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مقدمه  
فعالىت های آموزشی در هر کشور را می توان سرماىه گذاری ىک نسل برای نسل دىگر دانست. هدف اصلی اىن سرماىه گذاری 

توسعٔه انسانی است، به عبارت دىگر هدف فعالىت های آموزشی رشد و آگاهی و توانمندی های بالقوه انسان است.
هدف های آموزشی و روش های آموزشی در کشورهای مختلف جهان شباهت های زىادی به هم دارند و مقاىسه مىزان تحقق آنها، 
پژوهشگران را متوجه تأثىر عوامل گوناگونی که در فراىند آموزش و ىاددهی  ــ ىادگىری دخالت دارند، کرده است. برخی از اىن عوامل 
و عناصر مانند کتاب های درسی و برنامه های آموزشی و درسی را متخصصىن موضوعی تهىه می کنند، و برخی عوامل دىگر مانند شکل و 
ساختار سىستم آموزشی مانند ساعات تدرىس و روش های ارزشىابی آموزشی توسط متخصصىن آموزشی تعرىف می شوند. اما برخی دىگر 
از عوامل به باورها و انتظارات دانش آموزان و معلمان دربارٔه نقش ها و هدف هاىشان از فعالىت ها ی آموزشی مربوط می شوند. معلمان و 
ـ ـ ىادگىری تأثىری  دانش آموزان با عالىق، باورها و انگىزه های متفاوتی به کالس درس می آىند و باورها و انگىزه های آنان بر فرآىند ىاددهی 

تعىىن کننده دارند.
مثالً، اىن که دانش آموزان با چه توانمندی های اولىه و چه مىزان تجربه به کالس درس رىاضی می آىند و معلم، تواناىی آنها در فهم 
مسائل را چگونه ارزىابی می کند بر فراىند آموزش در کالس درس مؤثر است. همچنىن اگر دانش آموزان برای حل مسائل رىاضی بر اىن 
باور باشند که فقط باىد به دنبال ىک پاسخ صحىح رفت، بىش از آن که به راه حل ها، درک مفهوم مسئله و چگونگی آن بىندىشند و صرف نظر 

از اىن که مسئله را تا چه حد فهمىده ىا راه حل های مختلف آن را آزموده باشند، به فکر ىافتن و بىان پاسخ صحىح خواهند بود. 
هدف از آموزش رىاضی تنها پرورش نخبه ها و عالقه مندان به رىاضی ىا افراد خاصی که می خواهند رشته رىاضی را در سطح 
برقراری  بنابراىن  برنامه، هدف از آموزش رىاضی، بهتر زندگی کردن دانش آموزان می باشد.  بلکه در اىن  دانشگاهی ادامه دهند نىست، 
بىن  برقراری ارتباط  بىن رىاضی و زندگی روزمره، کسب مهارت های مدل سازی رىاضی و حل مسئله، رشد مهارت  های تفکر،  ارتباط 
نماىش های مختلف رىاضی و تعبىر و تفسىر آنها، برقراری ارتباط بىن رىاضی و ساىر علوم و در حالت کلی، به کارگىری مفاهىم رىاضی در 
محىط پىرامونی و تفسىر و تحلىل آنها از جمله هدف های اصلی اىن برنامه درسی  است. از دىگر دالىل ارائه ىک برنامه درسی رىاضی جدىد 
می توان به نتاىج آزمون بىن المللی تىمز اشاره کرد که براساس نتاىج آنها دانش آموزان اىرانی از قدرت باالىی در پاسخ گوىی به سؤاالتی که در 
اهداف باال ذکر شده برخوردار نبوده اند. از طرفی تحوالت و تغىىرات اجتماعی باعث تغىىر نىازها و انتظارات دانش آموزان شده است و 
اىن برنامه درسی، نىازهای جدىد دانش آموزان و جامعه را مورد توجه قرار داده است. رشد آموزش رىاضی و روىکردهای جدىد آموزش 

رىاضی نىز از دىگر دالىلی است که اصالح  برنامه درسی فعلی را ضروری می کند.
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آموزش مدرسه ای در طی ىک دوره دوازده ساله صورت می پذىرد و برای هماهنگ شدن اىن آموزش ها به گونه ای که ىک کل 
ىکپارچه و هدفمند ساخته شود، ارائه ىک برنامه درسی ضروری است. در ىک برنامه درسی الزم است مؤلفه های اساسی آموزش به شکلی 

که مورد نظر برنامه است توضىح داده شوند.  مؤلفه های اصلی آموزش رىاضی عبارتند از:
1ــ ضرورت آموزش رىاضی: که در آن دالىل اصلی پرداختن به آموزش رىاضی در مدرسه توضىح داده می شوند.

