
  به نام خدا

    کاربرد در جمع و تفريق عددھا: فصل ھشتم                         رياضی ششم                                     

  )١٥٩الی  ١٥٦صفحه ی ( محورھای مختصات :  چهارمدرس                               

  : ھدف ھا 

  جمع و تفريق عددھای صحيح 

  کار با محور عددھای صحيح  

  

  :  مهارت ھا 

 کار با محور عددھای صحيح  -

 جمع و تفريق عددھای صحيح -

 گسترده نويسی به منظور جمع و تفريق عددھای صحيح  -

 

  : ساختار کلی درس 

وحاصلجمع و تفريق عددھا را به روش  .در اين در س دانش آموزان با جمع و تفريق عددھای صحيح آشنا می شوند 

  .می آموزند وبا کاربرد عددھای صحيح در جمع و تفريق آشنا می شوند ) به روش گسترده نويسی (  جديدی 

  

  

  :  ١٥٦صفحه ی  ١فعاليت 

آشنا دراين فعاليت آن ھا با روش جديد جمع کردن عددھا  . دانش آموزان کالس ششم با جمع و تفريق عددھا آشنا ھستند 

  .می شوند 

  

  

  

  

  

  )آشنايی با روش جديد جمع عددھا (  ١٥٦صفحه ی  ١فعاليت پاسخ پيشنهادی 



گونه مقدار آن چ ز دانش آموزان بپرسيم اگر مقداری پول اسکناس و سکه داشته باشيم ،ابرای تفهيم اين روش می توانيم 

پول ھای اسکناس را با ھم و پول ھای ( خواھند داد احتماال اکثر دانش آموزان اين گونه پاسخ .ھا را شمارش می کنيم 

  .)سکه را باھم جمع کرده و سپس مقدار ھر دو را باھم جمع می کنيم و حاصل را به دست می آوريم 

سپس يکی ھا را با ھم جمع کرده و حاصل اين دو را با ھم جمع می . ابتدا ده تايی ھا را باھم جمع می کنيم : روش اول 

  .کنيم 

  .را می نويسيم ھا را با ھم جمع کرده و حاصل  ده تايیسپس . ھا را باھم جمع می کنيم  يکیابتدا : م روش دو

  

  :  ١٥٦صفحه ی  ٢فعاليت 

ده تايی ھا را باھم جمع صد تايی ھا را باھم  بعد ابتدا : دانش آموزان . است  ١٥٦صفحه ی  ١اين فعاليت ھمانند فعاليت 

  .را با ھم جمع می کنيم  سهسپس يکی ھا را با ھم جمع کرده و حاصل اين . می کنيم 

  

  )گسترده نويسی عدد ھای صحيح ( :  ١٥٦صفحه ی  ٣فعاليت 

 نکته ی مهم اين است که اگر عددی منفی. برای گسترده نويسی بايد صدگان را با دھگان و سپس با يکان ، جمع کنيم  

  : به طور مثال . است ھنگام نوشتن گسترده ی آن ، عدد صدگان و دھگان و يکان آن نيز منفی می باشند 

٢٣١=  -  ٢٠٠ - ٣٠ -١ - 

٧٣٢=  - ٧٠٠ – ٣٠ -٢ - 

  

  )آشنايی باروش جديد تفريق عددھا ( :  ١٥٧صفحه ی  ١فعاليت 

می کنيم  کمھم  ازکرده و حاصل اين دو را  کمھم  ازسپس يکی ھا را . می کنيم  کمھم ازابتدا ده تايی ھا را : روش اول  

.  

  .را می نويسيم کرده و حاصل کم ھم  ازھا را  ده تايیسپس . می کنيم  کمھم ازھا را  يکیابتدا : روش دوم 

  

  )تفريق عددھا به کمک گسترده نويسی آن ھا  ( :  ١٥٧صفحه ی  ٢فعاليت 

برای درک بيش تر اين مطلب توصيه می شود از . در اين تمرين از محور اعداد جهت تفهيم مطلب استفاده شده است 

  .تمرين ھای گوناگون به کمک محور اعداد استفاده شود 

  : ١٥٧صفحه ی  ٢فعاليت پاسخ پيشنهادی 

  .را محاسبه کنيم )  ٧٣ – ٢٥= ؟ (  می خواھيم حاصل 



  ) ٧٠ – ٢٠=  ٥٠. ( ابتدا بايد ده تايی ھا را از ھم کم کنيم     -٢٥=  - ٢٠ -٥  و   ٧٣=  ٧٠+  ٣می دانيم که    

