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 سخنی با معلم
             

ساختار کتاب حاضر از دو بخش اصلی نگاه کلی به فصل و تشریح دروس تشکیل شده است. بخش نگاه کلی به فصل شامل نگاه 
برای ارزشیابی، معرفی  نمونه سؤال هایی  برای معلم، توسعٔه مفاهیم،  به فصل، شبکه مفهومی، تصویر عنوانی، دانستنی هایی  کلی 

منابع، رابطٔه طولی مفاهیم از پایٔه اول تا پنجم و جدول انتظارات عملکردی است.
در قسمت نگاه کلی به فصل، نگاه اجمالی به محتوای فصل شده است. در شبکه مفهومی، ساختار فصل در قالب شبکه مفهومی به همراه 
ارتباطات موجود بین مفاهیم آن با استفاده از نمودار نمایش داده شده است. سپس اهداف کلی فصل مورد تشریح قرار گرفته و اهداف تصاویر 
عنوانی مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت دانستنی هایی برای معلم، مطالبی در خصوص حیطه دانشی مرتبط با محتوای فصل به منظور 

دانش آموزایی آموزگاران محترم آورده شده است. در قسمت توسعه مفاهیم با چگونگی گسترش مفاهیم فصل مورد بحث قرار می گیرد.
در ادامه نمونه سؤاالتی برای ارزشیابی با توجه به اهداف هر فصل طراحی و ارائه شده است. در این نمونه سؤاالت سعی شده است تا 
ضمن مشخص کردن دامنه محتوایی و عملکردی مورد انتظار از دانش آموزان جهت ارزشیابی از انواع سؤاالت ارزشیابی از قبیل، 

تشریحی، چند گزینه ای، ُپر کردنی و ... و همچنین سؤاالت عملکردی استفاده شود. 
قسمت منابع مفید، با هدف ارائه منابع مفید برای همکاران محترم جهت مطالعه آورده شده است. در قسمت رابطه طولی مفاهیم از 
پایٔه اول تا پنجم، سعی شده است رابطه طولی هر یک از مفاهیم مورد بحث در فصل ارائه شود. منظور از رابطه طولی سیر ارائه 
یک مفهوم از پایٔه اول تا قبل از پایه ششم است. قسمت پایانی بخش و نگاه کلی به فصل، جدول انتظارات عملکردی است که در این 
جدول معیارهایی برای سنجش عملکرد دانش آموزان در چهار سطح بسیار خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تالش اراده شده است 
که همکاران می توانند از این جدول برای ارزشیابی مستمر و پایانی دانش آموزان استفاده کنند. در بخش تشریح درس ها سعی شده 
است تا در حد امکان به مطالبی که می تواند برای آموزگاران محترم مفید بوده و کمک به بهبود فرایند یاددهی و یادگیری در کالس 
درس کند، پرداخته شود. برای هر درس شامل قسمت های اهداف، شبکه مفهومی، روش تدریس، بررسی بعضی از سؤال های کار 

در کالس، فّعالیت های پیشنهادی، حل بعضی از سؤاالت تمرین، توصیه های آموزشی و بدفهمی های رایج دانش آموزان است.
در کتاب حاضر سعی شده است به عنوان یکی از اجزای بسته آموزش ریاضی پایٔه ششم، پشتیبانی مناسبی از کتاب ریاضی پایٔه ششم که در 

جهت اهداف برنامه درسی ملی و در ادامٔه تغییر کتاب های درسی دورٔه ابتدایی تألیف شده، صورت گیرد.
در ادامه به توضیح مختصری از اهداف برنامه درسی ملی و رویکردهایی که در تألیف کتاب درسی ریاضی و راهنمای معلم مدنظر 

قرار گرفته است پرداخته می شود1:
زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توّجه به این هدف، تأکید 
اصلی بر پرورش قّؤه تفّکر و تعّقل و رشد توانایی حّل مسئله است. رسیدن به چنین هدفی، مشکالت و دشواری های فراوانی دارد 
و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مّد نظر قرار دادن آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعٔه آموزش ریاضی را تعیین کند. در این 
میان، اصلی ترین و مؤّثرترین وظیفه بر عهدٔه معّلم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معّلمان با برنامه های جدید ستودنی 
است. بر این اساس، مؤلفان کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفٔه خویش در مورد آموزش معّلمان، ضمن اّطالع رسانِی 