2ــ روىکرد برنامه درسی: که در آن نگاه به رىاضی و روش های آموزشی رىاضی مورد بحث قرار می گىرند.
3ــ اهداف رىاضی: که در آن اهداف مورد نظر که قرار است دانش آموزان به آن برسند و مشتمل بر اهداف دانشی و فراىندی 

و مهارتی و نگرشی است، توضىح داده می شوند.
4ــ روش های ىاددهی و ىادگیری: که در آن چگونگی ىادگىری رىاضی و در نتىجه چگونگی ىاددهی رىاضی مورد بحث قرار 

می گىرد.
5ــ اصول حاکم بر برنامه درسی: که در آن نتاىج به دست آمده از بحث های قبلی به طور خالصه و دستوری ارائه می شود.

6ــ ارزشیابی: که در آن روش های کنترل آموزش و اصالح آموزش از طرىق گرفتن بازخورد با روش های مناسب توضىح 
داده می شوند.

7ــ نقش معلم و صالحیت های حرفه ای معلمان: که در آن در مورد چگونگی عمل معلم در کالس و نقش معلم در فراىند 
آموزش بحث خواهد شد و صالحىت های الزم برای معلمی که تواناىی پىاده سازی روش های آموزشی مورد نظر برنامه را دارد، توضىح 

داده می شود.
8 ــ  روش های اشاعه برنامه: که در آن در مورد چگونگی و روش های پىاده سازی برنامه مورد بحث قرار می گىرد.

9ــ  اهداف جزئی رىاضی در پاىه ها: که در آن رىز مواد و مهارت ها و فراىندهاىی که قرار است در هر پاىه مورد آموزش قرار 
گىرد با جزئىات کافی آورده می شود.



ضرورت و اهمیت آموزش ریاضی 
وظىفه اصلی آموزش و پرورش به عنوان ىک نهاد دولتی، پرورش نىروهای انسانی متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه است. 
همگان باىد بتوانند استعدادها و تواناىی های ذاتی خود را پرورش دهند و متناسب با آنها نقش مناسبی را در جامعه بازی کنند تا در نهاىت 

جامعه به سمت تعالی معنوی و مادی پىش رود.
اصلی  پاىه  رىاضی،  از  مناسب  آموزش  ىک  و  مناسب  رىاضی  دانش  ىک  می کند.  اىفا   عمده ای  نقش  رىاضی  راستا  اىن  در   
کارآمدی نىروهای انسانی است. رىاضی اوالً همانند زبانی است که به طور مداوم نىازمند آنىم تا آنچه که می بىنىم، می دانىم و می فهمىم 
را با روش های دقىق، توصىف و تشرىح کنىم و از اىن طرىق داناىی خود را گسترش دهىم و از رىاضی در حل مسائل استفاده کنىم. 
به همىن خاطر است که رىاضی را زبان علم می نامند و در هر برنامه درسی رىاضی حضور دارد. ثانىاً رىاضىات علمی است که دارای 
نظم و سازگاری درونی است و به منظور پرورش نظم فکری و باال بردن قدرت اندىشىدن و استدالل منطقی و نىز خالقىت ذهنی مورد 

توجه قرار می گىرد. 
داشتن  محتاج  زندگی  در  شده  برنامه رىزی  و  شده  حساب  و  منطقی  عمل  گونه  هر  و  است  زىربناىی  نىاز  ىک  رىاضی  به  نىاز 
مهارت های اصلی رىاضی مانند تجزىه و تحلىل، درک روابط منطقی بىن مفاهىم و وقاىع و پىش بىنی نتاىج احتمالی است. جنبه دىگری 
از رىاضی نىازمند آزادی اندىشه و رهاىی از قىد زمان و مکان است، زىرا در بسىاری از موارد،مطالعات در خارج از فضای سه بعدی 
و در فضا های آفرىده شده رىاضی دان صورت می گىرد. اگرچه نهاىتاً رىاضىدان وابسته به مفاهىم و تصوراتی است که رىشه در مفاهىم 

پىرامونی دارد.



رویکرد برنامه  درسی ریاضی 
دراىن روىکرد آن نوع بىنش و دىدگاه که دانش آموزان همگی تواناىی کسب و کشف معارف بشری را به طور فطری دارا هستند 
مدنظر است. لذا روىکرد برنامه بر اىن اصل قرار دارد که رسالت آموزش و پرورش از قوه به فعل درآوردن و شکوفا کردن اىن استعدادهای 
الهی از طرىق اىجاد فرصت های مناسب جهت ىاددهی ــ ىادگىری است. روىکرد اصلی حاکم بر اىن برنامه ىک روىکرد فرهنگی ــ تربىتی 

