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باسمه تعالی

... و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ...
فرآیندتولیدبرنامهيدرسيمجموعهفعالیتهاينظاممندوطرحریزيشدهاياست،کهتالش
داردابعادچهارگانهزیرنظامبرنامهدرسي)طراحي،تدوین،اجراوارزشیابي(رادریكبافتمنسجم

وهماهنگباغایتواهدافنظامتعلیموتربیترسميساماندهينماید.
درتدوینمحتوايکتبدانشآموزانبانیازهايویژهکهبخشــيازفرآیندبرنامهریزيدرســي
اســت،سعيشدهتامالحظاتساحتهايتربیتيحاکمبرفلســفهتعلیموتربیتکهناظربررشد
وتــوانمنديدانشآموزانبرايدركوفهمدانشپایهوعمومي،کســبمهارتهايدانشافزایي
،بهکارگیريشــیوهتفكرعلميومنطقي،توانتفكرانتقادي،آمادگيجهتبروزخالقیتونوآوري
ونیزکسبدانش،بینشوتفكرفناورانهبرايبهبودکیفیتزندگياست،موردتوجهقرارگیرد.این
محتوابافراهمنمودنفرصتهايمناســببرنامهدرســيضمنتاکیدبرانعطافدرعینثباتو
همهجانبهنگريوتوجهبههویتویژهمتربیانبانیازهايخاص،زمینهسازدستیابيدانشآموزان

بهکسبشایستگيهايالزم)توانمنديها،مهارتها(ميباشد.
امیداســتاینمحتوادرتحققاهدافموثرباشدومعلمانعزیزوگراميبابهرهگیريازاینکتاب

بتوانندفراگیرانرادردستیابيبهصالحیتهايفرديواجتماعيیارينمایند.
اینکاربزرگحاصلهمكاريصمیمانهکارشناســانسازمانآموزشوپرورشکودکاناستثنایي
وگروههايتالیفکتابهايدرســيميباشد،شایستهاســتازتالشومساعيتمامياینعزیزان
وهمكارانســازمانپژوهشوبرنامهریزيآموزشــيوزارتمتبوعکهدرمراحلچاپوآمادهسازي

مارایاريدادهاند،تقدیروتشكرنماییم.
دراینجاازهمههمكارانوصاحبنظراندرخواستمينمایم،تانظراتوپیشنهادهايخودرادر

خصوصاینمحتوابهاینسازمانمنعكسنمایند.

                                             دکتر مجید قدمي  
معاون وزیر و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایي کشور
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ů مقدمه

ریاضیاتسلطاندانشهاست.»گوس«
طبیعتوزندگیسرچشــمههایاصلیدانشوازجملهریاضیاتاســت.نیازبهریاضییكنیاز
زیربناییاســتوهرگونهعملمنطقیوحسابشــدهوبرنامهریزیشــدهدرزندگیمحتاجداشتن
مهارتهایاصلیریاضیمانندتجزیهوتحلیل،دركروابطمنطقیبینمفاهیمووقایعوپیشبینی

نتایجاحتمالیاست.
ریاضیرازبانعلممینامند.ریاضیاتعلمیاســتکهداراینظموســازگاریدورنیاستبرای
پرورشنظمفكرویاباالبردنقدرتاندیشیدنواستداللمنطقیوخالقیتذهنیموردتوجهقرار

میگیرد)بخشعلیزاده؛1391(.
ریاضیاتباواقعیتسروکارداردوهرچهانسانبهحقیقتخارجیذهننزدیكترمیشودنیروی
ذهنیاوبارورترمیشودومیتواندقانونهایطبیعتراکشفکندودرنهایتکاربردآنرادرزندگی
روزمرهپیداکند.کودكازطریقکشــفوبررسی،وبهیاریمحاسبهومقایسهکردنبهقانونهای

تازهطبیعتپیمیبرد.
نظامآموزشــیدانشآموزانکمتوانذهنیمجبوراست،قبلازدستزدنبههرکاریمهارتهای
شــناختیوزبانیپایهرادرکودکانتقویتواطالعاتآنهارابهشكلمنظمومنطقیدرآورد.این

مفاهیمراعمقبخشدودرجهتصحیحهدایتنماید.
دانشآموزانکمتوانذهنیموضوعاتدرســیراهمانگونهایکهدركمیکنندوباهمانفضایی
کــهجهانبرایآنهاداردمیآموزند.درحقیقتوظیفهماترجمهموضوعاتدرســیبهزبانفكری
خاصدانشآموزدرهرمرحلهرشــداوست.بهبیاندیگرموضوعاترامیتوانبهزبانفكریخاص
کودكتبدیلکردودرقالبمعناییاوریختوســپسبهادامهیرشــدبهمعناهاعمقبخشــید

)اصفهانی،1391(.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ů اهمیت و ضرورت آموزش ریاضی

ریاضیاتزبانطبیعتاست.»گالیله«
ریاضیــاتیكیازمفیدترینفعالیتهایخالقانهاســتکهباعثتحریــكذهنوجذابنمودن
معلوماتبشریمیشود.ریاضیاتیكفرآیندمدیریتوارتباطمیاناطالعاتاست.همچنینبهفرد

قدرتپیشبینیوارائهیراهحلمشكالترامیدهد.
ریاضیاتبهعنوانیكتالشانسانی،عالوهبرکاربردهایمتعدد،باعثتقویتقوهاستداللوایجاد
نظمفكریدرذهندانشآموزمیشود.ایجادنظمفكریدرقضایایحسابوهندسهمیتواندموجب
برانگیختنحسزیباییشــناختیانسانشود.منطقموجوددردرسهایریاضیباعثمیشودکه
فردازمهارتتفكربرتربرخوردارگردد،چنانچهکارشناســانآموزشــیمیگویند:ریاضیاتدرسی

استبراینمایشقدرتذهن)اصفهانی،1391(.
آموزشریاضیاتبهفهمومهارتهایاکتسابیافرادبستگیدارد.سوادریاضیاهمیتزیادیبرای
کودکانداردوضروریترینمهارتبرایآنهاوبعدهابهعنوانیكبزرگسالاست.جامعهبهافرادی
نیازداردکهبتوانندفكرکنند،ارتباطبرقرارکنندوبااســتفادهازریاضیاتمشــكالتراحلکنند.
بنابراینبرقراریارتباطبیننمایشهایمختلفریاضیوتعبیروتفســیرآنها،برقراریارتباطبین
ریاضیوسایرعلومودرحالتکلی،بهکارگیریمفاهیمریاضیدرمحیطپیرامونیوتفسیروتحلیل

آنهاازجملههدفهایاصلیاینبرنامهدرسیاست)عالمیان،1391(.
کاربردهایریاضیدرزندگیروزمرهانسانبدانحداستکهبرایعادیترینمشاغلنیزسطحی
مناســبازدانشریاضینیازاســت،شــایدایندلیلکهمطالعهریاضیاتذهنرابهنوعیاستدالل
منطقیمجهزمیسازدوبهآدمیکمكمیکندکهدرارتباطاتروبهگسترشجهان،جایگاهمطابق
باشــأنخودرابیابددرواقعذهنیتاســتداللیکهمفاهیمواســتدالالتریاضیدرآدمیعرضه

میکند،رفتارهوشمندانهیانسانرادرسطحباالتریقرارمیدهد.
اینجاســتکهاهمیتآموزشریاضیخودنماییمیکند.کودكازطریقمشــاهدهوتجربهوبا
اســتداللهایذهنیکهبهآنشــكلمیبخشــددرنهایتبعدازهدایتوتأییدشدنفعالیتاوبه
صورتیكقانوندرآمدهکاربردیمیشودومورداستفادهقرارمیدهد.اینمطالبدرموردکودك

کمتوانذهنینیزصدقمیکند.
کــودكکمتوانذهنیهممانندکودكعادیباتوجهبهســطحهوشخوداطالعاتیراازمحیط
اطرافخودکسبمیکند.باورودبهجریانآموزشیودستورزیابزارهایآموزشیبهقوانینریاضی
پیمیبردوازآندرحلمســائلگوناگوناستفادهمیکند.درحقیقتریاضیاتفرآیندحلمسئله

وایجادتفكرمنطقیاست.
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ů جایگاه ریاضیات در برنامه درسی

شــونفلید:مولفههاییماننددانشپایه)رویهها،تعاریفومفاهیم(استراتژیها)تواناییصورتبندی
کردنوبازنماییحلمسایلریاضی(فراشناخت)بازتاببرمراحلمسأله،خودنظمیونظارت(وباورها

وگرایشهارااصولحاکمبربرنامهدرسیریاضیمیداند.
درشكلگیریبرنامهدرسیتمامیجنبههایاجتماعی-فرهنگی،مذهبیوقومییكکشوردخالت
دارنــدوریاضیاتباتمامیعلومدیگرارتباطزیربناییداردپسآموزشریاضیبهصورتدرهمتنیده
باعلومدیگرصورتمیگیردتاجنبهمهموکاربردیبودنریاضیآشكارگردد.استفادهازرویكردهای
نوینریاضیوبرنامهدرســیمنظمبهمعلمانکمكمیکندتادانشآموزانراباانگیزهوعالقهبیشتر
موضوعــاتهدایتکردهویادگیریریاضیرابرایدانشآموزانلذتبخشنمایدوســببپیشــرفت

دانشآموزانشود.
بهطورکلیاینامردربرنامهدرسیریاضیدانشآموزانکمتوانذهنینیزبایدموردتوجهقرارگیرد.
بهعبارتدیگرروححاکمدربرنامهدرســیکودکانکمتوانذهنینشــاندهندهاینواقعیتباشدکه
سوادریاضیدراینکودکانرشدپیداکندتاآنهابتوانندازریاضیاتدرزندگیروزمرهبهصورتیك

عاملکارآمداستفادهکنند.
معلماننیزبایدمحتوایمطالبآموزشریاضیرابافعالیتهایذهنیکودكمنطبقسازندوزمان
مناسبآموزشریاضیرادرمدرسهمدنظرداشتهباشندومرتباًبهمطالعهوتحقیقروشهایآموزش

نوینبپردازند.





فصل دوم

رویکردها
اصول حاکم بر تعیین محتوا

اهداف کلی محتوای کتاب های ریاضی پایه دوم تا چهارم
ساختار کتاب های ریاضی پایه دوم تا چهارم
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ů رویكردها

در آموزش ریاضی چند ســؤال مطرح است. ازجمله: شــرایط مورد نیاز برای تدریس مطلوب ریاضی 
چیست؟ چه تدریسی خوب است؟ و دیدگاه های تاییدکننده یک تدریس خوب در ریاضی چیست؟

پژوهشــگران چندین روش برای تدریس در ریاضی مطرح نموده و برای توصیف روش های مختلف از 
عناوین مختلف استفاده کرده اند. برای مثال آموزش براساس آموزش های روان شناختی، تدریس براساس 

تغییر ادراک، راهبردهای آموزش طوطی وار، آموزش های مبتنی بر قاعده یادگیری در حد تسلط.
مرور بر ادبیات آموزشــی معلمان، آموزش ریاضیات، فلســفه ریاضیات، فلســفه آموزش و پرورش و 
رویکردهای آموزشی و یادگیری در خصوص این که چگونه ریاضیات باید تدریس شود. حداقل 5 رویکرد 

زیر را مطرح می نماید.
1(رویکردکودکمحور: در این رویکرد آموزش ریاضیات بر ساختار فردی یادگیرنده از دانش )درک( 

ریاضی متمرکز است.
2(رویکردمحتوامحورباتأکیدبردرکمفاهیم: در این رویکرد آموزش ریاضی براســاس محتوا با 

تأکید بر درک مفاهیم صورت می گیرد.
3(رویکردمحتوامحورباتأکیدبرعملکرد: در این رویکرد آموزش ریاضی بر عملکرد دانش آموز و 

تسلط او بر روی قواعد و اصول ریاضی صورت می گیرد.
4(رویکــردکالسمحور: آموزش ریاضی مبتنی بر رویکرد دانش درباره تاثیرات آموزش های کالس 

صورت می گیرد.
5(رویکــردمبنعمحور: در این رویکرد دانش آموزان از منابع گوناگون و رســانه های مختلف جهت 

یادگیری خود استفاده می کنند.

