیگر، همنهشتی آن دو مثلث را همو

درك اینکه برابري اضالع نظیر به نظیر دو چند ضلعی که مثلث نیستند، لزوماً - 3

. همنهشتی آنها را نتیجه نمی دهد

درك کند که برابري دو ضلع و زاویه بین از مثلثی با دو ضلع و زاویه بین از - 4

.آن دو مثلث را ایجاب می کندمثلث دیگر، همنهشتی 
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دو زاویه و ضلع بین از مثلثی با دو زاویه و ضلع بین از درك کند که برابري- 5

.مثلث دیگر، همنهشتی آن دو مثلث را ایجاب می کند

برابري دو زاویه از آن مثلث را ،درك اینکه برابري دو ضلع از یک مثلث با هم-6

.ایجاب می کند و برعکس

.مثلث ها را در حل مسائل همنهشتی مثلث ها بکار بردیتحالت هاي همنهش- 7

ابزار مورد نیاز
:انواع مثلث که با کاغذ درست شده است

خط کش

گونیا

نقاله

روش تدریس
در این بخش درك حاالتی که همنهشتی دو مثلث را می توان نتیجه گرفت و 

.باشدحاالتی که همنهشتی دو مثلث را نمی توان نتیجه گرفت مورد نظر می 

براي حالت سه زاویه که در ابتدا مطرح شده است با استفاده از شکل هاي 

کتاب و با درست کردن مثلث هاي کاغذي که زوایاي نظیر به نظیر برابر دارند اما 

و با قرار دادن تک تک ) و یا دو گونیا که هم اندازه نباشند(همنهشت نیستند 

سه مرحله، این مطلب که تساوي نظیر هاي برابر از دو مثلث بر روي هم درزاویه

.به نظیر سه زاویه در دو مثلث همنهشتی آنها را ایجاب نمی کند

۱۵۱



١٣

همواره می توان با رسم پاره خطی موازي یکی از اضالعِ مثلث داده شده : مثال

در درون آن، مثلثی بدست آورد که سه زاویه ي نظیر به نظیر برابر با مثلث داده 

.شد اما همنهشت نباشندشده داشته با

در حالت برابري سه ضلع بهتر است دانش آموز از وسایلی مانند سه عدد نی 

اي می باشد استفاده کند ي طول یکی از اضالع مثلث داده شدهکه هر یک به اندازه

و سعی کند با آن سه نی تمام مثلث هایی که می تواند را بسازد تا در این فرایند 

د که در این حالت تنها مثلثی که می تواند بسازد مثلثی است برایش مشخص شو

.همنهشت با مثلث داده شده

می توانید از دانش آموزان بخواهید پس از 93در کار در کالس صفحه ي 

مشخص شدن همنهشتی مثلث ها اجزاء متناظر را مشخص کنند تا خواصی دیگر از 

میانه، نیمساز و عمود : مثالً(الساقین و لوزي برایشان مشخص شودمثلث متساوي

اند و قطر لوزي منصف وارد بر قاعده در مثلث متساوي الساقین بر هم منطبق

.نیمساز دو زاویه ي آن نیز می باشد

حالت دو زاویه و ضلع بین نیز مانند حاالت قبلی و با 94در فعالیت صفحه 

.استفاده از شکل هاي مختلف یا کاغذ پوستی انجام می شود
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حل بعضی از تمرین ها
هدف تأکید بر لزوم این 3در تمرین 

مطلب است که در حالت دو زاویه و ضلع 

بین، ضلع هاي برابر در دو مثلث باید بین 

بعنوان مثالی دیگر می توانید مثلث هاي زیر را که در . زاویه هاي مورد نظر باشد

به گونه اي BCرا روي Dضلع بزرگ می باشد در نظر بگیرد و نقطه ي BCآن 

ABرا موازي DEمانند شکل پاره خط Dحال از نقطه ي . DC=ABکنید که اختیار

هاي نظیر به نظیر برابرند و یک زاویه∆و ∆حال در دو مثلث . رسم کنید

.ضلع برابر نیز دارند اما دو مثلث همنهشت نیستند

توصیه هاي آموزشی
بویژه با استفاده از معموالً دانش آموزان حالت هاي همنهشتی مثلث ها را

