
فصل اّول
عدد و الگوهای عددی
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نگاه کلی به فصل
در  دانش آموزان  که  الگوهایی  از  استفاده  با  اول  درس  در  است.  درس   4 شامل  فصل  این 
سال های گذشته با آن آشنا شده اند همانند الگوهای اعداد زوج و فرد، سعی شده است تا دانش آموزان 
بتوانند رابطٔه حاکم بر الگو را با استفاده از عبارت فارسی و سپس به صورت نمادین با استفاده از 
عالمت هایی مانند  ،  ،  و… بیان کنند.  همچنین در این درس با استفاده از الگوهای 
میلیارد  مرتبٔه  تا  عددنویسی  یادآوری  شامل  دوم  درس  است.  شده  معرفی  مضرب  مفهوم  هندسی 
به  بر مفهوم سازی بخش پذیری، قواعد مربوط  با آن است. در درس سوم عالوه  و مفاهیم مرتبط 
بخش پذیری بر اعداد 2، 3، 5 و 9 نیز معرفی شده است. درس چهارم نیز به معرفی اعداد صحیح 

و مقایسٔه آنها پرداخته است. 

شبکه مفهومی

عدد نویسی حروف   گسترده نویسی 

عدد

تقریبمقایسه

اعداد اعشاری

اعداد حسابی
اعداد صحیح

کمیت

الگو
هندسی

عدد
جمله عمومی

مضربنمادهای ریاضی

بخش پذیری   

قواعد بخش پذیری

عالمت

اعداد کسری

ارزش مکانی

                                                                                                                                                                                                                      
تصویر عنوانی

در تصویر عنوانی مثال هایی از جهان اطراف، برای اعداد خیلی بزرگ آورده شده است تا تصور 
ذهنی دانش آموزان از این اعداد بهتر شود و آنها به این درک برسند که اعداد هم در مقیاس بزرگ 
مانند سیاره ها و ستاره های راه شیری و هم در مقیاس کوچک مانند بدن انسان قابل مشاهده هستند.
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در بخشی از تصویر عنوانی نشان داده شده است که کهکشان راه شیری به عنوان بخش کوچکی 
بر ستاره ها  این کهکشان عالوه  میلیارد ستاره است.  از 400  بیش  دارای  قابل مشاهده،  از جهان 
دارای سیاره های زیادی نیز است که زمین یکی از آن سیارات است. در بخش دیگری از تصویر نشان 
داده شده است که مغز انسان به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان به عنوان یکی از میلیاردها موجود 
زنده زمین، دارای بیش از 100 میلیارد سلول عصبی )نورون( است که در هر لحظه هر یک از این 

سلول ها با هزاران سلول عصبی دیگر در ارتباطند.
با تفکر در این واقعیت ها می توان به این حقیقت پی برد که در هر ذره ای از جهان هستی، عظمتی غیر قابل 

توصیف وجود دارد که نشان دهندهٔ قدرت الیزال پروردگار متعال است. همان طور که سعدی می فرماید:
هر ورقش دفتری است، معرفت کردگاربـرگ درختـان سبـز در نظــر هـوشیـار

در باالی تصاویر نیز دو آیه از قرآن کریم که اشاره به قدرت الهی در آفرینش آسمان ها و زمین 
دارد، آورده شده است.

برای  آمده است که در درس چهارم  فاتح  از زیردریایی  نیز تصویری  باالی تصویر عنوانی،  در 
مفهوم سازی اعداد صحیح از آن استفاده شده است.

دانستنی هایی برای معلم
الگوهای عددی

با  را  یادگیرنده دانش موجود خود  این است که  دنبال آن هستیم  به  الگوها  آنچه که در آموزش 
موقعیت های به ظاهر متفاوت تطبیق دهد و قاعده ای کلی در آن کشف کند. الگو زمینٔه بسیار مناسبی 
از مفاهیم اصلی آن  تعمیم دادن بخشی  تمرین چنین مهارتی است. چرا که پیش بینی کردن و  برای 
است. در واقع آموختن الگوها و چگونگی بیان آنها یکی از روش های  تفکر جبری محسوب می شود.

در  آنچه  می شوند.  آشنا  آن  با  دانش آموزان  که  هستند  الگوهایی  اولین  شونده  تکرار  الگوهای 
این الگوها اهمیت دارد درک هستٔه الگو است. هستٔه الگو، زنجیره ای از عناصر است که تکرار 
می شوند. با شناسایی هستٔه الگو دانش آموزان می توانند الگو را  توصیف کنند و قدرت تعمیم و تحلیل 

آن را خواهند داشت.
درک کامل از الگوهای تکرار شونده زمانی اتفاق می افتد که دانش آموزان دریابند دو الگویی 
که با مواد و عناصر به ظاهر مختلف ساخته شده اند می توانند از لحاظ ریاضی، ویژگی های یکسانی 
داشته باشند و در واقع یک الگو هستند . برای مثال الگوی ABAB می تواند با ابزار مختلف و 
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در زمینه های مختلف نشان داده شود. مانند نمونه های زیر که از کتاب ریاضی اول دبستان آورده 
شده است:

درک این مفهوم که هر کدام از الگوهای باال می توانند به صورت AB بیان شوند، مقدمهٔ  خوبی 
برای معرفی قدرت جبر است. 

نوع دیگر الگوهایی که دانش آموزان با آن روبه رو می شوند الگوهای افزایشی ــ کاهشی است. 
این الگوها از یک مرحله به مرحلٔه بعد با نظم و قاعدٔه مشخصی تغییر می کنند. در آموزش این الگوها  
دانش آموزان باید  قاعده ای کلی را کشف کنند که به کمک آن بتوانند الگو را در هر مرحله توصیف و 

پیش بینی کنند و آن را تعمیم دهند.
----,----,----,20,24
                 -4    -4
...........و999,000 و.............و997,000 و 996,000 و 995,000

  
                                                                                                                                             شکل3                 شکل2           شکل1                     

تعمیم در این نوع الگوها می تواند به دو صورت اتفاق بیفتد. در حالت اول دانش آموزان با بیان 
رابطٔه بازگشتی، الگو را پیش بینی می کنند. در این حالت آنها با استفاده از درک رابطٔه هر جملٔه الگو 
با جملٔه قبلی قادر به پیش بینی ادامٔه الگو هستند. در مثال زیر که از کتاب ریاضی پنجم آورده شده 

است رابطٔه بازگشتی الگو را می بینید:

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

شماره شکل4321

تعداد چوب کبریت

+                                
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در حالت دوم دانش آموزان به دنبال قاعدٔه کلی با استفاده از رابطٔه بین شمارٔه جمله و تعداد عناصر 
هر جمله هستند. پس از کشف این رابطه، آنها قادر خواهند بود جمالت دور الگو را نیز پیش بینی 
کنند. برای مثال می توانند بدون دانستن جملٔه 99 ام جملهٔ  صدم را توصیف کنند. در مثال زیر که از 
کتاب ریاضی پنجم آورده شده است به کمک فلشی که ردیف باال و پایین جدول را به هم مرتبط کرده 

است، از دانش آموزان خواسته شده است که رابطٔه کلی را کشف کنند:

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

شماره شکل54321

تعداد چوب کبریت

+3        +          +         +                         

اعداد صحیح
اعداد صحیح شامل دو موضوع مقدار و عالمت است و کمیت هایی که دارای جهت باشند با این 
اعداد نمایش داده می شوند. اعداد صحیح در زندگی روزمره در زمینه های مختلفی مانند دما، ارتفاع 
و پول ظاهر می شوند. بنابراین دانش آموزان با این مفهوم در مدل های واقعی تا حدودی آشنا هستند. 
با توجه به این آشنایی، دو مدل برای معرفی اعداد صحیح پیشنهاد می شود. یکی با استفاده از کمیت ها 

و دیگری با استفاده از محور اعداد.
استفاده از موضوع گل زده و خورده در فوتبال که در فعالیت پیشنهادی به طور کامل تشریح شده 
است و همچنین بازی هایی که دارای امتیازات مثبت و منفی هستند از نوع مدل کمی اند. اما استفاده 
از زمینه هایی مانند دما و ارتفاع جزء مدل خطی محسوب می شوند که با استفاده از محور اعداد نمایش 
داده می شوند. توصیه می شود دانش آموزان اعداد صحیح را در هر دو مدل تجربه کنند. زیرا این 
مدل ها مفهوم نیستند بلکه ابتدا مفهوم باید ساخته شود و سپس دانش آموزان بتوانند آن را روی مدل 
سوار کنند. درگیر کردن دانش آموزان با هر دو مدل  باعث می شود که آنها بتوانند مفاهیم مورد نیاز را 

از مدل ها و زمینه های مختلف استخراج کنند.

×
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توسعۀ مفاهیم 
هر جمله  عناصر  تعداد  و  بین شمارٔه جمله  رابطه ای  بتوانند  باید  دانش آموزان  الگوها  در درس 
را پیدا کنند. این مفهوم می تواند به این صورت گسترش یابد که آنها درک کنند نه تنها یک الگو را 
می توان به شیوه های مختلف توصیف کرد بلکه  این شیوه های مختلف، رابطه ها و عبارات ریاضی به 
ظاهر متفاوتی را نتیجه می دهد که معنای یکسانی دارند. این مفهوم، زمینٔه مناسبی برای تفکر جبری و 

درک تساوی های جبری در پایه های باالتر است.
در قسمت مربوط به بخش پذیری، گسترش مفهوم به این صورت اتفاق می افتد که دانش آموز پس 
از درک مفهوم بخش پذیری و درک چرایی قوانین مربوط به اعداد 2، 3، 5 و 9، بتواند بخش پذیری 

بر اعداد 6 و 10 را نتیجه بگیرد.
در درس آخر گسترش مفهوم برای برخی از دانش آموزان در جمع اعداد صحیح معنا پیدا می کند. 
به این صورت که آنها با استفاده از درکشان از اعداد صحیح و همچنین زمینه و مثال های واقعی از 

اعداد صحیح در زندگی روزمره، نحوهٔ جمع  با این اعداد را نتیجه می گیرند.   

نمونه سؤال هایی برای ارزشیابی

1ــ به الگوی زیر توجه کنید:

              )1(                                )2(                      )3(             

ــ عدد 37 تعداد دایره های جملٔه چندم این الگو است؟
ــ آیا عدد 45 می تواند نشان دهندٔه تعداد دایره های یکی از جمله های این الگو باشد؟ چرا؟

2ــ با توجه به الگو به سؤال های زیر پاسخ دهید.

                        
  )1(                           )2(                                           )3(                                                 )4(                             
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،  و … بنویسید. به کمک این عبارت پیش بینی کنید شکل    ، یک عبارت با نمادهای 
89 ام این الگو از چند مربع تشکیل شده است؟

ـ 70 شش ضلعی منتظم  به ضلع 1 سانتی متر داریم که آنها را مانند الگوی زیر کنار هم قرار  3ـ
داده ایم. محیط شکل نهایی چند سانتی متر می شود؟ 

4ــ سه عدد پیدا کنید که هم مضرب 2 باشد و هم مضرب 7. 