مناسب و به هنگام دربارٔه تألیف، کتاب راهنمای معّلم را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.
ساختار کتاب درسی ریاضی از سه بخش »فّعالیت«، »کار در کالس« و »تمرین« تشکیل شده است. آنچه در هر »فّعالیت« به طور 
عمده مّد نظر بوده، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن آنان در ساختن دانش موردنظر است. فّعالیت ها شامل مراحلی 
مانند درک کردن، کشف کردن، حّل مسئله، استدالل کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرّتب کردن، قضاوت 
در مورد یک راه حل و مقایسٔه راه حل های مختلف است. هدایت فّعالیت ها به عهدٔه معّلم است و هر جا که الزم باشد، معّلم راهنمایی 
الزم را ارائه خواهد کرد. در بسیاری موارد، انجام دادن فّعالیت ساده و آسان نیست و صد البّته، اجرای مناسب آن ارزش زیادی 
دارد. فّعالیت ها در حّد متوّسط طّراحی شده اند؛ بنابراین، معّلم می تواند با توّجه به زمان و توانایی دانش آموزان خود، یک فّعالیت 

را غنی تر کند یا با ارائٔه توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی، آن را ساده تر نماید.
از  دفاع  و  دیدگاه ها  ارائٔه  به  دانش آموزان  آن  در  که  ریاضی،  گفتمان  یا  کالسی  گفت و گوی  هدایت  فّعالیت،  دادن  انجام  هنگام 

1ــ مطالب ارائه شده در ادامه از سند »تحلیل خط مشی ها، اسناد مصوب، پژوهش ها و منابع معتبر مرتبط با حوزٔه یادگیری ریاضی، 1395« برگرفته شده است.



به طور  است.  معّلم  عهدٔه  به  می پردازند،  دانش آموزان  دیگر  ریاضی  روش های  و  افکار  ارزیابی  و  قضاوت  نیز  و  خود  ایده های 
خالصه، فراهم کردن موقعیت های یادگیری و فرصت دادن به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، می تواند یکی از 
دل مشغولی های همکاران عزیزمان باشد. »کار در کالس« با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی، تعمیم یادگیری طّراحی شده و انتظار 
این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در انجام آن داشته باشند. حّل »تمرین« ها به عهدٔه دانش آموزان است؛ اّما ضرورت دارد 
که معّلم زمینه را برای طرح پاسخ ها و بررسی آنها در کالس فراهم سازد. بخشی از تمرین ها که فضای کافی برای نوشتن جواب 

ندارند، می تواند در دفتر دانش آموزان انجام شود.
پژوهشگران و آموزشگران در مورد ضرورت آموزش راهبردهای حّل مسئله، تقریبًا اّتفاق نظر دارند اّما نظر آنها در مورد چگونگی 
انجام دادن این کار، متفاوت است. در این کتاب آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. ضمنًا اصراری بر ذکر عناوین 
با آنکه بخش  بنابراین، از آوردن عبارت ها و واژه های نامأنوس پرهیز شده است.  راهبردها جز در موارد مشّخص و آشنا نبوده و 
جداگانه ای با عنوان »حّل مسئله« در کتاب وجود ندارد، دانش آموزان در اکثر فّعالیت ها به نوعی درگیر فرایند حّل مسئله می شوند. 
عالوه  براین، اساسًا آموزش راهبردها ممکن است به زمانی طوالنی نیاز داشته باشد؛ زیرا هر راهبرد ممکن است شامل ده ها راهبرد 
جزئی تر باشد. ارائٔه راه حل ها و روش های مختلف حّل یک مسئله نیز به صورت هدفمند دنبال شده است. پژوهش ها نشان می دهند 
که دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با یک مسئله ــ به ویژه وقتی که الگوریتمی مشّخص برای حّل آن نیاموخته باشند ــ به روش های 

