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باىد	شما	)معلمان(	اىنها	)دانش	آموزان(	را	از	آن	طبىعت	منحطى	که	انسان	را	به	انحطاط	
مى	کشد،	آن	حب	جاه	و	حب	مال	و	حب	منصب	احتراز	دهىد.	اىنها	را	از	آن	چىزهاىى	که	
خارِ	راهِ	انسان	هستند،	مانع	ترقى	انسان	هستند	احتراز	بدهىد	…	شما	باىد	به	اىنها	بفهمانىد	که	

زندگى	شرافتمندانه،	زندگى	است.
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و	به	)خاطر	بىاور(	هنگامى	را	که	ابراهىم	گفت:	»خداىا!	به	من	نشان	بده	چگونه	مردگان	
را	زنده	مى	کنى؟«	فرمود:	»مگر	اىمان	نىاورده	اى؟!«	عرض	کرد:	»آرى،	ولى	مى	خواهم	
قلبم	آرامش	ىابد.«	فرمود:	»در	اىن	صورت،	چهار	نوع	از	مرغان	را	انتخاب	کن!	و	آنها	
را	)پس	از	ذبح	کردن(،	قطعه	قطعه	کن	)و	در	هم	بىامىز(!	سپس	بر	هر	کوهى،	قسمتى	از	
آن	را	قرار	بده،	بعد	آنها	را	بخوان،	به	سرعت	به	سوى	تو	مى	آىند!	و	بدان	خداوند	قادر	

و	حکىم	است:	)هم	از	ذّراِت	بدن	مردگان	آگاه	است،	و	هم	تواناىى	بر	جمع	آنها	دارد(«.
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سخنى با خوانندگان
انسان	براى	رسىدن	به	اطمىنان قلبى	در	مورد	درستى	بسىارى	از	مفاهىم	مجّرد	به	درک	شهودى	و	تجربى	نىازمند	
است.	رىاضى	نىز	به	عنوان	ىک	تالش	انسانى	و	ىک	جرىان	طبىعى	تفّکر	بشرى،	همچنان	که	پولىا	مى	گوىد	»داراى	دو	جنبه	
است،	ىکى	ساختار	شهودى	و	تجربى	رىاضى	و	دىگرى	ساختار	مجرد	آن.«	دانش	آموزان	براى	درک	و	پذىرش	اثبات	و	
اطمىنان	ىافتن	از	درستى	ىک	مطلب	رىاضى،	نىاز	به	تقوىت	شهود	و	رسىدن	به	استدالل	محتمل1	از	طرىق	تجربه	و	آزماىش	
را	دارند	تا	زمىنه	هاى	الزم	براى	درک	تجرىدى	آنها	فراهم	شود.	همانطور	که	75	رىاضىدان	نامى	در	بىانىٔه	1962	خود	
اظهار	داشتند،	»تفّکر	رىاضى	تنها	استدالل	استنتاجى	نىست،	همچنىن	اثبات	صورى	صرف	هم	نمى	باشد.	فرآىندهاى	ذهنى	
و	فکرى	که	اثبات	و	چگونگى	اثبات	را	ارائه	مى	کند	همانند	خود	اثبات	که	نتىجٔه	تفکر	رىاضى	است	بخشى	از	تفکر	رىاضى	
محسوب	مى	شود.	استخراج	مفاهىم	درست	از	وضعىت	هاى	محسوس	و	ملموس،	تعمىم	از	حالت	هاى	مشهود،	استدالل	
استقراىى،	استدالل	از	طرىق	تمثىل	و	زمىنه	هاى	شهودى	که	براى	آشکار	کردن	ىک	حدسّىه	به	کار	مى	روند،	همگى	سبک	
و	طرىقٔه	رىاضى	گونِه	تفّکر	است.	در	واقع،	بدون	تجربه	هاى	ناشى	از	اىن	گونه	فرآىندهاى	غىر	رسمى	تفّکر،	دانش	آموزان	

