ض
ریا ی
�
پ�ای�ه ه ش� مت
ٔ
دوره ّاول م ت�وس طه
ٔ

1393

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

شورای برنامه ریزی درسی:

دفترتألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

اول متوسطه ـ 117
ریاضی پایۀ هشتم دورۀ ّ

حمید رضا امیری ،علی ایرانمنش ،سوسن پناهنده ،طیبه حمزه بیگی ،خسرو داودی ،محمدهاشم رستمی،
ابراهیم ریحانی ،محمد رضا سیدصالحی ،هوشنگ شرقی ،مریم شکری کُهی ،میر شهرام صدر،
محمد صادق عسگری ،محمد مقاصدی ،زهرا نیکنام و فاطمه یعقوبی

مؤل ّفان:
ویراستار:

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع:

حمیدرضا امیری ،زهره پندی ،حسین خسروآبادی ،خسرو داودی ،ابراهیم ریحانی ،محمدرضا سیدصالحی و
میرشهرام صدر

افسانه حجتی طباطبایی

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 ،رسام و صفحه آرا:
طراح جلد:

حروفچین:
مصحح:

امور آماده سازی خبر:
امور فنی رایانه ای:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

وب سایتwww.chap.sch.ir :

سید احمد حسینی
ّ

مجید ذاکری یونسی

ندا عظیمی

طاهره حسن زاده

کبری اجابتی
فاطمه باقری مهرٰ ،

علی نجمی ،سیف الله بیک محمد دلیوند

زینت بهشتی شیرازی

سیده شیوا شیخ االسالمی
پیمان حبیب پورّ ،
شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران :تهران ـ کیلومتر  ١٧جا ّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ ٣٧٥١٥

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
اول 1393
چاپ ّ

حقّ چاپ محفوظ است.

شابک 9٧٨-964-05 - 2379-7

978 -964 - 05 - 2379 - 7

ISBN

انسان عصاره همه موجودات عالم است.
با تربیت صحیح ممکن نیست که یک مملکتی تحت تأثیر استعمار باشد.
اگر ملتی بخواهد به طرف سعادت پرواز کند باید با دو بال تهذیب نفس و علم باشد.
امامخمینی(ره)

فهرست
فصل 1

عددهای صحیح و گویا

1

درس اول :یادآوری عددهای صحیح 2 ......................................
درس دوم :معرفی عددهای گویا 6 ..........................................
درس سوم :جمع و تفریق عددهای گویا 10 ...................................
درس چهارم :ضرب و تقسیم عددهای گویا 14 ................................
مرور فصل 18 ........................................................

فصل 2

حساب عددهای طبیعی

19

درس اول :یادآوری عددهای اول20 .........................................
درس دوم :تعیین عددهای اول 24 ...........................................
مرور فصل 28 ..........................................................

فصل 3

چند ضلعی ها

29

درس اول :چند ضلعی ها و تقارن 30 .........................................
درس دوم :توازی و تعامد 34 ..............................................
درس سوم :چهارضلعی ها 38 ..............................................
درس چهارم :زاویه های داخلی42 ...........................................
درس پنجم :زاویه های خارجی46 ...........................................
مرور فصل 50 ..........................................................

فصل 4

جبر و معادله

51

درس اول :ساده کردن عبارت های جبری 52 ...................................
درس دوم :پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری 56 ...............................
درس سوم :تجزیه عبارت های جبری 60 ......................................
درس چهارم :معادله 64 ...................................................
مرور فصل 68 .........................................................

فصل 5

بردار و مختصات

69

درس اول :جمع بردارها70 ................................................
درس دوم :ضرب عدد در بردار 74 ..........................................
درس سوم :بردارهای واحد مختصات 78 .....................................
مرور فصل 82 .........................................................

فصل 6

مثلث

83

رابطه فیثاغورس84 .............................................
درس اولٔ :

درس دوم :شکل های هم نهشت 88 ..........................................
درس سوم :مثلث های هم نهشت 92 ..........................................

درس چهارم :هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه 96 ................................
مرور فصل 100 ........................................................