متفاوتی عمل می کنند. به هر حال، الزام و اجبار دانش آموزان به استفاده از یک روش خاص موردنظر نیست.
ریاضیات به عنوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی، زبانی دقیق برای تعریف دقیق 
اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بسیاری از علوم و حرفه  ها تعریف شده است. ریاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه و 
در جهت حل مشکالت زندگی در حوزه های مختلف به شمار می آید که دارای کاربردهای وسیع در فّعالیت های متفاوت انسانی است. 
قلمرو آموزش ریاضی از یک سو درک مفاهیم ریاضی شامل: اعداد و محاسبات عددی، جبر و نمایش نمادین )الگوها، رابطه ها، 
تابع ها( هندسه و اندازه گیری، داده ها، آمار و احتمال است. از سوی دیگر، در این حوزه دانش آموزان باید با فرایندهای ریاضی نظیر حل 
مسئله و به کارگیری استراتژی های حل مسئله، مدل سازی )مسائل واقعی و پدیده ها استدالل، تفّکر نقاد و استدالل منطقی )تعمیم دادن، 
پیش بینی، فرضیه سازی، حدسیه سازی و آزمون حدسیه ها، توضیح دادن و تبیین جواب ها/ تأیید و تصدیق جواب ها، دسته بندی کردن، 
مقایسه کردن، به کارگیری الگوها(؛ تفّکر تجّسمی یا دیداری و تفّکر خاّلق )استدالل فضایی، حل کردن مسئله های غیر معمول، الگوهای 
تجسمی، تولید مسئله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی 
ـ خواندن و نوشتن ریاضی( تصمیم گیری و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شده و در آن مهارت یابند. )فرهنگی و ارتباطیـ 
در ریاضیات مدرسه ای، فعالیت های آموزشی باید برخاسته از ریاضیات محیط پیرامون باشد و به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم 
و گزاره های ریاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و تحلیل و درک کنند و برای مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی 

تعبیرهای گوناگونی به دست آورند. این امر امکان درک شهودی آنان را که راهنمای عمل ریاضی دانان است، تقویت می کند.

1ــ حل مسئله
حل مسئله یکی از عناصر محتواست که جایگاه ویژه ای در تبیین محتوای کتاب های ریاضی دارد. پولیا1 )1962( تسلط بر ریاضیات 
را توانایی و مهارت در حل مسئله و به معنای داشتن استقالل اندیشه، عقل سلیم و نیروی نوآفرینی دانسته. به این ترتیب، نخستین و 

مهم ترین وظیفه دوره ریاضیات دبیرستانی، عبارت است از تأکید بر جنبه های منطقی متکی بر روش روند حل مسئله ها.
پژوهشگران و آموزشگران در مورد ضرورت آموزش راهبردهای حّل مسئله، تقریبًا اّتفاق نظر دارند اّما نظر آنها در مورد چگونگی 
انجام دادن این کار، متفاوت است. در این کتاب آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. ضمنًا اصراری بر ذکر عناوین 
راهبردها جز در موارد مشّخص و آشنا نبوده و بنابراین، از آوردن عبارت ها و واژه ها  در کتاب وجود ندارد، دانش آموزان در اکثر 
به نوعی درگیر فرایند حّل مسئله می شوند.  با عنوان فّعالیت ها  با آنکه بخش جداگانه ای  نامأنوس پرهیز شده است.  »حل مسئله« 
عالوه بر این، اساسًا آموزش راهبردها ممکن است به زمانی طوالنی نیاز داشته باشد؛ زیرا هر راهبرد ممکن است شامل ده ها راهبرد 

جزئی تر باشد. ارائٔه راه حل ها و روش های مختلف حّل یک مسئله نیز به صورت هدفمند دنبال شده است.

Polya ــ1



طرح مسئله ریاضی
طرح مسئله ریاضی به عنوان تولید مسائل جدید و نیز صورت بندی تازه ای از یک مسئله موجود تعریف شده است )سیلور، 1994(. 
ـ مشخص کرده است. تعریف  ـ به نام های طرح مسئله ای که در قبل، حین یا بعد از حل مسئله رخ می دهدـ  سیلور سه نوع طرح مسئله راـ 

سیلور به این امر اشاره می کند که الزم است طرح مسئله ریاضی را در هر بحث و گفت و گو دربارٔه حل مسئله ریاضی در نظر بگیریم.
مزایای استفاده از تکالیف طرح مسئله در کالس های درس ریاضی در تمام پایه ها بررسی شده است و نمی توان نادیده گرفت که چنین 
تکالیفی می توانند روی ویژگی های دیگر دانش آموزان تأثیر بگذارند از جمله روی: 1ــ استعداد در ریاضیات، شامل درک و فهم و 
توانایی حل مسئله، 2ــ نگرش ها نسبت به ریاضیات، شامل حس کنجکاوی و عالقه، 3ــ احساس مالکیت نسبت به کار خود )انگلیش، 

a 1997؛ گروندمیر، 2002؛ نوث، 2002؛ پرین، 2007(.