در ذهن نگاه می دارند و درك چرایی ) ززض(و)  ضزض(، ) ضضض(هاي مخفف

این كها سعی شده دانش آموز به دردر این فعالیت. آن را کم اهمیت می بینند

هاي کتاب و فعالیت هایی موازي با آن و برسد و این کار با انجام فعالیتمطالب

ز شکل ها و دست سازه ها و وسایل کمکی امکان پذیر گیري اصرف وقت و بهره

.می باشد

مثلث قائم الزاویه
:هدف

مثلث قائم الزاویه را بشناسد- 1

اجزاء مثلث قائم الزاویه را بشناسد- 2

A

B C

D
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لزوم همنهشتی دو مثلث قائم الزاویه در حالتی که وترهاي برابر و یک ضلع - 3

.زاویه قائمه برابر دارند را درك کند

ی دو مثلث قائم الزاویه در حالتی که وترهاي برابر و یک زاویه لزوم همنهشت- 4

.برابر دارند را درك کند

حالت همنهشتی دو مثلث قائم الزاویه را در حل مسائل همنهشتی مثلث ها بکار - 5

.ببرد

دلیل اینکه هر نقطه روي عمود منصف یک پاره خط، از دو سر آن پاره خط به -6

.یک فاصله است را درك کند

اینکه هر نقطه روي نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله دلیل- 7

.است را درك کند

ابزار مورد نیاز
انواع مثلث که با کاغذ درست شده است

خط کش

نقاله

گونیا

روش تدریس
همانطور که در فعالیت خواسته شده است دانش آموز با بدست آوردن اندازه 

در می یابد که برابري وتر و ) رابطه فیثاغورساز طریق(ضلع سوم در مثلث ها 

یک ضلع از دو مثلث، برابري ضلع سوم آنها را نیز ایجاب کرده و لذا دو مثلث به 
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حالت سه ضلع برابر می شوند و به کافی بودن برابري وتر یک ضلع در دو مثلث 

.الزاویه جهت همنهشتی آن دو مثلث پی می بردقائم

دا با توجه به برابري زاویه اي تند از یک مثلث قائم ابت97در فعالیت صفحه 

الزاویه با زاویه اي حاده از یک مثلث قائم الزاویه دیگر، برابري زاویه هاي سوم آنها 

را نتیجه می گیرد و در این حالت چون وتر همواره بین دو زاویه حاده قرار دارد، 

ه می گیرد و لذا کافی همنهشتی دو مثلث را در حالت دو زاویه و ضلع بین نتیج

بودن برابري وتر یک زاویه تند از یک مثلث قائم الزاویه با وتر و یک زاویه تند از 

.اي دیگر را براي همنهشتی آن دو مثلث در می یابدالزاویهمثلث قائم

دو خاصیت مهم و پرکاربرد، یکی از عمود منصف و 98در فعالیت صفحه 

در اثبات آنها همانطور که در فعالیت آورده شده . دیگري از نیمساز بیان شده اند

است از حالت هاي همنهشتی مثلث ها که دانش آموز به تازگی آموخته است، جهت 

گفتگوي ابتداي فعالیت سعی در. بر استفاده از این روشها، استفاده شده استتسلط 

شده عالوه بر این مفاهیم، مفهوم اثبات و فرق اثبات استنتاجی و اثبات استقرایی و 

دانش آموز . میزان قابل استناد بودن آنها تاحدودي در ذهن دانش آموز جا بگیرد

درك کند که زمانی می توان ادعا کرد هر نقطه از یک خط داراي یک خاصیت 

یک نقطه از آن خط که (شد که آن خاصیت براي نقطه اي دلخواه مورد نظر می با

از آن خط و در حالت کلی اثبات ) ویژگی خاصی نسبت به بقیه نقاط نداشته باشد

.شود

البته در این فعالیت تا مفهوم مکان هندسی پیش نرفته ایم، یعنی در واقع 

روي عمود منصف یک آموز در پایان این فعالیت می داند که مثالً هر نقطه يدانش
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پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است اما نمی داند هر نقطه که از دو 

.سر آن پاره خط به یک فاصله باشد نیز روي عمود منصف آن پاره خط قرار دارد

حل بعضی از تمرین ها
.اطالعات کافی است و دو مثلث به حالت وتر و یک ضلع همنهشت اند) الف- 1

