


 کامنت های راهنما+پاسخ تمرینات

ویژه معلمان ( )  

و علی حاجیلوبا تشکر از آقای اسمعیل احمدی    

قزوین 1ناحیه   -حمید خوش پیام   

 

 

 

 

رد رنگ ؛ مربوط به راهنمای معلم وکامنت های ز  

سبز رنگ ؛ پاسخ تمرینات می باشد.وکادر های  کلیدها ومتون    

 را PDFاید فایلای مشاهدهء متن داخل کامنت ها ، ببر

 با نرم افزار آکروبات ریدر باز نمایید و 

 سپس روی شکل کامنت کلیک نمایید . 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اهداف کلی فصل 7:آشنایی با مفهوم تقریب و معرفی علامت آندرک لزوم استفاده از تقریب در محاسباتکاربست عبارت «با تقریب کمتر از...» به جای عبارت « با تقریب رقم ....»تقریب زدن به روش های«قطع کردن» و «گرد کردن»معرفی  مقدار های تقریب آشنایی با تقریب زدن اعداد کسری به هر دو روش و نمایش روی محور آشنایی با محاسبات تقریبیدر محاسبات تقریبی روش گرد کردن دقیق تر از روش قطع کردن است.ترتیب انجام عملیات

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
ایجاد انگیزهمثال هایی از عددهای واقعی و عددهای تقریبی در زندگی روزانه  ودرک این موضوع که در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق عدد نداریم و از مقدار تقریبی استفاده می کنیم.
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Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف  فعالیت ها : کشف مفهوم توسط دانش آموز با نظارت معلمشروع کننده فعالیت معلم است ولی کار را به دانش آموزان می سپارد و در نهایت فقط نظارت میکند تا دانش آموزان مفهوم را کشف کنند

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
	چرا تقریب؟در بسیاری از زمان ها نیازی به بیان دقیق مقدار پدیده ها نیست بنابراین می توانیم از تقریب استفاده کنیم.استفاده از مقدار ها یا عددهای تقریبی موجب سادگی وسرعت در محاسبات می شود و همچنین سریع تر به حدود جواب دست پیدا می کنیم.  البته نتیجه این محاسبات ممکن است که دقیق نباشد اما به مقدار واقعی نزدیک است

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تقریب زدن به روش قطع کردن:در این روش، رقم هایی که ارزش مکانی آن ها کمتر از مقدار تقریب داده شده است را از  عدد حذف می کنیم، (قطع می کنیم) و به جای آن رقم ها صفر قرار می دهیم .

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
رابطه طولی تقریب با پایه های قبلفایل 132

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اهداف درس اول:مفهوم تقریب وکاربرد آن در محاسبات زندگی روزمره را بدرستی درک می کند. از علامت تقریب در مواقع لازم استفاده می کند.درک درستی از مفهوم مقدار های تقریب دارد .عبارت « با تقریب کمتر از...»  را به جای عبارت « با تقریب رقم ....»صحیح بکار می برد . تقریب زدن به روش قطع کردن را صحیح انجام می دهد .با روش تقریب زدن به روش گرد کردن آشنا است .مقدار تقریبی کسر ها را به روش قطع کردن و گرد کردن را صحیح محاسبه می کند . محل تقریبی کسرها را بر اساس مقدارهای تقریب ( به هر دو روش )بر روی محور نمایش می دهد.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف: تقریب زدن به روش قطع کردنقطع کردن = حذف رقم و جایگزین کردن صفر

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
معرفی علامت تقریب

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
محاسبه تقریبی اعداد با مقدار واقعی  با روش قطع کردن و محاسبه اختلاف پاسخ ها
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  تقریب 0/1 = 3254/9
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 تقریب 0/1 

 

3254/93- 3254/9=0/03 

 صفر را به جای رقم های حذف شده قرار نداده است. 

  تقریب 1 = 3254
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paiam
Sticky Note

paiam
Sticky Note
تبدیل به اعشار و ...تقریب زدن اعداد کسری

paiam
Sticky Note
دقیق خودش استعلامت تقریب؟

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف کار در کلاس ها : تثبیت ، تعمیق و تعمیمنسبت به فعالیت ، نقش معلم کمرنگ تر می شود و نظارت میکند

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
درک این موضوع که وقتی می گوییم با تقریب رقم دهگان یعنی این عدد با مقدار واقعی کمتر از 10 واحد اختلاف دارد.استفاده از عبارت «با تقریب کمتر از...» به جای «با تقریب رقم...» ومعرفی مقدار های تقریب

