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جوان ها قدر جوانيشان را 
بدانند و آن را در علم و 
تقوي و سازندگي خودشان 
صرف كنند كه اشخاصي 
امين و صالح بشوند. 
مملكت ما با اشخاص امين 
مي تواند مستقل باشد.

امام خمينى 
ُه« َس ِسُرّ »ُقِدّ



کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
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عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این 

سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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و  محاسبات عددی، جبر  و  اعداد  ریاضی شامل  مفاهیم  از یک سو درک  ریاضی  آموزش  قلمرو 
بر  در  را  احتمال  و  آمار  و  داده ها  اندازه گیری،  و  هندسه  تابع ها(،  رابطه ها،  )الگوها،  نمادین  نمایش 
و  مسئله  حل  نظیر  ریاضی  فرایندهای  با  باید  دانش آموزان  حوزه،  این  در  دیگر  سوی  از  و  می گیرد 
به کارگیری راهبرد های حل مسئله، مدل سازی، استدالل، تفکر نقاد و استدالل منطقی، تفکر تجسمی 
یا دیداری، تفکر خالق، اتصال و پیوندهای موضوعی و مفهومی ریاضی، گفتمان ریاضی، تصمیم گیری 
و تصمیم سازی، تخمین زدن و دقت یافتن آشنا شوند و در آنها مهارت یابند )سند برنامه درسی ملی(.

از دید برخی پژوهشگران، هندسه، توانایی مشاهده کردن، تصور کردن و فکر کردن است. تقویت تفکر 
و حس زیبایی شناسی از موضوعاتی است که آموزش هندسه به  دنبال آن است. از آنجا که موضوع هندسه 
بررسی فضا و شکل ها است و همٔه پدیده ها در فضا رخ می دهند، هندسه به گونه ای زمینٔه همٔه علوم طبیعی 

است. همچنین هندسه بستر مناسب بروز و تقویت خالقیت و تخیل انسان را فراهم می آورد.
برخی اهداف مهم آموزش هندسه به قرار زیر است:

 زمینه سازِی تقویت ذهن، خالقیت و استدالل دانش آموزان؛
 تقویت قدرت درک هنر و حس زیبایی شناسی؛

 به کارگیری هندسه در زندگی روزمره؛
 آشنایی با آثار هنری برجسته و درک ایده های هندسی آنها؛

 شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در صفحه و فضا؛
 تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسی در حل مسائل.

پیشـگفتار



ساختار کتاب از بخش هایی چون »فّعالیت«، »کار در کالس«، »مثال« و »تمرین« تشکیل شده است.
آنچه در هر فّعالیت به طور عمده مّد نظر بوده، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی و سهیم بودن در 
ساختن دانش مورد نظر است. فّعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، 
آزمایش، توضیح هر راه حل، مرتب کردن، قضاوت دربارٔه  و  بررسی کردن، حدس  استدالل کردن، 
انجام می پذیرد و هرجا الزم  معلّم  توسط  فّعالیت ها  راه حل های مختلف است. هدایت  مقایسٔه  و  آن 
باشد، راهنمایی توسط معلّم ارائه خواهد شد. در برخی موارد، فّعالیت ها ساده و آسان نیست و صد 
البته اجرای مناسب دارای ارزش زیادی خواهد بود. این فّعالیت ها در حّد متوسط طراحی شده اند. 
معلّم می تواند با توجه به زمان و توانایی دانش آموزانش آنها را غنی تر کند یا با ارائٔه توضیحاتی بیشتر و 

تغییراتی، فعالیت را ساده تر نماید.
آن  در  که  است  معلّم  به عهدٔه  ریاضی  گفتمان  یا  هدایِت گفت وگوی کالسی  فّعالیت،  انجام  هنگام 
روش های  و  افکار  ارزیابی  و  قضاوت  نیز  و  خود  افکار  از  دفاع  و  دیدگاه ها  ارائٔه  به  دانش آموزان 
ریاضی دیگر دانش آموزان می پردازند. به طور خالصه فراهم کردن فرصت های یادگیری و دادن مجال 
به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، می تواند یکی از دغدغه های همکاران عزیزمان 

باشد.
کار در کالس با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است. انتظار این 
است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند. حّل تمرین به عهدٔه دانش آموزان است؛ 

اما ارائه و بررسی پاسخ های دانش آموزان در کالس ضروری است.




