ض
ریا ی

1
2

3

4

5

1393

1

این کتاب درسال تحصیلی 93ـ  92توسط اعضای کمیته متوسطه 1
گروه ریاضی دفتر تألیف مورد تصحیح و بازنگری ک ّلی قرار گرفت.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف:
نام کتاب:

مؤل ّفان:

		

اعضای کمیته متوسطه :1
ویراستار:

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع:

دفترتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
اول متوسطه ـ 103
ریاضی پایۀ هفتم دورۀ ّ

بهمن اصالح پذیر  ،علی ایرانمنش ،محمد حسن بیژن زاده ،خسرو داودی ،آرش رستگار ،ابراهیم ریحانی،
محمدکاظم نائینی
سید ّ
احمد شاهورانی ،وحید عالمیان و ّ

سیدصالحی و میرشهرام صدر
حمید  رضا امیری  ،زهره پندی ،خسرو داودی ،ابراهیم ریحانی ،محمد  رضا ّ
		
سید اکبر میرجعفری

ادارۀ کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران:خیابان ایرانشهرشمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن9 :ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :کد پستی،1584747359 :

مدیر امور فنی و چاپ:

مدیر هنری:

  طراح گرافیک ،طراح جلد ،صفحه آرا:
تصویرگر:
رسام:

حروفچین:
مصحح:

                        امور آماده سازی خبر:
امور فنی رایانه ای:
ناشر:

وب سایتwww.chap.sch.ir :

سید احمد حسینی
ّ

مجید ذاکری یونسی

محمد عباسی ،حمید ثابت کالچاهی
یاسمن ثروتیان

فاطمه رئیسیان فیروزآباد ،مریم دهقان زاده
زهرا ایمانی نصر ،فاطمه باقری مهر

رعنا فرج زاده دروئی ،حسین چراغی
سپیده ملک ایزدی

پیمان حبیب پور ،احمدرضا امینی

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران :تهران ـ کیلومتر  ١٧جا ّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥

چاپخانه           :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ           :چاپ دوم 1393

حقّ چاپ محفوظ است.

شابک 9٧٨-964-05 - 2242-4

978 -964 - 05 - 2242 - 4

ISBN

امام به بحث و مذاکره دربارۀ مسائل علمی ،به ویژه در مجلس درس عالقۀ فراوان
داشتند .اگر بر جلسۀ درس سکوت حکمفرما می شد ،می فرمودند:
«مجلس درس است ،نه مجلس روضه .سخن بگویید و اعتراض کنید».

فهرست
سخنی با دانش آموز

فصل  1ــ راهبردهای حل مسئله

1

فصل 2ــ عددهای صحیح
معرفی عددهای عالمت دار
جمع و تفریق عددهای صحیح ()1
جمع و تفریق عددهای صحیح ()2
ضرب و تقسیم عددهای صحیح
مرور فصل 2

13
14
17
20
23
26

فصل 3ــ جبر و معادله
الگوهای عددی
عبارت های جبری
مقدار عددی یک عبارت جبری
معادله
مرور فصل ٣

27
28
31
34
37
40

فصل 4ــ هندسه و استدالل
روابط بین پاره خط ها
روابط بین زاویه ها
تبدیالت هندسی (انتقال ،تقارن ،دوران )
شکل های مساوی (هم نهشت)
مرور فصل 4

41
42
45
48
51
54

فصل  5ــ شمارنده ها و اعداد اول
عدد اول
شمارنده اول
ٔ
بزرگ ترین شمارنده مشترک
کوچک ترین مضرب مشترک
مرور فصل 5
4

55
56
59
62
65
68

فصل  6ــ سطح و حجم
حجم های هندسی
محاسبه حجم های منشوری
ٔ
مساحت جانبی و کل
حجم و سطح
مرور فصل 6

69
70
73
76
79
82

فصل   7ــ توان و جذر
تعریف توان
محاسبه عبارت توان دار
ٔ
ساده کردن عبارت های توان دار
جذر و ریشه
مرور فصل 7

83
84
87
   90
93
96

فصل  8ــ بردار و مختصات
پاره خط جهت دار
بردارهای مساوی و قرینه
مختصات
بردار انتقال
مرورفصل 8

97
98
101
104
107
110

فصل 9ــ آمار و احتمال
جمع آوری و نمایش داده ها
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
احتمال یا اندازه گیری شانس
احتمال و تجربه
مرور فصل 9

111
112
115
118
121
124

5

سخنی با دانش آموز

چگونه ریاضی را یاد بگیریم؟
دوره ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید.
در ٔ
دوره ّاول متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و
در ٔ
آن را به کار می برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید؛ اما
چگونه باید ریاضیات را آموخت؟

برای یادگیری ریاضی ،خودتان دست به کار شوید؛ در کالس نقش ّفعالی داشته باشید؛ فقط شنونده بودن کافی نیست .فعالیت های
کتاب درسی به شما کمک می کنند تا در جریان کالس سهیم باشید .متن فعالیت ها را با د ّقت بخوانید و به صورت فردی یا گروهی کارهای
خواسته شده را انجام دهید .مهم ترین قسمت فعالیت ها ،بخش نتیجه گیری است .آن قسمت ها را به صورت کامل بنویسید.