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توجه به این موضوع که هر چقدر مقدار تقریب را دقیق تر انتخاب نماییم مقداراختلاف پاسخ تقریبی کمتر و جواب به پاسخ واقعی نزدیک تر است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یکی از بدفهمی های رایج دانش آموز

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بدفهمی های تقریب : دانش آموزان زمانی که با عبارت های «با تقریب رقم صدگان» و یا « با تقریب رقم دهگان» مواجه می شوند، تصور می کنند که باید رقم صدگان و یا دهگان را نیز حذف کنند.برای به دست آوردن حاصل تقسیم اعداد اعشاری به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از 0.1 ، 0.01 و یا 0.001 باید یک رقم بیشتر از تقریب مورد نظر، تقسیم اعشاری را حل کنیم. در صورتی که دانش آموزان به این موضوع توجه کافی ندارند.دانش آموزان در تقریب به روش قطع کردن به جای رقم های حذف شده صفر قرار نمی دهند.از بدفهمی های رایج دیگر این است که دانش آموزان تصور می کنند که همیشه گرد کردن به مقدار واقعی نزدیک تر است در صورتی که در بیشتر موارد می تواند نزدیک باشد و نه همیشه!!!



 
 

5320 

14270 

6200 

 گرد کردن
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 بله – حداکثر به اندازه ی نصف مقدار تقریب است. 

paiam
Sticky Note
قانون وسط که در پایه چهارم کاملا با آن آشنا شده انددر گرد کردن ، قانون 5 برای جمع و ضرب متفاوت استدر جمع : رو به جلو حرکت می کنیم ( مثال پمپ بنزین برای دانش آموزان )در ضرب :1-اگر فقط یکی از عبارتها دارای یکان 5 باشد : به دیگر نگاه می کنیم ، اگر بالا رفته بود ، 5 را پایین می آوریم و بالعکس2- اگر هر دو  عبارت دارای یکان 5 باشند : عدد بزرگتر را پایین و عدد کمتر را بالا می بریم برای درک بهتر اعداد زیر را هم به صورت تقریب و هم واقعی ضرب کنید و نتیجه را بررسی نمایید11*1218*1118*1925*1425*1925*35

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تقریب زدن به روش گرد کردن: 1-  باتوجه به مقدار تقریب ، رقمی که باید گرد شود را مشخص می کنیم. ( به عنوان مثال در تقریب کمتر از 100 زیر رقم صدگان خط می کشیم و آن  را مشخص می کنیم . )که این رقم تقریب یا گرد کردن است .2- اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب 5 یا بیشتر از 5 بود یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم در غیر این صورت( اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب کمتر از 5 باشد.) رقم تقریب تغییری نمی کند و به آن واحدی اضافه نمی شود.3- همه رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بیان این نکته که مقدار تقریبی به روش گردن به جواب واقعی نزدیک تر است نسبت به روش قطع کردن

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در جایی که نوع تقریب را مشخص نمی کنند ، بهتر است گرد کنیم.زیرا به جواب نزدیک تر است

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
چالش :وقتی می گوییم با حذف یکان و دهگان و صدگان ، یعنی صدگان هم حذف می شود.ولی وقتی می گوییم با تقریب کمتر از صد ( یا با تقریب صد ) ، صدگان حذف نمی شود
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 یا به عبارت دیگر ، در صورتی که اولین رقمی که باید حذف شود ؛ زیر 5 باشد. 

 در صورتی که ، مقداری که باید حذف شود از نصف مقدار تقریب خواسته شده کمتر باشد. 
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paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکاران

paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکاران

paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکاران

paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکاران

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دست ورزی : فایل135 در آموزش تقریب به هر دو روش استفاده از جدول ارزش مکانی، می تواند به درک و فهم دانش آموزان از تقریب زدن کمک بسیاری کند. 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توجه به این نکته که در چه زمانی جواب ها با روش قطع کردن و گرد کردن یکی می شود.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
یکی از اشتباهات رایج دانش آموزان در مبحث گرد کردن اعداد ،تقریب اعداد کسری با روش گرد کردن

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
باید یک رقم بیشتر از واحد تقریب در خارج قسمت پیش روی داشته باشیم.