مسئله بازپاسخ
ـ باز مسئله چندین پاسخ احتمالی خواهد داشت که می توان آنها را به چندین روش به دست آورد و تمرکز نه بر روی  در حل مسئله پاسخ ـ
پاسخ مسئله، بلکه بر شیوه های رسیدن به پاسخ است )مکینتاش وجرت، 2000(. همان گونه که دریافت از راه دو حس مختلف را ترجیح 
می دهیم، به همان گونه متقاعد شدن از راه دو استدالل متفاوت را ترجیح می دهیم )پولیا ترجمه احمد آرام 1369(. اطالع از اینکه مسائل 
می توانند با راه های مختلف حل شوند در روشی که دانش آموزان با مسائل برخورد می کنند تأثیر خواهد گذاشت. دانش آموزی که فکر 
می کند تنها یک »راه درست« برای حل مسئله وجود دارد ممکن است که روی مسئله خاصی مدتی فکر کند و اگر توفیقی حاصل نکرد 
آن را رها کند و منتظر بماند تا در کالس تکنیک حل به او ارائه شود و این الگویی است که بیشتر دانش آموزان ما در مدرسه به کار 
می گیرند. شاگردی که فکر می کند جا برای کشف ریاضی وجود دارد و از آن استفاده می کند، احتمال زیاد دارد که با مسئله بیشتر 
درگیر شود، پیوندهایی برای خودش پیدا کند و شاید به یک راه حل غیر منتظره ای دست یابی پیدا نماید )ریس، رابرت و همکاران، ترجمه 

مسعود نوروزیان، 1381(.

1ــ استدالل و اثبات
استدالل و اثبات از عناصر مهم در تبیین محتوای کتاب های درسی ریاضی می باشد. هدف از ارائه استدالل و اثبات در آموزش 
ریاضی با هدف آن در ریاضیات محض متفاوت است. توجه به این موضوع در چگونگی ارائه استدالل ها و اثبات ها در کتاب های 

درسی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
استدالل1 و اثبات2، از جمله مهارت هایی هستند که به طور کلی در زندگی روزمره و به طور خاص در آموزش ریاضی از جایگاه خاصی 
برخوردار می باشند. آشنایی با این دو فرایند در ریاضیات و توانایی به کارگیری آنها می تواند زمینه ساز تفّکر منطقی در افراد باشد. 
قضاوت در مورد درستی یک استدالل، قضیه یا گزاره ای در ریاضیات، از فرایندی به نام اثبات نشأت می گیرد. بسیاری از محققین 
آموزش ریاضی بر این باورند که فرایند استدالل و اثبات برای شناخت و انجام فعالیت های ریاضی و توسعٔه تفّکر منطقی ضروری 
است و یکی از ابزارهای مهم در آموزش و یادگیری ریاضیات می باشد )NCTM3، 2000؛ هارل4 و ساودر5، 2007؛ استایلیانیدز6 و 

استایلیانیدز، 2008؛ هنا7 و باربئو8، یانکلویتز9، 2009؛ کاگسی10 و همکاران، 2010(.
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2ــ گفتمان ریاضی1 )شامل فرهنگ خواندن و نوشتن ریاضی(
منظور از گفتمان ریاضی، سخن گفتن، نوشتن، بحث کردن، سؤال کردن، توضیح دادن، توجیه کردن و استدالل کردن در مورد 
ایده ها و مفاهیم ریاضی است. گفت و گوی دانش آموزان با معلم و گفت و گوی آنها با یکدیگر چه انفرادی و چه به صورت گروهی و 
توضیح دادن در مورد تفکرات و نیز دفاع از ایده ها و نیز قضاوت و ارزیابی در مورد ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان و نیز نقد و 