.اندات کافی است و دو مثلث به حالت وتر و یک زاویه تند همنهشتاطالع) ب

.اطالعات کافی نیست) ج

.اطالعات کافی نیست) د

.180دوران حول مرکز به اندازه ي زاویه ي ) الف- 3

.180دوران حول مرکز به اندازه ي زاویه ي ) ب

.می باشدCتقارن نسبت به قطري از دایره که نیمساز زاویه ) ج

توصیه هاي آموزشی
ي ، درك آنکه با توجه به گزاره98همنهشتی مانند فعالیت صفحه در مسائل 

مطرح شده باید بدنبال چه چیز باشیم و چرا مثلث ها را تشکیل دادیم و بدنبال 

زیرا در عمل دیده شده بسیاري از . اثبات همنهشتی آنها هستیم، بسیار مهم است

را بخاطر می سپارند مربوط به اثبات آنآموزان نام مفهوم مورد نظر و شکل دانش

و مثلث ها را تشکیل داده و اثبات را نوشته اند اما لزوم انجام این کار را درك 

.اندنکرده
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- هشتمفصل 
هشتمي–

نگاه کلی به فصل
و احتمال از کالس دوم ابتدایی در کتاب هاي درسی ریاضی به صورتی کامالً آمار

در کتاب درسی . شهودي، تجربی و در سطحی مقدماتی بیان و مطرح شده است

از تدریس بخش هفتم بحث احتمال ریاضی، مطرح شده که توصیه می شود قبل

.احتمال این فصل به صورت یادآوري مطالب کتاب هفتم مرور شود

در مورد آمار مطالب الزم براي ورود به این مبحث در سال هاي قبل، 

دانش آموزان با انواع نمودارها و . بخصوص پایه هاي ششم و هفتم عنوان شده است

.نیز آشنایی دارندطرز رسم آنها آشنا بوده و با مفهوم میانگین داده ها 

نقشه مفهومی
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تصویر عنوانی
همان طور که در توضیح پایین تصویر این فصل آمده است، یکی از کاربردهاي 

آمار و احتمال در غنی سازي است و سانتریفوژهابرهمین اساس طراحی شده اند 

در این تصویر ) سرعت آنها بیشتر باشد احتمال برخورد ذرات بیشتر استهرچقدر(

تعدادي سانتریفوژ مشاهده می شود و در گوشه سمت راست و باالي تصویر نقاشی 

در وسط تصویر علی رضا . از داخل یک سانتریفوژ و ذرات که در حال چرخش هستند

ك و معصوم و گشاده و پسر شهید احمدي روشن به چشم می خورد که با دستانی پا

هاي با این که در این راه سرمایه: نگاهی بسیار امیدوار به آینده به بچه ها می گوید

بسیار بزرگی را از دست داده ایم ولی به آینده و به ادامه راه این شهیدان امیدوار 

که در زیر عکس » نحن انصار الحسین«گشاي ي بسیار کلیدي و راههستیم و جمله

.مدي روشن به چشم می خوردشهید اح

دانستنیهاي براي معلم

مسیرهایی براي توسعه
تقویت شبکه مفاهیم ریاضی می تواند به دانش آموزان در درك بهتر مفاهیم 

.کمک کند

فعالیت زیر به عنوان فعالیتی براي توسعه مفاهیم این فصل و در راستاي تقویت 

که به طور مستقیم با مفاهیم این این فعالیت با آن . شبکه مفاهیم طرح شده است

.نیز ارتباط دارد7و4فصل مرتبط است، با مفاهیم فصل هاي 

را از نقطه یک توپAکنیمرها می .

توپ از یکی از دو مسیر حرکت 
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هاي سطر کند و به یکی از خانهمی

.اول می رسد

به همین ترتیب توپ در هر خانه از 

رو به حرکتش یکی از دو مسیر پیش

.دهدبه سمت پایین ادامه می

توپ از چند مسیر مختلف - 1

ها تواند به هر یک از خانهمی

برسد؟

چرا عدد درون هر دایره برابر - 2

است؟حاصلجمع دو دایره باالي آن

جدول مثلثی شکل در چه الگوهایی- 3

بینید؟می 

اول هاي سطراز هر یک از خانه. به سطر اول برسدAتوپ از دو راه می تواند از - 4

پس روي هم چهار راه مختلف براي . تواند به سطر دوم برسدنیز از دو راه می

به هر یک از Aچند راه براي رسیدن از . به سطر دوم وجود داردAرسیدن از 

ام؟ nسطرهاي بعدي وجود دارد؟ چند راه براي رسیدن به سطر 

ال مساوي انتخاب شود، و با احتماگر مسیر توپ از هر خانه به صورت تصادفی - 5

.احتمال رسیدن توپ به یکی از خانه هاي سطر ششم را حساب کنید

اما تاریخچه آن به قبل از پاسکال . پاسکال معروف است-مثلث باال به مثلث خیام-6

قرن پنجم و ششم هجري برابر با قرن (و حتی خیام ) قرن هفدهم میالدي(

اي جدول را براي بسط اتحاد دو جملهپاسکال این . گرددبرمی) دوازدهم میالدي
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جمالت را بر حسب +بدین ترتیب اگر در بسط عبارت . تنظیم کرد

