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         سخنی با معلم

کتاب حاضر با کتاب پيشين از لحاظ روش های آموزشی تفاوت های مهمی دارد روش آموزش اصلی اين کتاب اصطالحاً «روش 
حل مسئله» نام دارد منظور از روش حل مسئله آن است که برای آموزش مفاهيم جديد، مسئله ای طرح کنيد که در حل آن، مفاهيم مورد نظر 
حضور داشته باشند و دانش آموزان غير مستقيم آن مفاهيم را تجربه کنند سپس با يک نامگذاری و کليت دادن به آن، مفهوم جديد رسماً 

ارائه می شود
به همين خاطر در اين کتاب عالمت «حل يک مسئله» بسيار رخ  می دهد که در اکثر آن ها هدف، آموزش يک مفهوم جديد است در 

اين گونه موارد معموالً يک فعاليت به همراه حل يک مسئله وجود دارد که انجام آن فعاليت چگونگی حل آن مسئله را روشن می سازد
در کتاب مسائلی خاص و فعاليت های خاصی برای آموزش مفاهيم ارائه شده است، اما شما می توانيد با توجه به تجربيات خود و 
دانش آموزانی که با آن ها روبه رو هستيد مسئله ای ديگر يا فعاليتی ديگر طرح کنيد، اما نهايتاً سعی کنيد روش آموزشی کتاب را رعايت کنيد 

و ارزشيابی های مستمر و نهايی خود را با اهداف موضوعی و مهارتی کتاب منطبق سازيد
از لحاظ موضوعی از حدود موضوعات مطرح شده در کتاب خارج نشويد و سطح پيچيدگی مسائلی که مطرح می کنيد بيش تر از 
پيچيدگی های مثال ها و مسائل در کتاب نباشد مثالً در کتاب مفهوم تابع و دامنه و بُرد و  مطرح شده است و می توان نسبت به آن ها مسائل 
پيچيده بسياری مطرح کرد، اما هدف اين کتاب پرداختن به اين گونه پيچيدگی ها نيست و الزم است که فقط در همان سطحی مسائل طرح 

شوند که در کتاب به صورت مثال يا مسئله طرح شده است
هدف اصلی کتاب درک معنادار از مفاهيم رياضی، توانايی به کارگيری رياضی در حل مسائل واقعی، يادگيری استراتژی های حل 
مسئله، توانايی استدالل و مباحثه و موشکافی است سعی کنيد طرح درس های شما به گونه ای باشد که با طرح يک مسئله، مباحثه ای را در 

ميان دانش آموزان نسبت به آن ايجاد کنيد مشابه اين مباحثات در کتاب آمده است که می تواند الگويی برای مباحثه در کالس باشد
در عمل مباحثه اهداف بسياری برآورده می شود و فوايد بسياری در آن است و روش مباحثه ای در آموزش، روشی است با آثار 

آموزشی و اجتماعی عالی در اين روش توانايی های زير تقويت می شوند و به کار می افتند
۱ــ همکاری اجتماعی

۲ــ دقت در بيان خود و روشن ساختن افکار خود
۳ــ سعی در درک ديگران

۴ــ تجزيه و تحليل و موشکافی
۵  ــ برقرار کردن ارتباطات منطقی بين جمالت و داده ها

۶  ــ نقادی ديگران و نقدپذير شدن
۷ــ استفاده از تجربه ديگران و اصالح خود
۸   ــ يافتن نقاط ضعف افکار خود و ديگران

آموزش استراتژی های حل مسئله نيز از اهداف کتاب است که هيچ گاه به طور مستقيم نبايد انجام شود بلکه بايد دانش آموزان با 
تجربه خود به آن ها دست يابند بنابراين، با طرح مسائل مناسب و راهنمايی های مناسب، معلمين بايد دانش آموزان را دچار اين تجربه ها کنند 
و هر بار با تکرار آن ها استراتژی های حل مسئله را در درون آن ها ملکه کنند نمونه هايی از اين آموزش ها در کتاب طراحی شده است که در 

آن ها استفاده از تجربيات گذشته، بررسی مسئله در حالت های ساده، رسم شکل، آموزش داده شده است