5  ــ عدد 18 مضرب چه اعدادی است؟

نشان  درستی  به  را  شمارهٔ  شکل  و  لوزی ها  تعداد  بین  رابطٔه  زیر  عبارت های  از  یک  کدام  ـ   6  ـ
می دهد. به کمک این رابطه بگویید شکل 33ام از چند لوزی تشکیل شده است؟ )  نشان دهندهٔ  

شمارٔه  شکل و  نشان دهندهٔ  تعداد لوزی هاست.( 

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

 =  + 2                                                                              
                                                                 1ــ  )  ×   2  ( =   

ـ  به الگوی زیر دقت کنید و به سؤال ها پاسخ دهید. 7ـ

)1(                                   )2(                                              )3(                                               
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ــ جملهٔ  صدم از چند مربع تشکیل شده است؟
ــ جملهٔ  صدم  چند مربع سفید دارد؟

ــ جملهٔ  صدم  چند مربع هاشورخورده دارد؟

شده  مشخص  به اندازٔه  ذوزنقه  هر ضلع  در  است.  ذوزنقه  به شکل  رستوران  یک  میزهای  8  ــ 
صندلی جا می گیرد. صاحب این رستوران برای یک جشن بزرگ دستور داد 53 تا از این میزها را 

مطابق الگوی زیر کنار یکدیگر بچینند. دور این 53 میز چند صندلی می تواند چیده شود؟

9ــ شکل روبه رو یک دیوار مثلثی را نشان می دهد که تعدادی از آجرهای آن ریخته است. وقتی 
دیوار کامل بود ردیف پایین آن 45 آجر، ردیف بعدی 44 آجر، ردیف بعدی 43 آجر، … و باالترین 

ردیف آن 1 آجر داشت. با توجه به این موضوع، چند آجر از این دیوار ریخته است؟  

ـ  با توجه به الگوی زیر جدول را کامل کنید. سپس رابطٔه بین شمارٔه شکل و تعداد مکعب ها  10ـ
را با نوشتن یک عبارت با نمادهای   ،  ،  و … بیان کنید.

)1(                              )2(                                               )3(                                                           

شماره شکل4321

تعداد چوب کبریت
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11ــ به کمک یک الگوی عددی، ده تا از مضارب عدد 6 را تولید کنید.

12ــ تعداد مربع های شکل )53( ام این الگو زوج است یا فرد؟ چرا؟
)1(                            )2(                                   )3(                                                              

                           

13ــ با یک مداد رنگی آبی، روی جدول 1 تا 100، از خانٔه شمارهٔ  1 شروع کردیم و یک در میان 
خانه ها را آبی کردیم. روی همان جدول و با مداد رنگی قرمز، از خانٔه شمارهٔ  2 شروع کردیم و یک در 

میان خانه ها را قرمز کردیم. با توجه به این جدول به سؤال های زیر پاسخ دهید.
ــ  خانه های قرمز چه ویژگی مشترکی دارند؟ یکان آنها چه ارقامی است؟

ــ  آیا خانه ای وجود دارد که هم با قرمز رنگ شده باشد و هم با آبی؟
ــ  آیا خانه ای وجود دارد که رنگ نشده باشد؟

 14ــ اگر همین روند را برای ساختن مضرب های عدد 7 ادامه دهیم دوازدهمین مضرب 7 چه 
عددی است؟ یک عبارت با نمادهای  ، ،  و … برای پیدا کردن مضارب عدد 7 بنویسید.

                                                            
1×7     2×7     3×7       4×7     . . .      

15ــ الگویی رسم کنید که رابطٔه بین شمارٔه شکل ها و تعداد شکل های آن به صورت زیر باشد.

                                              1ــ )شمارٔه شکل× شمارٔه  شکل( = تعداد شکل ها

16ــ هر یک از اعداد زیر را به رقم بنویسید.
 1 و  هزارتایی  تا   2 هزارتایی،  ده  تا    8 صدهزارتایی،  تا   6 میلیون،  صد  تا   5 میلیارد،  ده  تا   3

صدتایی:……………..…
شصت میلیارد و شصت میلیون و شش:………………………………….



کتاب معلم)راهنمای تدریس( ریاضی  10

17ــ در هر قسمت عدد خواسته شده را بنویسید.
بزرگ ترین عدد زوج 6 رقمی  بدون تکرار ارقام:………………

کوچک ترین عدد فرد 5 رقمی  بدون تکرار ارقام:…………………………

ـ  جدول را کامل کنید. 18ـ

ارزش مکانی رقم خواسته شدهبه رقمبه حروف

10034560078

پنجاه و شش میلیون و نهصد و نود هزار و پانصد

19ــ هر یک از اعداد زیر را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.
56185400 و 167000000 و780560234 

 
20ــ در عدد 578900123

ــ چه رقمی  دارای ارزش مکانی دهگان هزار است؟
ــ رقم 7 دارای چه ارزش مکانی است؟

ــ اگر این عدد را در 1000 ضرب کنیم، ارزش مکانی 9 چه تغییری می کند؟
ــ اگر این عدد را بر 1000 تقسیم کنیم، ارزش مکانی 9 چه تغییری خواهد کرد؟

مناسب  عدد  یک  شده،  مشخص  نقطه های  برای  سپس  و  کنید  کامل  را  محورها  ابتدا  21ــ 
)به  طورتقریبی( بنویسید.
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17ــ در هر قسمت عدد خواسته شده را بنویسید.
بزرگ ترین عدد زوج 6 رقمی  بدون تکرار ارقام:………………

کوچک ترین عدد فرد 5 رقمی  بدون تکرار ارقام:…………………………

ـ  جدول را کامل کنید. 18ـ

ارزش مکانی رقم خواسته شدهبه رقمبه حروف

10034560078

پنجاه و شش میلیون و نهصد و نود هزار و پانصد

19ــ هر یک از اعداد زیر را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.
56185400 و 167000000 و780560234 

 
20ــ در عدد 578900123

ــ چه رقمی  دارای ارزش مکانی دهگان هزار است؟
ــ رقم 7 دارای چه ارزش مکانی است؟

ــ اگر این عدد را در 1000 ضرب کنیم، ارزش مکانی 9 چه تغییری می کند؟
ــ اگر این عدد را بر 1000 تقسیم کنیم، ارزش مکانی 9 چه تغییری خواهد کرد؟

مناسب  عدد  یک  شده،  مشخص  نقطه های  برای  سپس  و  کنید  کامل  را  محورها  ابتدا  21ــ 
)به  طورتقریبی( بنویسید.

22ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
بزرگ ترین عدد زوج 5 رقمی  بین 50000 و 60000 : ………………………

عددی بین اعداد 50000 و 60000 با رقم های2، 4، 7، 8 و 9 )بدون تکرار رقم ها(: ………. 
کوچک ترین عدد زوج 7 رقمی  با طبقٔه هزار 570 و بدون تکرار رقم ها : …………………

23ــ عدد 56800978 را یک بار با تقریب ده میلیون و بار دیگر با تقریب یک میلیون بنویسید.

24ــ اعداد زیر را مقایسه کنید و داخل مربع یکی از عالمت های > = < قرار دهید.

100000000   999999999                          560078056  5600078056 

25ــ رضا در محاسبه 52×637 با ماشین حساب به جای 52، به اشتباه 62 را وارد کرد. او 
چگونه می تواند با انجام یک عمل ریاضی حاصل ضرب به دست آمده را درست کند؟

26ــ بزرگ ترین عدد ممکن را در عبارت زیر قرار دهید.
578000129 + ……………> 651123000   

27ــ حدس می زنید در یک سال تحصیلی چند ثانیه را در مدرسه می گذرانید؟ حدس خود را 
بنویسید. …………………..

تعداد ثانیه های حضور خود را در مدرسه با کمک ماشین حساب به طور دقیق حساب کنید و 
حدس خود را با آن مقایسه کنید.

28ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

643200000016  ،10109000000   ،799000000   ،5678000000
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29ــ هر عدد را به مناسب آن وصل کنید.
               جمعیت قارٔه آمریکا                                                                                   100000                                
               میانگین تعداد مسافرین روزانٔه متروی شهر تهران                                            5610  
               ظرفیت ورزشگاه آزادی                                                                        2200000
4427000000                                                                   )m( ارتفاع قلٔه دماوند               

30ــ اعداد ستون سمت راست را به عددی از ستون سمت چپ وصل کنید به طوری که حاصل 
جمع این دو عدد در محدودٔه مشخص شده قرار بگیرد.

 )محدوده: از 2324000 تا 2325000(
            200150  1999600

824001   2323999
                             324500   2124000

200   1500000
31ــ در مربع چه رقمی نوشته شود که عدد چهار رقمی زیر هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشد.

7 3 5                                                

32ــ دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید. کدام یک از این اعداد بر 2 نیز بخش پذیرند؟
 732 ، 178 ، 566 ، 219 ، 450 ، 233                                                                  

بر 9  ،  و  می توان عددی پنج رقمی ساخت که   ،  ، با کارت های   .33
بخش پذیر باشد؟ چرا؟ 

34ــ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.
7511 ، 5602 ، 9396 ، 4187 ، 3033 ، 1296                                                      

از بین این اعداد کدام یک بر 3 نیز بخش پذیر است؟

،  و  بزرگترین عدد پنج رقمی  را بسازید که بر 5   ،  ، 35ــ با کارت های 
بخش پذیر باشد.

40153

8723 0
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36ــ در داخل مربع چه ارقامی می توان قرار داد که عدد حاصل هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر 
باشد. تمام پاسخ های ممکن را پیدا کنید.

2 0 6 1                                                     

37ــ  با سه تا از ارقام 3، 0، 5، 2 و 1 عددی چهار رقمی بسازید که بر 3 بخش پذیر باشد ولی بر 
9 بخش پذیر نباشد.

38ــ بین دو عدد 40000 و50000  عدد پنج رقمی پیدا کنید که بر 2، 3 و 5  بخش پذیر باشد و 
همٔه مرتبه های آن زوج باشد. 

39ــ  یک معلم آزمونی طراحی کرده است که در هر صفحٔه آن به تعداد مساوی سؤال قرار داده 
است. اگر این آزمون 35 سؤال داشته باشد و در هر صفحه بیشتر از 5 سؤال باشد، این آزمون چند 

صفحه ای می تواند باشد؟

40ــ نزدیک ترین عدد به 19506 که بخش پذیر بر 9 باشد چیست؟

41ــ در یک مسابقٔه ورزشی 36 دانش آموز شرکت داشتند. مربی آنها را به چند گروه  مساوی 
تقسیم کرد به طوری که در هر گروه بیشتر از یک دانش آموز قرار گرفت. مربی به چند طریق می تواند 

این گروه بندی را انجام دهد؟

42ــ  سه عدد دو رقمی بنویسید که بر هیچ یک از اعداد 2، 3 و 5 بخش پذیر نباشد.

43ــ درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
ــ عدد 426 زوج است چون همٔه رقم هایش زوج است.

ــ عدد 321 بر 3 بخش پذیر است پس بر 9 نیز بخش پذیر است.
ــ عدد 102 کوچک ترین عدد سه رقمی  بخش پذیر بر 2 و 3 است.

44ــ دورترین عدد چهار رقمی  به 1000 که بر 2 و 3 بخش پذیر باشد را بنویسید. 
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با  را  آن  کف  می خواهیم  و  داریم  متر   102 طول  و  متر   87 عرض  به  بزرگ  استخر  یک  45ــ 
کاشی های مربع شکل بپوشانیم. ما باید برای پر کردن کف استخر از کاشی های کامل استفاده کنیم و 
اجازه نداریم هیچ کدام از کاشی ها را به اندازٔه کوچک تر تبدیل کنیم. با این شرایط ما باید کاشی هایی 

به ضلع چند متر انتخاب کنیم؟ 

46ــ نقاط مشخص شدهٔ محور زیر، چه اعدادی را نشان می دهد؟

47ــ اعداد زیر را با هم مقایسه کنید.
-120    +1             -4     0     -2    +2

         +4           0             -5    +1   +5    +6

48ــ جاهای خالی را با کلمٔه مناسب پر کنید.
بر روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست پیش برویم عددها ………….. می شوند و 

هر چه به سمت چپ پیش برویم عددها ………….. می شوند.