ام nمرتب کنیم، می توانیم ضرایب جمالت را به ترتیب از سطر bیا aدرجه 

چرا؟. پاسکال پیدا کنیم-مثلث خیام

+ = ++ = + 2 ++ = + 3 + 3 +

این . ثبت شده است) قرن هفدهم میالدي(اتحاد دو جمله اي به نام نیوتن تعمیم - 7

مثالً به کمک آن می توانیم به سادگی حاصل . اتحاد کاربردهاي جالبی دارد

را پیدا کنیم؛ روند این عملیات را با توجه به مثال زیر توضیح 11و 9هايتوان

.دهید

+ = + + + + += += + × + × + × + × +
= + + + + + == − = − × + × − × + × −= − + − + − =
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ابزارهاي فن آورانهاستفاده از 

براي ساختن مولد عددهاي تصادفی می تواند Excelاستفاده از نرم افزار 

تکالیف زیر با هدف . امکانی مجازي براي تجزیه آزمایش هاي احتمال ایجاد کند

شبیه ساز پرتاب تاس را هم می . ساز پرتاب سکه پیشنهاد شده استساخت شبیه

وي سکهر.تواند به همین ترتیب طراحی کنید

 صفر یا یک به جاي پشت یا رو(ساخت سکه(

را بنویسید و ()RAND=عبارت A1در خانه ي 

چه عددي در این . را بزنیدEnterسپس دکمه 

صفحه کلید را F9ه مخانه دیده می شود؟ دک

کنید؟بزنید، چه تغییري مشاهده می

اگر درست عمل کرده باشید، یک عدد بین 

) 1(ومساوي صفر و کوچکتر از بزرگتر (صفر و یک 

ظاهر می شود و با هر بار فشردن A1در خانه ي 

جالب . به صورت تصادفی تغییر می کندF9دکمه 

نیست؟

را بگیرید و به A1ي راست پایین خانه گوشه

بدین . بکشیدA10يسمت پایین جدول تا خانه

عدد تصادفی بین صفر و یک را هم 10ترتیب شما 

.ه مشاهده می کنیدزمان روي صفح

15/0
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را ROUND(A1,0)=عبارت B1يدر خانه

.را بزنیدEnterبنویسید و سپس دکمه 

چه عددي در این خانه دیده می شود؟

صفحه کلید را بزنید و هر F9چند بار دکمه 

چه . را نگاه کنیدB1و A1بار مقدار هر دو خانه 

تغییري مشاهده می کنید؟

B1که در خانه ي ROUND(A1,0)=عبارت 

نوشته شده است، به این معنی است که عدد 

یا (با تقریب کمتر از یک گرد A1مربوط به خانه ي 

می شود و در این خانه قرار ) رنداصطالحاً

.گیردمی

به طور تصادفی یا يصفحه کلید یکی از عددهاF9با هر بار زدن دکمه ي 

! مساوي استبا احتمال آمدن احتمال آمدن . قرار می گیردB1در خانه ي 

چرا؟ مثل یک سکه که با هر بار پرتاب یا به پشت می افتد یا به رو و احتمال این دو 

!ي سالم، مساوي استپیشامد براي یک سکه

آمدن عدد را بار آمدن عدد را معادل به پشت افتادن سکه و هر هر بار 

.معادل به رو افتادن سکه در نظر بگیرید

صفحه کلید را بزنید تا سکه دوباره پرتاب شود، به رو افتاد یا به F9دکمه 

پشت؟

B1ي راست پایین خانه ي تا سکه را با هم پرتاب کنید؟ گوشه10دوست دارید 

!بکشیدB10را بگیرید و به سمت پایین جدول تا خانه ي 
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عرفی منابع براي معلمانم
سایدام و .ن.ریس،مرلین.کمک به کودکان در یادگیري ریاضیات، تألیف رابرت، اي

