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امين و صالح بشوند.
مملكت ما با اشخاص امين
ميتواند مستقل باشد.
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سخنی با معلّم

ادامه تغییر
برنامه درسی ملّی و در ٔ
رشته انسانی در جهت اهداف ٔ
پایه دهم ٔ
کتاب ریاضی و آمار ٔ
دوره اول متوسطه تألیف شده است.زمانی تأکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر
کتابهای درسی ٔ
توجه به این هدف ،تأکید اصلی بر
بر توانایی انجام دادن محاسبات بود .در رویکرد جدید ،ضمن ّ
پرورش ّقو ٔه تفکّر و تعقّل و رشد توانایی ّ
حل مسئله است .در واقع رویکرد «آموزش ریاضی برای
حل مسئله» به «آموزش از طریق حل مسئله» تغییر کرده است .رسیدن به چنین هدفی ،مشکالت
و دشواریهای فراوانی دارد و به سرعت امکانپذیر نیست ولی ّمدنظر قرار دادن آن میتواند
جهت اصلی حرکت
جامعه آموزش ریاضی را تعیین کند .در این میان ،اصلیترین و مؤثرترین
ٔ
عهده معلّم قرار دارد .قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامههای جدید
وظیفه بر ٔ
وظیفه خویش در
ستودنی است .بر این اساس ،مؤلفان کتاب حاضر سعی کردهاند برای انجام
ٔ
مورد آموزش معلّمان ،ضمن اطّالع ِ
درباره تألیف ،کتاب راهنمای معلّم و
رسانی مناسب و بههنگام
ٔ
نیز فیلمهای آموزشی مربوط را بهموقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.
ساختار کتاب حاضر از سه  بخش ِ
«فعالیت»« ،کار در کالس» و « تمرین » و نیز مثالهای
اصلی ّ
حلشده و توضیحات به  صورت متنی ،نکات مهم و تعاریف ،تشکیل شده است .آنچه در هر
«فعالیت» به  طور عمده ّمد  نظر بوده آشنایی دانشآموزان با مفهوم درس و سهیم بودن آنان در
ّ
ساختن دانش مورد  نظر استّ .فعالیتها شامل مراحلی مانند درک کردن ،کشف کردنّ ،
حل
مسئله ،استدالل کردن ،بررسی کردن ،حدس و آزمایش ،توضیح راه حل ،مرتّب کردن ،قضاوت
در مورد یک راه حل و
مقایسه راه  حل  های مختلف است .هدایت ّفعالیتها ساده و آسان نیست
ٔ
طراحی شدهاند؛
و صد  الب ّته ،اجرای مناسب آن ارزش زیادی داردّ .فعالیتها در ّ
حد ّ
متوسط ّ
توجه به زمان و توانایی دانشآموزان خود ،یک ّفعالیت را غنیتر کند
بنابراین معلّم میتواند با ّ
ارائه توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی ،آن  را سادهتر نماید و حتی ّفعالیتی مکمل در جهت
یا با ٔ
آموزش همان مفهوم درسی طراحی کند.
مؤلفان در کتاب ریاضی و آمار ( )1بر این باورند که استفاده از مثالها و مسائل کاربردی که

رشته علوم انسانی داشته باشد میتواند عالوه بر ایجاد انگیزه در
رابطهای با شاخههای مختلف ٔ
دانشآموزان برای یادگیری ریاضی و آمار به پرورش تفکّر ریاضی در آنها کمک کرده طوری که در
خلق،
مواجهه با مسائل و مشکالت روزمره از این ذهنیت استفاده الزم را برده و در آینده افرادی ّ
متفکّر و با ِ
قدرت تجزیه و تحلیل و دلسوز برای خدمت به جامعه و ایران اسالمی تربیت شوند.
هنگام انجام دادن ّفعالیت ،هدایت گفتوگوی کالسی یا گفتمان ریاضی ،که در آن
ارائه دیدگاهها و دفاع از اندیشههای خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روشهای
دانشآموزان به ٔ
ریاضی دیگر دانشآموزان میپردازند ،به عهده معلّم است .به طور خالصه ،فراهم کردن موقعیتهای
یادگیری و فرصت دادن به دانشآموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد ،میتواند یکی از
دلمشغولیهای همکاران عزیزمان باشد« .کار در کالس» با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی،
طراحی شده و انتظار این است که دانشآموزان بیشترین سهم را در انجام آن داشته
تعمیم یادگیری ّ
باشند .مثالها توسط همکاران محترم در کالس بررسی شده و سعی میشود تا همانند کار در
کالسها دانشآموزان به حل و بررسی آنها مشغول باشند و روی نکات مهم و تعاریف که عمدتاً در
داخل کادرهایی قرار دارند از طرف دبیران محترم تأکید الزم انجام خواهد پذیرفتّ .
حل «تمرین»ها
عهده دانشآموزان است؛ اما ضرورت دارد که معلّم زمینه را برای طرح پاسخها و بررسی آنها در
به ٔ
کالس فراهم سازد.
گروه تألیف ،آمادگی دریافت نظرات و دیدگاههای تمامی همکاران و عزیزان را از طریق وبگاه
واحد تحقیق ،توسعه و آموزش ریاضی 1دارد .بهعالوه ،بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی کتاب
از طریق وبگاه داده شده قابل دریافت است .اطمینان داریم که با ا ّتکال به خدای متعال و تکیه بر
همت شما دبیران محترم میتوانیم به برآورده شدن اهداف کتاب امیدوار باشیم.
تالش ،اراده و ّ
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