نمى	توانند	نقش	صحىح	نمادها	و	فرمول	ها	و	اثبات	هاى	خشک	و	صورى	را	درک	کنند.«
به	همىن	علت	است	که	حدسّىه	سازى	که	نتىجٔه	حدس	زدن	ىا	استدالل محتمل	مى	باشد،	باىد	با	برنامٔه	هندسٔه	
دبىرستان	تلفىق	گردد.	معموالً	حدسىه	ها	با	عبارت	هاى	همه،	هر	ىا	براى هر	به	جاى	بعضى، چند تا و وجود دارد،	شروع	
مى	شوند.	حدسىه	ها	دربارٔه	مجموعه	هاىى	شامل	ىک	تعداد	نامتناهى	از	اشىا	هستند،	پس	امکان	آزماىش	تمام	حالت	ها	
و	اثبات	ىک	حدسّىه	به	وسىلٔه	استدالل	استقراىى	وجود	ندارد.	در	نتىجه،	تنها	راه	تعىىن	قطعى	درستى	ىا	نادرستى	ىک	
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حدسّىه،	استفاده	از	استدالل	استنتاجى	است.	در	همىن	راستا،	درس	هندسه	باىد	براى	دانش	آموزان	فرصت	هاى	مناسبى	
اىجاد	کند	تا	حدس زدن	از	روى	آگاهى	را	ىاد	بگىرند،	حدس	ها	را	به	آزماىش	بگذارند،	براساس	الگوهاىى	که	از	نتىجٔه	
حدس	ها	به	دست	مى	آورند	حدسّىه	سازى	کنند	و	سپس	به	وسىلٔه	استدالل	استنتاجى،	در	مورد	درستى	ىا	نادرستى	حدسّىه	
خود	تصمىم	قطعى	بگىرند.	به	همىن	دلىل،	فعالىت	هاى	کتاب	طورى	تنظىم	شده	اند	تا	چنىن	فرصت	هاىى	را	ــ	هر	چند	
ـ	فراهم	آورند.	گاهى	فعالىت	ها	دربارٔه	قسمت	هاىى	از	هندسه	است	که	دانش	آموزان	قبالً	درستى	ىا	نادرستى	آنها	را	 اندکـ	
شنىده	اند	و	ممکن	است	که	ظاهرًا	نتىجٔه	فعالىت	براى	آنها	هىجانى	نداشته	باشد.	اّما	انجام	آنها	همان	اطمىنان قلبى	است	
که	نىاز	هر	انسان	جستجوگر	و	خاّلق	است.	از	نظر	مؤلفان،	با	پرورش	درک	شهودى	توسط	اىن	فعالىت	ها،	دانش	آموزان	
در	درک	اثباتهاى	دقىق	و	توسعٔه	تفّکر	تجرىدى	که	غاىت	ىادگىرى	رىاضى	است،	تواناتر	مى	شوند،	همانطور	که	پولىا	مى	گوىد:	
سعى کنىد آنچه را که شهودى به نظر مى رسد، به طور رسمى و دقىق اثبات کنىد و آنچه را که به طور رسمى و 
دقىق اثبات کرده اىد، به طور شهودى درک کنىد. اىن ىک ورزش مغزى جالب است.	چنىن	فعالىت	هاىى،	ضرورِت	
داشتن	شهود	قوى،	بها	دادن	به	نتىجه	هاى	تجربى،	حدس			زدن	براساس	آنها	و	سپس	توّسل	به	استدالل	دقىق	براى	تصمىم	
قطعى	در	مورد	درستى	ىا	نادرستى	حدسّىه	ها	را	به	دانش	آموزان	نشان	مى	دهد.	دانش	آموزان	براى	دفاع	از	استدالل	هاى	خود	
در	گروه	هاى	کوچک،	پىوسته	دانش	هندسى	خود	را	افزاىش	مى	دهند	و	اعتماد	به	نفس	آنها	در	مورد	توان	ىادگىرى	و	تولىد	
رىاضى	خودشان	بىشتر	مى	شود.	امىدوارىم	دانش	آموزان	با	چگونگى	تولىد	و	خلق	رىاضى	توسط	رىاضىدان	هاى	نامى	آشنا	
شوند	و	بدانند	که	آن	بزرگان	نىز	با	فرآىند	حدس	زدن،	تجربه	کردن،	حدسّىه	سازى	و	سپس	استدالل	استنتاجى،	رىاضىاتى	را	
تولىد	کرده	اند	که	بدون	آنها،	تصور	زندگى	در	زمان	فعلى	بعىد	به	نظر	مى	رسد.	دانش	آموزان	باىد	بدانند	که	دىگر	نمى	توانند	تنها	
درىافت	کنندگان	منفعل	دانِش	تولىد	شده	توسط	دىگران	باشند.	در	نتىجه،	برنامٔه	درسى	و	کتاب	درسى	هندسه	باىد	به	گونه	اى	