14مري منلگومریلیندکوئیست؛ ترجمه مسعود نوروزیان؛ انتشارات مدرسه؛ فصل

مارتین؛ .ال.ریاضیات براي معلمان؛ تألیف گروهی از نویسندگان به سرپرستی جی

.29و28و27ه؛ انتشارات مدرسه؛ فصل هاي ترجمه شهرناز بخشعلی زاد

 70و69، 68، 67مجله رشد برهان متوسطه اول شماره هاي

سري کتابهاي کوچک ریاضی،پاشاهلانیعدکتر،به نظریه احتمالورودي،

.مدرسهانتشارات

انتشارات،سري کتابهاي کوچک ریاضی،پاشاهلانیعدکتر ،به نظریه آمارورودي

.مدرسه

انتشارات مدرسه،مدرسه تا دانشگاهسري کتابهاي از ،جبر و احتمال.

نمونه سئوال هاي ارزشیابی
شرکت نموده اند، نتایج به ) بهره هوشی(IQدانش آموز در آزمون سنجش 30- 1

: دست آمده به شرح زیر است

1119610011213092118109113115

115110118107117127135126134102

11410712198129112117112130100

دسته براي این دانش آموزان در 7جدول فراوانی دسته بندي شده را تعداد 

.و آن را تفسیر و تحلیل کنیدنظر گرفته و نمودار مستطیلی این داده ها را رسم

در مسأله قبل ابتدا با ماشین حساب و سپس با استفاده از مرکز دسته میانگین - 2

.و خطاي موجود را محاسبه کنیدداده ها را محاسبه کنید
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را xاست مقدار 5/6برابر با 6و x، 5، 2، 3، 9، 8، 12، 7، 4عدد هدمیانگین - 3

. بدست آورید

اگر از این . مهره سبز وجود دارد4مهره آبی و 2مهره قرمز، 3در جعبه اي - 4

مهره خارج شده ) الف: مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال دارد1جعبه 

.مهره ي خارج شده قرمز نباشد) آبی باشد ب

تاس را با هم می اندازیم نمودار درختی این پدیده را رسم کرده و 1سکه و 2- 5

:به کمک آن به سئواالت زیر پاسخ دهید

.چقدر احتمال دارد هر دو سکه رو بیایند) الف

.بیاید6چقدر احتمال دارد عدد تاس ) ب

.نیاید6چقدر احتمال دارد عدد تاس ) ج

اگر دو تاس را با هم بریزیم، مشخص کنید در کدام یک از حالت هاي زیر دو -6

.پیشامد تعریف شده هم شانس و کدام یک غیرهم شانس هستند

(Iپیشامد این که هر دو زوج باشند 

(IIپیشامد این که هر دو اول باشند 
الف(

(Iپیشامد این که تاس اول بزرگتر از دومی باشد 

(IIپیشامد این که تاس دوم بزرگتر از اولی باشد 
ب(

(Iباشد  7مجموع دو تاس پیشامد این که 

(IIباشد 6پیشامد این که مجموع دو تاس 
ج(

(Iاعداد دو تاس مثل هم باشندپیشامد این که 

(IIباشند 3پیشامد این که هر دو تاس بزرگتر از 
د(
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پیراهن با 4شلوار با رنگ هاي آبی، طوسی و مشکی و 3در کمد لباس خود رضا - 7

پیراهن از 1شلوار و 1رنگ هاي آبی، طوسی، مشکی و سفید دارد او به تصادف 

چقدر احتمال دارد شلوار و پیراهنِ همرنگ برداشته . کمد خود بر می دارد

باشد؟

دسته بندي داده ها

:هدف
یادآوري و مرور آنچه در سال هاي قبل آموخته اند بخصوص نمودارهاي - 1

ستونی 

تجزیه و تحلیل داده ها و نمودارها- 2

دسته بندي داده ها و دلیل دسته بندي کردنِ آنها و به دست آوردن طولِ - 3

دسته مناسب

معرفی میانگین داده هاي دسته بندي شده- 4

ابزار مورد نیاز
خط کش- 1

ماشین حساب- 2

یسروش تدر
چهار نمودار به چشم می خورد که صرفاً براي یادآوري و به 120در صفحه ي 

عنوان نمادهایی براي درس آمار آورده شده اند و دو نوشته در باال و پایین این 

نمودارها که نوشته ي باالیی به تعریف علم آمار و تأکید بر تحلیل و تفسیر اطالعات 
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ل دسته بندي کردن داده ها را در بعضی از ي پایینی دلیمی پردازد و در نوشته