رویکردکودکمحور
در این رویکرد، کودک محور فعالیت کالس است. طرفداران این رویکرد اساساً دیدگاه ساخت گرایی 
در یادگیری ریاضی را توصیف کرده اند. از این دیدگاه یادگیری فرآیند درک ســاخت گرایی ریاضی از 
روش های تربیتی و پرسش و پاسخ است و دانش آموز وظیفه ی ارزیابی پاسخ های خود را بر عهده دارد 

)کان فری، 1985(.
ارزش ایــن رویکرد در فراهم ســازی فرصت هایی برای دانش آموزان اســت. تا فعالیت ریاضی انجام 
دهند. مدعیان معتقدند این رویکرد به رشــد مهارت های حل مســئله در دانش آموزان و دستیابی به 
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محتوایی که متناســب با نیازها و عالیق آن ها است منجر می شــود. نقش آموزگار در استفاده از این 
رویکرد ایجاد انگیزه و تسهیل یادگیری دانش آموزان است.

آمــوزگار با درگیر کردن دانش آموز از طریق دیدن، گوش کردن، تحقیق کردن، پذیرفتن، بازگویی 
تشویق کردن و طرح مثال هایی ضد و نقیض یادگیری را تسهیل می کند.

در فعالیت های کالســی، دروس به صورت انفرادی با کار مشــترک در گروه های کوچک مشخص 
می شوند. فایده تشــکیل کار گروه های کوچک مشترک برای سازمان دهی کالس به عنوان وسیله ای 
برای به حداکثر رســاندن حضور دانش آموزان در پردازش فرآیند ریاضی می باشــد. این کار گروه ها 
فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا فعاالنه به حل مســائل بپردازند و از روش های خود 

دفاع کنند.
در این رویکرد آموزگار مســئله ای را طرح و با ایجاد انگیــزه و توضیحات الزم و کافی، ارتباط بین 

تکلیف و ایجاد انگیزه را فراهم می کند و یادگیرنده مشارکت فعال در کشف معانی دارد. 
یک آموزگار باید به همان اندازه که از ریاضی می داند. اشــراف کاملی به برنامه درسی موجود داشته 
باشــد. برای مثال برنامه های جدید در ریاضیات اساســاً با اســتفاده از یک رویکرد مارپیچی ساختار 
یافته اند. یعنی سرفصل ها به تدریج در طول برنامه درسی عرضه می شوند، و با تعیین توالی تجربیات 

یادگیری دانش آموزان منجر به درک عمیق آن ها از موضوع درسی می شوند.

درنهایتآموزگارانبایدبرایتعمیمتجاربخودمراقبمطالعاتریاضیخودباشندودائمًادر
پیمسئلههایریاضیباشندکهدانشآموزانراترغیببهجستجووبررسینمایند.

رویکردمحتوامحورباتأکیدبردرکمفاهیم
در این رویکرد محتوای ریاضی با توجه به فعالیت های کالســی مدنظر قرار می گیرد. در چشم انداز 
این رویکرد یادگیری به معنای دست یافتن دانش آموزان به »دانش مفهومی«، »درک مفهومی« و یا 
»درک معنادار« است. رویکرد محتوا محور که به درک مفهوم تأکید دارد به چهار روش دیگر اولویت 
دارد. چرا که به تأثیر دو جانبه یادگیرنده و محتوا اشاره می کند. از یک سو محتوا مهم است و از سوی 

دیگر درک و شناخت دیدگاه افراد.
در این رویکرد هر آموزگار برای ارائه  اطالعات ممکن اســت از راهبردهای متفاوت اســتفاده نماید، 
ولی تصمیمات مبنی بر این که کدام راهبرد مورد اســتفاده قرار گیرد بستگی به نوع محتوای آموخته 
شده و نیازهای شناختی دانش آموز دارد. یکی از مسائل این رویکرد، الزام کار با گروه های دانش آموزان 
است که با درک متفاوت افراد از یک تکلیف بستگی دارد. آموزگار باید به دانش آموزان کمک کند تا 
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با اظهار نظرهای صحیح به درک مفاهیم اصلی محتوا دست یابند. آموزگار باید به دانش آموزان کمک 
کند تا با اظهارنظرهای صحیح به درک مفاهیم اصلی محتوا دست یابند.

آموزگاران برای کمک به درک مفاهیم ریاضی در دانش آموزان نیازمند هســتند تا خود ریاضیات را 
درک نموده و مجهز به دانش بنیادین ریاضی باشند. در این رویکرد آموزگار بیش از یک تسهیل کننده 
است. او مطابق با فلسفه آموزش ریاضیات فعال است. آموزگار باید توانایی ارائه نظرها به طرق گوناگون 
را داشته و از الگو و اصول برای تشریح مفاهیم استفاده نماید. هنگامی که محتوا تعیین کننده تدریس 
باشــد، آموزگاران باید محتوای برنامه ی درســی را درک کنند و بتوانند عناصر آن را مورد مقایســه 
قرار دهند. هم چنین آنان باید مطالبی را که برای دانش آموزان مشــکل اســت را تشخیص دهند و از 
راهبردهایی استفاده کنند که به وسیله  آن دانش آموزان بتوانند بر این مشکالت غلبه نمایند. آموزگار 
باید از منابع آموزشــی روز )کامپیوتر و ...( اطالع داشــته باشــد و بداند چگونه باید از آن ها استفاده 
نماید. هم چنین آموزگار باید منابعی از راهبردهای گوناگون آموزش را در اختیار داشته باشد. به طور 
مثال زمانی که فعالیت متمایل به اســتفاده از راهبرد پرسش و پاسخ است. ارائه ی شیوه های پرسش 

به صورت ماهرانه و توانایی خلق فی البداهه مثال ها الزامی است.
به عالوه آموزگار باید بتواند راهبردهایی را برگزیند که برای تدریس یک مطلب خاص یا یک درس 
مناسب است. از آن جا که فعالیت های کالسی متنوع است، معلم باید بتواند کالسی را که دانش آموزان 

فعالیت های گوناگون را تجربه می کنند، مدیریت کند.
در ایــن رویکرد آموزگاران باید مراقب فراهم کردن فرصت هایــی برای مطاله نظریه ها، مهارت ها و 
مفاهیمی باشــند که در بخشی از ریاضیات به عنوان یک مبحث آموزشی مطرح است. این آموزگاران 
باید این ویژگی ها را داشــته باشند: سازمان دهی، سعه ی صدر، جهت گیری برای اطالعات و احترام به 
شــناخت و دانش صحیح، اشــتیاق به راهنمایی گاه و بی گاه، گام برداشتن به عقب و پاسخ دادن به 
دیگران. برای پیشبرد آموزش، این آموزگاران باید به دنبال معرفی شیوه های نوین در ریاضیات باشند 

به طریقی که درک ریاضی دانش آموز را رشد دهند.

رویکردمحتوامحورباتأکیدبرعملکرد
این رویکرد شــبیه رویکرد محتوا محور است. در رویکرد محتوا محور فعالیت های کالسی متمرکز 
بر روی دانش آموزانی است که محتوا را به خوبی یاد گرفته اند. اما در این رویکرد )مبتنی بر عملکرد( 
تأکید بر چگونگی روش در حل مســائل کتاب های درسی و تکمیل تمرین ها و آزمون هاست. بسیاری 

از معلم های ریاضی و روان شناسان تربیتی عالقمند به این رویکرد در آموزش ریاضیات هستند.
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برخیازاصولاصلیرویکردمحتوامحورعبارتنداز:
- مبنای ساختاری بخش های کلی دانش ریاضیات، قواعد می باشند و در تمام عملکرد ریاضی، قواعد 

حاکم هستند.
- در این رویکرد، دانش ریاضیات منجر به توانایی استفاده از قواعد در حل مسائل ریاضی به منظور 

کسب نتیجه می گردد.
- اگر آموزش در مســیر صحیح قرار گیرد باعث یادگیری مطلوب در دانش آموزان می گردد و دیگر 

نیازی به محتوا و منابع دیگر برای جبران اشتباهات نیست.
- دانش ریاضی معنادار، منجر به کسب مهارت در اهداف آموزشی می گردد.

-در این رویکرد دانش آموزان در فعالیت های آموزشــی شرکت می کنند و به سؤاالت آموزگار پاسخ 
داده، تمرین ها و مســائل را با اســتفاده از روش هایی که توسط معلم مدل سازی شده انجام می دهند. 

بسیاری از برنامه های »خودآموزی« نیز این رویکرد را دنبال می کنند.
- مشــخصه ی مهم این رویکرد اختصاص زمان های خاص به دانش آمــوزان برای ارزیابی نظریه ها، 
روش ها و توانمندی هایی اســت که دانش آموز کسب نموده است. در این رویکرد آموزگاران باید قادر 
به توضیح قواعد ریاضیات و اجرای روش های مختلف برای دانش آموزان باشند و با مثال های مختلف، 
مطالب را اثبات نمایند. آن ها باید سلسله مراتب ساختاری ریاضی را درک کرده و به طریقی مفاهیم 
و مهارت های پیش نیاز را مطرح کنند. این دانش به معلم ها کمک می کند تا مشــکالت دانش آموزان 
را شناســایی کرده و با استفاده از برنامه آموزشی مؤثر در خصوص پیشرفت دانش آموز تصمیم گیری 
نماینــد. هم چنین در این رویکرد آمــوزگار باید از ابزارهایی که زبان ریاضیات و عالئم آن را نشــان 
می دهد، استفاده نمایند و قادر به انتقال معنای آن ها به دانش آموزان باشد. از آن جایی که این رویکرد 
به اجزای برنامه درســی مانند: یادداشــت های آموزشی، کیت، کتب درســی و آموزگار وابسته است، 
دانش برنامه درســی برای یک تدریس موفق، اصل مهم به شمار می آید. با توجه به این که آموزگار در 
این رویکرد متعهد به پوشش دادن تمامی محتواست، باید بتواند با ارزیابی درست و چگونگی ارائه ی 
برنامه درســی در حین آموزش، اســتفاده مفید از زمان در طی ســال تحصیلی و سازمان دهی زمان 
کالس به طریقی که به تســلط دانش آموز بر دروس و قواعد کمک نماید، اهمیت دهد. ضروری است 
آموزگاران با روش های نوین و ابزارهای جدیدی که در پیشرفت و افزایش سطح کارآیی دانش آموزان 

مؤثر می باشد توجه داشته باشند.



