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مقدمه
به منظور زمينه سازی برای اجرای مفاد اسناد تحولی آموزش و پرورش و در راستای همسوسازی تدريجی 
برنامه ها با اين اسناد از سال تحصيلی ٩١ــ٩٠ تغييراتی در محتوای کتاب های پائه اول دبستان آغاز شد. برنامٔه درسی 
رياضی نيز که مدت زيادی از عمر آن می گذشت هماهنگ با اين جريان تحولی برای يک دورٔه ١٢ ساله همسو با برنامٔه 

درسی ملی طراحی و براساس آن کتاب درسی رياضی اول دبستان تأليف گرديد.
با توجه به دامنٔه وسيع تغييرات از نظر محتوايی و روشی، آموزش معلمان محترم پائه اول دبستان و آشنا ساختن 
آنان با محورهای اصلی برنامٔه جديد ضروری به نظر می رسد. در اين خصوص تاکنون اقدامات مثبت زيادی صورت 
تابستان سال  سراسر کشور در  منتخب  نمونه و  معلمان  آموزش  مدرس و به دنبال آن دورٔه  تأمين  پذيرفته است. دورٔه 
١٣٩٠ برگزار شد و همچنين فيلم های آموزشی مناسبی که حاوی اطالعاتی کامل از رويکردها و اهداف کتاب بودند 
برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی نيز به موازات آنها فعاليت های ترويجی  گرديد. سايت گروه رياضی دفتر  توليد 
را در دستور کار خود قرار داد. برای تکميل اين اقدامات کتاب راهنمای معلم حاضر که عمده تأکيد آن بر آموزش 
صفحه به صفحه کتاب درسی است، تهيه شده است تا شيوه های آموزشی و اهداف مورد نظر را در اختيار آموزگاران 

اين پايه قرار دهد.
داريم  تقاضا  محترم  معلمان  و  دست اندرکاران  صاحب نظران،  کلئه  از  و  باشد  فايده  مفيد  تالش  اين  اميدواريم 
تأليف  و  برنامه ريزی  دفتر  رياضی  گروه  به  نامه  ارسال  با  يا  و  سايت  طريق  از  را  خود  اصالحی  نظرات  و  پيشنهادها 

کتاب های درسی ارسال نموده و مؤلفان را در کامل تر کردن و رفع کاستی ها همراهی و ياری فرمايند.
گروه رياضی دفتر تأليف کتاب های درسی دورۀ ابتدايی و متوسطۀ نظری