0/8 1/4 0/1 0/3 

 برای اینکه باید بدانیم رقم سمت راست )صدم( چند است . اگر کمتر از 5 بود ، تاثیری در گرد کردن ندارد ولی اگر 5 یابیشتر از آن بود ، یک واحد به دهم اضافه می شود. 
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 باز پاسخ – بین  17762/25   تا   17762/34 

 با تقریب 10000 و گرد کردن 

 قطع و گرد کردن  =  3/14

 قطع کردن  = 3/141           گرد کردن  =  3/142 

 کوچکترین = 79500           بزرگترین = 80499 

 چون در قطع کردن ، رقم سمت راست حذف می شود . ولی در گرد کردن عالوه بر حذف شدن رقم سمت راست ، ممکن است یک واحد به قبلی اضافه کند. 
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paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکارانچون رقم دوم می تواند بر تغییر عدد تقریبی موثر باشد و وقتی با تقریب 0/1 باشد مرتبه صدم در تقریب موثر است

paiam
Sticky Note
حل با راهنمایی همکاراندقت در لحن سوالآمدن 2 عدد پشت هم

paiam
Sticky Note
محدوده باز پاسخ؟

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف تمرین ها: تثبیت و تکمیل مفهومدر منزل انجام می شود ولی در کلاس هم باید بررسی شود

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
تاثیر رقم سمت راست با تقریب کمتر از 0/001 که مقدار تقریبی را در گرد کردن تغییر می دهد                         



 
 

 * 

  

 با تقریب کمتر از 0/1 درجه سانتی گراد 

 با تقریب کمتر از 0/001 گرم 

 بستگی به قیمت فلز دارد - با تقریب کمتر از 1 گرم – برای طال با تقریب کمتر از  0/01 گرم یا 0/001 گرم )میلی گرم (

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دقت اندازه گیری وسیله :کوچکترین واحد نوشته شده روی وسیله اندازه گیری نشانه ی دقّت اندازه گیری آن وسیله است. مثلا خط کشی که روی آن تا میلی متر مدرج شده است  دقّت اندازه گیری میلی متر است.هرچه واحد اندازه گیری کوچک تر باشد، دقت اندازه گیری بیش تر است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
اهداف :- برای هرنوع  اندازه گیری با توجه به موضوع و اهمیت آن ابزار و میزان تقریب مناسب استفاده می کند .- در محاسبات تقریبی با توجه به  شرایط از روش های ( ابتداء محاسبه ، سپس تقریب - ابتداء تقریب ، سپس محاسبه) به درستی استفاده می کند .- اختلاف بین مقدار  واقعی ومقدار تقریبی یک محاسبه را بدست می آورد .- اختلاف بین پاسخ ها به روش های قطع کردن و گردکردن در عملیات ها را با هم مقایسه می کند .- بداند در محاسبات تقریبی هر چه مقدار تقریب دقیق تر ( کوچکتر ) باشد به مقدار واقعی نزدیک تر است.- مراحل تربیت عملیات ها را صحیح انجام می دهد .

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دانش آموز متوجه می شود که هر وسیله ای دقت اندازه گیری در آن متفاوت است.جلب توجه دانش آموز به این نکته که ابزار مناسبی را برای اندازه گیری وسیله موردنظر خود انتخاب نماید.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دست ورزی پیشنهادی:استفاده از وسایلی مانند متر، ترازو، دماسنج، خط کش ، کیلو متر شمار و....



 1 سانتی متر   

 1 سانتی متر  و  5 میلی متر  

 با تقریب کمتر از 0/01 متر ) 1 سانتی متر ( 

 میلی متر مکعب 23660 = 13 × 52 ×35 = حجم 

 باز پاسخ -  اعداد بین 25 تا 60 کیلوگرم – مثال 37/6   که با تقریب  38  می شود.  

2/93 

12/07 

12/0716 - 12/07 = 0/0016 

 
 

 با تقریب کمتر از  10 کیلومتر – 

  طول 22  و  عرض 11  و  ارتفاع  6    

 سانتی متر مکعب 1452 = 11 × 6 ×22 = حجم 

  طول 52  و  عرض 35  و  ارتفاع  13    

12/0716 

12/0716 

paiam
Sticky Note
کاربرد تقریب در قبل یا بعد از محاسبات

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بعضی مواقع ابتداء محاسبه را انجام می دهیم و سپس حاصل را تقریب می زنیم.و در این محاسبات مقداراختلاف تقریب کمتر است. در مواقعی که ارزش و دقّت محاسبه  برای ما مهم باشد. از این روش ( ابتدا محاسبه ، سپس تقریب ) می شود.در محاسبات تقریبی ، با توجه به شرایط ، بعضی مواقع ابتداء اعداد را تقریب می زنیم و سپس محاسبه می کنیم که در این محاسبات مقدار اختلاف تقریب بیشتر است.  جای که  ارزش و دقّت محاسبه برای ما کمتر است. از این روش       ( ابتداء تقریب ، سپس محاسبه ) استفاده می شود .