20

راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

رویکردکالسمحور
این رویکرد بر ســاختار خوب و اثربخش فعالیت های سازمان یافته ی کالسی تأکید دارد. هم چنین 
این رویکرد روی دســتورالعمل فعالیت های مناســب آموزگاران تحت عنوان »فرآیند تولید« تدریس 
انجام شده، سازمان دهی شده است. این مدل نقد و سؤالی روی برنامه درسی و محتوای آموزشی ندارد 
و بر این فرض است که برنامه درسی موجود در یک مدرسه تعیین کننده ی محتوای آموزشی می باشد. 
در این رویکرد آموزگار به عنوان فعال ترین عنصر آموزشی مطالب را برای همه به وضوح ارائه می  دهد 
و تمرین هــای انفرادی را برای دانش آموزان آماده می کند. با محول کردن وظایف به آن ها، بر فعالیت 
دانش آموزان نظارت می کند، نتیجه ی کار را ارزیابی کرده و در نهایت با برنامه ریزی و مدیریت موجب 
انســجام فعالیت های کالسی می شــود. در این رویکرد دانش آموزان به عنوان یادگیرنده های فعال در 
امر آموزش مشارکت داشته، مطالب را دنبال می کنند، به سؤاالت پاسخ  می دهند و تکالیف خود را به 

نحو احسن انجام می دهند.
اجزاء مؤثر دروس ریاضی در این دیدگاه عبارتند از: 1- مرور روزانه 2- بســط و تعمیم مطالب 3- 

میزکار 4- تکالیف 5- مرور ماهانه یا هفتگی مهارت ها و مفاهیم.
برای اســتفاده مؤثر از این رویکرد آموزشــی، معلم باید اهداف را به وضوح مشخص نماید تا بتواند 
آن هــا را برای دانش آموزان ارائه نماید. البته مهم اســت که فعالیت های کالســی برای دانش آموزان 
مناسب باشــد. معلم باید قادر به انتخاب تمرین هایی باشد که از نظر درجه دشواری به گونه ای باشد 
که عالقه دانش آموزان را جلب نماید و انگیزه آن ها را برای شــرکت در فعالیت های کالســی تقویت 
نماید. توانایی مدیریت زمان بســیار مهم اســت. به طوری که معلم زمان کافــی به تدریس، تمرین و 
انجام فعالیت های مستقل دانش آموزان اختصاص دهد. آن ها باید توانایی سرگرم نمودن دانش آموزان 
بی توجه و اخالل گر را داشــته باشند. آموزگاران می توانند مشکل رفتاری دانش آموزان را با مهارت در 
جریان فعالیت های کالســی حل کنند. برای موفقیــت در این رویکرد ارتباط ماهرانه با دانش آموزان، 
نظم و ترتیب مطالب مطرح شده، اطالعات سازمان یافته، استفاده از مقدمه و جمالت خالصه شده که 
موجب تمرکز دانش آموزان شــود، استفاده از راهبردهای پرسش و پاسخ )فرآیند محور، نتیجه محور، 

همگرا و واگرا( به عنوان مهارت های مهم تدریس مطرح گشته است.

رویکردمبنعمحور
در این رویکرد دانش آموزان فرصت انتخاب کردن، شــرح دادن و کشف کردن را پیدا می کنند و با 
منابع گوناگونی هم چون کتاب های درســی، کتاب های مرجع، رســانه های کمک آموزشی، مجالت و 
دیگر رسانه های گروهی، فیلم، نوارهای شنیداری و دیداری، نرم افزارهای رایانه ای، نقشه ها و نمودارها 
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و منابع اجتماعی هم چون کتابخانه ها و ... آشــنا می شوند و شــیوه ی بهره برداری و استفاده کردن از 
آن ها را فرا می گیرند. به طور کلی هر چیزی که در محیط و زندگی دانش آموزان اســت جزء ابزارهای 
آموزشــی محسوب می شــود. درواقع این رویکرد وسیله ای اســت که به کمک آن معلم ها می توانند 
نگرش ها و توانایی های دانش آموزان را به منظور تقویت یادگیری مســتقل پرورش دهند و با معرفی 
منابــع مختلف، دانش آموزان را برای پیدا کردن، تحلیل کردن و ارائه کردن اطالعات به دســت آمده 

راهنمایی کنند.
در تنظیم این محتوا تلفیقی از رویکرد های یادگیرنده محور و رویکرد محتوا محور با تأکید بر درک 
مفاهیم مدنظر بوده که بررسی و مطالعه بر رویکردهای فوق موجب افزایش توانمندی های آموزگاران 

در فرآیند یاددهی- یادگیری می گردد.
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ů اصول حاکم بر تعیین محتوا

منظــور از محتوا، کلیه مطالــب، مفاهیم و اطالعات مربوط به یک درس موردنظر اســت. در عصر 
انفجار دانش یکی از مشــکالت، یافتن محتوایی است که بیشترین شرایط معیارهای انتخاب محتوا را 
شــامل شود. در کشور ما محتوای برنامه درسی از زمان پیدایش آموزش های رسمی، به طورمداوم از 
روش های به کار برده شــده در طراحی برنامه درســی متاثر شده است. محتوای کتاب درس درواقع 
بخشــی از جلوه عینی برنامه درسی است و شــامل دانش ها، مهارت، نگرش ها و ارزش هایی است که 
می بایست یاد گرفته شود. و انتخاب محتوا مرحله اساسی فرآیند برنامه ریزی است )ساجدی فر. بی تا(. 

محتوای کتاب های ریاضی پایه دوم تا چهارم با توجه به اصول زیر شکل گرفته است:

1-اهمیت�

محتوا باید از درجه اهمیت باالیی برخوردار باشــد. آراء مفاهیم، اصول و تعمیم های اساســی باید 
به منظور تحقق هدف های برنامه درســی در محتوا مطرح شوند و باید باعث رشد توانایی ها، مهارت ها 
و گرایش های دانش آموزان شود. »هیلدا تابا)1(« خاطر نشان می سازد که نباید محتوا را صرفاً براساس 

جنبه های شناختی انتخاب کنیم. بلکه به ابعاد عاطفی نیز باید توجه شود.

2-اعتبار�

انفجار اطالعات در عصر حاضر باعث شــده که محتوا خیلی ســریع صحت و اعتبار خود را از دست 
بدهد. باید مفاهیم، اصول و تعمیم هایی را که از نظر علمی صحیح و معتبر هســتند، انتخاب شــوند. 

سپس به طور مرتب اعتبار محتوا مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند.

3-رابطهمحتواوهدف�

محتوا باید با هدف های درســی و نظام آموزشی مرتبط باشــد. برای دستیابی به هر هدف تربیتی، 
فعالیت های یادگیری باید چنان انتخاب شوند که به دانش آموز فرصت الزم برای انجام رفتار موردنظر 

داده شود.

1. Hilda Taba
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4-رغبتوعالقه�

محتوا باید با تجارب یادگیرنده و با نیازها و عالئق او تناسب داشته باشد. عالئق فراگیران تعیین کننده 
برنامه درســی اســت. بنابراین فعالیت های یادگیری باید چنان تعیین شوند که مورد توجه وی قرار 
گیرند. تصاویر، عکس ها، جداول باید برانگیزاننده دانش آموز باشــند و موجبات توجه و مشاهده بهتر 

را فراهم آورند.

5-سودمندی�

ســودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شــود. این که چه چیزی ســودمند دانســته شود، به 
دیدگاه فلســفی و طرح برنامه درســی مربوط می شود. منظور از سودمندی این است که تا چه حدی 
برنامه درسی بتواند دانشی را که در فعالیت های بزرگسالی فراگیر کاربرد دارد، به او بیاموزد. بنابراین 

محتوای کتاب درسی باید با زندگی روزمره، مسائل و مصادیق آن مرتبط باشد.

6-قابلیتیادگیری�

قابلیت یادگیری به ســازمان دهی مناســب و توالی محتوا مربوط اســت. درواقع باید بین محتوای 
انتخاب شــده و ویژگی ها و تجربیات فراگیران هماهنگی و تناســب باشد. زیرا اگر محتوا خارج از حد 

تجربیات دانش آموزان انتخاب شود، یادگیری برای آنان دشوار می گردد.

7-انطباقبازمانآموزشی�

تعــداد مفاهیم، اصول، تعمیم هــا و نظریه ها در یک واحد یادگیری و یا یک کتاب درســی باید با 
زمانی که صرف خواندن و فهمیدن آن می شود متناسب باشد تا در فرآیند یاددهی- یادگیری فعالیت  

مطلوب در راستای تحقق اهداف صورت گیرد.

8-درجهدشواری�

مطالب درســی ســاده و آسان در هر درسی بیشتر از مسائل مشــکل و پیچیده مورد استقبال قرار 
می گیرد و بــرای یادگیری ایجاد انگیزه می کند. فراگیری مطالب ســاده و پایه ای زمینه ی یادگیری 

مطالب مشکل و پیچیده را پدید می آورد.
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9-توالیمطالب�

مطالب محتوای آموزش به گونه ای است که محتوا در یک خط سیر مشخص به طور منطقی تنظیم 
شده است. ترتیب و توالی منطقی مفاهیم به شیوه ای است که مفاهیم عمومی تر در قاعده و در طبقات 

پایین  هرم و مفاهیم اختصاصی تر در طبقات باالیی آن جای دارد.

10-ارتباطعمومیمطالب�

دست یابی به اهداف معموالً زمان زیادی را می طلبد. بنابراین فرصت های یادگیری می بایست به طور 
متوالی به گونه ای تهیه شوند که مطالب یاد گرفته شده در طی سال های مختلف یک دیگر را پشتیبانی 
و تقویت کنند و توزیع و تقســیم بندی فعالیت های یادگیری در پایه های مختلف به گونه ای باشد که 

موجب سنگینی مطالب در یک پایه نشود.

11-ارتباطافقیمطالب�

محتوای کتاب درســی باید با محتوای ســایر کتاب های درســی همان پایه هماهنگ باشد و مورد 
پشتیبانی قرار گیرند. از آن جایی که همه دروس به طور هم زمان به دانش آموزان داده می شود باید بین 
ارتباط و هماهنگی الزم وجود داشــته باشد. این ارتباط موجب می شود جنبه های گوناگون یادگیری 

هم دیگر را تقویت کنند و در مخاطبین، اندیشه نظام دار به وجود آورند.

12-ارتباطبامسائلروز�

محتوای تدوین شــده باید تا حد امکان مرتبط با زندگی روزمره و محیط اجتماعی فراگیران باشد. 
برای تحقق این منظور باید از مثال های عینی و آشــنا استفاده شــود و هنگام تهیه و تنظیم محتوا، 

اولویت با موضوعات و مسائلی است که برای زندگی روزمره ی دانش آموزان حائز اهمیت است.