.مسائل آماري بیان می کند

به دلیل (، لزوم دسته بندي کردن داده ها 121هدف از طرح فعالیت صفحه ي 

ها و تعریف تعداد دستهR= 205-130=75، معرفی دامنه تغییرات )تعداد زیاد آنها

دست آوردن طول و سرانجام بهبرحسب نیاز و نوع مسأله طرح شده ) دسته5(

دسته( ها از فرمول دسته طول = تغییرات دامنه
ها دسته .می باشد) تعداد

≥قبالً و در فصل هاي پیشین مفهوم : توجه ) aو خود bو aاعداد بین (>

. براي دانش آموزان بیان شده است و یادآوري آن مفید است

نمودار ستونی که از دو باید براي دانش آموزان بیان شود که براي رسم : تذکر

محور تشکیل یافته، محورها را محور اعداد تصور نکنند تا وقتی بین دو ستون فاصله 

.وجود دارد، ابهامی براي آنها پیش نیاید

با هم 122اجازه بدهید دانش آموزان براي پاسخگویی به سئواالت باالي صفحه 

را بیان کنند و در نهایت بحث کرده و پاسخ هاي خود را توضیح داده و دالیل خود

.شما آنها را به سمت پاسخ صحیح راهنمایی کنید

حل بعضی از تمرین ها
فقط تعداد و مقدار (مشابه فعالیت قبل بوده 122هر دو کار در کالسِ صفحه 

.اند کمک می کنندو به تثبیت آنچه در فعالیت آموخته) ها تغییر کرده استداده

هواي خیلی سرد، : ته مورد نظر را توجیه کنید مثالً، چهار دس1در کار در کالس

براي 2براي کار در کالسهواي کمی سرد، هواي سرد و هواي خنک و همین طور 

خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، : حالت در نظر بگیرید مثال5ًنمرات درس ریاضی 

.خوب و عالی
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و کار در ، در صورتی که روي فعالیت 123دانش آموزان در تمرین هاي صفحه 

ها در کالس درس به صورت مناسبی بحث شده باشد، مشکل خاصی نخواهند کالس

داشت و شما می بایست پاسخ آنها که در منزل انجام داده اند را چک کنید و حتی 

.ل نظر بگذاریددر صورت نیاز در کالس پاسخ ها را به بحث و تباد

میانگین داده ها

هدف
درك مفهوم میانگین- 1

پیدا کردن میانگین داده ها با تعداد کم- 2

بندي شدهدرك تقریبی بدون میانگین محاسبه شده از جدول داده هاي دسته- 3

پیدا کردن میانگین داده هاي دسته بندي شده- 4

ابزار مورد نیاز
ماشین حساب-1

روش تدریس
هدف از طرح میانگین را به وضوح روشن می سازد و 124يصفحهکادر باالي 

.فرمول محاسبه میانگین را یادآوري می کند

داده مذکور است که استفاده از فرمول 5، صرفاً محاسبه میانگین1فعالیت

.میانگین را ایجاب می کند

این است که دانش آموز با محاسباتی ساده روي اعداد صحیح 2هدف از فعالیت 

ه این مسأله پی ببرد که مجموع اختالف اعداد بیشتر از میانگین با مجموع اختالف ب
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منظور از اختالف دو عدد، عدد (اعداد کمتر از میانگین همواره با هم برابر است 