49ــ هر یک از نقاط مشخص شده روی محور چه اعدای را نشان می دهند؟

50ــ هر یک از اعداد زیر را روی محور به صورت تقریبی نمایش دهید.
-50 ، -10 ، -156 ، +93 ، -67

15ــ
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با  را  آن  کف  می خواهیم  و  داریم  متر   102 طول  و  متر   87 عرض  به  بزرگ  استخر  یک  45ــ 
کاشی های مربع شکل بپوشانیم. ما باید برای پر کردن کف استخر از کاشی های کامل استفاده کنیم و 
اجازه نداریم هیچ کدام از کاشی ها را به اندازٔه کوچک تر تبدیل کنیم. با این شرایط ما باید کاشی هایی 

به ضلع چند متر انتخاب کنیم؟ 

46ــ نقاط مشخص شدٔه محور زیر، چه اعدادی را نشان می دهد؟

47ــ اعداد زیر را با هم مقایسه کنید.
-120    +1             -4     0     -2    +2

         +4           0             -5    +1   +5    +6

48ــ جاهای خالی را با کلمٔه مناسب پر کنید.
بر روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست پیش برویم عددها ………….. می شوند و 

هر چه به سمت چپ پیش برویم عددها ………….. می شوند.

49ــ هر یک از نقاط مشخص شده روی محور چه اعدای را نشان می دهند؟

50ــ هر یک از اعداد زیر را روی محور به صورت تقریبی نمایش دهید.
-50 ، -10 ، -156 ، +93 ، -67

15ــ

51  ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
-7 ، -1 ، +2 ، -100 ، +60 ، +5 ، 0 ، -  60

52  ــ هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.

………و………..و …………و 5+و 10+و 15+
 ………و ……….و ……….و 20- و 30- و 40-

53  ــ اگر ساعت 1 بعداز ظهر را مبدأ قرار دهیم، با تعیین جهت های مثبت و منفی، هر یک از 
زمان های زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.

7 ساعت بعد از ظهر:……………  3 ساعت قبل از ظهر:……………    
5 ساعت قبل از ظهر:……………  ساعت 1 بعد از ظهر:……………  

54  ــ از یک شیر آب در هر ساعت 20 لیتر آب وارد استخر می شود و 3 لیتر آب از چاه تخلیه 
خارج می شود. جدول زیر میزان ورودی و خروجی آب در این استخر را نشان می دهد. جدول را 

کامل کنید. 
زمان4321

شیر آب20+

چاه3-

پس از 4 ساعت چقدر آب وارد استخر شده و چقدر آب از استخر خارج شده است؟

55  ــ بزرگ ترین عدد صحیح منفی چیست؟

56 ــ قرینٔه صفر چه عددی است؟

57  ــ دمای اصفهان در یکی از روزهای ماه آبان 8 درجه باالی صفر بود و دمای همدان در همان 
روز 10 درجه از اصفهان سردتر بود. در آن روز دمای همدان چند درجه بود؟
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58  ــ رضا عدد 86420 را به عنوان بزرگ ترین عدد زوج پنج رقمی غیر تکراری نوشت به نظر 
شما اشتباه او چه بوده است؟
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رابطۀ طولی مفاهیم از پایۀ اول تا پنجم 
روند ارائۀ عددنویسی

عددنویسی در پایۀ اول:
1ــ عدد را به عنوان پاسخی برای سؤال های »چند تا؟« و »چندمین؟« درک می کنند.

2ــ درک عامل های سازنده های اعداد تا 10)عامل های جمعی(
3ــ شمارش با ابزارهای مختلف )چینه، چوب خط و انگشت(

4ــ مقایسٔه اعداد
5  ــ نماد اعداد 0 تا 9

6  ــ آموزش نماد 10 تا 99 با جدول ارزش مکانی به وسیلٔه شمارش
7ــ نوشتن اعداد تا 99 به حروف
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عدد نویسی در پایۀ دوم:
1ــ گسترش جدول ارزش مکانی تا هزار با استفاده از ابزارهای دسته بندی شده ای مانند  کوئیزنر 

2ــ  تعمیق مفهوم ارزش مکانی با ابزارهایی مانند چرتکه و پول
3ــ مقایسه، گسترده نویسی  و به حروف نویسی اعداد سه رقمی

4ــ آشنایی با مفهوم تقریب و تقریب اعداد به کمک محور 

عددنویسی در پایۀ سوم: 
1ــ گسترش جدول ارزش مکانی تا هزار با استفاده از ابزارهای دسته بندی شده ای مانند کوئیزنر 

2ــ  تعمیق مفهوم ارزش مکانی با ابزارهایی مانند چرتکه و پول
3ــ مقایسه، گسترده نویسی  و به حروف نویسی اعداد تا چهار رقمی

4ــ حس بزرگی عدد هزار
5ــ آشنایی با روش های برای تقریب اعداد

عددنویسی در پایۀ چهارم: 
1ــ گسترش جدول ارزش مکانی تا طبقٔه میلیون با تجسم ابزار کوئیزنر و استفاده از ابزارهایی 

مانند چرتکه و پول
2ــ مقایسه، گسترده نویسی  و به حروف نویسی اعداد 9 رقمی

3ــ حس بزرگی عدد میلیون
4ــ تقریب زدن اعداد با روش گرد کردن با تقریب مشخص 

عددنویسی در پایۀ پنجم: 
1ــ گسترش جدول ارزش مکانی تا طبقٔه میلیارد با تجسم ابزار کوئیزنر 

2ــ  درک رابطٔه ستون های جدول ارزش مکانی 
3ــ مقایسه، گسترده نویسی  و به حروف نویسی اعداد  12 رقمی

4ــ حس بزرگی عدد میلیارد
5ــ تقریب زدن اعداد با روش گرد کردن و قطع کردن
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روند ارائۀ الگویابی
الگویابی در پایۀ اول:

1ــ درک مفهوم الگو
2ــ پیش بینی کردن ادامٔه الگو بعد از کشف قانون الگو

3ــ درک واحد تکرار و مشخص کردن آن در الگوهای تکرار شونده
4ــ معرفی الگوهای عددی از طریق شمارش چندتا چندتا و ارتباط آن با الگوهای هندسی

الگویابی در پایۀ دوم:
1ــ تعمیم الگوهای هندسی با رسم شکل و الگوهای عددی با شمارش

2ــ آموزش الگوهای عددی دو مرحله ای

الگویابی در پایۀ سوم:
1ــ برقراری ارتباط بین الگوهای عددی و هندسی و پیش بینی ادامٔه الگوها با استفاده از رسم شکل

2ــ آموزش ماشین های ورودی ــ خروجی و ارتباط آن با ضابطٔه  الگو )جمع و تفریق (

الگویابی در پایۀ چهارم:
1ــ پیش بینی ادامۀ الگوها با استفاده از ضابطٔه الگو برای جمالت دور

2ــ آموزش ماشین های ورودی ــ خروجی و ارتباط آن با ضابطٔه  الگو )ضرب و تقسیم (

الگویابی در پایۀ پنجم:
1ــ پیش بینی ادامٔه الگوها با استفاده از ضابطٔه الگو برای جمالت دور
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جدول انتظارات عملکردی:

جدول انتظارات عملکردی فصل اول ریاضی ششم

نیازمند تالشقابل قبولخوببسیار خوبعملکرد                                                مقیاسردیف

1
روابط موجود در الگوهای خطی را کشف می کند و 

آنها را با عبارات کالمی  و نمادی بیان می کند.

اعداد زوج و فرد و ویژگی های آنها را می شناسد.2

3
مفهوم مضرب را درک کرده است و می تواند مضرب های 

اعداد را پیدا کند.

4
به رقم و حروف  میلیارد را می خواند،  تا طبقٔه  اعداد 

می نویسد و گسترده نویسی می کند.

5
الگوی بین ستون های جدول ارزش مکانی را می داند 
آنها  از   10 مضارب  تقسیم  و  ضرب  در  می تواند  و 

استفاده کند.

درک درستی از بزرگی اعداد )حس عددی( دارد.6

7
با استفاده از تقریب به روش های گردکردن و قطع کردن، 

می تواند اعداد را روی محور اعداد نشان دهد.

مفهوم بخش پذیری را درک کرده است.8

9
بدون تقسیم کردن می تواند بخش پذیری اعداد بر 2،3،5 

و 9 را مشخص کند.

10
آنها  می تواند  و  کرده  درک  را  اعداد صحیح  مفهوم 

را نمایش دهد.

می تواند اعداد صحیح را به درستی مقایسه کند.11

12
روی  تقریبی  صورت  به  را  صحیح  اعداد  می تواند 

محور اعداد مشخص کند.
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الگوهای عددی

 اهداف
1ــ توسعٔه تفکر جبری از طریق تعمیم

2ــ آشنایی با اعداد زوج و فرد از طریق الگوها
3ــ آشنایی و درک مفهوم مضرب

4ــ کشف روابط موجود در الگوهای خطی  و بیان آنها با عبارات کالمی  و نمادی

شبکه  مفهومی

 

روش تدریس
فعالیت1:)صفحۀ 2(

نظم موجود  و  رو شده اند  روبه  کتاب های درسی  در  متنوعی  الگوهای  با  کنون  تا  دانش آموزان 
این  از  به سؤال های مختلف  پاسخ گویی  توانسته اند در  و  الگوهای مورد مشاهده را درک کرده  در 

درس اّول

به کار می رود در

تقارن     قواعد بخش پذیری جدول ارزش مکانی

الگو نمود می یابد در
الگوهای عددی

در دو نوعالگوهای هندسی  

افزایشی ــ کاهشیتکرار شونده                                           

که توصیف می شود باکه توصیف می شود با

 هستۀ الگو
جملۀ عمومیرابطۀ بازگشتی                   

بررسی می شود با

زار
اب

ول
جد

کل
م ش

رس
 

دار
مو

ن

ضی
ریا

ت 
بار

ع

هدف آن آماده سازی برای

تفکر جبری
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دانش آموزان  که  است  این  آموزشی  کتاب ششم هدف  در  اما  کنند.  استفاده  قاعده های کشف شده، 
  ،  ، مانند  نمادهایی  و  فارسی  عبارات  از  استفاده  با  را  شده  کشف  قاعدٔه  بتوانند 
بازگشتی                                    رابطه های  مرحله  این  در  بیایند.  الگو  عمومی برای  و  کلی  قاعدٔه  یک  و  کنند  بیان   … و 
)رابطه هایی که ارتباط هر مرحله از الگو را با مرحلٔه قبلی نشان می دهد( مدنظر نیست. بلکه به دنبال 
رابطه ای هستیم که ارتباط تعداد عناصر هر مرحله از الگو را با شمارٔه آن مرحله نشان دهد و به کمک 

چنین رابطه ای است که می توان الگو را در هر مرحلٔه آن پیش بینی کرد.
در صفحٔه 2 کتاب از زمینٔه اعداد زوج و فرد برای آموزش این مفهوم استفاده شده است. برای 
تدریس این صفحه پیشنهاد می شود که دانش آموزان گروه های دو نفری تشکیل دهند و بدون توضیحی 