بررسی راه حل های یک مسئله در کالس درس بخش های مهمی از فرایند گفتمان ریاضی به شمار می روند.
گفتمان یک بخش ضروری از آموزش ریاضی است؛ یک راه به اشتراک گذاری ایده ها و شفاف کردن درک و فهم است. از طریق 
گفتمان، ایده ها تحت بازتاب، پاالیش، بحث و ترمیم قرار می گیرند. فرایند گفتمان همچنین به معنی بخشی و ماندگاری ایده ها کمک 
می کند و به آنها عمومیت می بخشد. هنگامی که دانش آموزان برای تفکر و استدالل ریاضی به چالش کشیده شوند و نتایج تفکر 
خود را با دیگران به صورت شفاهی یا کتبی به گفتمان بگذارند، آنها توضیح دادن و متقاعد کردن را فرا می گیرند. گوش دادن به 
توضیحات دیگران فرصت هایی را برای توسعه درک دانش آموزان فراهم می سازد. گفت و گوهایی که در آنها ایده های ریاضی از 
جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند به افراد کمک می کند تا تفکرات خود را دقیق تر کنند و پیوندهایی بین مباحث را 

.)2000 ،NCTM( برقرار کنند
معلم در فرایند گفتمان نقش به سزایی دارد. معلم ریاضی با هدایت مؤثر گفتمان در کالس درس با دیدگاه ها، افکار، ایده ها و مشکالت 
و بدفهمی های دانش آموزان دربارٔه موضوع مورد بحث آشنا می شود و در صورت اقدام مناسب می تواند با مشارکت دانش آموزان 
به درک بهتر مفاهیم و موضوعات ریاضی و برطرف کردن بدفهمی ها کمک نماید. از این منظر بسیاری از مواقع گفتمان ریاضی که 

پس از حل یک مسئله در کالس درس اتفاق می افتد اهمیتی دو چندان می یابد.
پیوندها و اتصاالت2

وقتی مفاهیم و موضوعات ریاضی به صورت منفک و مجزا به دانش آموزان داده شوند، آنها ریاضیات را گردایه ای از مفاهیم، رویه ها 
و مباحث مجزا و نامرتبط در نظر می گیرند. در این صورت به دشواری ممکن است که دانش آموزان بتوانند مطالب آموخته شده را 

به مباحث قبلی مرتبط کنند و در نتیجه یادگیری معنی دار اتفاق نخواهد افتاد.
وقتی دانش آموزان بتوانند ایده های ریاضی را به هم مرتبط کنند عمیق تر و ماندگارتر می شود. آنها می توانند ارتباطات و اتصاالت 
ریاضی را در تأثیر متقابل مباحث ریاضی، در زمینه هایی که ریاضی را به موضوعات دیگر مربوط می کند و در عالیق و تجربیاتشان 
ببینند. از طریق آموزشی که بر ارتباط متقابل و درهم تنیدگی ایده های ریاضی تکیه دارد، دانش آموزان نه تنها ریاضیات می آموزند 

بلکه دربارٔه فایده ریاضی هم می آموزند. 
بازنمایی

بازنمایی یا به نمایش درآوردن به هر دو عمل »پردازش کردن« و »تولید کردن« اشاره می کند.
روش هایی که از طریق آن ایده های ریاضی نمایش داده می شوند به این دلیل که مردم چگونه و چقدر می توانند این ایده ها را بفهمند 

و از آنها استفاده کنند، زیربنایی و بنیادی است.
نمایش و بازنمایی ها باید به عنوان عناصر اساسی و ضروری در حمایت کردن از درک دانش آموزان از مفاهیم و روابط ریاضی تلقی 
گردد و همچنین در تبادل اطالعات و تبادل نظر کردن دربارٔه رویکردهای ریاضی، بحث و جدل ها و استدالل های ریاضی و ادراک 
خود نمایش ها و بازنمایی های دیگر به عنوان عناصر اصلی و واجب قلمداد شوند. در تشخیص دادن و شناسایی ارتباط ها و پیوندهای 
میان مفاهیم مرتبط ریاضی و در به کارگیری ریاضیات برای موقعیت های واقعی مسئله از طریق مدل سازی نیز باید بازنمایی ها به عنوان 

عناصر اصلی و ضروری قلمداد شوند.
گروه تألیف، آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه های تمامی همکاران و عزیزان را از طریق وبگاه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی3 
دارد. به عالوه، بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی کتاب از طریق وبگاه یاد شده قابل دریافت است. اطمینان داریم که با اّتکال به 

خداوند متعال و تکیه بر تالش، اراده و هّمت معّلمان عزیز می توانیم به برآورده شدن اهداف کتاب امیدوار باشیم.
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