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
دقت اندازه گیری وسیله

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هدف: دانش اموز درک کند که در محاسبه تقریبی ابتدا محاسبه کند و بعد تقریب بزند و یا اینکه ابتدا تقریب بزند و سپس محاسبه نماید هیچ برتری نسبت به هم  ندارند. باید خود دانش آموز با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد انتخاب نماید.شرایط ، ارزش و دقت  محاسبات  در انتخاب نوع محاسبات تقریبی موثر است.



3/46 × 1/71 = 5/9166 

3/4 

5/9166           5/9 

1/7 

3/4 1/7 

 0/0166 =  5/9 – 5/9166 اختالف  به روش اول

 0/1366 =  5/78 – 5/9166 اختالف به روش دوم

 مقایسه : محاسبه به روش فعالیت 2 سریعتر انجام می شود ، ولی اختالف پاسخ ها ) خطا ( نسبت به روش فعالیت 1 بیشتر می باشد. 

 متر مربع 5/78 

0/13 + 0/12 = 0/25 

 
 

0/25           0/3 

0/12           0/1 

0/13           0/1 
0/1 + 0/1 = 0/2 

  خیر – با اینکه محاسبه به روش )ب( سریع تر انجام می شود ، ولی اختالف پاسخ ها بیشتر است.  

  ) الف (   بله  0/2           0/25 0/25 = 0/12 + 0/13

  

   ) ب (  

0/12           0/1 

0/13           0/1 
0/1 + 0/1 = 0/2 

  ) اول محاسبه ، بعد تقریب  (  

  ) اول تقریب  ، بعد محاسبه(  

         1750          گرم 1750 = 500 × 3/5 

         گرم 1500 = 500 × 3 
 3/5 گرم  = 0/035کیلوگرم 

 یا در ضرب بهتر است که ابتدا عملیات ضرب را انجام دهیم و سپس در آخر کار تقریب بزنیم .چون تقریب در ابتدا اختالف بیشتری دارد

paiam
Sticky Note
گنگ بودن سوال

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بین پاسخ تقریبی و پاسخ واقعی که ما بدست آورده ایم مقداری اختلاف وجود دارد. در ریاضی ششم به طور مکرر ازاختلاف بین هر عدد و مقدارتقریبی  اش(صفحه133)  ویا  اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی (صفحه 138) و همچنین   اختلاف پاسخ تقریبی و عدد واقعی  اشاره شده است .و نیازی به بیان عبارت خطای تقریب را در این پایه نیست.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
پی بردن به این نکته که ممکن است حاصل در هر دو روش( ابتدا تقریب سپس محاسبه و یا ابتدا محاسبه و سپس تقریب) یکسان شود و یا ممکن است یکسان نباشد و جواب ها متفاوت شوند.
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2/7 

5/8 5/902 5/902 

3/1 

5/9 

2/8 

18 

 2 

 خیر
 مرحله اول

 سوم دوم

  2    6    3   0/3 

  2   

   16            17  = 4/25 × 4   به اندازه ی 4 تا 0/25 ) یعنی یک واحد کامل ( از مقدار واقعی حذف می شود. 

5/44 

 70  

 4   4×4 = 16  

 
 

 تقریب به روش گرد کردن ، به جواب واقعی نزدیک تر است و اختالف پاسخ ها کمتر است ولی روش قطع کردن سریع تر است .  

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
       ترتیب و اولویت انجام عملیات:اول محاسبه پرانتز :  اگر یک عبارت پرانتز داشت از داخلی ترین پرانتز محاسبات را شروع می کنیم . وبه ترتیب از داخلی ترین پرانتز ، عملیات  داخل پرانتز ها را انجام می دهیم.دوم محاسبه ضرب یا تقسیم  : بعد از پرانتز ابتدا باید عملیات مربوط به  ضرب و تقسیم ها را انجام دهیم. ( انجام ضرب و تقسیم نسبت به هم اولویت ندارند. از سمت چپ شروع می کنیم هر کدام که اول بیاید را انجام می دهیم و سپس بعدی )و تا آخر عملیات پیش می رویم.  سوم جمع یا تفریق  : بین جمع و تفریق هر کدام که از سمت چپ زود تر بیاید ، اول محاسبه می شود وتا آخر پیش می رویم. 