از جانب معلم این صفحه را حل کنند. سپس نتایج کار گروه ها در کالس به بحث گذاشته شود.
فعالیت2: )صفحۀ 4(

در صفحٔه 4 کتاب یک زمین بازی طراحی شده است که نیمٔه راست آن شامل تونل هایی  است که در 
هر کدام به تعداد زوج توپ وجود دارد و  نیمٔه چپ آن نیز شامل تونل هایی است که در هر کدام به تعداد 
فرد توپ قرار دارد. در این فعالیت دانش آموزان باید مسیری را در این زمین بازی انتخاب کنند و در پایان 
بگویند تعداد توپ هایی که جمع آوری کرده اند زوج است یا فرد. هدف فعالیت این است که در طول انجام 
آن، دانش آموزان کشف کنند وقتی اعداد زوج و فرد در حالت های مختلف با هم جمع می شوند حاصل 
عددی زوج است یا فرد. برای رسیدن به این هدف الزم است دانش آموزان چندین بار فرایند پیشنهادی 

کتاب را تجربه کنند. برای اجرای این فعالیت، می توانید از روش زیر استفاده کنید:
دانش آموزان گروه های دو نفری تشکیل دهند. به هر گروه یک کپی از این زمین بازی داده شود. 
)از صفحٔه 4 کتاب برای اجرای فعالیت استفاده نکنید. چون با توجه به سؤال هایی که در پایین زمین 
بازی آورده شده است ممکن است دانش آموزان نتیجٔه فعالیت را حدس بزنند بدون اینکه عمیقاً درگیر 
فرایند کشف نتایج مورد نظر شوند.( سپس از گروه ها خواسته شود روی سؤال هایی مشابه سؤال های 
زیر بحث کنند و نتایج بحث گروه ها در کالس مطرح شود و هر گروه از ادعاها و نتیجه گیری های خود 

دفاع کند:
1ــ آیا امکان دارد دو تونل از نیمٔه راست، به عنوان مسیر رفت و برگشت انتخاب کنید به طوری که 

هنگام خروج به تعداد فرد توپ داشته باشید؟ چرا؟
2ــ دو تونل از نیمٔه چپ، به عنوان مسیر رفت و برگشت انتخاب کنید به طوری که هنگام خروج 

به تعداد زوج توپ داشته باشید. چند مسیر توانستید پیدا کنید؟
3ــ یک تونل از نیمٔه راست و یک تونل از نیمٔه چپ انتخاب کنید به طوری که هنگام خروج به 
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تعداد زوج توپ داشته باشید. آیا امکان دارد؟ چرا؟
پس از اتمام بحث، پیشنهاد می شود یک بازی به شرح زیر در کالس اجرا شود. به گروه ها یک 
به  را  آنها  و  کنند  مخلوط  را  کارت ها  باید  دانش آموزان  بدهید.   23 تا   3 اعداد  شامل  کارت  دسته 
پشت )طوری که اعداد کارت ها معلوم نباشد!( روی میز قرار دهند. در هر مرحلٔه بازی، کارت باالیی 
برگردانده می شود و هر نفر که بتواند مسیری در تونل ها پیدا کند که حاصل جمع توپ های آن برابر 
عدد روی کارت باشد یک امتیاز می گیرد. در پایان بازی کسی برنده است که امتیازات بیشتری کسب 

کرده باشد.
در پایان کالس به عنوان کار در منزل، از دانش آموزان خواسته شود که با این زمین، بازی جدیدی 

طراحی کنند و در کالس مطرح کنند.
فعالیت2: )صفحۀ 4و5(

در سؤال 2 فعالیت، مفهوم مضرب به کمک الگوهای هندسی معرفی شده است. برای آموزش این 
مفهوم، مطابق روش کتاب، از دانش آموزان خواسته شود با چوب کبریت الگوهای هندسی 2 تایی، 
 ، ، 3 تایی، 4 تایی و … بسازند و سپس رابطٔه موجود در آن را با عبارت فارسی و نمادهایی مانند
 و …  بیان کنند. نتایج کار دانش آموزان روی تختٔه کالس کشیده شود و سپس مفهوم مضرب به 
آنها ارائه شود. در پایان، دانش آموزان می توانند صفحات 4 و 5 کتاب را به طور انفرادی حل کنند.

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
1ــ در سؤال 1 کار در کالس صفحٔه 5، پس از حل سؤال توسط دانش آموزان، می توان آنها را 

اینگونه به چالش کشید که بررسی کنند چند پاسخ ممکن برای این مسئله وجود دارد؟

فعالیت های پیشنهادی
فعالیت1:

پیشنهاد می شود این فعالیت قبل از انجام کار در کالس صفحٔه 3 اجرا شود. از بچه ها خواسته 
باشد. سپس  از اعداد زوج تشکیل شده  بزنند که  مثال  الگوهایی  به اطراف خود دقت کنند و  شود 
دانش آموزان در گروه های سه یا چهار نفری گروه بندی شوند و از گروه ها خواسته شود یک ماشین 
ورودی ــ خروجی طراحی کنند که همٔه اعداد زوج را بسازد و همٔه خروجی های آن اعداد زوج باشد. 
نتایج کار گروه ها روی تختٔه کالس نوشته شود در مورد شباهت ها و تفاوت های این ماشین ها در کالس 
بحث شود. در مرحلٔه بعد از بچه ها خواسته شود به ازای ورودی ها   و به ازای خروجی ها          
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بگذارند و ماشین خود را به یک عبارت ریاضی با نمادهای  و  تبدیل کنند.          
در قسمت بعدی از آنها خواسته شود یک ماشین ورودی ــ خروجی طراحی کنند که همٔه اعداد 
فرد را به ازای ورودی های 1، 2، 3، … تولید کند و همیشه خروجی های این ماشین فرد باشد. نتایج 
کار گروه ها روی تختٔه کالس نوشته شود. در مورد شباهت ها و تفاوت های این ماشین ها در کالس 
، و به ازای خروجی ها  بحث شود. در مرحلٔه بعد از دانش آموزان خواسته شود به ازای ورودی ها 

 بگذارند و ماشین خود را به یک عبارت ریاضی با نمادهای  و   تبدیل کنند.
در ادامٔه فعالیت می توان دانش آموزان را با این چالش روبه رو کرد که برای هر مرحله ماشینی 
بسازند که عکس ماشین قبلی عمل کند. یعنی  خروجی های ماشین قبلی را بگیرد و ورودی های معادل 

آنها را سازد. در واقع در ماشین جدید باید  و   جابه جا شوند. 

فعالیت2:
هدف فعالیت این است که دانش آموزان بتوانند به یک الگو به شیوه های مختلف نگاه کنند. برای 

دستیابی به این هدف، الگوی چوب کبریتی زیر را در نظر بگیرید:

)1(                                                       )2(                                                                         )3(                                

قبل از کالس سه دانش آموز انتخاب شود و به هر کدام از آنها یکی از روش های زیر برای شمارش 
چوب کبریت های شکل هفتم آموزش داده می شود:

روش اول: ابتدا چوب کبریت های ردیف باال، سپس چوب کبریت های ردیف پایین و در نهایت 
چوب کبریت های عمودی بین دو ردیف شمارش شود.

روش دوم: ابتدا چوب کبریت عمودی سمت چپ به صورت تنها در نظر گرفته شود و سپس 
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دسته های سه تایی چوب کبریت ها شمرده شود.

روش سوم: ابتدا چوب کبریت های مربع اول شمرده شود و سپس چوب کبریت های باقیمانده به 
صورت دسته های سه تایی شمارش شود.

 در شروع کالس معلم دانش آموزان را در گروه های سه یا چهار نفره گروه بندی می کند. سپس 
الگوی باال را روی تخته می کشد و هر کدام از آن سه دانش آموز را یک به یک پای تخته می آورد و از 
آنها می خواهد چوب کبریت های شکل هفتم را با روشی که یاد گرفته بودند بشمارند. پس از بیان روش 
هر دانش آموز، از گروه ها خواسته می شود یک قانون کلی برای به دست آوردن تعداد چوب کبریت ها، 

براساس این روش شمارش بنویسند و قانون خود را به صورت عبارت ریاضی با نمادهای  ،
، و … بیان کنند. رابطه های زیر برای هر کدام از سه روش شمارش توسط دانش آموزان بیان 

خواهد شد: 
1+ شمارهٔ شکل + )2× شمارٔه شکل( = تعداد چوب کبریت ها            روش اول
                       )3× شمارٔه شکل( + 1= تعداد چوب کبریت ها            روش دوم
            )3 × )1- شمارٔه شکل(( + 4 = تعداد چوب کبریت ها            روش سوم

گروه ها نتایج کار خود را روی تخته بنویسند و دربارٔه چرایی درستی هر سه روش در کالس گفتگو 
شود. در این فعالیت عالوه بر تمرین نوشتن عبارت ریاضی، ممکن است برخی از دانش آموزان به این 

نتیجه برسند که این سه عبارت ریاضی نتایج یکسانی دارد و با هم مساوی است.
)در سایت http://nrich.maths.org/8111  فیلم هایی برای این سه روش شمارش تهیه شده است. 

در صورت امکان نمایش فیلم در کالس، می توانید برای اجرای فعالیت از این سایت استفاده کنید.(
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فعالیت3:
این فعالیت به صورت بازی قابل اجراست. زیرا در آن برنده و بازنده وجود دارد.

هدف بازی: بررسی ویژگی های اعداد زوج و فرد در محاسبات )جمع( 
ابزار مورد نیاز: توپ هایی که اعداد 1 تا 9 روی آنها نوشته شده است، و کیسه )به تعداد  گروه ها(

)در صورت در دسترس نبودن توپ، می توان از کارت های عددی 1 تا 9 نیز استفاده کرد.(
روش بازی: ابتدا دانش آموزان گروه های دو نفری تشکیل می دهند. به هر گروه یک کیسه حاوی 
5 توپ داده می شود که اعداد 2، 3، 4، 5 و 6 )مجموعٔه A( روی توپ ها نوشته شده است. هر بازیکن 
در ابتدای بازی انتخاب می کند که می خواهد فرد باشد یا زوج. سپس در هر نوبت یکی از بازیکنان 
دو توپ از کیسه بیرون می آورد. اعداد روی این دو توپ را با هم جمع می کند. اگر حاصل عددی 
زوج بود برای بازیکن زوج یک امتیاز ثبت می شود و اگر حاصل فرد بود برای بازیکن فرد یک امتیاز 
ثبت می شود. پس از اینکه این فرایند حدود 10 بار تکرار شد بازی تمام می شود و کسی برنده است 

که امتیاز بیشتری کسب کرده باشد.
پس از پایان این مرحله معلم باید از گروه ها بپرسد که آیا این بازی عادالنه بود؟ برای پاسخ گویی 
 A به این سؤال، دانش آموزان باید همٔه حالت های ساخته شدن حاصل جمع زوج و فرد در مجموعٔه
را پیدا کنند و تعداد این حالت ها را با هم مقایسه کنند. اگر تعداد حالت های زوج و فرد با هم برابر بود 

بازی عادالنه است و در غیر این صورت بازی ناعادالنه است.
این بازی می تواند با مجموعه های C ،B و D نیز به همین ترتیب انجام شود.