ارتباط با محيط پيرامونی يکی از اصولی است که در نوشتن اين کتاب مورد توجه قرار داشته است در اکثر موارد مسئله طرح 
شده در دنيای غيررياضی بوده است که ابتدا با توصيف مناسب به يک مسئله رياضی تبديل می شود، سپس در دنيای رياضی حل می شود و 
نهايتاً جواب های به دست آمده بايد در دنيای واقعی تفسير شوند اين روند و تکرار آن در جاهای ديگر از اهداف مهم اين کتاب است و الزم 
است معلمين در طرح درس های خود به اين گونه مسائل توجه جدی داشته باشند صرف محاسبات رياضی هرچقدر هم که پيچيده باشد، 
نشان دهنده درک واقعی از رياضی نيست ديدن رياضی در طبيعت و توانايی به کارگيری رياضی در حل مسائل واقعی، موجب می شود تا 

دانش آموزان درک صحيح تری از رياضی بيابند و نگرش مثبتی نسبت به رياضی پيدا کنند
توانايی  حد  چه  تا  دانش آموزان  که  بسنجيد  بايد  شما  باشيد  داشته  توجه  کتاب  اصلی  اهداف  به  دانش آموزان  از  ارزشيابی  در 
مدلسازی، حل مسئله، تفسير جواب و محاسبات را نسبت به موضوعات مختلفی که در کتاب طرح شده است يافته اند اين ارزشيابی بايد 

کامالً در سطحی که کتاب به آن پرداخته است صورت بگيريد
در خاتمه به مديران مدارس و تمام کسانی که در پياده سازی آموزش نقش دارند توصيه می شود که به اين تغييرات در نگرش به رياضی 
و روش های آموزش رياضی اهميت بدهند و معلمين را در پياده سازی هرچه بهتر کتاب ياری دهند درغير اين صورت نمی توان انتظار يک 

تحول آموزشی در يادگيری رياضی را داشت



         سخنی با دانش آموز

را  دروسی  فقط  که  شده ايد  متوجه  حتماً  کرده ايد  مطالعه  رياضی  درباره   و  شده ايد  مدرسه  وارد  که  است  سال   ۱ اکنون  شما 
توانسته ايد به خوبی فراگيريد که فعاالنه در مورد آن ها تفکر کرده ايد و درباره  آن با ديگران مباحثه کرده ايد و نسبت به آن محاسباتی را انجام 
داده ايد اين تجربه گران قدری است که درک و يادگيری همواره با شرکت فعاالنه خود دانش آموز و تجربه  کردن و تجزيه و تحليل  کردن و 

مباحثه کردن و موشکافی کردن و مرتبط کردن مفاهيم جديد با مفاهيم آشنا صورت می پذيرد
راه های  و  روش ها  برخی  حفظ کردن  با  که  نکنيد  گمان  است  شده  پی ريزی  شما  فعاالنه  عمل  مبنای  بر  کتاب  اين  آموزشی  روش 
محاسباتی می توانيد اين کتاب را ياد بگيريد در اين کتاب فعاليت های زيادی طراحی شده است که موجب ايجاد يک تجربه مهم رياضی در 

شما می شود اگر اين تجربيات را به خوبی انجام دهيد، درک مفاهيم جديد برای شما بسيار آسان خواهد شد
هدف اين کتاب آن است که شما بتوانيد، خوب ببينيد، به درستی بيان کنيد، مناسب استدالل کنيد و خوب نتيجه گيری کنيد

تمامی اين ها را بايد در حل مسائل انجام دهيد شما در هرجای رياضی با مسئله ای روبه رو هستيد که بايد آن را حل کنيد در اين 
کتاب عالمت «حل يک مسئله» را بسيار مشاهده خواهيد کرد، زيرا هر مفهوم جديدی با بروز يک مسئله و سعی در حل آن به وجود می آيد 

بنابراين شما بايد بتوانيد با يک مسئله درست مواجه شويد و تجربيات خود را در حل آن به درستی به کار بريد
عالوه بر اين ها بايد بتوانيد برای پاسخ به سؤاالت بيشماری که در ذهن شما ايجاد می شود، آن ها را به مسائل مناسبی تبديل کنيد و 
سپس سعی در حل آن ها نماييد، يافتن اين توانايی ها کمک زيادی به توانمند شدن در حل مسائل و مشکالت زندگی شما خواهد کرد و اين 

همان دليلی است که باعث می شود که ما بايد رياضی را بياموزيم