).بزرگتر منهاي عدد کوچکتر است

9عدد داده شده میانگین داده ها که 7با اضافه کردن دو عدد به 3در فعالیت 

داده و اضافه کردنِ 9ي میانگین است تغییر می کند و دانش آموز با محاسبهداده 

داده به این نتیجه می رسد که این دو 7میانگین دو داده ي جدید به میانگین 

میانگین برابر نبوده و لذا نمی توان میانگین داده هاي اضافه شده را به میانگین قبلی 

.اضافه کرد

منظور حدس زدن میانگین است یا پیدا 2جه به فعالیت بیشتر با تو4در فعالیت 

.کردن عددي که مجموع اختالف اعداد باال و پایین آن با هم برابر باشند

با هدف حدس زدن با تقریب خوب براي 125کار در کالس ابتداي صفحه 

.ي میانگین طراحی شده استمحاسبه

بندي اي داده هاي دستهي میانگین برمحاسبه125در صفحه 1هدف از فعالیت 

اي به دست شده است که دانش آموزان باید ابتدا براي هر دسته مرکز دسته

و سپس به جاي هر عدد داخل در یک ) میانگین حد باال و حد پایین دسته(آورند 

دسته، مرکزِ آن دسته را قرار دهند و با ضرب فراوانی هر دسته در مرکز دسته و 

به یک میانگین با تقریب خوب دست پیدا می 40آن بر جمع اعداد حاصل و تقسیم 

.کنند

اي بر مطالب بیان شده در فعالیت هاي قبل دوره126کار در کالس صفحه 

.است

نیز براي تثبیت مطالب فراگرفته شده طراحی 126در صفحه 2و1تمرین هاي 

هدف آن است که دانش آموز پی ببرد براي تفسیر و3اند ولی در تمرینشده

ها، میانگین پارامتر خیلی قابل اطمینانی نمی باشد و کنار گذاشتن تحلیل داده
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در . ي زیادي با میانگین دارند تأثیر زیادي روي میانگین نداردهایی که فاصلهنمره

.تواند نمایانگر نمره هاي خیلی خوب یا خیلی بد باشدواقع میانگین کالس نمی

احتمال یا اندازه گیري شانس

: هدف
.کندگیریمیاحتمال با شانس یکی نیستند و در واقع احتمال شانس را اندازه- 1

یعنی. باشدي احتمال رخداد یک پیشامد تصادفی مییادآوري فرمول محاسبه- 2

پیشامد یک داد رخ احتمال = مطلوب حالتهاي تعداد
ممکن حالتهاي همه تعداد

به دست آوردن عدد احتمال و مقایسه ي آن با دو عدد صفر و یک و این که هر - 3

چقدر احتمال رخ دادن یک پیشامد به صفر نزدیک تر باشد شانسرخداد آن کمتر 

نزدیکتر باشد شانس رخدادي آن پیشامد بیشتر یا 1و هر چه قدر به عدد 

.اصطالحاً محتملتر است

که اگر عدد حاصل از محاسبه احتمال براي این (تشخیص پیشامدهاي هم شانس - 4

دو پیشامد با هم برابر باشد شانس رخداد آنها برابر است و لذا هم شانس 

)هستند

ابزارهاي مورد نیاز
تاس- 1

سکه- 2

چرخنده- 3
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روش تدریس
عالوه بر یادآوري مطالب مربوط به احتمال در 128در صفحه 2و1فعالیت هاي 

.دنبال کرده و تأکید می کنندکتاب ریاضی هفتم، اهداف فوق را 

، روش صحیح استفاده از مهره هاي رنگی در مسائل مورد نظر 3در فعالیت 

است یعنی این که در تمام مسائل که در آنها مهره رنگی وجود دارد باید مهره ها 

.گذاري شده باشند تا متمایز بودنِ آنها مشخص باشدشماره

توصیه آموزشی
اي استفاده از فرمول احتمال بهتر است از این مثال به عنوان اولین مثال بر- 1

مهره 1مهره آبی وجود دارد و 4مهره قرمز و 2اي در جعبه: استفاده شود که

تصادفی از جعبه خارج می کنیم احتمالِ خارج شدنِ مهره قرمز و مهره آبی را به 

. دست آورید

قرمز مهره شدن خارج احتمال = 26 = 13
آبی مهره شدن خارج مالاحت = 46 = 23

وز با حل این مثال به این نکته پی می برد که فرمول احتمال عددي را به آمدانش 

. عنوان احتمال رخداد یک پیشامد حاصل می کند که مطابق با توقع ما می باشد

برابر تعداد مهره هاي قرمز است 2یعنی همان طور که تعداد مهره هاي آبی 

ز دو برابر عدد احتمال قرمز خارج شدن نیعدد احتمال آبی خارج شدن یعنی 

.استیعنی 

برید که پی می129هاي صفحه با کار درکالسشما همکاران محترم - 2

و توجه دارید آموزان تا چه حد به اهداف ذکر شده دست پیدا کرده انددانش
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یک مسأله باز پاسخ است و پاسخ دانش آموزان به این 3که کار در کالس شماره 