مجموعٔه B: 1، 3، 5، 6 و 7
مجموعٔه C: 2، 3، 4، 5، 6 و 8
مجموعٔه D: 1، 3، 4، 5، 7 و 9

با توجه به اینکه مفهوم بازی عادالنه و ناعادالنه در پایٔه پنجم مطرح شده است انتظار می رود که 
دانش آموزان با این مفهوم آشنایی کامل داشته باشند. همچنین الزم به ذکر است در این بازی تشخیص 
عادالنه یا ناعادالنه بودن هر مجموعه، مهم ترین بخش این بازی است که در جریان آن دانش آموزان به 
بررسی ویژگی های اعداد زوج و فرد در محاسبات می پردازند. )در صورت امکان استفاده از کامپیوتر، 
می توانید این بازی را در سایت  http://nrich.maths.org/4308 با دانش آموزان خود انجام دهید.(
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حل بعضی از تمرین های کتاب
سؤال2: بعد از رنگ کردن مضرب های 3 و 5 در جدول اعداد 1 تا 100، این جدول به صورت 
زیر خواهد بود. الزم به ذکر است که از این جدول می توان در انجام بازی معرفی شده در  بخش 

»معما    و سرگرمی« انتهای فصل استفاده کرد.

10987654321
20191817161514131211
30292827262524232221
40393837363534333231
50494847464544434241
60595857565554535251
70696867666564636261
80797877767574737271
90898887868584838281
100999897969594939291

سؤال3: الگوی این تمرین را می توان به شیوه های مختلف نگاه کرد. چند عبارت ریاضی مربوط 
به این الگو عبارت است از:

                          = تعداد مربع ها                                = شمارهٔ  شکل
= )2× )  +1 (( +                                        

                                         1 ــ  )) 1+  ( × 3( = 
        = ) 3 ×  ( + 2                                                   

دربارٔه  کالس  در  و  بنویسند  تخته  روی  را  خود  مختلف  روش های  دانش آموزان  دهید  اجازه 
درستی این روش ها و تفاوت ها و شباهت های آنها گفتگو شود.

سؤال6: برای پیدا کردن اعدادی که مضرب  12 و 15 باشند مانند روش کتاب عمل کنید تا 
عددی فراموش نشود. 

1 ×  =12          2 ×  =12            3 ×    =12   
4 ×  =12          6 ×  =12          12 ×  =12         

12
1  23

6 4
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به ضرب 3×4 رسیدیم که تکراری است، عامل های ضرب تکراری می شود و می توان دیگر ادامه 
نداد. نتیجه می گیریم که 12 می تواند مضرب اعداد 1، 2، 3، 4، 6 و12 باشد.

همین فرایند برای عدد 15 نیز تکرار می شود. 

 توصیه های آموزشی
 ،  ، 1ــ توانایی بیان رابطٔه کلی در الگوها با عبارات فارسی یا عبارات ریاضی با نمادهای 
و … مهارتی فراتر از درک الگو و توانایی تعمیم دادن آن است. به این معنی که ممکن است دانش آموزی 
الگو و نظم موجود در آن را کامالً درک کرده باشد اما نتواند این نظم را در قالب عبارات بیان کند. لذا 
توصیه می شود برای شکل گیری و تقویت چنین مهارتی زمان کافی به دانش آموزان بدهید و با انجام 

فعالیت های متنوع آنها را در دستیابی به این مهارت همراهی کنید.
با این ایده ها،  بیان عبارت های ریاضی متناسب  2ــ در بررسی الگوها، طرح ایده های مختلف و 
فرصتی غنی برای تمرین تفکر جبری است. چرا که دانش آموزان می بینند عبارت های ریاضی به ظاهر 
متفاوت برای یک الگو دارای نتایج یکسانی هستند. لذا توصیه می شود در بررسی الگوهای مختلف، 

همٔه دانش آموزان فرصت بیان نظرات و ایده های خود را داشته باشند. 

بدفهمی های رایج دانش آموزان
الگو،  یک  متوالی  جملٔه  دو  بین  دانش آموزان  که  است  بدفهمی این  مهم ترین  1ــ 
رابطه ای کشف می کنند و بدون آنکه آن را برای جمله های دیگر الگو آزمایش کنند به 
کار می برند. در حالی که ممکن است آن رابطه برای جمله های بعدی صدق نکند. برای 
رفع این مشکل همیشه رابطٔه بیان شده را در تمام جمله های داده شده از الگو امتحان 

کنید و این کار را به دانش آموزان آموزش دهید.
تعداد  نسبت  می کنند  تصور  دانش آموزان  از  برخی  که  است  این  بدفهمی دیگر  2ــ 
عناصر هر دو جمله، برابر با نسبت شمارهٔ  آن دو جمله است. به طور مثال برای پیدا 
کردن تعداد عناصر جملهٔ  دهم، تعداد عناصر جملهٔ  پنجم را دو برابر می کنند. برای رفع 
این مشکل، بازنمایی جدول مناسب است چرا که تعداد عناصر  و شمارٔه جمله ها در 
آن قابل مشاهده است و دانش آموزان می توانند قطعی نبودن چنین رابطه هایی را از آن 

نتیجه بگیرند.
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یادآوری عددنویسی
  

اهداف
1ــ مرور و یادآوری عددنویسی و گسترده نویسی اعداد تا مرتبۀ میلیارد

2ــ کاربرد اعداد در دنیای واقعی
3ــ نمایش تقریبی اعداد روی محور

4ــ درک صحیح از بزرگی اعداد )حس عددی(
5  ــ برطرف کردن بدفهمی های رایج در عددنویسی

شبکه مفهومی 

                                                                                                         

روش تدریس
برای  فعالیت  این  در  می پردازد.  میلیارد  طبقٔه  تا  نویسی  یادآوری عدد  به  کلی  به طور  این درس 
اولین بار جدول ارزش مکانی به طور کامل همراه با مرتبه های اعشاری رسم شده است و هدف از آن، 

 به کار می رود برای

تقریب مقایسهمحاسبات

نمایش داده می شودعدد در چهار نوع

به رقمبه حروف

 با استفاده از

 جدول ارزش مکانی

ری
کس

اد 
عد

 ا

بی
سا

د ح
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درک روابط بین ستون های جدول ارزش مکانی و الگوهای موجود در آن است. به این صورت که 
اگر یکی ها را در نظر بگیریم وقتی از سمت یکی ها به سمت چپ جدول حرکت کنیم هر ستون جدول 
ارزشی معادل 10 برابر ستون قبلی دارد. برای مثال صدتایی ها،  10 برابر ده تایی ها هستند. پس با 
حرکت به سمت چپ جدول اعداد بزرگ و بزرگ تر می شوند. ولی اگر از یکی ها به سمت راست 
جدول حرکت کنیم هر ستون جدول 10 برابر کوچکتر از ستون قبلی است. به عنوان مثال یک صدم 
10 برابر کوچکتر از یک دهم است. با توجه به اینکه همٔه این مفاهیم در پایه های قبل آموزش داده شده 
است انتظار می رود که دانش آموزان روابط و الگوهای موجود در جدول ارزش مکانی را درک کرده 
باشند. لذا می توانیم با یک بحث کالسی و مطرح کردن سؤال های زیر همٔه این مفاهیم را مرور کنیم.

1ــ یکان میلیون، چند برابر دهگان هزار است؟
ستون های  برای  می توان  را  )همین سؤال  است؟  دهم  یکی ها،  راست  ستون سمت  نام  چرا  2ــ 

صدم    و هزارم هم مطرح کرد.( 
3ــ یک دهم از چند هزارم درست شده است؟

4ــ اگر عددی در 100 ضرب شود مرتبٔه  صدگان هزار آن به چه مرتبه ای منتقل خواهد شد؟ چرا؟
5   ــ اگر عددی بر 1000 تقسیم شود مرتبٔه صدگان میلیون آن به کدام مرتبه منتقل می شود؟ چرا؟

پس از اتمام این بحث دانش آموزان قادر به انجام فعالیت کتاب هستند.

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
کاربرد  دانش آموزان  واقعی،  مثال های  ارائهٔ  با  است  شده  سعی  کالس  در  کار  سؤال های  در 
اعداد را در دنیای واقعی ببینند و همچنین در این بخش سؤاالتی مطرح شده است که درک عددی 

دانش آموزان را به چالش می کشد.
به  خوبی  عددی  درک  محور  روی  اعداد  تقریبی  نمایش   :8 صفحهٔ  درکالس  کار   3 سؤال 
محور  مقیاس  به  توجه  با  باید  محور  روی  اعداد  دادن  نشان  برای  آنها  زیرا  می دهد.  دانش آموزان 
به محور متوجه می شوند که فاصلٔه هر  با توجه  برای نشان دادن عدد 4490016  عمل کنند. مثالً 
قسمت 100 میلیون است. از طرفی این عدد بین 0 تا 100 میلیون است و با توجه به اینکه در این 
بازه 100میلیون تا عدد وجود دارد پس این عدد نزدیک به صفر است. تمام این استدالل ها به درک 

عددی آنها کمک بسیاری خواهد کرد.
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سؤال 1 کار درکالس صفحهٔ 9:  در این سؤال نیز قرار است اعداد به صورت تقریبی روی 
محور نشان داده شوند. مقیاس اولین محور یک صدم است. اما دانش آموزان باید عدد 0/047 که 
دارای مرتبۀ هزارم است را روی محور نشان دهند. بهتر است از آنها بخواهید عدد0/047 را گسترده 

کنند. در این صورت عدد برابر می شود با:
0/04 + 0/007 =0/047                                                                                    

چون عدد  0/007 از 0/01 کوچکتر است پس  0/047 از 0/05 کوچکتر است و در نتیجه بین 
0/04 و 0/05 قرار می گیرد.

عدد    اگر  که"  است  پرسیده شده  این سؤال  دوم  در قسمت  کاردرکالس صفحهٔ 9:   3 سؤال 
صد     و سی میلیون بر 10 تقسیم شود، چه عددی به دست می آید؟" هدف از طرح این سؤال محاسبات 
نبوده است بلکه باید دانش آموزان با درک روابط بین جدول ارزش مکانی به آن پاسخ دهند. به این 
صورت که اگر هر عددی بر 10 تقسیم شود ارزش هر رقم 10 مرتبه کوچکتر می شود یعنی هر کدام از 
رقم ها یک واحد به سمت راست جدول حرکت می کنند و چون این عدد در مرتبهٔ صدگان میلیون قرار 
دارد با یک واحد حرکت به سمت راست جدول، در مرتبهٔ دهگان میلیون قرار خواهد گرفت. بنابراین 

به عدد سیزده میلیون خواهیم رسید.
سؤال 4 کاردرکالس صفحهٔ 9 )قسمت سوم(: در این سؤال دانش آموزان مفهوم بین اعداد 
و 2  با رقم های 8، 7، 5، 4  را  بین 60000 و 80000  قرار است عددی  آنها  تجربه می کنند.  را 
بنویسند. حل این سؤال مستلزم این است که دانش آموزان درک خوبی از اعداد داشته باشند، زیرا 
در این صورت متوجه می شوند تنها رقمی که می توانند در مرتبهٔ دهگان هزار قرار دهند رقم 7 است.