با تأکىد بر حل مسئله از طرىق محور قرار دادن ىادگىرنده در بازسازی مستمر تجربه از راه مهارت های اکتشاف می باشد.
اىن برنامه درسی توجه وىژه ای به شراىط رشدی و ذهنی دانش آموزان در دوره عمومی و متوسطه دوم دارد. بُعد فعال گروه سنی 
در دوره عمومی بر بُعد غىرفعال آنها تقدم دارد و تالش در راه رشد مهارت های تفکر آنها نىازی اساسی است. تواناىی های فکری اىن گروه 
سنی در پاىىن ترىن سطح عقالنی بدون برخورداری از آموزش رسمی وجود دارند، مانند: مشاهده، طبقه بندی، ردىف کردن، تشخىص 
امور متناظر و…  . پژوهش ها نشان می دهند١ هماهنگی بىن اىن تواناىی های اولىه فکری با مهارت های اکتشاف چون: رمز گشاىی نمادهای 
نوشتاری، محاسبه، اندازه گىری، ترسىم شکل و نظم بخشىدن به داده ها که در سن مدرسه مورد توجه کودکان قرار می گىرد، می تواند در 
پاىان دورٔه ابتداىی، دانش آموزان را به درک و فهم آن چه که در فراىند علمی رخ می دهد، برساند و همچنىن وىژگی های تعامل بىن عناصر 

در ىک نظام فىزىکی را هداىت  نماىد.
اگر ىادگىری در دوره عمومی، تغىىر رفتار از راه تجربه معنا می شود، منظور اىن است که در ساىه تجربه و فعال شدن دانش آموز، 
تغىىرات اساسی در عادت ها، گراىش ها و تماىالت فرد حاصل می شود. هنگامی که موضوع درسی به صورت مسئله طرح شود و دانش آموز 
مانند ىک پژوهشگر برخورد کند، تخمىن ها و حدسىه های خود را مورد بررسی قرار دهد و ضمن مرتب کردن و سازماندهی ىافته ها به 
برقراری ارتباط بىن مفاهىم و موضوعات بپردازد، به تدرىج در او عادت های علمی به وجود می آىد و در اىن فراىند آموزشی روش کار و 

همىاری با دىگران و چگونگی حل مسائل روزمرهٔ زندگی از طرىق ىادگىری های مدرسه را فرا می گىرد.  
باور دانش آموزان درباره معنی  بسىار ضروری است. در دوره عمومی  از دبستان  پىش  از دوره  ناب و قوی  پاىه رىاضی  رشد 
رىاضی، دلىل ىادگىری اىن علم و نحوه عمل بر اساس آن و همچنىن نقش آنها به عنوان ىک ىادگىرنده، شکل می گىرد. اىن باورها بر نوع 
تفکراتشان درباره رىاضی و نگرش به رىاضی، تأثىر می گذارد. دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه خىلی از مفاهىم رىاضی را با شهود 

١ــ رابىنسون و همکاران »تفکر در مدرسه ابتداىی« مؤسسه مطالعاتی آموزش و پرورش انتارىو نقل از کتاب نظرىه های برنامه درسی، ترجمه دکتر محمود 
مهرمحمدی صفحات: 171 و 172

 



ابتداىی خود رشد می دهند. به طور مثال تعداد معدودی از اشىا را تشخىص داده و از هم متماىز می کنند، خىلی از دانش آموزان پىش 
از ورود به مدرسه بر بدنه اصلی دانش رىاضی غىررسمی تسلط دارند. بزرگترها می توانند از همان سنىن کودکی با فراهم کردن محىط 
غنی توسط زبان به رشد رىاضی بچه ها کمک کنند. بچه ها احتماالً با پاىه های مختلف از درک رىاضی وارد محىط آموزشی می شوند و 
اىن اطالعات اولىه آنها بر رىاضىاتی که در مدرسه ىاد خواهند گرفت تأثىر می گذارد. بنابراىن توجه به تفاوت های فردی از اهمىت خاصی 

برخوردار است.
در اىن سنىن دانش آموزان به پشتىبانی بىشتری احتىاج دارند و ىک برنامه آموزش رىاضی قوی و با کىفىت باال، هم به رشد رىاضی 
و هم به طبىعت بچه ها توجه می کند. بنابراىن برنامه  دوره عمومی باىد بر پاىه  گسترش شهود و دانش رىاضی غىررسمی بنا شود. اىن برنامه  
باىد رشد دانش بچه ها را مورد توجه قرار دهد و محىط هاىی را فراهم کند تا دانش آموزان تشوىق شوند که ىادگىرنده هاىی فعال باشند و 

چالش های جدىد را بپذىرند.
اهداف  و  روش ها  روىکردها،  در  تغىىرات  اىن  عمده  که  اىجاد خواهد شد  مهمی  تغىىرات  کتاب ها  در  برنامه،  اىن  پىاده سازی  با 
آموزشی خواهد بود. در برنامه حاضر، روش های آموزشی مبتنی بر پژوهش های آموزشی است و اهداف آموزشی در راستای نىازهای 