13-ایجادفرصتمناسببرایفعالیتهاییادگیریچندگانه�

محتــوا باید به انــواع یادگیری اعم از فعالیت های کالس درس یا خارج از آن تأکید نماید. در ایجاد 
و تقویت مفاهیم، به کارگیری فعالیت های یادگیری که در آن از حواس مختلف اســتفاده شده، باعث 

افزایش انگیزه و یادگیری فراگیران می شود.
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ů اهداف کلی محتوای کتاب های ریاضی پایه های دوم تا چهارم

یکی از مهم ترین اهداف آموزش و یادگیری ریاضی این اســت که فراگیرنده در حل مسائل ریاضی 
توانایی، مهارت  و کارآمدی حاصل کند. یاد بگیرد که چه هنگام، کجا، چگونه و به چه ترتیب؟ و چرا؟ 
بایــد از اصول و قواعد و قضایای ریاضیاتی و منطق ریاضی برای حل مشــکالت زندگی روزمره خود 

استفاده کند.
با توجه به ویژگی های یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی ازجمله محدودیت در عملکرد شناختی، 
با درنظر گرفتن نیازهای این دانش آموزان به کارگیری مهارت های ریاضی در زندگی روزمره کتاب های 

جدید پایه های دوم تا چهارم براساس اهداف کلی زیر تألیف شده است:
1. پرورش نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آموزش به کار گیری دانسته ها برای کسب نتایج.

2. ایجاد توانایی برای انجام محاسبات عددی در زندگی روزمره.
3. ایجاد توانایی در انجام محاسبات ذهنی و حدس زدن در حد نیازهای زندگی روزمره.

4. آموزش ریاضیات مورد نیاز در رابطه با سایر دروس.
5. ایجاد توانایی در درک محتوای مسائل ریاضی.

6. ایجاد توانایی در به قالب درآوردن و حل مسائل ریاضی.
بر این اساس به محتوای کتاب های جدید پایه های دوم تا چهارم به تفکیک پرداخته می شود.
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اهداف درس ریاضی در پایه های دوم تا چهارم دوره ابتدایی

مفاهیم 
اساسی

پایه های تحصیلی

چهارمسومدوم

1- عدد و 
عددنویسی

- معرفی رقم
- درک ارزش مکانی

- ســاختن عــدد 2 رقمی با 
اعداد ارائه شده

- تشــخیص مرتبــه عدد و 
کوچکتر- بزرگتر

- تشــخیص جایگاه یکان و 
دهگان

- مفهوم اصلی 100
- عدد قبل و بعد و نوشــتن 

ترتیبی اعداد )299- 100(
- معرفی نــام و نماد اعداد 

)100 -299(
- ساخت اعداد توسط 2 رقم 

ارائه شده
- داخل جدول گذاشتن اعداد

- بسط عدد 2 رقمی
- شــمارش پرشــی 100 تا 

100 )تا 200(
بزرگ ترین  و  - کوچک ترین 

عدد 1 رقمی و 2 رقمی

- معرفی نام و نماد عدد 
)300 -999(

- عدد قبل و بعد نوشتن 
اعــداد )999-  ترتیبــی 

)300
- توالی اعداد ترتیبی اول 

تا دهم
- ساخت عدد 3 رقمی
- تشخیص مرتبه عدد

- بسط عدد 3 رقمی
- شمارش پرشی: 

2 تا 2تا )بدون اشــاره به 
اسم زوج و فرد(

5 تا 5 تــا )تأکید بر 30 
برای ساعت(

100 تا 100 )تا 900(
و  کوچک تریــن   -

بزرگ ترین عدد 3 رقمی

- معرفــی نــام و نماد عدد 
)1000 -9999(

- عدد قبل و بعد و نوشــتن 
 -9999( اعــداد  ترتیبــی 

)1000
- ساخت عدد 4 رقمی
- تشخیص مرتبه عدد

- بسط عدد 4 رقمی
- شمارش پرشی:

50 تا 50 تا )تا 500(
200 تا 200 تا )تا 2000(
500 تا 500 تا )تا 5000(

1000 تا 1000 تا )تا 5000(
- زوج و فــرد )عدد 1 و 2 

رقمی(
بزرگ ترین  و  - کوچک ترین 

عدد 4 رقمی

2- مقایسه 
اعداد

- تشــخیص عدد بزرگ تر و 
کوچک تر

- مقایسه اعداد )99- 10(

- مقایسه اعداد 2 رقم با 
3 رقــم و 3 رقم با 3 رقم 

)100 -999(

- مقایســه اعــداد 3 رقم یا 
4 رقــم و 4 رقم بــا 4 رقم 

)1000 -9999(
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3- جمع اعداد

ترکیبی  جمع های  محاسبه   -
عدد 10

- محاســبه جمع های اساسی 
)10 -19(

- محاسبه جمع 2 عدد یک 
رقمی )حاصل تا 18(

- محاسبه جمع 2 عدد یک 
رقمی بــا دو رقمــی )بدون 

انتقال(
- آشنایی با محور جمع

- جمع متناظــر زیر 10 )با 
شکل(

- جمــع و تفریق متناظر زیر 
10 )یک جمع و یک تفریق(

- محاسبه جمع 2 رقم با 
2 رقم )بدون انتقال(

- محاســبه جمع 3 عدد 
یک رقمی )حاصل تا 10(

- محاسبه جمع 2 عدد دو 
رقم بــا 2 رقم )انتقال در 

دهگان(
- جمع اعداد با محور

- جمــع و تفریق متناظر 
زیــر 10 )2 جمــع و 2 

تفریق با شکل(
- جمع 2 رقــم با 3 رقم 

)بدون انتقال(
- جمع 3 رقم با 3 رقم )بدون 

انتقال(

- محاســبه جمع 2 رقم با 2 
رقم )با انتقال در صدگان(

4- تفریق 
اعداد

- محاسبه باقیمانده تفریق 1 
رقم از 2 رقم )از 18(

- محاسبه تفریق 1 رقم از 2 
رقم )بدون انتقال(

4- تفریــق اعداد 1 رقمی بر 
روی محور

- محاسبه باقیمانده تفریق 
1 رقــم از 2 رقم )بدون 

انتقال(

- محاسبه باقیمانده تفریق 1 
رقم از 2 رقم )با انتقال(

- محاسبه باقیمانده تفریق 2 
رقم از 2 رقم )با انتقال(

- محاسبه باقیمانده تفریق 2 
رقم از 3 رقم )با انتقال(

- محاسبه باقیمانده تفریق 3 
رقم از 3 رقم )با انتقال(

5- ضرب 
- آشنایی با مفهوم ضرب--------------------اعداد

- آشنایی با مفهوم ضرب با 
اســتفاده از محور )در ضرب 

)2
ضرب های  بــا  آشــنایی   -

اساسی )2 تا 5(

6- مفاهیم 
زمان

- خوانــدن ســاعت )بدون 
دقیقه(

- تقویم )روزهای هفته(
- ترتیب فصول

- خواندن ساعت )بین 2 
ساعت(

- خواندن ساعت با دقیقه 
)30 دقیقه اول(

- تقویم )6 ماهه اول(

- تقویم )6 ماهه دوم(
براســاس ساعت و  - زمان 

دقیقه )30 دقیقه دوم(
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--------------------------------------7-اندازه گیری

ابزارهــای  بــا:  آشــنایی   -
غیراســتاندارد  اندازه گیــری 
اندازه گیری  ابزارهــای  طول، 
استاندارد طول، ایجاد و تقویت 
مفهــوم نگهداری ذهنی طول، 

واحد اندازه گیری سانتی متر
- اندازه گیری خط با خط کش 

)تا 20 سانتی متر(

8-اصطالحات 
مقایسه ای

- سبک تر- سنگین تر
- کوتاه ترین- بلندترین- هم اندازه

- کوچک تر- بزرگ تر
- کوچک ترین- بزرگ ترین

9- حل مسئله

- حــل مســئله های جمع و 
تفریــق 1 رقمــی و 2 رقمی 
)با و بدون اســتفاده از محور 

و شکل(

- حل مسئله های جمع 2 
رقمی با 2 رقمی

- حل مسئله های تفریق 2 
رقمی از 3 رقمی

حل مسئله های:
- جمــع و تفریق )2 رقمی با 

2 رقمی(
- حل مسئله های جمع 3 رقم 

با 3 رقم )انتقال در دهگان(
- حل مسئله های جمع 2 رقم 
با 2 رقم )انتقال در صدگان(

- تفریــق 1 رقم از 2 رقم و 
2 رقم از 2 رقــم )انتقال از 

دهگان(
- تفریق 2 رقم از 3 رقم و 3 

رقم از 3 رقم )بدون انتقال(
- تفریــق 2 رقــم از 3 رقم 

)انتقال از دهگان(
- ضرب )حداکثر تا 5(

10- پول

آشنایی با پول های:
- 1، 2، 5، 10، 50، 100 و 

200 ریالی )سکه(
ریالــی   200 و   100  -

)اسکناس(
- جمع ســکه ها با استفاده از 
نمایش پرشی 10 تا 10 تا و 

100 تا 100 تا

آشنایی با پول های: 
- 250 ریالی )سکه(

ریالــی   500 و   250  -
)اسکناس(

- آشــنایی بــا واحد پول 
ریال به تومان

- جمع پول های معرفی شده
مربوط  مسئله های  حل   -

به پول های معرفی شده

- آشنایی با سکه و اسکناس ها 
1000، 2000 و 5000 ریالی
به  مربوط  مسئله های  - حل 

کاربردهای پول
- جمع پول هــای 4 رقمی با 
4 رقمی با اســتفاده از جمع 

پرشی )تا 9999(
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11- نگهداری 
تقویت مفهوم نگهداری ذهنی --ذهنی

طول

12- اعداد 
آشنایی با اعداد التین 1 و 2 --التین

رقمی)تا 20(

13- هندسه

- شناخت خط شکسته
اشکال  تشخیص  و  معرفی   -
هندســی با نام )مربع، مثلث 

و دایره(
- رسم اشکال هندسی با الگو 

)مربع، مثلث و دایره(

اشکال  در  معرفی ضلع   -
مربع و مثلث

- رســم خط راســت با 
جهت های  در  خط کــش 
مختلف و مقایســه طولی 

آن )بدون اندازه گیری(

- معرفی پاره خط
- اندازه گیری خط و پاره خط 

با خط کش
اشکال  اضالع  اندازه گیری   -
)مربع،  شــده  رشم  هندسی 
با استفاده  مثلث و مستطیل( 

از خط کش
- معرفی و تشخیص مستطیل

- رنگ آمیــزی نیمــه دیگر 14- تقارن
اشکال سه قسمتی

- تــا کردن شــکل های 
هندسی )دایره و مربع( از 
روی خط تقارن رسم شده

- معرفی خط تقارن
- تکمیل قرینه های راست 
و چپ در اشــکال 2 و 3 
قسمتی به صورت افقی و 

عمودی

- تکمیل قرینه های راست و 
چپ در اشکال 4 قسمتی به 

صورت افقی و عمودی
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جدول اهداف فرعی )کارکرد ثانویه( درس ریاضی