فعالیت

زاویه صفر درجه را نشان می دهد .وقتی  Aروی دایره حرکت
نقطه  Aروی محیط دایره حرکت می کند .در وضعیت ٔ AOB
ٔ
نقطه  Bبرسد ،یک زاویه درست می کند .با توجه به جهت های  +و  -نشان داده شده ،مشخص کنید هر یک
می کند تا برای مثال به ٔ
از زاویه های زیر چند درجه اند؟ با یک عدد عالمت دار نشان دهید.
+
A

O

−
B
O

A

A

O

B
40 ° A

O

B
B
A

O
45 °
B

A

O
45 °
B

A

135°
O

کار در کالس ها هم به شما کمک می کند تا آموخته های خود را به کار برید و هم این فرصت را به معلّم می دهد تا فرایند آموزش را
کامل کند و به سؤال های شما پاسخ دهد و اشکاالت پیش آمده را رفع کند.

کار در کالس

تساوی ها را کامل کنید.
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در پایان ،تمرین ها را در منزل به طور کامل انجام دهید .انجام کامل تمرین به این معناست که شما این قسمت را فراگرفته اید.
اگر نتوانستید به سؤالی جواب دهید ،مهم ترین کار شما جست و جوی راه حل از دوستان ،هم کالسی ها  یا معلم است .هرگز تمرینی
را بدون پاسخ کامل رها نکنید.

تمرین

عددها را با هم مقایسه کنید.
   - 14

1                         0

- 8                        - 27

  - 4

)-(+8

) 7                   + ( - 8

- 1                          + 7

-100

برای انجام کارهای باال ،شما باید توانایی خود را در حل مسئله باال ببرید .کسی که در حل کردن مسئله ماهر شود ،می تواند
فعالیت ها را به نتیجه برساند.

چگونه مسئله را حل کنیم؟
حل کردن هر مسئله 4 ،مرحله دارد .در تمام کتاب وقتی با
مسئله ای روبه رو می شوید ،این  4مرحله را در ذهن خود مرور کنید
تا کم کم  در حل کردن مسئله فکر خود را سازمان دهی کنید.

مرحلۀ اول؛ فهمیدن مسئله :برای درک مسئله باید آن را خوب بخوانید و درک کنید .کارهای زیر می تواند شما را در
درک بهتر مسئله کمک کند:

مسئله را به زبان و کلمات خود بیان کنید.
مسئله را خالصه کنید.
داده ها و اطالعات مسئله را مشخص کنید.

خواسته های مسئله را معلوم کنید.
شرط های خاص مسئله را جدا کنید.
مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا کنید.

دوره ابتدایی با تعدادی از راهبردهای حل مسئله آشنا شدید .دانستن نام و کاربرد
مرحلۀ دوم؛ انتخاب راهبرد مناسب :در ٔ
هر راهبرد به شما کمک می کند تا آنها را مرور و پیدا کنید که کدام یک برای حل مسئله ،ممکن است ،مفید باشد.
رسم شکل

حدس و آزمایش

الگوسازی

زیر مسئله

حذف حالت های نامطلوب

حل مسئله ساده تر

الگویابی

روش های نمادین

مرحلۀ سوم؛ حل کردن مسئله :با راهبردی که انتخاب کردید ،مسئله را حل کنید .اگر تشخیص دادید که مسئله با آن راهبرد
مرحله ّاول برگردید .شاید نکتهای
مرحله دوم برگردید و راهبرد خود را تغییر دهید .گاهی اوقات الزم است به
به نتیجه نمی رسد ،به
ٔ
ٔ
توجه نکرده اید.
در مسئله وجود دارد که شما هنوز به آن ّ
مرحلۀ چهارم؛ بازگشت به عقب :حل کردن مسئله با پیدا شدن پاسخ ریاضی تمام نمی شود .ابتدا پاسخ ریاضی خود را در
خواسته مسئله است؟ آیا جواب شما منطقی است؟ می توانید مراحل و عملیات مسئله
موضوع مسئله تفسیر کنید .آیا پاسخ شما همان
ٔ
را بررسی کنید یا مسئله را با راه حل دیگری پاسخ دهید.