واقعی دانش آموزان و جامعه می باشد.
بر مبنای روىکرد مورد نظر اىن برنامه، در دوره ابتداىی محورهای زىر مورد توجه قرار می گىرند:

1ــ توجه به تواناىی های عقالنی در کودک )به عنوان پاىه های ساخت شناختی(
2ــ توجه به تفاوت های فردی در ابعاد جسمی، ذهنی و روانی )به منظور ارتباط تجربه و عمل با سطح تجرد(

3ــ برقراری ارتباط بىن رىاضی و دنىای واقعی فراگىران )اىجاد انگىزه درونی(
4ــ فعال نمودن دانش آموزان در جرىان ىاددهی ــ ىادگىری 

5ــ اىجاد موقعىت های چالش برانگىز و هداىت دانش آموزان به ىادگىری از طرىق خوب دىدن، خوب شنىدن و خوب بىان کردن 
6ــ اىجاد شراىط مناسب به منظور بحث و بررسی و استدالل در رد ىا تأىىد نظرات خود و دىگران

7ــ شناخت رخدادهای آموزشی در کالس درس و بىان آن به زبان رىاضی

 

 



اهداف کلی
ــ شناخت  مفهومی از اعداد در زمىنه  مفاهىم محىط پىرامونی

ــ آشناىی با زبان رىاضی و کسب تواناىی بکارگىری زبان رىاضی در بىان مشاهدات
ــ آشناىی با شکل ها و مفاهىم هندسی با مشاهدات مستقىم

ــ تشخىص الگوهای جبری و هندسی
ــ آشناىی با مفاهىم آماری و احتمالی

ــ آشناىی با تارىخ رىاضی اسالمی  و ملی
ــ اىجاد نگرش مثبت نسبت به رىاضی به عنوان ىک علم مفىد و کارآمد   

   
اهداف کلی دانشی دوره ابتدایی

1ــ آشناىی با مفهوم عدد و نماىش های مختلف اعداد و روابط بىن آنها
2ــآشناىی با اعمال جبری بىن اعداد و انجام اىن اعمال با تبحر کافی و تخمىن زدن آنها

3ــآشناىی با الگوها و روابط 
4ــ آشناىی با زبان رىاضی و استفاده از زبان رىاضی در ارائه مطالب

5ــ آشناىی با مفاهىم اساسی هندسه
6ــ شناساىی و تحلىل وىژگی ها و مشخصه های شکل های هندسی در صفحه و فضا

7ــ آشناىی با جبری سازی مفاهىم هندسی 
8ــ آشناىی با تقارن ها و تبدىالت هندسی 

9ــ آشناىی با کمىت های وابسته به اشىاء، واحدها، دستگاه های اندازه گىری و فراىند اندازه گىری
10ــ آشناىی با فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گىری

11ــ آشناىی با روش های آماری برای نماىش و تحلىل داده ها و ارزىابی و نتىجه گىری
12ــ آشناىی با مفاهىم اساسی احتمال و کاربردهای آن

13ــ آشناىی ابتداىی با مجموعه ها
14ــ آشناىی با  نماىش های مختلف از مفاهىم رىاضی

15ــ آشناىی با تارىخ رىاضی و کارکردهای زىبا شناختی رىاضی در هنر با تأکىد بر فرهنگ اسالمی ــ اىرانی

اهداف  فرایندی
برای درک مناسب از رىاضی و عمل در رىاضی و بکارگىری رىاضی در حل مسائل، صرف آموزش موضوعات رىاضی کافی 
نىستند. در عمل رىاضی، عوامل و مهارت های خاصی درکارند که آنها را مهارت های فراىندی می نامند. مفاهىم و موضوعات رىاضی مانند 



جسمی هستند که مهارت های فراىندی  همانند روح آنها هستند. اىن مهارت ها در همه پاىه های تحصىلی، چه در دوره عمومی و چه در دوره 
متوسطه با اهمىت هستند و حضور دارند، ولی بسته به نوع سطح شناختی دانش آموزان پىاده سازی و چگونگی کارکردن با اىن فراىندها 

متفاوت خواهد بود. اىن مهارت ها به شکل زىر دسته بندی  شده اند: 
نماىش  های رىاضی: اىن مهارت مربوط به نماىش داده ها و اطالعات و آنچه که در ذهن دانش آموز می گذرد، می باشد. اىن مهارت 

کمک بسىاری برای درک بهتر مطالب و برقراری ارتباط با دىگران می کند. اىن مهارت در موارد زىر قابل بىان است:
1ــ نماىش های مختلف رىاضی برای سازماندهی، ثبت کردن و تبادل اىده های رىاضی به کار می رود.