فصل 7

توان و جذر

101

درس اول :توان102 .....................................................
درس دوم :تقسیم اعداد توان دار 106 ........................................
درس سوم :جذر تقریبی 110 ...............................................
درس چهارم :نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد 114 .......................
درس پنجم :خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها115 ..............................
مرور فصل 118 ........................................................

فصل 8

آمار و احتمال

119

درس اول :دسته بندی داده ها 120 ...........................................
درس دوم :میانگین داده ها 124 .............................................
درس سوم :احتمال یا اندازه گیری شانس 128 ..................................
درس چهارم :بررسی حالت های ممکن 132 ....................................
مرور فصل 136 ........................................................

فصل 9

دایره ها

137

درس اول :خط و دایره 138 ...............................................
درس دوم :زاویه های مرکزی 142 ...........................................

درس سوم :زاویه های محاطی146 ...................................
مرور فصل 150 ........................................................

سخنی با معلّم
ادامه تغییر کتاب درسی هفتم
برنامه درسی ملّی و در ٔ
کتاب ریاضی هشتم در راستای ٔ

تألیف شده است .یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند

ّ
طراحی شدهاند .بهطور معمول
حل مسئله استّ .فعالیتهای کتاب بهطور عمده به این منظور ّ
دانش آموزان در انجام این ّفعالیت ها با دشواری و چالش مواجه خواهند شد و این موضوع

نهتنها نگرانکننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد ،نتیجهای مناسب به

دنبال دارد .مواجه کردن دانش آموزان با مسئله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار
می رود .کمک به دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن ّ
حل مسئله یکسان تلقی شود .کمک ها
و راهنمایی ها باید به اندازه ای باشد که شوق کشف و ّلذت حل کردن را از دانش آموز نگیرد.

طی این مسیر گفت وگوی دانش آموزان با معلّم و نیز با یکدیگر ،توضیح افکار و دفاع از
در ّ
ایده ها ،قضاوت در مورد افکار و ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان ،بررسی و آزمایش

حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است .در این راستا معلّم ریاضی به

یقین میتواند نقشی بیبدیل ایفا کند .معلّم در گفتوگوی ریاضیوار در کالس درس که از آن
به عنوان گفتمان ریاضی نیز یاد می شود ،با بسیاری از دیدگاه ها ،افکار ،ایده ها و مشکالت و

درباره مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان برطرف کردن آنها را در
بدفهمی های دانش آموزان
ٔ

کالس و احتماال ً با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند .این مستلزم تمرکز و بازتاب بر
فرایند ّ
ارائه پاسخ از طرف دانش آموزان است .به همین دلیل حجم
حل مسئله و به ویژه پس از ٔ

زیاد و کثرت مسائل ،خود یک مانع به حساب می آید .تعداد مسائلی که در بیشتر کتاب های

کمک آموزشی مطرح است ،به طور معمول بیشتر از نیاز دانش آموزان است .اگر تعداد کمتری

مسئله ولی با عمق بیشتر در کالس درس و با مشارکت دانش آموزان حل و بررسی شود نسبت
نتیجه به مراتب بهتری
شیوه تکرار و تمرین حل شود،
به حالتی که تعداد زیادی مسئله و به
ٔ
ٔ

به دست می آید .در ادبیات پژوهشی این ایده با عنوان «کم بیشتر است!» ذکر می شود.

درحالی که امروزه بر یادگیری مفهومی به ظاهر تأکید زیادی می شود ،با این حال

پژوهش ها بر رعایت تعادل و توازن بین آموزش مفهومی و آموزش رویه ها و قواعد تکیه دارند.

در این کتاب نیز سعی شده است این تناسب و هماهنگی رعایت شود .مؤل ّفان اطمینان دارند

همت همکاران عزیز اهداف کتاب برآورده نخواهند شد و صد البته،
که بدون تالش ،اراده و ّ

پشتیبانی و آموزش معلّمان برای ما یک وظیفه و برای آنان یک حق است .در این راستا مؤل ّفان

از طریق واحد تحقیق ،توسعه و آموزش ریاضی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری
جامعه محترم معلّمان
ارائه بسته های آموزشی پشتیبان کالس درس ،آمادگی همکاری با
ٔ
و نیز ٔ

ریاضی کشور را دارند.