فعالیت های پیشنهادی
فعالیت1:

هدف از فعالیت  این است که دانش آموزان عدد میلیارد را در مدل سطح نمایش دهند و از این 
طریق عالوه بر درک رابطٔه بین ستون های جدول ارزش مکانی، حسی نسبت به بزرگی عدد میلیون و 

میلیارد پیدا کنند. 
در این فعالیت معلم باید مدل هایی برای یکی، ده تایی و صد تایی بسازد. به این صورت که او  با 
استفاده از کاغذ باطله، یک مربع 1سانتی متر×1سانتی متر می سازد و به عنوان یکی به دانش آموزان 
معرفی می کند.  سپس با قرار دادن ده تا از این مربع ها کنار هم، یک مستطیل 10سانتی متر×1سانتی متر  
درست می کند که نشان دهندٔه ده تایی است. در مرحلٔه بعد با قرار دادن 10 تا از مستطیل های ده تایی 
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کنار هم، یک مربع 10سانتی متر× 10سانتی متر ساخته می شود که صدتایی را نمایش می دهد. معلم 
پس از توضیح روند ساخت یکی، ده تایی و صدتایی، در جریان یک بحث کالسی، از دانش آموزان 
ابعادی است؟  بسازیم چه شکلی خواهد داشت و دارای چه  اگر بخواهیم هزارتایی را  می پرسد که 
مستطیل  یک  شکل  به  هزارتایی  که  باشند  رسیده  نتیجه  به این  باید  دانش آموزان  گفتگو،  از  پس 
100سانتی متر×10سانتی متر  است که از ده مربع صدتایی به هم چسبیده درست شده است. معلم باید 
این فرایند را تا طبقهٔ میلیارد به صورت گام به گام ادامه دهد و در هر مرحله با طرح سؤال "شکل بعدی 
چیست و چه ابعادی دارد؟" تصوری از ابعاد شکل بعدی ایجاد کند و این کار با استفاده از الگوی 

موجود در جدول ارزش مکانی و روابط بین ستون های آن امکان پذیر است. 

     

     

به بزرگی اعداد، از دانش آموزان  برای ایجاد تصور و حسی نسبت  بعد از این جلسه، می توان 
خواست که با استفاده از روزنامه و کاغذ باطله مدلی برای نمایش میلیون بسازند. این کار می تواند در 

یک فضای بزرگ مانند حیاط مدرسه و در طول چند هفته اتفاق بیفتد.
از  اول عبارت اند  امتحان کند. سه شکل  نیز  بعدی  با مدل های سه  را  فرایند  این  معلم می تواند 
مکعب، میله و صفحه و این الگو برای تمام طبقات جدول تکرار می شود با این تفاوت که این مدل ها در 

هر طبقه هزار برابر بزرگتر می شوند. در تصویر زیر مدلی سه بعدی برای میلیون را می بینید.
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تصویر اول از سمت راست مکعبی با طول، عرض و ارتفاع 10cm را نشان می دهد که حجم آن 
1000cm3 خواهد شد. بنابراین این مکعب به عنوان مدلی برای عدد 1000 در نظر گرفته شده است. 

دومین تصویر نشان دهندٔه یک میلهٔ ده هزارتایی است زیرا با قرار دادن 10 تا از مکعب های هزارتایی 
روی هم، ساخته شده است و تصویر بعدی  یک صفحٔه صد هزارتایی را نمایش می دهد چون  با کنار 
هم چیدن 10 تا از میله های ده هزارتایی درست شده است و تصویر آخر نشان دهندٔه  مکعب میلیون 
است زیرا با روی هم گذاشتن 10 صفحٔه صدهزارتایی به وجود آمده است. اگر این الگوی ساخت را 

ادامه دهیم مکعب میلیارد نیز ساخته خواهد شد.

فعالیت2:
این فعالیت به صورت بازی قابل اجرا است، زیرا در آن برنده و بازنده وجود دارد.

هدف بازی:  مقایسهٔ اعداد بزرگ و درک ارزش مکانی رقم ها
ابزار مورد نیاز: 10 کارت سفید برای هر بازیکن، تاس 9 وجهی )یا کارت های رقم 0 تا 9(

روش بازی: در هر مرحله قرار است دانش آموزان با ده بار پرتاب تاس یک عدد ده رقمی بسازند. 
برای این کار دانش آموزان باید گروه های دو نفره تشکیل دهند. در ابتدا یکی از بازیکنان تاس را پرتاب 
می کند. با توجه به رقم ظاهر شده هر بازیکن تصمیم می گیرد که آن رقم را در کدام مرتبهٔ عدد خود 
روی کارت بنویسد. این فرایند ده بار تکرار می شود و در نهایت هر کدام از بازیکنان، روی کارت 
خود یک عدد ده رقمی دارند. سپس بازیکنان کارت های خود را به یکدیگر نشان می دهند و بازیکنی 
که عدد بزرگتری ساخته است هر دو کارت را بر می دارد. اگر این روند بازی چندین بار تکرار شود 

در پایان بازیکنی برنده است که کارت های بیشتری جمع کرده است.

فعالیت3:
طی  در  است.  بزرگ  اعداد  از  عددی  حس  و  ذهنی  تصور  ایجاد  درس  این  اهداف  از  یکی 
فعالیت های زیر که در طول یک سال تحصیلی می تواند ادامه داشته باشد دانش آموزان بزرگی اعداد 
میلیون و میلیارد را حس می کنند. هر معلم با توجه به امکانات و عالیق دانش آموزان خود می تواند 
یکی از فرایند های زیر را در کالس دنبال کند. الزم به ذکر است که اجرای این فعالیت ها زمانی از 

کالس نمی گیرد و به صورت یک کار جانبی و مداوم قابل پیگیری است.
1ــ می توان برای کل یک کالس یا یک پایه، پروژه ای تعریف کرد که هدف آن جمع آوری یک 

شیء خاص برای رسیدن به یک کمیت مشخص است. مثالً جمع آوری 10000 در بطری.
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2ــ نمایش عدد میلیون از طریق گذاشتن یک میلیون نقطه روی مقوایی که در کالس نصب شده 
است. )مانند تصویر زیر(

حل بعضی از تمرین های کتاب
هدف از تمرین سوم درک ارزش مکانی رقم ها است. برای حل آن از دانش آموزان می خواهیم 
در ابتدا با ماشین حساب حاصل 6452+6378 را به دست آورند و سپس با فرض اشتباه میثم حاصل 
6482+6378 را محاسبه کنند و در هر مرحله پاسخ خود را یادداشت کنند. آنها خواهند دید که این 
به  گویی  پاسخ  برای  بحث کالسی  اینجا   در  است  دارند. الزم  اختالف  واحد  هم 30  با  پاسخ  دو 
چه  دوم  مرحلٔه  "در  یا  آمد؟"  وجود  به  اختالف  واحد   30 که این  افتاد  اتفاقی  "چه  مانند  سؤال هایی 
چیزی    تغییر کرد؟" انجام شود.  انتظار می رود که در جریان کالس، دانش آموزان به این نتیجه برسند 
که حاصل دوم 30 واحد بیشتر از مقدار واقعی است که به دلیل اشتباه وارد کردن رقم 8 به جای رقم 
5 است. رقم 8، سه واحد بیشتر از رقم 5 است اما چون این رقم در مرتبهٔ دهگان قرار دارد پس این 
اشتباه اختالف 30 واحدی را به وجود می آورد. بنابراین برای به دست آوردن حاصل واقعی کافی 

است که از پاسخ اشتباه به اندازٔه 30 واحد کم کنیم.

توصیه های آموزشی
1ــ توجه به الگوی موجود بین طبقه ها در جدول ارزش مکانی حائز اهمیت است. زیرا یکی از 
اهداف کتاب این است که در سؤاالت ضرب و تقسیم اعداد در مضارب ده دانش آموزان بتوانند بدون 

محاسبه و با توجه به الگو و روابط بین ستون های جدول پاسخ دهند. 
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2ــ نمایش تقریبی اعداد روی محور به درک عددی دانش آموزان کمک خواهد کرد. لذا توصیه 
می شود سؤال های مربوط به قسمت با صرف زمان کافی در کالس حل شود. 

بدفهمی های رایج دانش آموزان
یکی از بدفهمی های رایج دانش آموزان مربوط به عدد نویسی است که سؤال 2 کار 
در کالس صفحٔه 8 به آن پرداخته است. در این سؤال دانش آموزی عدد چهار هزار 
و پانصد و نه را به صورت 40005009 نوشته است. در واقع او با توجه به اعدادی 
که می شنود بدون توجه به طبقات جدول ارزش مکانی شروع به نوشتن اعداد پشت سر 
هم می کند. یعنی پس از شنیدن  چهار هزار آن را به صورت 4000 می نویسد و سپس 
عدد 500 و عدد 9 را به همین ترتیب به دنبال 4000 می نویسد. به نظر می رسد این نوع 
بدفهمی به دلیل درک نکردن تفاوت رقم و عدد ایجاد شده است. زیرا این دانش آموز، 
چهار هزار را به عنوان یک عدد می بیند نه به عنوان رقمی که در مرتبٔه هزارگان است. 
بنابراین آن را به صورت 4000 می نویسد. برای برطرف کردن این نوع بدفهمی، الزم 

است مفهوم عدد و رقم با توجه به جدول ارزش مکانی برای دانش آموز مرور شود.
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بخش پذیری

اهداف
1ــ مرور مفهوم بخش پذیری

2ــ مفهوم سازی قواعد بخش پذیری اعداد بر 2، 3، 5، 9

نقشه مفهومی
                

                  
             

     

  

درس سوم

گسترده نویسی و ساختار جدول ارزش مکانی

نتیجه می شود از

قواعد بخش پذیری

بر 3بر 2بر 5بر 9

نتیجه می دهدنتیجه می دهد

بر 6بر 10

بخش پذیری بررسی می شود از طریق

تعریف می شود با

مضربتقسیم
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روش تدریس
فعالیت1: )صفحۀ 11(

هدف این فعالیت، مفهوم سازی قواعد بخش پذیری بر 2 و 5 است. با توجه به ساختار ارزش 
مکانی، هر عدد می تواند به صورت چند یکی، چند ده تایی، چند صدتایی و … گسترده شود. لذا برای 
استخراج قواعدی برای بخش پذیری بر اعداد 2 و 5، ابتدا سراغ دسته های ده تایی، صدتایی و … 
می رویم. هر دستٔه ده تایی و صدتایی بر 2 و 5 بخش پذیر است. بنابراین هر تعداد از این دسته ها هم به 
2 و 5 بخش پذیر خواهند بود. پس برای بررسی بخش پذیری یک عدد بر 2 و 5 کافی است یکان آن 

را بررسی کنیم.
برای تدریس این صفحٔه کتاب، دانش آموزان گروه های دو نفری تشکیل دهند. به هر گروه 10 
چینه داده شود و از گروه ها خواسته شود چینه ها را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند. با انجام 
این کار دانش آموزان می بینند که 10 بر 2 بخش پذیر است، چون چینه ای باقی نمی ماند. در مرحلٔه 
بعد، برای اینکه دانش آموزان درک کنند هر تعداد ده تایی بر 2 بخش پذیر است به گروه های مختلف 
تعداد دسته های متفاوت داده شود و از آنها خواسته شود این دسته ها را بین خودشان به طور مساوی 
تقسیم کنند. در تقسیم دسته های ده تایی، ممکن است دانش آموزان به دو صورت عمل کنند.  بعضی 

از آنها همٔه دسته های ده تایی به 2 قسمت مساوی تقسیم می کنند. مانند شکل زیر: 

 سهم نفر دوم          سهم نفر اول               سهم نفر دوم          سهم نفر اول                 سهم نفر دوم          سهم نفر اول

برخی دیگر، ابتدا تا جای ممکن دسته های ده تایی کامل را بین خودشان تقسیم می کنند و سپس 
دستٔه باقیمانده را نصف می کنند. مانند شکل زیر:

در هر دو صورت دانش آموزان به این نتیجه می رسند که تعداد دستٔه ده تایی خودشان بر 2 بخش پذیر 
است. با توجه به اینکه هر گروه تعداد متفاوتی دستٔه ده تایی داشت با بحث کالسی دانش آموزان به این 
برای  فرایند  بر 2 بخش پذیر است. همین  تایی  ده  از دسته های  دلخواه  تعداد  هر  که  نتیجه می رسند 

 سهم نفر اول سهم نفر دوم

 سهم نفر دوم          سهم نفر اول
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دسته های صدتایی هم می تواند تکرار شود و در انتها دانش آموزان به این نتیجه می رسند که هر تعداد 
دستٔه صدتایی هم بر 2 بخش پذیر است. در مرحلٔه بعد، معلم یک عدد سه رقمی روی تخته بنویسد و 
از دانش آموزان بخواهد عدد سه رقمی را با چینه یا کوئیزنر بسازند و سپس بخش پذیری آن عدد بر 2 
را بررسی کنند. با توجه به روند قبلی کالس، انتظار می رود دانش آموزان به این نتیجه برسند که برای 
بررسی بخش پذیری یک عدد بر 2، کافی است بخش پذیر بودن یکان آن عدد بر 2 را بررسی کنند. 