2ــ نمودارها، نقشه ها، جدول ها، نمادها وعالئم  و… همگی برای نماىش مفاهىم رىاضی هستند. 
3ــ دانش آموز هر شکل از صورت های نماىشی را باىد تشخىص دهد و در جای مناسب به کار گىرند.

4ــ از نماىش های رىاضی به عنوان ابزاری برای فهم و درک و تجزىه و تحلىل اىده های رىاضی استفاده می شود.
5ــ برای حل مسائل مختلف و توضىح موقعىت های مسئله گونه از نماىش های رىاضی استفاده می شود. 

6ــ نماىش های مختلف از ىک مفهوم و رابطه های بىن آنها، در درک مفاهىم و حل مسائل کارساز است.
7ــ نماىش های متفاوت  رىاضی را برای مدل سازی، تفسىر و درک پدىده های مختلف به کار گىرند.

عمىق تر  را  مفاهىم  ىادگىری  و  درک  ارتباطات،  اىن  شناخت  و  ىکدىگرند  با  ارتباط  در  رىاضی  مفاهىم  مفهومی:  ارتباطات 
می سازد. بنابراىن در آموزش موارد زىر باىد رعاىت شوند:

1ــ پىوندهای مفهومی و مهارتی مىان اىده های رىاضی شناساىی و ارائه شوند.
2ــ ارتباطات مىان نماىش های چند گانه از ىک اىده رىاضی درک و برقرار شوند.

3ــ تناظر مىان روش ها و روىه ها برای حل مسائل مشابه رىاضی درک شوند.
4ــ پىوندهای اىده های مختلف رىاضی و کىفىت ساخته شدن اىده های مرتبط با هم، در تشکىل ىک کل ىکپارچه استفاده شوند.

5ــ با استفاده از ارتباطات مفهومی بىن مفاهىم رىاضی و غىر رىاضی، موقعىت ها و وضعىت های واقعی را مورد تجزىه و تحلىل 
قرار داده و در موارد مناسب مدل سازی کند.

6ــ از مفاهىم و روش های ىک حوزه از رىاضی برای حل مسائل حوزه های دىگر رىاضی استفاده کند.
ارتباطات  کالمی: زبان طبىعی محمل اصلی برای توصىف و بىان و سخن گفتن از مفاهىم است. رىاضی نىز در همىن بستر رشد 
می کند و الزمه ىک درک معنادار از مفاهىم، قابلىت بىان آنها در زبان طبىعی است. بنابراىن به زبان درآوردن مفاهىم رىاضی و انشانوىسی 

در رىاضی سهم مهمی در ىادگىری بازی می کند. بنابراىن موارد صفحه بعد باىد در آموزش مفاهىم رىاضی مورد توجه قرار گىرد:
1ــ دانش آموزان، تفکرات رىاضی خود را توصىف و سازماندهی کنند و استحکام بخشند.

2ــ دانش آموزان، بتوانند ىک طرح کلی برای گام های مورد استفاده در حل مسائل به صورت کتبی و شفاهی ارائه دهند.
3ــ زبان رىاضی در درون زبان طبىعی گسترش ىابد و از نمادها و  جداول، نمودارها، اعداد و... در تبادل اطالعات و برقراری 

ارتباط به درستی استفاده شود.
4ــ  تفکر رىاضی خود را به صورت منسجم و روشن برای دىگران بىان کنند.



5ــ دانش آموزان، بتوانند در مباحثات رىاضی به صورت شفاهی ىا نوشتاری شرکت کنند.
6ــ  دانش آموزان، بتوانند گزاره های رىاضی و موقعىت های پىش آمده در مسائل را توضىح دهند و تبىىن کنند.

7ــ دانش آموزان، بتوانند استدالل های رىاضی را با دىگران به تبادل بگذارند و نشان دهند که چرا ىک نتىجه معنا دار است ىا چرا 
ىک استدالل معتبر است.

8 ــ استدالل ها و سؤال های دىگران را با دالىل منطقی و صحىح مورد تأىىد قرار داده ىا رد کند.
9ــ تفکر رىاضی و راهبردهای رىاضی دىگران را تجزىه و تحلىل کرده و ارزىابی کند.

10ــ در ىک فعالىت گروهی، تفکر رىاضی ارائه شده توسط دىگران را گوش دهد، بنوىسد و درک کند.
11ــ روی راهبردهای دىگران در مقاىسه با راهبرد خود تأمل و تفکر و نقادی کند.

12ــ راهبردها، راه حل ها و حدسىه های دىگران را احصاء کند، تعمىم دهد و به چالش کشد.
13ــ از زبان رىاضی برای بىان دقىق اىده های رىاضی استفاده کند.

