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ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﺰارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ داد ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزی روش ﻫﺎی آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ در
دوره ی اﺑﺘﺪاﻳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻠّﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻳﻢ.
ﺑﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺎﺿﯽ ﭘﺎﻳﻪ ی اول ّ
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﻳﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل اﻳﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آن ﻫﺎ را در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ی ﻣﺘﻔﺎوت دارد .از ﻃﺮﻓﯽ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻳﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻟﺤﺎظ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﯽ ارزش ﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ی ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ درس اﺑﺰاری در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی ﮐﺎرﺑﺮد و ﺣﻀﻮری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﻪ ای اﺳﺖ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺠﺮدات ﮐﻪ اﻟﻬﻴﺎت را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎ ﻣﯽ آورد و ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻫﺮﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اوﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺣﻴﺪی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺨﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
درس رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎدی ﺑﺨﺶ و ﻟﺬت آور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ از
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز دﺳﺖ دﻫﺪ .ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺎدﮔﯽ را ﭘﻴﺸﻪ ی ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ

ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ی ﻓﮑﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ .ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ آب و ﺧﺎک و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در رﻧﮓ و ﺑﻮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﻳﮑﺴﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻣﯽ ﺗﻮان
در ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ی ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﺪ ،ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﺘﺎﺏ
1ــ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب  2٥ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻮﺣﻪ ی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮐﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﯽ آن ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺷﺮوع و ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی
ﻟﻮﺣﻪ ی ذی رﺑﻂ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
2ــ ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و اﺷﻴﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﻳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب درﺳﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﺪ.
3ــ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏ ﻫﺎی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٤ــ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺤﺘﺮم و
اوﻟﻴﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد.
٥ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺤﺘﺮم
اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی
ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ.
٦ــ ﻫﻤﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم در اﻧﺠﺎم ﻳﮏ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی را از آن ﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ.
٧ــ ﻧﻤﺎد ﮐﻼس )
( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ٨ــ ﻧﻤﺎد ﺧﺎﻧﻪ )
( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
9ــ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب دو ﻫﺪف درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ّاول ﮐﻪ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوم ﺑﺎ ﻧﻤﺎد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ّاول اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