تهّىه	شود	تا	بتوان	»از	دانش	آموزان	انتظار	داشت	که	نقش	فّعالى	در	توسعٔه	دانش	رىاضى	خود	داشته	باشند«1.
ارتباط	و	اتصال	بىن	مقوله	هاى	مختلف	رىاضى	و	بىن	رىاضى،	مقوله	هاى	خارج	از	آن	ىعنى	وحدت	درونى	و	
بىرونى	رىاضى،	به	فّعال	تر	کردن	دانش	آموزان	در	جرىان	ىادگىرى	هندسه	که	بخشى	از	رىاضى	است	کمک	مؤثرى	مى	کند.	
هماهنگى	درونى	در	هندسه	باىد	به	گونه	اى	باشد	تا	بتوان	از	ابزارهاى	گوناگون	آن	براى	استدالل	کردن	سود	جست.	هندسٔه	
ترکىبى،	هندسٔه	تحلىلى	و	هندسٔه	محاسباتى،	همگى	بخش	هاى	مختلف	هندسه	هستند	و	دلىلى	بر	محدود	شدن	به	ىکى	از	
گونه	هاى	آن	وجود	ندارد.	در	استداللهاى	هندسٔه	ترکىبى،	نه	تنها	ابزارهاى	موجود	در	آن	مورد	استفاده	قرار	مى	گىرند،	
بلکه	هر	جا	مناسب	باشد،	مى	توان	هندسٔه	تحلىلى	را	به	کمک	گرفت	و	از	نگرش	هاى	تبدىلى	و	مختصاتى	نىز	سود	برد.	
براى	نمونه،	چون	دانش	آموزان	دستگاه	مختصات	و	معادلٔه	خط	را	در	سال	هاى	گذشته	مطالعه	کرده	اند،	بنابراىن	مى	توانند	