به چالش کشىدن حدسىه های دىگران  با هدف  برای طرح سؤال های رىاضی  به صورت صحىح و درست  از زبان رىاضی  14ــ 
استفاده کند.

15ــ مسائل کالمی را با استفاده از نمادها و عالئم رسمی رىاضی  به صورت رىاضی بىان کند.
16ــ زبان مناسب، نماىش های مناسب و فرهنگ واژگان تخصصی رىاضی را درک کند و در هنگام توصىف و شرح اشىاء، روابط 

و راه حل های رىاضی از آنها استفاده کند.
17ــ از طرىق درک مطلب و تفسىر نماىش ها، نمادها و عالئم رىاضی و روش های نوشتاری، نتاىج و نتىجه گىری های مربوط به 

اىده های رىاضی را استخراج کند.
استدالل و اثبات: تواناىی در استدالل و اثبات حدسىه ها، جزء اصلی  تفکر رىاضی است. بدون کسب اىن تواناىی نمی توان 

درک درستی از رىاضی پىدا کرد. بنابراىن در آموزش رىاضی توجه به موارد زىر ضروری است:
1ــ استدالل و اثبات به عنوان بخش پاىه ای رىاضی تشخىص و ارزش داده شود.

2ــ اىده های رىاضی با استفاده از راهبردهای مختلف، توجىه و تبىىن شوند. 
3ــ تواناىی ساخت حدسىه های علمی اىجاد شود  و حدسىه ها مورد بررسی، و تحقىق قرار گىرند.

4ــ ىک حدسىه علمی را با استفاده از راهبردهای رىاضی مورد تجزىه و تحلىل قرار دهد و ىک نتىجه علمی از آن گرفته شود.
5ــ موقعىت هاىی که در آن ىک جواب تقرىبی از جواب دقىق مناسب تر است تشخىص داده شود.

6ــ استدالل ها و اثبات های رىاضی خلق شوند، رشد و توسعه داده شوند و مورد ارزىابی قرار گىرند.
7ــ از اىده ها و زبان رىاضی برای به وجود آوردن استدالل رىاضی استفاده شود.

8 ــ استدالل منطقی ساخته شود و در آن ادعاىی اثبات ىا مثال نقضی برای ابطال آن آورده شود.
9ــ استدالل رىاضی درست در قالب و صورت های مختلف ارائه شود و مورد استفاده قرار گىرد.

10ــ استدالل های نوشتاری را برای بررسی ىک حدسىه علمی مورد استفاده قرار گىرد.



11ــ  انواع مختلفی از استدالل و روش های اثبات و راه حل ها به کار گرفته شوند.
12ــ با استفاده از ىک روىکرد نظام مند، استدالل های مختلف حل ىک مسئله مورد ارزىابی قرار گىرد.

13ــ از روش های ابداعی صحىح برای بررسی و اثبات نتاىج استفاده شود و از مثال نقض برای ابطال احکام نادرست استفاده 
شود.

14ــ نتاىج صحىح در حالت های کلی تر توسعه و تعمىم ىابد.
15ــ از نمودارهای مناسب برای حماىت از ىک استدالل منطقی استفاده شود.

16ــ از استدالل استنتاجی برای ساختن و پشتىبانی از حدسىه های رىاضی استفاده شود.
حل مسئله: کسب تواناىی حل مسئله از اهداف نهاىی آموزش رىاضی است. اىن مهارت نىازمند تمامی مهارت ها و تواناىی هاىی 
است که در رىاضی وجود دارد و به نحوی تمامی مهارت های رىاضی را به کار می گىرد. در اىن راستا موارد زىر باىد مورد توجه قرار گىرد:

1ــ از طرىق حل مسئله، دانش جدىد رىاضی بنا شود.
2ــ از راهبردهای متنوع حل مسئله برای فهمىدن و درک محتوای موضوعی مفهومی رىاضی استفاده شود.

3ــ نماىش های معادل ىک مفهوم رىاضی را در تجزىه و تحلىلی مسائل به کار برد.
4ــ مسائل رىاضی را در ارتباط با محىط پىرامونی  درک و حل کند.

5ــ از روش هــای مختلف نـمـاىش، بـــرای تــوضىح مـوقعىت هـای مسئله گــونــه استفاده کند. )نماىش هـای  تصوىری  ،  عـددی ، 
جبری و نموداری(

6ــ راهبردهای متنوع حل مسائل به کار گرفته شوند.
7ــ تواناىی انتخاب راهبرد موثر و کارآمد در جهت حل هر مسئله خاص اىجاد شود.

8ــ در ىک فعالىت گروهی، راهبردهای جدىد برای حل ىک مسئله پىشنهاد شود و انواع راهبردها مورد نقد و ارزىابی قرار گىرد. 
9ــ فراىند حل ىک مسئله رىاضی رصد و تحلىل شود.

