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مقدمه
ساختار کتاب درسی حسابان ( )1بر اساس سه محور اساسی فعالیت ،کار در کالس و تمرین طراحی
شده است .فعالیت ها و موقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم ریاضی فراهم می کنند و مستلزم
مشارکت جدی دانش آموزان هستند .معلم در این میان نقش مهم برای راهنمایی و هدایت کلی
فعالیت ها برعهده دارد .با توجه به اینکه کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است ،با
در نظر گرفتن شرایط مختلف ،امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها توسط معلم وجود دارد.
راهنمای حاضر بر اساس آن تنظیم شده است که کتاب درسی محور اصلی در فرایند آموزش باشد .در
همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کالس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به
دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.
برای تصویر عنوانی هر فصل اطالعاتی مناسب و مرتبط با آن در کتاب راهنما آمده است .اهداف
هر فصل و اهداف هر درس در کتاب حاضر توضیح داده شده است .همچنین در روش تدریس ارائه
شده برای هر درس ،نحوه اجرای هر فعالیت و چالش های پیش رو ،پیشنهادهایی برای غنی سازی هر
فعالیت ،بدفهمی های احتمالی دانش آموزان در آن فعالیت و نیز توصیه هایی برای ارزشیابی نیز ارائه
شده است .عالوه بر این در مورد پاسخ بیشتر فعالیت ها و تمرینات ،راهنمایی به عمل آمده است .در کنار
این بحث هایی نیز به عنوان دانستنی هایی برای معلم و همچنین نمونه سؤال هایی برای ارزشیابی ارائه
شده است.
زمان کالس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد .همچنین نباید
آزمون های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کالس درس باشند ،بلکه این کتاب درسی
است که سطح و سبک آزمون ها را مشخص می کند .در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم ،حدود و
ثغوری در کتاب مشخص شده است .رعایت این حد و مرزها ،در ارزشیابی ها و آزمون های رسمی الزامی
است .روند کتاب نشان می دهد که حتی ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد .ارزشیابی باید بر اساس
اهداف کتاب باشد و نه موضوعاتی که سال ها به صورت سنتی ارائه شده اند.
ارتباط بین ریاضیات مدرسه ای و محیط پیرامون و کاربردهای آن در زندگی واقعی ،که به وضوح
در اسناد باالدستی مورد تأکید قرار گرفته است ،به صورت تدریجی خود را در کتاب های درسی نشان
می دهد .تالش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است که این موضوع باید
مد نظر معلمان و دانش آموزان عزیز قرار گیرد.
اگر مهم ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم ،دیگر استفاده افراطی از فرمول ها،
الگوریتم ها ،قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آنها ،جایگاهی در آموزش
ریاضی مدرسه ای نخواهد داشت .فرصت حضور دانش آموز در کالس درسی را نباید به سادگی از دست
داد .فرایند هایی مانند استدالل ،تعمیم ،حل مسئله ،طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ،
بازنمایی های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش آموزان دارد.
مؤلفان