  ) ٥٠ -٢=  ٤٨( حاال حاصل دو تفريق را از ھم کم می کنيم )  ٣ - ٥=  -٢.    ( سپس يکی ھا را از ھم کم می کنيم 

  

  )تفريق عددھا به کمک گسترده نويسی آن ھا  ( :  ١٥٧صفحه ی  ٣فعاليت 

  .است  ١٥٧صفحه ی  ٢اين فعاليت ھمانند فعاليت 

  

در ادامه ی اين تمرين روش ديگری برای تفريق دو عدد آموزش داده شده 

  .است 

در اين روش ابتدا گسترده ی ھر دو عدد نوشته می شود سپس به ترتيب 

در تفريق عددھا بايد به . صدتايی ھا ده تايی ھا و يکی ھا  از ھم کم می شوند 

  . عالمت ھر عدد توجه کنيم 

  

  

  

  )  عددھای اعشاری و مخلوط مثبتگسترده نويسی (:  ١٥٨صفحه ی  ٢ تمرين

  .با گسترده نويسی عددھای اعشاری و مخلوط آشنا شده اند و آن را به درستی می نويسنددانش آموزان در فصل ھای قبل 

  

  )گسترده نويسی عددھای اعشاری و مخلوط منفی  (:  ١٥٨صفحه ی  ٣ تمرين

دانش آموزان در فصل ھای قبل با گسترده نويسی عددھای اعشاری و مخلوط آشنا شده اند و آن را به درستی می 

  .اين تمرين با گسترده نويسی عددھای اعشاری و مخلوط منفی آشنا می شوند نويسنداما در 

  

  )جمع و تفريق عدد ھا به کمک شکل   (:  ١٥٨صفحه ی  ٤ تمرين

  .است  - ١و دايره ی آبی برابر + ١دايره ی قرمز برابر 

  : ١٥٨صفحه ی  ٤ پاسخ پيشنهادی تمرين

  

  

                                 ٥ – ٧=  - ٢                             ٥ – ٤= ١                  ٩ – ٥=  ٤  



  )جمع و تفريق عدد ھا به کمک شکل   (:  ١٥٨صفحه ی  ٥ تمرين

  .است  -١٠و دايره ی سبز برابر + ١٠دايره ی زرد برابر 

  : ١٥٨صفحه ی  ٥ پاسخ پيشنهادی تمرين

  

  

                     ٣٠ - ٤٠=  -  ١٠                   ٣٠ – ٧٠=  - ٤٠                     ٥٠ – ٣٠=  ٢٠  

  

  )   محور اعدادجمع و تفريق عدد ھا به کمک (:  ١٥٨صفحه ی  ٥ تمرين

  : ١٥٨صفحه ی  ٥ پاسخ پيشنهادی تمرين

  

  

  

واحد حرکت کرده است و چون به سمت چپ رفته است ، عالمت آن  ٥رفته است يعنی  - ٢به سمت + ٣محور از عدد 

واحد حرکت کرده است و چون به  ٢رفته است يعنی + ٣به سمت + ١ھمچنين محور از عدد . است  – ٥منفی و برابر 

    .است +٢سمت راست رفته است ، عالمت آن مثبت و برابر 

                                                                                          ٢ -٥=  -  ٣  

  

  

  

  

  

واحد حرکت کرده است و چون به سمت چپ رفته است ، عالمت آن ٨رفته است يعنی  - ٢به سمت + ٦محور از عدد 

واحد حرکت کرده است و چون به  ٤رفته است يعنی + ٦به سمت + ٢ھمچنين محور از عدد . است  – ٨منفی و برابر 

    .است +٤سمت راست رفته است ، عالمت آن مثبت و برابر 

                                                                                          ٤ -٨=  -  ٤  

  

  



  

  )ل مسئله  کاربرد جمع و تفريق عددھای صحيح در ح(:  ١٥٨صفحه ی  ٦ تمرين

  .درجه است ٢٥بنابراين دمای ھوای اھواز .درجه گرم تر است ، پس عالمت آن مثبت است  ٢٠چون دمای ھوای اھواز 

                                                                                                                 ٥+  ٢٠=  ٢٥  

  

  )کاربرد جمع و تفريق عددھای صحيح در حل مسئله  (:  ١٥٨صفحه ی  ٧ تمرين

  است  - ٥پس دمای آن برابر . درجه زير صفر است  ٥چون دمای ھوای شهر کرد 

  .درجه است ٥بنابراين دمای ھوای اصفهان .درجه گرم تر است ، پس عالمت آن مثبت است  ١٠دمای ھوای اصفهان 

                                                                                                                ١٠ -٥= ٥  

  

  