.کار در کالس یکسان نمی باشد

رسیدن به تعریف و به دست آوردن پیشامد 130در صفحه 1هدف از فعالیت - 3

و این که مقدار ) البته بدون آن که از پیشامد متمم نام برده شود(متمم است 

مجموع احتمال رخدادن و احتمالِ رخ ندادنِ یک (است 1کل، همواره احتمال 

.)است1پیشامد همواره 

پی می برد که با داشتن کل مهره هاي یک جعبه و دانش آموز 3ت فعالیدر 

احتمال مثالً سبز بودنِ مهره ي خارج شده می تواند تعداد مهره هاي سبز را 

.بیابد

موضوع هاي مطرح شده توسط براي تثبیت 131تمرین هاي صفحه 

آموزان در منزل حل می شود و شما همکاران محترم آن ها را بررسی و دانش

ها و دلیل آن! تصحیح می کنید توصیه می کنیم روي پاسخ هاي غلط خط نکشید

.را ریشه یابی کنید شاید نوع تدریس ما باعث اشتباه آنها باشد

وز درك کند براي رخداد هدف اصلی این است که دانش آم1در تمرین 

) ج(و ) الف(پیشامدها هیچ قطعیتی وجود ندارد و به همین دلیل عبارت هاي 

.دست است) ب(نادرست و عبارت 

بررسی حالت هاي ممکن

هدف
شمارش و یافتن همه حالت هاي مطلوب و همه ي حالت هاي ممکن- 1

استفاده از جدول براي تعیین و شمارش حالتها- 2

درختی براي تعیین و شمارش حالتهااستفاده از نمودار- 3
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تشخیص همه حالتها در پرتاب دو سکه و دو تاس با هم و این که مثالً در پرتاب - 4

.فرق دارد) رو و پشت(یا ) پشت و رو(دو سکه 

حالت مجزا تولید می کند پس باید 36درك این مطلب که انداختن دو تاس - 5

.فرض کردتاسها را متمایز و مثالً از دو رنگ قرمز و آبی

ابزار مورد نیاز
دو سکه متمایز- 1

دو تاس- 2

روش تدریس
دانش آموز می بایست به این مطلب برسد که 132باالي صفحه 1در فعالیت 

حالت ممکن را 4حالت از 1حالتهاي هر دو سکه رو و هر دو سکه پشت هر کدام 

اده و لذا حالت را تشکیل د4تشکیل داده و یک سکه رو و دیگري پشت دو حالت از 

. شانس محدثه بیشتر است

هدف رسیدن به این مفهوم است که هر چقدر تعداد آزمایش ها 2در فعالیت 

.بیشتر باشد انتظار ما براي رسیدن یا نزدیک شدن به عدد احتمال بیشتر خواهد بود

يآن است که دانش آموز همه132هدف از کار در کالس پایین صفحه ي 

حالتها را در جدول تجربه و مشاهده کند و حالتهاي مطلوب را نیز به راحتی مشخص 

.کند

دو چرخنده را به صورت حالتهاي ایستادن عقربه ها در 133صفحه 1در فعالیت 

نمودار درختی نمایش داده ایم تا دانش آموز درکی کامالً شهودي و بدون اشتباه از 

.نیز دنبال می شود2ین هدف در فعالیت ا. همه حالتهاي ممکن داشته باشد
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که توسط دانش آموزان در منزل حل 135و 134در تمرین هاي صفحه 

شود دانش آموزان توسط نمودارهاي درختی و جدول هاي مورد نظر همه ي می

تعداد همه ي انواع دوچرخه 1حالتها را مشاهده و تجربه می کنند مثالً در تمرین 

که با رسم نمودار درختی به راحتی این دوازده حالت قابل 2×3×2=12برابر است با 

باید توجه ) ب(قسمت 3در تمرین . استمشاهده است و احتمال خواسته شده 

با رمزي که از دو رقم تشکیل شده است فرق دارد در داشت که رمز دو رقمی 

تشکیل دو رقمی نیست ولی در رمزي که از دو رقمعدد 02حالت رمز دو رقمی 

.رمز به حساب می آید00یا 02شده باشد 

منظور رمزي است که از دو رقم تشکیل یافته است و 3تمرین ) ب(در قسمت 

حالت مورد نظر و مطلوب 1حالت ممکن وجود دارد که فقط 10× 10= 100لذا 

.استاست و احتمال باز شدن قفل 

. دو حالت استبیاید 5، یکی از تاس ها و دیگري 4در تمرین 

.بیاید5و تاس قرمز 3تاس آبی : 1حالت

.بیاید3و تاس قرمز 5تاس آبی : 2حالت 

۱۷۳
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