ارتباط با درس ریاضیهدف هادرسردیف

فارسی1

تقویت مهارت در گوش دادن
تقویت مهارت در سخن گفتن

تقویت مهارت در خواندن
تقویت مهارت در نوشتن

تمامی موضوعات ریاضی

علوم2

تقویت مهارت مشاهده
تقویت مهارت طبقه بندی

تقویت مهارت مقایسه
تقویــت مهــارت اندازه گیــری و به 

کارگیری ابزار
)فعالیت ها و  تقویت مهارت های عملی 

آزمایش و ...(

تمامی موضوعات ریاضی

تعلیمات 3
دینی

آشنایی با نظم و ترتیب و نظام هستی
تمامی موضوعات ریاضیآشنایی با مفهوم زمان، شمارش

تمامی موضوعات ریاضیآشنایی با نظم و ترتیبقرآن4

مطالعات 5
اجتماعی

در  مشــارکت  به  تقویت عالقه مندی 
تمامی موضوعات ریاضیفعالیت های گروهی

هنر6
تقویت حس زیباشناسی

تقویت روحیه خالقیت و نوآوری
آشنایی با نظم و ترتیب و سازمان دهی فکری

بازی و سرگرمی های ریاضی و مباحث 
مربوط به رنگ آمیزی و تکمیل اشکال 

و تقارن

تربیت بدنی7
تقویت مهارت در حــرکات ظریف و 

درشت
آشنایی با مفهوم زمان، شمارش و عدد

فعالیت ریاضی
)نوشتن، رنگ آمیزی، وصل کردن و ...(

مهارت 8
آموزی

تقویت مهارت حل مسئله
شمارش اعداد ترتیبی
شناخت و توالی اعداد

اعداد ترتیبی روزهای هفته و فصل ها

تمامی موضوعات ریاضی
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ů مهارت های مورد توجه در کتاب ریاضی پایه های دوم تا چهارم

-الگویابیهندســی:به منظور درک تقارن افقی و تقارن عمودی، از الگوهای هندســی ساده ای 
اســتفاده شده است. از آموزگاران انتظار می رود از توصیف کالمی دانش آموزان برای بیان خصوصیات 

تقارن استفاده نمایند.
-کارباچینه: چینه وســیله  مناسبی برای درک عدد و محاسبات جمع و تفریق است. برای درک 
ملموس محاسبات یک رقمی، چینه نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین در دسترس بودن و استفاده از 

این ابزار آموزشی برای درک عدد و محاسبات جمع و تفریق ضروری است.
-مهارتشمارش: نیاز به شمارش از اولین نیازهای بشر است و سرچشمه حساب و ریاضی به شمار 
می رود. برای آموزش عددها در ســال های اول تحصیل، از همین مهارت اســتفاده می شود )جلیلیان، 
1391(. قبل از دبســتان شــمارش طوطی وار، ابتدا شــمارش خطی و پس از آن شمارش دسته ای 
آغاز می شــود )آهنگران، 1387(. دانش آموزان ابتدا شــمارش خطی را فرا می گیرند و اشیایی را که 
می خواهند بشــمارند را با یک خط به هم وصل می کنند و ســپس آن ها را می شمارند. مثل حرکت 

انگشت دست برای شمارش چند نقطه:

پس از این مرحله و با افزایش تعداد اشــیاء، دانش آموزان شمارش را با دسته بندی انجام می دهند. 
مثاًل دانش آموزی که تا عدد 5 را می شناســد، برای شمارش 25، پنج دسته 5 تایی شمارش می کند 
و نیز دسته ها را به جای شمارش با شکل های هندسی ایجاد می کند. مثل 25 که به صورت 5 دسته 

و هر دسته به صورت مربع دسته بندی شده اند.

پس می توانیم بگوییم فردی می تواند بشــمارد که توانایی داشــته باشــد به همان تعداد از اشیای 
موردنظر را دوباره جدا کند. از موارد دیگر شمارش اعداد می توان به ارزش مکانی اشاره نمود 

-مهارتاندازهگیری: این مهارت در زندگی روزمره کاربرد زیادی دارد. انتخاب واحد مناسب برای 
اندازه گیری استاندارد کردن و استفاده از واحدهای استاندارد رایج و غیررایج از اجزای مهم این مهارت 

به حساب می آیند )داوودی، 1382(.
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در آموزش ریاضی پایه چهارم اندازه گیری طول مطرح شــده اســت.این مهارت در زندگی روزمره 
کاربرد زیادی دارد.

-مهارتحدسزدن:حدس و آزمایش یکی از راهبردهای حل مســئله اســت که در فهم مسئله 
به ما کمک بســیاری می کند. این راهبرد گاهی خیلی ســریع به جواب می رسد و گاهی ممکن است 
امیدوارکننده نباشــد. برای حل مسئله از طریق راهبرد حدس و آزمایش چند نکته مهم وجود دارند 
که عبارتند از: 1- ســاختن یک حدس 2- به آزمایش گذاشــتن حدس و پی گیری نتیجه معقول آن 

3- ارزیابی حدس 4- ساختن حدس بهتر براساس ارزیابی نتیجه حدس قبلی.
اولین گام تشــویق دانش آموزان به حدس زدن اســت و ســپس توضیحات توسط خودشان و بعد 
مرحله آزمایش یا بررســی درستی یا نادرستی حدســیات است. با توجه به این که یکی از مباحث در 
ریاضی بحث احتماالت است، به منظور تقویت فکری دانش آموزان و با توجه به موضوع برخی از دروس 
پایه های دوم تا چهارم، فعالیتی تحت عنوان حدس بزن، طراحی شده که با ایجاد یک سؤال از سوی 
آموزگار شروع می شــود و آموزگار براساس پاسخ های دانش آموزان، ایشان را به پاسخ صحیح هدایت 

می کند.
-مهارتمحاســباتعددیومحاســباتعملیاتذهنی: در کتاب های ریاضی دوره ابتدایی به 
محاســبات عددی و عملیات ذهنی توجه خاص شــده است.درک مفهوم عدد از 100 تا 299 در پایه 
دوم،300 تا999 در پایه سوم،ومعرفی عدد 1000تا9999 در پایه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. 
درک و توانایی به کار گیری این اعداد از اهمیت زیادی برخوردار اســت و بحث محاســبات مالی و 
معرفی ریال در پایه دوم و واحد تومان و تبدیل ریال به تومان در پایه سوم مورد تأکید قرار گرفته و 

حل مسائل مربوط به پول و محاسبات عددی آن تا پایه چهارم نیز ادامه دارد.
-مهارتالگویابی: مهارت الگویابی یا پیداکردن الگو از دوره پیش از دبستان آغاز می شود. و به دو 
دســته ی کلی کشف الگوی عددی و کشف الگوی هندسی، تقسیم می شود. منظور از الگویابی کشف 
رابطه بین عددها و شــکل های هندسی اســت. به طوری که با کشف آن رابطه بتوان جمله های بعدی 
الگو را کشــف و بیان کرد. در الگویابی می توان از توصیف کالمی دانش آموزان برای بیان خصوصیات 

تقارن استفاده نمود.
-استداللوحلمسئله: اســتدالل ریاضی یکــی از مهم ترین بخش های تفکر ریاضی است. تفکر 
ریاضی به کارگیری مهارت های غنی ریاضی برای درک ایده ها، کشف روابط بین آن ها، به دست آوردن 
نتایج و حل مســئله اســت. با توجه به این مسئله که تمرین استدالل می تواند به میزان قابل توجهی 
ارتباط در شــبکه مغز را تغییر دهد و استدالل یابی را به مرحله باالتری برساند )سجادی، 1392(، در 
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ریاضی پایه دوم تا چهارم به این امر توجه شده است. دانش آموزان در پایه دوم مسئله های مربوط به 
جمع و تفریق ســاده یک رقمی و دو رقمی را با اســتفاده و بدون استفاده از شکل می آموزند. در پایه  
ســوم حل مســئله های جمع دو رقم با دو رقم و تفریق دو رقم ازسه رقم را می آموزند، در پایه چهارم 
حل مســئله های جمع دو رقم و ســه رقم و ضرب )تا 5( را می آموزند، و با توجه به پول های تدریس 

شده، مسایل مربوط به آن را حل می کنند.
کسب توانایی حل مسئله از اهداف نهایی آموزش ریاضی است. این مهارت نیازمند تمامی مهارت ها 
و توانایی هایی است که در ریاضی وجود دارد و به نحوی تمامی مهارت های ریاضی را به کار می گیرد.
-اســتفادهازابزار:برای درک عدد محاسبات جمع و تفریق کار با چینه یکی از موارد مهم است 
که تقریباً در تمامی پایه های دوم تا چهارم لحاظ شــده اســت. هم  چنین اســتفاده از خط کش برای 

اندازه گیری طول در پایه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.
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ů ساختار کتاب های ریاضی پایه دوم تا چهارم

برای پیشــبرد بهتر فرآیند یاددهی- یادگیری، آگاهی از ســاختار کتاب امری ضروری محســوب 
می شود. بر این اساس به شرح مختصر ساختار کتاب ریاضی پایه دوم تا چهارم به تفکیک می پردازیم:

ساختار کلی کتاب ریاضی پایه دوم
این کتاب در یک جلد تنظیم شده است و شامل مباحثی از جمله: روزهای هفته؛ معرفی، ساخت و 
مقایسه اعداد یک و دو رقمی؛ جمع اعداد تا یک رقم با دو رقم بدون انتقال؛ تفریق اعداد یک رقم از 
دو رقم بدون انتقال؛ معرفی اعداد 100 تا 299؛ مفاهیم بلندترین، کوتاه ترین، هم اندازه، سنگین ترین، 
سبک تر، بزرگ تر، کوچک تر، بزرگ ترین و کوچک ترین؛ معرفی پول و سکه و اسکناس تا 250 ریالی؛ 
ساعت؛ خط شکسته و نام اشکال: دایره، مربع و مثلث است. اجزای ساختار کتاب به شرح زیر است: 
1- تصویر عنوانی: دروس جدید با یک تصویر مرتبط با موضوع درس شــروع می شــود. این تصویر 
برگرفته از محتوای اصلی و شــامل مفاهیم کلی آن درس می باشــد. شروع آموزش با تصویر عنوانی 
به منظور ایجاد انگیزه برای ورود دانش آموزان به درس جدید در نظر گرفته شــده اســت. از آن جا که 
در برنامه جدید آموزش ریاضی، تأثیر بر ساختارشــناختی دانش آموزان موردنظر اســت. توجه به این 
صفحه ضروری اســت. آموزگاران محترم بایســتی با تأکید بر مفاهیم و ایجاد فرصت های دست ورزی 
)مهارت ها( ابعاد مختلف آموزشی این صفحه ها را مورد توجه قرار دهند و با گفت وگو در مورد موضوع 
تصاویر، باعث تشویق و عالقه به دانستن بیشتر در دانش آموزان شده تا به راحتی بتوانند وارد موضوع 

درس شوند.
2- مرور: قبل از آغاز برخی دروس )جمع بــا محور، تفریق با محور و معرفی عدد 100( به منظور 
پیوند بین مطلب قبلی و موضوعات درس جدید و نیز پس از تدریس درس ســاعت، به منظور توسعه 
و تثبیت یادگیری، تمرین هایی تحت عنوان مرور آورده شــده است که باعث سهولت یادگیری درس 

می شوند.
3- متن درس: پس از اطمینــان از این که دانش آموزان، مفاهیم قبلی را بــه خوبی فرا گرفته اند، 
مطالب جدید شــامل فعالیت هایی جهت آموزش مفاهیــم و اهداف اصلی درس و تکمیل یادگیری و 
رفع اشــکاالت احتمالی در فضای درس، ارائه می شود. به منظور ایجاد انگیزه، معموالً هر درس با یک 
داســتان و یا طرح یک سؤال شروع می شــود و پس از آن، آموزگار با استفاده از ابزار و اشیاء ملموس 
بــه آموزش موضوع می پردازد و با توجه به رویکرد یادگیرنده محور و به منظور تعامل دانش آموزان، با 
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طرح ســؤاالتی زمینه مشارکت ایشــان را در امر تدریس فراهم می نماید. به منظور جلب توجه بیشتر 
دانش آموزان به مطالب جدید، این مطالب به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