چون هر تعداد دستٔه ده تایی و صدتایی بر 2 بخش پذیر است. 
همین کار می تواند برای نتیجه گیری قاعدٔه بخش پذیری بر 5 نیز تکرار شود.

فعالیت2: )صفحۀ 13(
هدف این فعالیت، مفهوم سازی قواعد بخش پذیری بر 3 و 9 است. با توجه به ساختار ارزش 
مکانی، هر عدد می تواند به صورت چند یکی، چند ده تایی، چند صدتایی و … گسترده شود. لذا برای 
استخراج قواعدی برای بخش پذیری بر اعداد 3 و 9، ابتدا سراغ دسته های ده تایی، صدتایی و … 
می رویم. وقتی هر دستٔه ده تایی و صدتایی را بر 3 یا 9 تقسیم کنیم یکی باقی می ماند. پس اگر برای 
تا باقی می ماند این اتفاق برای  مثال 4 دستٔه ده تایی داشته باشیم بعد از تقسیم آن بر 3 یا 9، چهار 
دسته های صدتایی نیز تکرار می شود یعنی با تقسیم هر تعداد دستٔه صدتایی بر3 یا 9 به اندازٔه رقم آن 
باقی می ماند. بنابراین در هر عدد به اندازٔه مجموع رقم ها باقی می ماند. لذا برای بررسی بخش پذیری 

عدد بر 3 کافی است بخش پذیر بودن مجموع رقم های آن عدد بر 3 یا 9 را بررسی کنیم. 
برای تدریس این صفحٔه کتاب، مانند فعالیت قبل عمل کنید و اجازه دهید دانش آموزان  همٔه این 

مراحل را در زمان کافی طی کنند و نتایج الزم را کسب کنند. 
 

فعالیت های پیشنهادی
فعالیت1:

روش دیگر برای بررسی و پیدا کردن قواعد بخش پذیری بر 2، 3، 5، 9 این است که دانش آموزان 
تنها به بررسی دسته های ده تایی بپردازند. زیرا هر دستٔه صدتایی شامل 10 دستٔه ده تایی است و هر 
بسته هزارتایی شامل 100 دستٔه ده تایی است و غیره. لذا قواعدی که در دسته های ده تایی حاکم است 
برای دسته های صدتایی و هزارتایی و … نیز حاکم است. بنابراین برای پیدا کردن قواعد بخش پذیری 
بر 2، 3، 5 و 9 کافی است قاعده را برای دسته های ده تایی بررسی کنند و سپس با تعمیم آن به دسته های 

صدتایی، هزارتایی و …  نتیجٔه کلی را به دست آورند. 
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بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
سؤال 3 کار در کالس صفحٔه 12: یک سؤال باز پاسخ است. توصیه می شود دانش آموزان 
بعد از حل انفرادی، در جریان یک بحث کالسی همٔه پاسخ های ممکن برای سؤال ها را بررسی کنند. 
برای مثال پاسخ قسمت الف 950 یا 590 است و پاسخ قسمت ب می تواند 905 یا 950 یا 590 باشد.
می شود.  بررسی   10 بر  بخش پذیری  سؤال  این  در   :12 صفحٔه  کالس  در  کار   5 سؤال 
بر 10 را  بر 2 و 5، بخش پذیری  به دانش خود در مورد قواعد بخش پذیری  با توجه  دانش آموزان 

نتیجه می گیرند.
سؤال های 1 تا 3 کار در کالس صفحٔه 14: سؤال های 1 تا 3 کار در کالس ارتباط بخش پذیری 
3 و 9 با هم را بررسی می کند. در واقع دانش آموزان باید بدانند که اگر عددی بر 3 بخش پذیر باشد 

لزوماً بر 9 بخش پذیر نیست، ولی اگر عددی بر 9 بخش پذیر باشد حتماً بر 3 نیز بخش پذیر است.
سؤال 4 کار در کالس صفحهٔ 14: در این سؤال بخش پذیری بر 6 بررسی می شود. دانش آموزان 

با توجه به دانش خود در مورد قواعد بخش پذیری بر 2 و 3، بخش پذیری بر 6 را نتیجه می گیرند.

حل بعضی از تمرین های کتاب
سؤال4: این سؤال نیز یک سؤال باز پاسخ است و زمینٔه مناسبی است که پاسخ های مختلف 

دانش آموزان در کالس مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد:
الف: 310 یا 315

ب: 42، 45، 48، 51، 54، 57
ج: 21، 24، 27

د: 71، 73، 77، 79

سؤال7: هدف سؤال این است که بخش پذیری عدد 36 بر 2 و 5 بررسی شود. در این سؤال 
دانش آموزان اجازه دارند فقط از پیمانه های 2 لیتری یا فقط از پیمانه های 5 لیتری استفاده کنند و 
نمی توانند از ترکیب این دو نوع پیمانه استفاده کنند. با توجه به این موضوع پاسخ سؤال، 18 پیمانٔه 2 

لیتری است. چون 36 بر 5 بخش پذیر نیست پس با پیمانه های 5 لیتری نمی تواند پر شود.
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توصیه های آموزشی
این  تنها در  آنچه که در بخش پذیری اهمیت دارد درک چرایی قواعد بخش پذیری است. زیرا 
صورت است که دانش آموزان قدرت تولید قواعد بخش پذیری در موقعیت های جدید را پیدا می کنند. 
بنابراین توصیه می شود برای تدریس این مفهوم زمان کافی اختصاص داده شود و در کالس با صبر و 

حوصلٔه کافی به این موضوع پرداخته شود.

 بدفهمی های رایج دانش آموزان
بر  بخش پذیری  قواعد  که  است  این  دانش آموزان  رایج  بدفهمی های  از  یکی  1ــ 
یک عدد را در مورد عدد دیگر نیز به کار می برند. به طور مثال می گویند عددی بر 6 

بخش پذیر است که رقم یکان آن 6 باشد یا مجموع ارقامش بر6 بخش پذیر باشد. 
2ــ یک بدفهمی رایج دیگر این است که از بخش پذیر بودن یک عدد بر 3، بخش پذیری آن 
بر 9 را نیز نتیجه می گیرند. برای برطرف شدن این بدفهمی ها توصیه می شود دانش آموزان 

را با مثال هایی روبه رو کنید که این قواعد را نقض کند.
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معرفی اعداد صحیح

اهداف
1ــ معرفی اعداد صحیح با مثال های عینی 

2ــ نمایش اعداد صحیح با استفاده از عالمت های مثبت و منفی
3ــ مقایسٔه اعداد صحیح

4ــ نمایش عدد های صحیح روی محور اعداد
5ــ قراردادی بودن صفر به عنوان مبدأ اعداد صحیح 

6ــ قراردادی بودن جهت های مثبت و منفی 

نقشه مفهومی

                                                                      

درس چهارم

  تولید می شود از طریق

قرینه یابی اعداد حسابی

اعداد صحیح

 تعریف می شود براساس 

ت(
الم

 )ع
هت

ج

بدأ
م

به کار می رود در

مقایسۀ اعداد

  نمود می یابد در مثال های
خطی

کمی
نمایش  داده می شود روی

محور اعداد
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روش تدریس
یکی از زمینه های معرفی اعداد صحیح استفاده از مدل خطی دما است. این زمینه برای نشان 
یا دربارٔه دما در  یا تجربٔه دمای زیر صفر را دارند  دادن اعداد منفی آشنا است. زیرا دانش آموزان 
اخبار چیزهایی شنیده اند. بنابراین این فعالیت می تواند شروع خوبی برای معرفی اعداد صحیح باشد.

ابتدا از دانش آموزان می خواهیم که فعالیت درس را به تنهایی انجام دهند. در این فعالیت آنها 
برای اولین بار با موقعیتی روبه رو می شوند که دو عدد کمیت یکسانی دارند اما ارزش های متفاوتی 
دارند. مثالً برای کمیت دما نیاز است که دو مقدار باالی صفر و زیر صفر با نمادهای متفاوتی نشان 
داده شود. برای نمونه در این فعالیت می بینیم که سارا دمای باالی صفر را با استفاده از مربع و دمای 
زیر صفر را با استفاده از مثلث نشان داده است. مریم نیز  برای نشان دادن تمایز بین دمای باال و زیر 
صفر به ترتیب از رنگ های  مشکی و آبی  استفاده کرده است. در قسمت بعدی فعالیت نیز هر یک 
از دانش آموزان با توجه به نمایش خودشان عددهای باالی صفر و زیر صفر را به انواع مختلفی نشان 
مقدار  نمایش ها، یک  این  همٔه  که  متوجه می شوند  دانش آموزان  فعالیت  این  انجام  با  می دهند. پس 
18 نشان داده  شده است. پس  18 و را نشان می دهند. مثالً 18 درجه زیر صفر به صورت های 
برای یکسان کردن تمام این نمایش ها از این به بعد قرارداد می کنیم که باالی صفر درجه را با عالمت 
مثبت  + و زیر صفر درجه را با عالمت منفی- نشان دهیم. پس از انجام این فعالیت و بحث کالسی 
آنها  منفی و جهت  مثبت،  که عالمت های  باشند  نتیجه رسیده  به این  دانش آموزان  که  انتظار می رود 

قراردادی هستند. 