10ــ اطالعات مورد نىاز برای حل ىک مسئله بررسی و تعىىن شوند و روش هاىی برای به دست آوردن اطالعات انتخاب شود و 
شاخص هاىی برای جواب ها و راه حل های قابل قبول تعرىف  شود.

11ــ راه حل های ارائه شده در ىک مسئله با توجه به موقعىت و شراىط مسئله تفسىر شود.
12ــ روش های گوناگون حل ىک مسئله بررسی و ارزىابی شود.

اهداف مهارتی
هر ىک از موارد زىر چه در دوره عمومی و چه در دوره متوسطه دوم قابل طرح است ولی سطح آن در حد همان پاىه تحصىلی 

خواهد بود.
1ــ کسب تواناىی توصىف موقعىت های گوناگون با زبان و روش های رىاضی

2ــ کسب تواناىی تجزىه و تحلىل موقعىت ها و ىافتن مفاهىم رىاضی در آنها



3ــ کسب تواناىی مرتبط کردن مفاهىم رىاضی با وضعىت های محىط پىرامونی
4ــ رشد تواناىی مدل سازی رىاضی از موقعىت های مسئله گونه، حل مدل و ىافتن جواب ها در رىاضی و تفسىر جواب ها در مسئله 

واقعی
5ــ کسب تواناىی تجزىه و تحلىل منطقی جمالت و انجام استدالل روی آنها

6ــ کسب تواناىی مباحثه و دقىق شدن در مفاهىم و ىافتن حقاىق از طرىق تحلىل منطقی
7ــ کسب تواناىی حل مسئله رىاضی و حل مسائل واقعی و بکارگىری راهبردهای حل مسئله

8ــ کسب تواناىی گمانه زنی و پذىرش ىا رد آنها
9ــ کسب تواناىی به نماىش درآوردن مفاهىم و اطالعات و موقعىت های مسئله گونه

10ــ کسب مهارت های تفکر )نقاد، خالق، دىداری ىا بصری و تصمىم ساز(
11ــ فرضىه سازی و بررسی فرضىه ها در ىک موقعىت مسئله گونه

12ــ رشد و توسعه تواناىی های تجسم، انتزاع و تعمىم
13ــ کسب تواناىی تقرىب زدن و تحلىل دقت و صحت و تخمىن خطا در موقعىت های اندازه گىری

14ــ توانمند شدن در استفاده از فن آوری برای توسعه دانش و به کارگىری آن
15ــ به کارگىری فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گىری

16ــ نمودارخوانی و تحلىل نمودار

 اهداف نگرشی
1ــ ىافتن نگرش مثبت به رىاضی به عنوان ابزاری قدرتمند و اساسی برای درک و حل مسائل واقعی

2ــ معنادار دىدن مفاهىم رىاضی از طرىق مشاهده آنها در محىط پىرامونی
3ــ مرتبط دانستن مفاهىم رىاضی با ىکدىگر و با مفاهىم محىط پىرامونی

4ــ کسب روحىه حقىقت جوىی و صداقت علمی
5ــ کسب روحىه نقادی و نقدپذىری نسبت به مطالب ارائه شده

ارزشیابی 
به عنوان شاخه ای از علوم تربىتی در ارتقاء و کىفىت نظام های آموزشی کاربرد  در آستانه قرن بىست   و ىکم، ارزشىابی آموزشی 
قابل توجهی دارد. هر فعالىت آموزشی و به طور کلی در هر فعالىتی که برای انتقال، برانگىختن و هداىت به منظور کسب دانش، نگرش و 
مهارت به عمل می آىد، ارزشىابی آموزشی به عنوان فراىند مستمر و منظم برای توصىف، هداىت و اطمىنان ىافتن از کارآىی برنامه و فعالىت 

آموزشی مربوط استفاده می شود.
ممکن است تعارىف ارزشىابی از دىدگاه های مختلف و از زبان نظرىه پردازان گوناگون با هم تفاوت هاىی داشته باشد. ولی آنچه 
مسلم است تمامی اىن تعارىف به دنبال اندازه گىری مىزان تغىىر مطلوب رفتار براساس اهداف و برنامه های تعىىن شده می باشند. پس ىکی 



از اساسی ترىن اصول ارزشىابی آموزشی، هماهنگ نمودن شىوه های آن با اهداف و انتظارات برنامه درسی است و همان گونه که اهداف 
دارای ابعاد مختلف )دانشی، نگرشی و مهارتی( می باشند. شىوه های سنجش و ارزشىابی و ابزار آن نىز باىد متفاوت باشند. در اىن راستا 
اگر معلم بخواهد مىزان ىادگىری دانش آموزان در اهداف دانشی را بسنجد، آزمون های مداد ــ کاغذی که نتىجه  آن سنجش معلومات و 
محفوظات است می تواند کارآىی داشته باشد، اما اگر هدف، ىادگىری مهارت هاىی چون استدالل، تجزىه و تحلىل، قضاوت، نقد کردن و…  
باشد که از طرىق آنها دانش آموزان به فراىند مهارت های سطوح باالتر تفکر برای خلق اىده ها، نگرش ها و ارزش های خود پی می برند، حتماً 