برای شروع آموزش مطالب جدید، توجه به سه فرآیند زیر ضروری است:
الف( شروع کار با فعالیت های عملی
ب( ارتباط با صفحه تصویر عنوانی

ج( مراجعه به صفحه های دیگر کتاب با مبحث مرتبط با درس جدید
در ارائه  محتوای جدید، تدریس از مسائل عینی تر آغاز شده و سپس به امور انتزاعی ختم می شود. 
لذا به منظور دســتیابی دانش آموزان به مهارت الزم در درک مرحله مجرد و انتزاعی، الزم است که با 
دست ورزی با وسایل و مسایل عینی و امور واقعی، مراحل اولیه آموزش را طی کنند. زیرا بدون تجربه 

کردن فعالیت ها و محتوا نمی توانند در یادگیری درگیر شوند.
4-فعالیت: با توجه به ســبک های مختلف یادگیــری دانش آموزان و به منظور رســاندن آنان به 
شاخص هایی مانند: 1- توجه به نقش فعال دانش آموز در یادگیری مفاهیم ریاضی 2- توجه به ارتباط 
 کالمــی و عینی و ارتقاء توانایی مهارت های نوشــتن و خواندن 3-توجه بــه تفاوت های فردی آن ها 
 4-باال بردن توانایی دانش آموزان در حل مســئله و آشــنا کردن آن ها با راهبردهای حل مســئله و
5- ارائــه مثال ها و نمونه هایی از کاربرد ریاضی در زندگی روزمره، دو نوع فعالّیت به شــرح زیر ارائه 

شده است:
فعالّیت1: نوعی فعالّیت انفرادی اســت که با عنوان »فکر کن و بنویس« ارائه شده است و هدف از 

آن ها تکمیل یادگیری و رفع اشکالت احتمالی دانش آموزان در کالس درس است.
فعالّیــت2: این فعالّیت به صورت انفرادی و یا گروهی و به منظور توســعه و تثبیت یادگیری ارائه 
شــده اســت و شــامل عناوین: کامل کن، بگرد و پیدا کن، بازی و ریاضی، حدس بزن و مسئله حل 
کن اســت. هدف اصلی از ارائه این فعالیت ها تأکید بر کاربرد مفاهیم و موضوعات ریاضی در زندگی 
دانش آموزان اســت که نقش خانواده و معلــم در هدایت دانش آموزان برای انجام فعالّیت ها از اهمیت 

به سزایی برخوردار است. که به شرح مختصر هر یک از این فعالّیت ها می پردازیم.
*کامــلکن: این فعالّیت معموالً با ارائه یک نمونه به رنگ آبی شــروع شــده و در آن دانش آموز 
به تکمیل تصاویر و جاهای خالی می پردازد. یکی از مباحثی که در این قســمت مطرح شــده است، 
»تقارن« است که در قالب تصاویری که دانش آموز براساس دستور اقدام به تکمیل آن می نماید، ارائه 

شده است.
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*بگردوپیداکن: در این قسمت، دانش آموز براساس دستور تمرین، اقدام به رنگ کردن تصویر ها 
و یا وصل کردن شکل ها به عبارت مربوط می نماید.

*بازیوریاضــی: در برخی از موضوعات آموزشــی، به منظور ایجاد رغبــت و انگیزه بیش تر در 
دانش آموزان، فعالّیتی در قالب بازی طراحی شده که غالباً جنبه گروهی دارد.

*حدسبزن:یکی از مباحث جدید در ریاضی، بحث احتماالت اســت که به منظور تقویت فکری 
دانش آموزان ارائه شــده اســت. برای دســتیابی به این امر مهم، با توجه به موضوع برخی از دروس 
فعالّیتی با طرح یک ســؤال شروع می شود و با ارائه پاسخ های گوناگون از سوی دانش آموزان، آموزگار 

اقدام به هدایت دانش آموزان برای رسیدن به پاسخ صحیح می نماید.
*مسئلهحلکن: این فعالّیت به منظور کاربردی نمودن آموزش های ریاضی در زندگی روزمره ارائه 

شده است.
5-تمرینهایدورهای:به منظــور مرور آموخته های دانش آموزان تــا صفحه ای که تدریس صورت 
گرفته، ســه تمرین دوره ای در کتاب آورده شده است که در پایین هر صفحه دو نماد مشاهده می شود. 
الف(نمادتختهســیاه، که حاوی توصیه هایی به منظور بســط بیشــتر مطالب توسط آموزگار است و
ب(نمادخانه، کــه حاوی راهکارهایی به والدین جهت نحوه آمــوزش صحیح به فرزند خود و تعمیق 
یادگیری ایشــان است. یکی از شیوه های شــکل گیری محتوای آموزشــی که امکان یادگیری را برای 
دانش آموز فراهم می کند فعالّیت های خارج از مدرسه است که در آن به دانش آموزان اجازه داده می شود 
که از اســتعدادهای خود در حد باالیی استفاده کند و برای تأمین نیازهای یادگیری خود فرصت کافی 
در اختیار داشــته باشند. برای دســتیابی به این منظور با والدین هماهنگی به عمل آید تا فعالّیت هایی 

متناسب با نیاز و عالیق فرزندشان در منزل و محیط خارج از کالس برای آنان پیش بینی نمایند.

ساختار کلی کتاب ریاضی پایه سوم
این کتاب در یک جلد تنظیم شــده است و شــامل مباحثی از جمله: خط تقارن؛ ضلع؛ رسم خط 
راســت؛ ساخت و مقایســه اعداد سه رقمی؛ معرفی اعداد از 300 تا 999، شمارش پرشی دو تا دو تا، 
پنج تا پنج تا و صد تا صد تا؛ جمع اعداد: دو رقم با دو رقم )انتقال در دهگان(، دو رقم با دو رقم و سه 
رقم با ســه رقم )بدون انتقال(؛ تفریق دو رقم از دو رقم )بدون انتقال(؛ خواندن ســاعت تا 30 دقیقه، 
خواندن ســاعت بین دو ساعت؛ تقویم )6 ماهه اول(، آشــنایی با مفهوم ضرب؛ آشنایی با واحد پولی 

تومان و پول تا 500 ریال.
اجزای ساختار کتاب پایه سوم، مانند پایه دوم، شامل: مرور متن درس، فعالیت 1 و 2 و تمرین های 

دوره ای است و فقط تصویر عنوانی ندارد.
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این کتاب در یک جلد و5 فصل تنظیم شده است و شامل مباحثی از جمله: پاره خط و اندازه گیری 
خطوط با خط کش؛ معرفی مســتطیل؛ تقارن؛ معرفی اعداد 1000 تا 9999، مقایسه، ساخت، بسط و 
تشخیص اعداد چهار رقمی؛ اعداد زوج و فرد یک ودورقمی با شمارش پرشی 50 تا 50 تا، و 100 تا 
100 تا؛ جمع دو رقم با دو رقم )انتقال در صدگان(؛ تفریق دو رقم از ســه رقم با انتقال و ســه رقم از 
ســه رقم )بدون انتقال(؛ ســاعت بر اساس 30 دقیقه دوم، تقویم ) 6 ماهه دوم(؛ ضرب های اساسی تا 
5، ابزار اندازه گیری غیراســتاندارد و استاندارد طول، اندازه گیری خطوط با خط کش )20 سانتی متر(؛ 
پول تا 5000 ریال و جمع پول های چهاررقمی )جمع پرشــی(؛ اعداد التین )تا 20( و تقویت مفهوم 

نگهداری ذهنی طول.
اجزای ســاختار کتاب ریاضی پایه چهارم، مانند پایه دوم شــامل، مرور تصویر عنوانی، متن درس، 
فعالّیت 1 و 2، است. با این تفاوت که مطالب در 5 فصل تهیه شده که هر فصل با یک تصویر عنوانی 
آغاز می شود که تصویر عنوانی هر فصل براساس محتوای جدید آن فصل می باشد. هم چنین به جای 
تمرین دوره ای، در پایان هر فصل تمرین هایی تحت عنوان »کارگاه ریاضی« ارائه شــده است. کارگاه 
ریاضی در هر فصل شــامل تمرین هایی از محتوای همان فصل می باشــد و بیشــتر جنبه کاربردی و 

سرگرمی دارد.





فصل سوم

صالحیت های حرفه ای معلمان
نقش ها )معلم، یادگیرنده، خانواده(

منابع، تجهیزات و رسانه های آموزشی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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ů صالحیت های حرفه ای معلمان

امروز دیگر نمی توان اهمیت و تناســب آموزش و پرورش را برای آینده جوامع، کم ارزش شمرد و آن را 
فعالیتی در ردیف و موازی سایر فعالیت ها دانست )پورشافعی، بی تا(.

برای رویارویی مؤثر با چالش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اخالقی بســتری مناسب تر و 
کارسازتر از نظام تعلیم و تربیت نمی توان یافت.

اکنون باید به این پرســش پاسخ داده شــود که کفایت و کارآیی نظام آموزشی، مستلزم عطف توجه و 
تمرکز فکری و مادی بیشتر روی کدام عنصر یا مؤلفه نظام آموزشی است. به بیانی دیگر با پذیرش نقش 

تأثیرگذار نهاد آموزش و پرورش کدام مؤلفه آن در درجه نخست اهمیت و اولویت قرار می گیرد.
معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شــمار می آید که اهداف اجرایی و نیز متعالی 
نظام آموزشــی در نهایت توسط وی محقق می شــود درنتیجه به واسطه نقش برتری که دارد باید به باز 
نمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شود. اصوالً حرفه ای تلقی 
کردن و کســب تخصص حرفه ای به وســیله دســت اندرکاران آموزش و پرورش اساسی ترین راه تضمین 

کارآیی و کیفیت نظام آموزشی است.
برخی از صالحیت های حرفه ای معلم ریاضی عبارتند از:

- آگاهی از مبانی رشــد یادگیری به منظور آموزش مؤثر. مثاًل: اگر کودک عدد را درونی نکرده باشــد و 
این تجربه ذهنی را نداشــته باشــد که تعداد اشیاء به رغم ظاهرشان و آرایش شکلی شان ثابت می ماند و 

تغییر نمی کند، قطعاً نمی تواند مفهوم جمع  کردن را بیاموزد.
- شناســایی از اهداف آموزشی در هر سطح یا پایه: برای ارایه آموزش جذاب مهارت های تفکر ریاضی 

و رسیدن به میزان مطلوب یادگیری.
- آگاهی از اطالعات قبلی دانش آموز برای درک مفهوم آموزش جدید.

- توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان.
- توجه به رشد مهارت های دستی و حرکتی دانش آموز: رساندن دانش آموز به مهارت کافی در ترسیم 

و ساختن اشکال هندسی، لمس سطوح، شناسایی خط تقارن، استفاده از چرتکه و ...
- استفاده از روش های عملی برای حل مسئله: روش یادگیری کودکان با دست کاری اشیا آغاز می شود 
و زمانی مفهومی را کاماًل درک می کنند که آن مفهوم از نظر ذهنی درونی شــده باشــد. برای مثال برای 

یادگیری یک مجموعه سه تایی، دانش آموز با دست کاری آن ها را در حالت های مختلف تجزیه می کند.
- استفاده از وسایل کمک آموزشی، عکس، نمودار و ... در آموزش مواد جدید به منظور کاهش اطالعات 

انتزاعی و فرصت کار مستقیم با اشیاء.
- انتخاب صحیح روش و مواد آموزشی با توجه به فرآیندهای شناختی و آگاهی از شیوه های یادگیری دانش آموزان.



41

ů )نقش ها )معلم ، یادگیرنده، خانواده

دگرگونی نظام آموزشــی، گسترش و تنوع رشــته ها و موضوعات درسی، مشاغل و حرفه ها، تحول 
در روش های تدریس و کتب درســی، تحول در شیوه های ارزشیابی و غیره، از جمله دالیلی است که 
ایجاب می کند کارکنان نظام آموزشی به ویژه معلمان به طور متناوب، دوره های آموزش علمی نظام مند 
و هدفمند را بگذرانند. نتایج و ثمرات این اقدام بر فرآیند کالس اثر خواهد گذاشــت و به توســعه و 
گسترش رفتارهای جدید دانش آموز کمک خواهد کرد. لذا مجهز شدن معلمان به تخصص، مهم ترین 
و اساســی ترین راه تضمین کار بهتر و بیشــتر نظام آموزشی است. معلم بدون آگاهی از روان شناسی، 
جامعه شناختی، روش های آموزش، اصول یادگیری، نحوه ارزشیابی و طرح درس و استفاده از وسایل 
کمک آموزشــی نمی تواند وظیفه خطیر خود را در عرصه کنونی به نحو شایســته  انجام دهد. ماهیت 
حرفه ای معلم عصر حاضر ایجاب می کند که او عالوه بر آشنایی با این یافته های جدید دانش خود را 
در قلمرو برنامه تخصصی آن رشته ای که در آن تدریس می کند مرتفع نماید. در این صورت اعتماد به 

نفس معلمان افزایش می یابد و موجبات رشد حرفه ای معلمان فراهم می گردد.
برای تحقق اهداف برنامه درسی ریاضی و توجه به اصول مذکور نقش های مخاطبان برنامه به شرح 

زیر است:

نقش�معلمان��
1. اجرای فعالیت های مطلوب آموزش ریاضی

2. سازماندهی کالس و محیط یادگیری
3. یاری رساندن به دانش آموزان برای دیدن و درک کردن ارتباطات در یادگیری و تجارب

4. ایفای نقش ماهرانه و هنرمندانه متعادل بین توجه کردن و درگیر شدن
5. تجزیه و تحلیل راهکارهای ارزیابی درس ریاضی و کاربست آن ها

6. تأکید بر روی فرآیند یادگیری به جای محصول یادگیری
7. تجزیه و تحلیل چگونگی تفکر و استدالل دانش ریاضی دانش آموزان

8. توجیه اولیاء از طریق آموزش والدین در جلسات حضوری )پرداخت چی، 1374(

نقش�دانش�آموزان��
1. مشارکت فعال در امر یادگیری

2. استفاده مطلوب از مواد و منابع آموزشی
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3. مشارکت مؤثر و سازنده در فرآیند ارزیابی مانند استفاده از راهکار خودارزیابی، ارزیابی گروهی
4. تعمیم آموخته ها در زندگی روزمره

*�نقش�اولیاء�)خانواده(��
1. افزایش دانش علمی و مهارتی خود جهت تحقق اهداف برنامه درسی

2. عضو مؤثر و فعال در جهت توانمندسازی فرزند خود
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ů )منابع )محیط، مواد و رسانه های آموزشی

به کارگیری وســایل و محیط مناسب موجب غنای یادگیری می شود و بر انگیزه و رغبت یادگیرنده 
نیز می افزاید. و در کیفیت تدریس معلم بسیار مؤثر است.

امروزه وســایل کمک آموزشــی اعم از پیچیده و ســاده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر 
تدوین و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند. این وسایل از حیث این که تئوری و عمل را با هم 
ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کالس درس می شوند، حائز اهمیت است. با 

توجه به این که:
75 درصد یادگیری از طریق حس بینایی

13 درصد شنوایی
6 درصد المسه

3 درصد حس چشــایی می باشــد. نقش 75 درصدی حس بینایی در یادگیری و بالطبع اســتفاده 
از وســایل کمک آموزشی خودنمایی می نماید )پزشــکی، 1389(. معلم خوب در شرایط محدود نیز 
می تواند مؤثر واقع شــود و با اســتفاده صحیح از وسایل و اشیاء ساده محیط اطراف، در زمان مناسب 

تسهیل گر فرآیند آموزش باشد.
مهم ترین منابع برنامه درسی ریاضی عبارتند از:

* کتاب معلم )راهنمای تدریس معلم( درس ریاضی
* کتاب کار دانش آموز

* کتب و وسایل کمک آموزشی و فیلم های آموزش درس ریاضی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی.
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ů ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

همه ی دانش آموزان با استفاده از ابزارها و راهبردهای متنوع، ارزیابی می شوند تا نشانگان چند گانه ای 
از کیفیت یادگیری ریاضی هر کدام از دانش آموزان و اثرگذاری برنامه کلی را فراهم کند.

ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از: »فعالیتی که در آن با استفاده از آزمون های پیشرفت 
تحصیلی، عملکرد یادگیرندگان تعیین می شــود و نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین 
شده سنجیده می شود و معلوم می گردد که کوشش های یادگیری دانش آموزان و فعالیت های آموزشی 

معلم به نتایج مطلوب انجامیده است یا نه« )سیف، 1383(.

اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی وسیله ای برای رسیدن به اهداف زیر می باشد )غفاری مجلج، 1384(:

1. شــناخت توانایی و زمینه های علمی شــاگردان و تصمیم گیری برای انجــام فعالیت های بعدی 
آموزشی

2. شناساندن هدف های آموزشی در فرآیند تدریس
3. بهبود و اصالح فعالیت های آموزشی

4. شناخت نارسایی های آموزشی شاگردان و ترمیم آن ها
5. ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانش آموزان

6. ارتقای دانش آموزان
ارزشــیابی یکی از ارکان برنامه ی درسی است که با سایر ابعاد آن ارتباط تنگاتنگ دارد. شیوه های 
ارزشیابی باید متناسب با روش های تدریس، اهداف و رویکرد برنامه باشد و لذا دارای ویژگی های زیر 

باشند )دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، 1384(:
Ȗ توجه به فرآیند محوری و انجام ارزشیابی مستمر در طول فرآیند آموزش
Ȗ  ارزشــیابی فعالیت های کالســی که بخش عمده ای از ارزشــیابی عملکرد یک دانش آموز

محسوب می شود.
Ȗ  ارزشــیابی متکی به ارائه بازخورد مناسب )عملکردها( است و صرفاً به جمع آوری اطالعات

ختم نمی شود.
Ȗ توجه به فرآیند تفکر و حل مسئله



45

Ȗ »تأکید بر رشد همه جانبه توانایی های دانش آموزان »پوشه تحصیلی
Ȗ )تأکید بر ارزشیابی عملکردی به منظور سنجش توانایی مهارتی دانش آموزان )حل مسئله
Ȗ  برقراری ارتباط بین کالس، محیط اطراف )فعالیت های خارج از کالس و سؤال های کاربردی

در آزمون های کتبی(
Ȗ توجه به تعامالت اجتماعی و یادگیری مشارکتی و لذا برگزاری آزمون به صورت گروهی

انواع ارزشیابی های پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی�آغازین��
نخستین ارزشیابی معلم است که قبل از انجام فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آید و به منظور 

پاسخ دادن به دو پرسش زیر استفاده می شود:
Ȗ آیا یادگیرندگان بر دانش ها و مهارت های پیش نیاز درس تازه مسلط هستند؟
Ȗ یادگیرندگان چه مقدار از اهداف و محتوای درس تازه را قباًل یاد گرفته اند؟

اجرای این ارزشــیابی به معلم کمک می کند تا کم و کاستی های یادگیری  قبلی را تشخیص داده و 
آن ها را برطرف کند.

ارزشیابی�تکوینی�یا�مستمر��
ارزشــیابی مســتمر با فرآیند یاددهی- یادگیری آن همراه اســت. این نوع ارزشیابی هم بر فرآیند 
یادگیری و هم بازده و محصول یادگیری تأکید دارد. این ارزشیابی در زمانی که فعالیت آموزشی معلم 

در جریان است و یادگیری بچه ها در حال شکل گیری است انجام می گردد.

ارزشیابی�تراکمی��
ارزشــیابی تراکمی اندازه گیری آموخته های کلی دانش آموزان در پایان یک دوره آموزشی است. و به 
صورت امتحانات رسمی، اغلب برای گزینش یا طبقه بندی و یا تعیین ارتقای امتحان دهندگان و یا دادن 
امتیازهای تحصیلی انجام می گیرد و به عبارتی نتیجه آموزش موردنظر است )محبی، اسماعیلی، بی تا(.

فرآیند�ارزیابی
دو واژه ارزیابی و ارزشــیابی در عمل به طور مترادف مورد اســتفاده قرار می گیرند. ارزیابی معادل 

»بررسی کردن ارزش چیزی« تعریف شده است )کردی، 1388(.
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اصول�ارزیابی
1. ارزیابی باید به گونه ای صورت گیرد که سه عنصر یادگیرنده، آموزش دهنده و محیط )دانش آموز، 

معلم، مدرسه( را بهبود بخشد.
2. ارزیابــی باید به گونه ای صورت گیرد که دانش آموز بتواند آن چه را می داند نشــان دهد نه آن چه 

را نمی داند.
3. ارزیابــی فرآیند محور، عملکرد مدار اســت یعنی توانایی و مهارت هــای دانش آموزان در کاربرد  

مطالب در موقعیت های زندگی مورد توجه است.
4. ارزیابی باید به گونه ای باشد که هر دانش آموز بتواند دامنه کامل توانایی های خود را نشان دهد.

5. ارزیابی باید تمامی اهداف آموزش )مهارت های ســطح پایین، متوســط و عالی( را مورد ارزیابی 
قرار دهد.

6. کیفیت ارزیابی فرآیندی نباید صرفاً از طریق نمره گذاری عینی و کمی تعیین شود.

چگونگی�ارزیابی
ارزیابی درفرآیند تدریس، تکالیف درسی و از طریق فعالیت های پژوهشی صورت می گیرد که ما به 

تکالیف درسی اشاره می کنیم.

تکالیف�درسی
هدف از تکلیف و ارائه آن دست یابی دانش آموزان به مهارت های کالمی، نوشتاری، حسی، حرکتی، 
فکری، ارتباطی و کسب صفاتی چون مسئولیت پذیری، کتاب خوانی، حل مسئله، کاوشگری، استقالل 

و اتکاء به نفس و اعتماد به خویشتن است )کردی، 1376(.