از	اىن	دانش	قبلى	در	اثبات	قضىه	ها	استفاده	کنند.
همچنان	که	ارتباط	درونى	در	هندسه	به	توسعٔه	مفهوم	ها	کمک	مى	کند،	ارتباط	بىرونى	آن	ىعنى	پىوند	هندسه	با	دنىاى	
واقعى	و	با	مقوله	هاى	دىگر	درسى	نىز	در	اىجاد	انگىزه،	عالقه	مندى	و	افزاىش	قدرت	رىاضى	دانش	آموزان،	مؤثّر	و	ضرورى	
است.	همانگونه	که	در	هندسه	1	ىادآور	شدىم،	از	همکاران	عزىز	استدعا	دارىم	که	امکان	انجام	فعالىت	ها	در	کالس	در	قالب	
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گروه هاى کوچک	را	فراهم	آورند	تا	روح	مشارکت	و	همکارى	در	آنها	تقوىت	شود.	ممکن	است	در	ابتداى	کار،	اىن	
روند،	به	دلىل	کم	رنگ	بودن	زمىنٔه	مشارکت	در	کالسهاى	درس،	از	نظر	زمانى	وقت	گىر	باشد.	اّما	تحقىقات	متعّدد	نشان	
مى	دهند	که	با	پىش	گرفتن	اىن	روند،	در	زمانى	نه	چندان	طوالنى،	روحىٔه	کار	گروهى	در	کالس	اىجاد	شده	و	پس	از	آن،	
زمان	به	ظاهر	از	دست	رفته	را	مى	توان	به	سرعت	جبران	کرد.	به	عالوه،	با	انجام	چنىن	فعالىتهاىى،	دانش	آموزان	به	اندازٔه	
کافى	براى	انجام	مسأله	هاى	پاىان	هر	بخش	توانمند	شده	و	حل	آنها	وقت	کمترى	را	به	خود	اختصاص	خواهد	داد.	همچنىن	
ذکر	اىن	نکته	ضرورى	است	که	ارزشىابى	باىد	به	طور	مستمر	صورت	بگىرد	و	جلوه	هاى	مختلف	تواناىى	دانش	آموزان	
از	جمله	قابلىت	ارائٔه	استدالل	شفاهى	در	نظر	گرفته	شود.	الزمٔه	استدالل	شفاهى،	داشتن	درک	عمىق	است،	در	نتىجه،	
دانش	آموزانى	که	تواناىى	استدالل	شفاهى	را	پىدا	مى	کنند،	حتماً	از	درجٔه	باالترى	از	درک	و	فهم	موضوع	برخوردار	
شده	اند،	همکاران	گرامى	مى	توانند	کىفىتهاى	ىادگىرى	دانش	آموزان	از	جمله	مىزان	داشتن	روحىٔه	مشارکت	در	فعالىتهاى	
فکرى	کالس	درس،	تالش	براى	انجام	فعالىتها،	پرسشهاى	خوب	و	بجا	که	نشان	دهندٔه	جستجوگرى،	خالقىت	و	دقت	
نظر	است،	پاسخ	به	سؤالهاى	طرح	شده	از	طرف	معلم	و	ساىر	دانش	آموزان	و	تواناىى	دفاع	از	حدسها	و	پىشنهادهاى	آنها	
را	به	عنوان	بخشهاىى	از	5	نمرٔه	ارزشىابى	کالسى	به	حساب	آورند.	در	امتحانهاى	پاىان	نىمسال	تحصىلى،	تأکىد	بر	به	کار	
بردن	روشهاى	مختلف	استدالل،	تواناىى	حل	مسأله	و	به	کارگىرى	مفهومها،	تعرىفها	و	قضىه	هاى	کتاب	ضرورى	است.
مؤلفان	وظىفٔه	خود	مى	دانند	از	اعضاى	محترم	شوراِى	رىاضِى	دفتر	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتابهاى	درسى	و	خانم	
حمىده	دارىوش	همدانى	و	آقاى	روح	الله	جهانى	پور	که	ما	را	در	برنامه	رىزى	و	تدوىن	کتاب	ىارى	داده	اند	تشکر	کنند.	
همچنىن	از	همکاران	واحد	فنى	ادارٔه	کل	چاپ	و	توزىع	کتابهاى	درسى	که	با	تالش	مستمر	در	آماده	سازى	به	موقع	کتاب	

کوشش	کرده	اند،	صمىمانه	قدردانى	نماىند.
در	پاىان	از	همکاران	گرامى	استدعا	مى	شود	که	پس	از	بررسى	و	تدرىس	کتاب،	اظهار	نظرهاى	موشکافانه	و	سازندٔه	

خود	را	براى	ما	ارسال	نماىند.	قبالً	از	حسن	توّجه	همکاران	ارجمند	صمىمانه	تشکر	مى	شود.
مؤلفان

talif@talif.sch.ir
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