باىد ابزار و شىوه های مناسب برای اندازه گىری اىن مهارت ها استفاده شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق و همچنىن قوانىن جاری آموزش و پرورش در خصوص شىوه های ارزشىابی و نحؤه ارتقای تحصىلی، 
در سه سال اول دورٔه آموزش عمومی که ارزشىابی به صورت کىفی و توصىفی انجام می شود، پوشٔه کار به منظور جمع آوری شواهد و 
اطالعات توصىه می شود. در اىن پوشه مواردی مانند، پرسش های کتبی تدرىجی، چک لىست  مشاهدات فعالىت های ىادگىری فردی و 
جمعی، گزارش پرسش های شفاهی و مصاحبه، نحؤه انجام تکالىف و فعالىت های خارج از مدرسه و نتىجٔه آزمون های عملکردی قرار 

می گىرد.
به  توجه  پاىان  آزمون  بخش  در  است،  کمی  ارزشىابی  باالتر  پاىٔه  بر  دانش آموزان  ارتقای  مالک  که  تحصىلی  پاىه های  ساىر  در 
سؤال های عملکردی، مهارتی و حل مسئلٔه مرتبط با فراىند آموزش مورد انتظار است. در بخش ارزشىابی مستمر نىز پوشٔه کار به همان 

ترتىب ذکر شده و جهت مستند کردن ارزشىابی به عمل آمده و توصىه می شود.
وىژگی های ارزشیابی رىاضی در دوره ابتداىی: با توجه به اىن که ارزشىابی جزئی جدا ناشدنی از فراىند تدرىس است و از 
آن جا که روىکرد حل مسأله در رىاضىات دورٔه عمومی مالک فعالىت آموزشی در کالس درس می باشد، نگاه ارزشىابی در اىن دوره به راه 
ىادگىری است نه مقاصدش و وظىفه فراگىر در اىن راه  تالش است نه صرفاً کسب نتىجه، با توجه به اىن نگاه وىژگی های زىر برای ارزشىابی 

رىاضی در اىن دوره در نظر گرفته شده است:
1ــ جزئی جدا ناشدنی از فراىند تدرىس است.

2ــ به تالش دانش آموزان در راه ىادگىری توجه دارد.
3ــ با توجه به تفاوت های فردی، رفتار فراگىر در ابعاد مهارتی، دانشی ونگرشی اندازه گرفته می شود.

4ــ به خود ارزىابی و انتقال ىادگىری به دىگران تأکىد می شود.
5ــ تفکر واگرا را با توجه به پرسش های باز پاسخ گسترش می دهد.

6ــ توجه به تالش های فردی و گروهی در کسب مهارت های تفکر نقاد و خالق دارد.
7ــ اىجاد فرصت پاسخگوىی برای دانش آموزان را نامطمئن می کند.

8ــ به فراىند و فرصت های ىادگىری در جهت نتىجه و هدف نهاىی توجه دارد.
9ــ فرصت بىان قواعد، روىه ها و افکار توسط دانش آموزان را اىجاد می نماىد.

10ــ انعطاف در زمان، راه و مقصد ىادگىری اىجاد می کند.
11ــ به تأخىر انداختن قضاوت با هداىت فراگىران به تفکر را در نظر می گىرد.



ساختار ریاضی ششم 

پاىه ششم ابتداىی از 8 فصل تشکىل شده است که عبارت اند از:

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل 8

کسر متعارفی

عددهای اعشاری

اندازه گیری طول و زاویه

عددهای تقریبی

نسبت ، تناسب و درصد

آمار و احتمال

اندازه گیری سطح وحجم

مختصات و عددهای صحیح



ساختار هر درس
1ــ فعالىت با هدف مفهوم سازی شروع می شود.

2ــ کار در کالس جهت ارزىابی معلم از دانش آموز و دانش آموز از خود.
3ــ تمرىن جهت تثبىت ىادگىری می باشد.

ساختار هر فصل 

پاىه ششم ابتداىی از 8 فصل تشکىل شده است که عبارت اند از:

درس ١

درس 2

حل مسألهحل مسألهحل مسأله

درس ١درس ١درس ١درس ١

درس 2درس 2درس 2درس 2

درس 3

درس 4

درس 3درس 3درس 3درس 3

درس ٤درس ٤درس 4درس 4

تصوىر موضوعی

مرور درس



Email

talif@talif.sch.ir