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
گرد کردن نسبت به قطع کردن، به دقت بیشتری نیاز دارد و از طرفی از اختلاف  کمتری نیز برخوردار است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
توجه به این موضوع که اختلاف پاسخ ها در محاسبه زمانی که ابتدا تقریب می زنیم و سپس محاسبه می کنیم بیشتر از زمانی است که ابتدا محاسبه انجام می گیرد و سپس تقریب.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
بدفهمی  ترتیب و اولویت انجام عملیات:در ترتیب انجام عملیات، ضرب و تقسیم  نسبت به هم اولویت ندارند. هر کدام که ابتدا آمده است انجام می شود اما دانش آموزان تصور می کنند که باید ابتدا ضرب انجام گیرد. همین موضوع برای جمع و تفریق نیز مطرح است.



 13   

5 +7 – 6 = 6 

 = 5/39           5 

       13 – 1 = 12 

= 11          

        4 +7 – 6 = 5 

 5 
12 

11/41  11  

 اختالف 0/39 پاسخ تقریبی و مقدار واقعی ،کمتر از یک واحد اختالف دارد.

 با تقریب کمتر از 1   - هر چه مقدار تقریب کمتر باشد ؛ اختالف پاسخ ها کمتر خواهد بود . 
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30 
3/56 3/6 

7/44 

6/33           6 

7/4 

 اختالف 0/39

0/8 

 اختالف 0/59

 اختالف 0/41

1/1 

9/88 

3/13 

 تبدیل عبارت اول به کسر 

 تبدیل عبارت اول به اعشاری 

 تبدیل عبارت اول به کسر 

 5   
29 

30 

 1  

 5  

 3/25 – 1/17 = 2/08 

 2  

 7  

 2/ 3 3 3 3 3 

 2/1 

  1  باید 7 در مقدار واقعی         ضرب شود ؛ نه مقدار تقریبی.

  
 3  

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
هرچه واحد اندازه گیری تقریب  کوچک تر باشد، دقت اندازه گیری بیش تر استو به مقدار واقعی نزدیک تر است.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در تقریب وقتی که مقداری که از آن صرف نظر می شود از نصف واحد تقریب کمتر باشد باشد تقریب به روش قطع و گرد کردن یکسان است. 



 باز پاسخ - اگر به طور تقریبی هر قدم را یک متر در نظر بگیریم ، 1000 قدم می شود.

 باز پاسخ 

 
 

 5     و    8

 قطع کردن 

 11   9   8  

 باز پاسخ – دقت تقریب احتماال کمتر از 1000 یا نهایت 10000 است. مثال عدد 12345  که با تقریب 1000 می شود 12000 و یا با تقریب 10  می شود 12350  

 تقریب زدن ، یعنی رند کردن اعداد برای محاسبات سریع تر. معموال در خرید اجناس از قطع کردن به عنوان تخفیف استفاده می کنیم. 

 پرداخت پول برای خرید اجناس -   نمره ی امتحان خواهر یا برادر بزرگتر 

 ابزار مناسب ، متر .  

 محمد ماهان

 12  

 باز پاسخ -  80 سانتی متر 

 12   11  

 مثال گرد کردن ؛ رند کردن معدل کارنامه خواهر یا برادر بزرگتر 

 بهای قبوض آب ، برق ، تلفن قطع می شوند و نباید به آنها اشاره نمود.  

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
در فرهنگ نوشتن تاکید بر قلم خود دانش آموز است. معلم دیکته نکند.هر دانش آموز با توجه به درک و استدلال خودش بنویسد.

Khoshpaiam-Qazvin
Sticky Note
خرید میوه برای پذیرایی از مهمان ها مثلا 17 نفر را 20 محاسبه می کنیم.
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 1/11100   و    1/11199     و     1/11108     و      1/11155    

 باز پاسخ 
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 با تقریب کمتر از  1  

با تقریب کمتر از  0/01 

 با تقریب کمتر از  0/001    

  0/01  

 باز پاسخ 
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  5  
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  باز پاسخ – ولی در همه حالت ها ؛ اعداد 1 و 2 و3 در راس مثلث هستند. 

🌺

باغملک. خوزستان.صحنعلی کیانوش  

بابل - علیزاده فاطمه  

گلستان- مقدم آرمان  

گلچین راحله  

زندرانما - اصغرزاده محترم  

خوزستان -  بهمنش معصومه   

بندرترکمن - شاهرودی زهرا  

شرقی آذربایجان زاده، نصراله نگار  

سمنان- مشرف شیما  

نور - بیژنی خدیجه    

ایالم - نیا حاتم مهین  

خوزستان از ممبینی محمد  

کرمانشاه-آبادی رحمت فاطمه  

ساوه -  مومنی فاطمه  

هرمزگان پور جعفری  

دبادرو - نرگسیان محمد  

 اشتباه چاپی

 1  

 9   6  

 7  

 3   4  

 مخرج 100 می باشد