بررسی بعضی از سؤال های کار در کالس
سؤال1: در این سؤال اعداد صحیح  منفی با قرینه یابی نسبت به نقطٔه صفر با استفاده از ابزار محور 
معرفی شده اند. به نظر می رسد ابزار محور و قرینه یابی نسبت به یک نقطه، درک شهودی خوبی برای 
معرفی اعداد منفی به وجود می آورد. زیرا با در نظر گرفتن اینکه در قرینه یابی هر کدام از اعداد نسبت 
به نقطٔه صفر، یک فاصله دارند بنابراین به همین اندازه فاصله می توانیم قبل از صفر نیز نقاطی را داشته 
باشیم. مثالً نقطٔه 5، پنج واحد از سمت راست از نقطٔه صفر فاصله دارد و اگر به همین اندازه پنج واحد 
از سمت چپ صفر حرکت کنیم آنگاه به نقطٔه دیگری می رسیم که 5- نام دارد. اگر برای نقاط دیگر نیز 
این فرایند را تکرار کنیم می بینیم که قبل از صفر نیز اعدادی وجود دارند که  برای متمایز کردن  آنها  از 
اعداد بعد از صفر از عالمت های مثبت و منفی استفاده می کنیم و بنابر قرارداد اعداد سمت راست صفر 
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را با عالمت مثبت  و اعداد سمت چپ صفر را با عالمت منفی نشان می دهیم. 
سؤال 3: در این سؤال با استفاده از مدل خطی ارتفاع، اعداد صحیح نشان داده شده اند. این 
سؤال می تواند زمینٔه خوبی برای اعداد صحیح باشد. زیرا پس از حل این سؤال می توانیم مثال های 
از سطح دریا  متری  ارتفاع 5610  نمونه  کوه دماوند در  به طور  بگوییم.  دانش آموزان  برای  عینی 

است. 
از طرفی دیگر هدف از این سؤال تأکید بر قراردادی بودن مبدأ اعداد صحیح و جهت های مثبت 
و منفی است. زیرا با انتخاب هرطرف به عنوان جهت مثبت طرف دیگر جهت منفی می شود. به طور 
ارتفاع  در  هواپیما  بگیرد،  نظر  در  منفی  به عنوان جهت  را  دریا  باالی سطح  دانش آموزی  اگر  مثال 
160- قرار خواهد گرفت در صورتی که اگر دانش آموز دیگری باالی سطح دریا را به عنوان جهت 

مثبت در نظر بگیرد آنگاه هواپیما در ارتفاع160+ قرار دارد. 
سؤال 5 : در این سؤال به مقایسٔه اعداد صحیح با استفاده از ابزار محور پرداخته شده است. 
کمک  صحیح  اعداد  مقایسٔه  برای  دانش آموزان  شهودی  درک  به  همواره  محور  ابزار  از  استفاده 
بسزایی خواهد کرد. زیرا دانش آموزان می توانند ببینند که با حرکت به سمت راست عددها بزرگ تر و 

با حرکت به سمت چپ عددها کوچک تر می شوند.

 فعالیت های پیشنهادی
دو زمینه کمی و خطی برای تدریس اعداد صحیح وجود دارد. دربیشتر مثال های کتاب از مدل 
خطی)دما و ارتفاع( استفاده شده است. اما در این فعالیت ما با استفاده از مدل کمی به معرفی اعداد 

صحیح می پردازیم.
جدول زیر را به عنوان بازی های انجام شده بین تیم های یک مدرسه به دانش آموزان بدهید:

نام تیم برندهنتیجۀ بازیبازی های انجام شده

شاهین5ــ3عقاب ـ شاهین
امید3ــ2عقاب ـ امید

ــ1ــ1عقاب ـ استقالل
شاهین0ــ4شاهین ـ امید

استقالل1ــ2شاهین ـ استقالل
امید4ــ3امید ـ استقالل
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کار  این  برای  کنند.  را مشخص  قهرمان  تیم  تیم ها،  گل  تفاضل  مقایسه  بخواهید  آنها  از  سپس 
دانش آموزان می توانند ابتدا تعداد گل هایی که هر تیم در تمام بازی ها زده است و همین طور تعداد 
گل هایی که در کل بازی ها خورده است را به دست آورند و سپس با کامل کردن جدول هایی  مانند زیر 

تیم قهرمان را مشخص کنند.

تفاضل گل ها     گل خوردهگل زدهنام تیم ها
3ــ69عقاب

شاهین

امید

استقالل

حل بعضی از تمرین های کتاب
تمرین دوم مثال خوبی از زندگی روزمره است. زیرا بیشتر دانش آموزان تجربٔه استفاده از آسانسور 
را دارند. بنابراین ممکن است دیده باشند که  طبقات زیر زمین و پارکینگ ها در بعضی آسانسورها 
با عالمت منفی نشان داده می شود. پس با درنظر گرفتن این تجربه و استفاده از رسم شکل به راحتی 
به این سؤال پاسخ دهند. از طرفی امکان دارد در این سؤال برخی از دانش آموزان جمع  می توانند 

اعداد صحیح را نیز کشف کنند. )برای این سؤال باید نمودار صفحه 19 کشیده شود.(

توصیه های آموزشی
با زمینٔه آشنا اهمیت دارد. زیرا در  یا نوع جدیدی از اعداد، شروع  1ــ در هر موضوع جدید 
که  زمانی  بسازند.  را  جدید  مفهوم  قبلی،  دانش  از  استفاده  با  می توانند  دانش آموزان  صورت  این 
با اعداد صحیح کار می کنند معموالً در مقایسٔه اعداد کمی دچار سردرگمی می شوند.  دانش آموزان 
بنابراین بهتر است که با زمینه های مناسب)دما، ارتفاع و محور( کار کنند تا همواره بتوانند پاسخ های 

خود را توجیه کنند.
به عهدٔه  نظر گرفته شده است و جهت عالمت ها  به عنوان مبدأ در  تمرین اول 12 ظهر  2ــ در 
دانش آموزان است. بنابراین ممکن است دانش آموزی در این تمرین قبل از ظهر را با عالمت منفی 
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و بعد از ظهر را  با عالمت مثبت نشان دهد و دانش آموز دیگری دقیقاً عکس این کار را انجام دهد. 
بنابراین دانش آموز اول 3 ساعت قبل از ظهر را به صورت 3- و دانش آموز دوم 3+ نشان خواهد داد. 
در اینجا بهتر است معلم با بحث کالسی و طرح این سؤال که  »نمایش کدام دانش آموز درست است؟« 

به این نتیجه برسد که نمایش هر دو دانش آموز با توجه به قرار دادهایشان صحیح است.
در تمرین دوم نیز همین اتفاق برای طبقات تکرار می شود. بنابراین این سؤاالت بستر مناسبی برای 

تأکید بر قراردادی بودن مبدأ و جهت های مثبت و منفی هستند.
3ــ در بخش اعداد صحیح هدف کتاب تنها آشنایی با اعداد صحیح و مقایسٔه آنها است و هرگز 
نمی خواهیم دانش آموزان درگیر محاسبات جمع و تفریق اعداد صحیح شوند. البته ممکن است بعضی 
از  باشند و حتی بعضی  تفریق اعداد صحیح  برای جمع و  از بخش های کتاب درسی زمینٔه مناسبی 
دانش آموزان بتوانند به طور عینی جمع و تفریق اعداد صحیح را با استفاده از این زمینه ها کشف کنند. 

اما این موضوع به هیچ عنوان هدف کتاب درسی نمی باشد. 

بدفهمی های رایج دانش آموزان
یکی از مهمترین و عمده ترین اشکاالت دانش آموزان در بخش مقایسٔه اعداد صحیح 
است. در واقع آنها برای مقایسٔه اعداد صحیح به مقدار اعداد توجه می کنند صرفنظر 
از اینکه اعداد چه عالمتی دارند. برای مثال عدد 2+ را از 120-  کوچک تر می دانند. 
تا دانش آموزان  از زمینه های مناسب است  این مشکل استفاده  برای حل  بهترین راه 
بتوانند همواره پاسخ های خود را با استفاده از این زمینه ها توجیه کنند. به عنوان نمونه 
در مقایسۀ 2+ و 120-  استفاده از زمینه های محور، دما و ارتفاع بزرگ بودن 2+ را 

نسبت به 120- به خوبی نشان می دهد.

مرور فصل

فرهنگ نوشتن
خود  ایده های  بتوانند  دانش آموزان  که  است  این  می شود  دنبال  نوشتن"  "فرهنگ  در  که  هدفی 
دربارٔه مفاهیم مختلف و رابطٔه این مفاهیم را به فارسی بیان کنند تا از این طریق بتوانند کنترل بیشتری 
بر فرایند یادگیری خود داشته باشند. بنابراین طبیعی است که جمالت دانش آموزان با یکدیگر متفاوت 
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باشد و نباید انتظار داشته باشیم که دانش آموزان بتوانند افکار خود را با اصطالحات و جمله های کامالً 
درست بیان کنند.

تمرین ها
سؤال1: هدف سؤال 1 این است که دانش آموزان بتوانند با استفاده از الگوی داده شده رابطٔه 
بین شمارٔه شکل و تعداد شکل ها را به دست آورند و برعکس. بنابراین برای حل این سؤال استفاده از 
جدول پیشنهاد می شود زیرا دانش آموزان با دیدن جدول به راحتی می توانند رابطٔه بین شمارٔه شکل و 

تعداد شکل را به دست آورند. مانند زیر:
با توجه به جدول رابطٔه زیر مشهود است:

6 × شمارٔه شکل = تعداد چوب کبریت ها

شمارۀ شکل4321

تعداد چوب کبریت2418126

برای کشیدن الگوی مورد نظر با استفاده از رابطٔه داده شده، کشیدن جدول باز هم می تواند کمک 
کند. زیرا با  کامل کردن جدول متوجه می شوند که در هر مرحله چه تعداد شکل دارند پس به راحتی 

می توانند الگوی مورد نظر را رسم کنند. مانند زیر:

شمارۀ شکل4321
تعداد شکل10741

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

×6
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بین رنگ های  با استفاده از رابطٔه  پیدا کردن مضارب مشترک   این سؤال  از  سؤال 4: هدف 
پایان  در  کنند  آمیزی  رنگ  رنگ،  یک  با  را  عدد  هر  مضرب  دانش آموزان  اگر  زیرا  است.  جدول 
می توان توجه آنها را به خانه هایی که دو یا سه رنگ خورده اند جلب کرد. به طور مثال عدد 12،6، 18 
و…جزء اعدادی هستند که دو بار رنگ می شوند یک بار به خاطر مضرب 2 بودن و یک بار به خاطر 
مضرب 3 بودن. بنابراین می توان در اینجا از آنها بپرسیم که آیا این اعداد بر 6 هم بخش پذیر هستند؟ و 
آنها با استفاده از ماشین حساب به این سؤال پاسخ دهند و نتیجه بگیرند که اگر عددی هم بر 2 و هم بر 
3 بخش پذیر باشد حتماً بر6 نیز بخش پذیر خواهد بود. همین فرایند می تواند برای مضارب 2 و 5 نیز 

تکرار شود و مضرب 10 بودن نتیجه شود.
از طرف دیگر اعدادی که مضارب 9 هستند حتماً رنگ مضرب 3 بودن را نیز دارند. ولی برعکس 
این کار اتفاق نیفتاده است. بنابراین اینجا فرصت مناسبی برای دیدن این مطلب هست که مضارب 9 

حتماً مضرب 3 نیز هستند ولی برعکس آن امکان ندارد.

فرهنگ خواندن
مهارت درک مطلب در ریاضی اهمیت بسیاری دارد. مهم ترین کاربرد آن در حل مسائل ریاضی 
است. چرا که دانش آموز برای حل یک مسئله، ابتدا باید صورت آن را به خوبی درک کند و سپس 
حل آن را آغاز کند. همچنین به کمک چنین مهارتی دانش آموزان می توانند بعد از خواندن یک متن 
از  فرا گیرند. هدف  بدون آموزش شخص دیگری  و  آن را مستقیماً  ریاضی، مفاهیم مطرح شده در 

"فرهنگ خواندن" ارتقای مهارت درک مطلب دانش آموزان از متون ریاضی است.

معما و سرگرمی
این بخش با هدف جذاب کردن مفاهیم ریاضی در قالب بازی و معما طراحی شده است و انجام 
نیز  فردی  به صورت  را  بخش  این  می توانند  دانش آموزان  بنابراین  است.  اختیاری  در کالس  آن 

انجام دهند.
"معما و سرگرمی" این فصل به موضوع مضرب های 3 و 5 پرداخته است و برای اجرای این بازی 

دانش آموزان می توانند از جدول 1تا 100 که در تمرین 2 صفحٔه 6 آمده است استفاده کنند. 