انواع�تکلیف�درسی
تکالیف ارائه شده به دانش آموزان را می توان در چهار نوع دسته بندی کرد:

1.�تکالیف�تمرینی
این نوع تکالیف برای تقویت مهارت ها و دانش های کســب شــده مناسب می باشد و از قدیمی ترین 
نوع تکالیف است. که غیرتحصیلی، غیرخالق و تکراری و کسل کننده اند و به صورت کتبی برای تثبیت 

یادگیری به روش تکرار و تمرین اجرا می شوند. می توان با تنوع بخشیدن آن ها را مؤثر کرد.
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2.�تکالیف�آماده�سازی�و�آمادگی
این نوع تکالیف جهت آماده سازی شاگردان برای درس های روز بعد به کار می رود، معموالً به صورت 
مطالعه کتب درسی، جمع آوری مطالب و ارائه کنفرانس صورت می گیرد، که الزمه ی آن روشن کردن 

انتظارات معلم است.

3.�تکالیف�خالقیتی
دانش آموزان مفاهیم و مهارت های کســب شده در کالس درس را با هم ترکیب نموده و در یک راه 

یا راه های جدید و متفاوت به کار می برند.

4.�تکالیف�عملکردی
ارزیابی یک عملکرد معتبر با این کار آغاز می شــود که از یک دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان 
خواســته می شود در یک کار تحقیق ریاضیاتی شرکت کنند. مشاهده دانش آموز در حین کار کردن، 
پرســش هایی در مورد فرآیندهایی که در راســتای کار استفاده می کنند و بررسی نتایج آن ها همگی 
می تواند از فعالیت های استانداردی باشد که داده های مفیدی را درباره آن چه که دانش آموزان می دانند 

و قادر به انجامش هستند ایجاد می کند.

نمونه�ای�از�تکالیف�عملکردی
Ȗ  از گروهی دانش آموز که جمع را یاد گرفته اند بخواهید که اشیاء مختلفی مثل 5 شکالت و

3 عدد آبنبات را با هم جمع کند.
Ȗ  از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند که اگر بخواهند یک خط را با خط کش اندازه بگیرند

چه کاری انجام می دهند؟
Ȗ  از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند برای شــمارش تعــداد چرخ های 5 دوچرخه از چه

عبارتی استفاده می کنند؟
Ȗ  از دانش آمــوزان بپرســید چند پالک زوج یا فرد در کوچه محــل زندگی او وجود دارد؟ از

آن ها بخواهید برای تحقیق درباره ســؤال برنامه ر یزی کرده و یک گزارش شــفاهی برای کالس 
ارائه دهند.
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کارپوشه)1(
کارپوشــه عبارت اســت از مجموعه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی- یادگیری هدفمند 
جمع آوری گشــته، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شــده و بیانگر میزان تالش، پیشرفت 
و موقعیت دانش آموزان اســت. به عبارتی هم چون آلبومی تصاویر گوناگون و در مســیر رشد دانستن، 
توانستن، و به کاربستن دانش آموزان را در مراحل مختلف فرآیند یاددهی- یادگیری به نمایش و قضاوت 
می گذارد. که به معلم، دانش آموز و والدین هنگام بررســی و مشاهده ی آن اطالعات ارزشمندی را ارائه 

می دهد تا بر آن اساس تالش ها، فعالیت ها و اقدامات خود را پیگیری، سازماندهی و مدیریت نمایند.

محتوای�کارپوشه
محتوای کارپوشــه باید مجموعه ای از نمونه کارهای مرتبط، به هم پیوسته و فرآیندی را شامل شود 

که در چهار گروه طبقه بندی می شود:

آزمون�ها
Ȗ آزمون های مداد- کاغذی
Ȗ آزمون های عملکردی
Ȗ  هر نوع آزمونی که مراحل فرآیند یادگیری را شــامل شود و بیانگر میزان تالش و موفقیت

دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.
مشــاهدات معلم شامل: فهرســت  وارسی، مقیاس های درجه بندی، گزارشــی از رویدادنگاری و هر 
نوع مشــاهده ی ثبت شده ای اســت که مراحل فرآیند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تالش و 

موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.
تکالیف عبارتند از:

Ȗ تکالیف درسی خارج از کالس
Ȗ  ،تکالیف درسی کالسی انفرادی شامل: آثار و تکالیف نوشتنی، تمرین ها، امالء و جمله نویسی

خودآزمایی ها، مسایل و ...
Ȗ تکالیف درسی کالسی گروهی
Ȗ  هر نوع تکلیفی که مراحل فرآیند یادگیری را شــامل شود و بیانگر میزان تالش و موفقیت

دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

1. port folio
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تولیدات
Ȗ آثار هنری دانش آموز
Ȗ خالصه داستان، فیلم و بازدیدها
Ȗ کارهای عملی دانش آموز
Ȗ گزارش مصاحبه دانش آموز با افراد متفاوت
Ȗ گزارش های علمی مثل گزارش  گردش های علمی
Ȗ  هر تولیداتی که مراحل فرآیند یادگیری را شــامل شــود و بیانگر میزان تالش و موفقیت

دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.
سایر�موارد�
Ȗ تشویق کتبی دانش آموز
Ȗ ثبت پرسش ها و اظهارنظرها و رفتارهای قابل توجه دانش آموز
Ȗ نامه های مربوط به دانش آموز
Ȗ نمودار پیشرفت موضوعی دروس
Ȗ یادداشت های معلم
Ȗ  هر نوع ســند و مدرکی که مراحل فرآیند یادگیری را شــامل شــود و بیانگر میزان تالش و

موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد. )شکوهی، قره داغی، بی تا(

آزمون�عملکردی��
در آزمون های عملکردی، فرآیندها و فرآورده های یادگیری دانش آموزان به طور مســتقیم سنجش 
می شوند. آن دسته از وسایل اندازه گیری که می کوشند تا بسنجد که چگونه چه کسی می تواند کاری 

انجام دهد غالباً آزمون های عملکردی نام دارند.

انواع�آزمون�های�عملکردی
1. آزمون کتبی عملکردی: عمدتاً بر کاربســت دانش و مهارت در موقعیت های عملی یا شبیه سازی 

شده با موقعیت های عملی تأکید می شود.
2. آزمون شناسایی: روشی اســت برای سنجش توانایی یادگیرنده در تشخیص ویژگی ها، محاسن، 

معایب و موارد استفاده امور مختلف
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3. انجام عملکرد در موقعیت شبیه سازی شده: از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی 
شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستند.

4. نمونه کار: از یادگیرنده خواســته می شــود اعمالی را انجام دهد که معرف عملکرد واقعی مورد 
ســنجش هستند. بدین لحاظ این روش نزدیک ترین روش ســنجش به عملکرد واقعی یادگیرنده در 

محیط های طبیعی است )سیف، 1384(.

ارزشیابی�کارپوشه��
در ارزیابی ها نکات زیر رعایت می شود:

1. درنظر گرفتن اهداف هر فعالیت
2. تاریخ انجام فعالیت ها

3. میزان راهنمایی های مورد نیاز برای انجام تکالیف
4. چگونگی شیوه های حل مسئله و تفکر فراگیران

5. میزان سعی و تالش دانش آموز
6. مصاحبه های انجام شده با دانش آموز و والدینش

7. سؤال ها و پرسش های غیر معمول فراگیر و خالقیت و نوآوری آن ها
8. فرآیند انجام تکالیف و فعالیت ها و استفاده از ابزارها

9. توانایی برقراری ارتباط، کارگروهی
10. توجه به نگرش ها، عالیق و به  طور کلی حیطه عاطفی

11. تولیدات نهایی )رهباردار، 1388(

نقش�والدین�در�ارزیابی�پوشه�کار
برای به کارگیری و آشــنا کردن والدین با پوشه کار معلمان می توانند برگه ارزیابی با توجه به اهداف 
پوشه کار تهیه نموده )در دو نوبت اول و دوم( در جلسات آموزشی والدین در اختیار آن ها قرار دهند تا 
با بررسی پوشه کار و نوع عملکرد فرزندشان وضعیت او را توصیف کنند. و معلم ها از نظرات اولیا جهت 

تجدیدنظر و بهبود وضعیت آموزش دانش آموزان استفاده می نمایند )رهباردار، 1390(.

خودارزیابی��
خودســنجی عبارت است از ارزشیابی فرد از عملکرد و فعالیت های یادگیری خودش. هدف اساسی 
اســتفاده از این روش، ایجاد احساس مســئولیت بیشتر نســبت به یادگیری خود است و هم چنین 
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خودآگاهی افزایش حس مراقبت از فرآیند یادگیری می باشد.
مواردی که در خودسنجی باید به آن ها توجه نمود:

Ȗ آگاهی دادن به دانش آموزان در مورد معیارها و مالک های کار و فعالیت مورد ارزشیابی
Ȗ کمک گرفتن از خود دانش آموز در تهیه مالک و معیارها
Ȗ دادن آزادی به دانش آموز در هنگام ارزیابی از خود
Ȗ فراهم ساختن فرصت ارزشیابی از خود برای دانش آموزان
Ȗ )1390 ،آموزش استفاده از بازخورد توصیفی به جای رتبه یا نمره به دانش آموزان )عزیزی، اصانلو
Ȗ :ارزیابی توسط دیگران

دانش آموزان هر گروه عملکردهای خود را در اختیار گروه دیگر قرار می دهند تا اعضای هر گروه نمونه 
تکلیف های کالسی را با نظارت معلم بررسی و قضاوت کنند و درمورد آن بحث و گفت وگو کنند.





فصل چهارم

کودکانچگونهریاضیاتیادمیگیرند؟
مدیریتفرآیندیادگیری

روشهاییاددهی–یادگیری
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ů کودکان چگونه ریاضیات یاد می گیرند؟

بچه هــا می دانند که باید ریاضی را یاد بگیرند ولی نمی دانند چرا؟زیرا بســیاری از مباحث ریاضی 
ظاهراً بعد از امتحان، در زندگی روزمره به کارشــان نمی آید و به فراموشــی سپرده می شود. بنابراین 
می توان گفــت که ما بیش از آن که نیازمند آموزش ریاضی باشــیم، نیازمند آموزش اهمیت و نقش 

ریاضی در زندگی روزمره هستیم.«
دانش آموزان قبل از ورود به مدرســه بســیاری از مفاهیم ریاضی را با شــهود ابتدایی خود رشد 
می دهند و بر بدنه اصلی دانش ریاضی غیررسمی تسلط می یابند. به طورمثال تعداد معدودی از اشیاء 
را تشــخیص داده و براساس ویژگی های مختلف از هم متمایز می کنند. بزرگ ترها می توانند از همان 
ســنین کودکی با فراهم کردن محیط غنی توسط زبان به رشد ریاضی بچه ها کمک کنند. یک برنامه 
آموزش ریاضی غنی می تواند از طریق کشــف و بررسی وقایع براســاس تجربه هم به رشد ریاضی و 
هم به طبیعت بچه ها توجه  کند. بنابراین دوره عمومی باید بر پایه گســترش شــهود و دانش ریاضی 
غیررسمی بنا شــود. در این برنامه دانش آموزان تشویق می شوند تا یادگیرنده هایی فعال باشند.انجام 
فعالیت هایی به صورت بازی و کشــف چالش های ایجاد شــده با همیاری و همکاری گروهی و بحث و 
گفت وگو بین بچه ها ســبب می شــود تا کودک از درگیر کردن ذهن خود با کارهای روزمره ای که با 
ریاضی مرتبط هســتند لذت ببرد و در کارهای عملی مانند اندازه گیری، وزن کردن، محاسبه کردن، 

مقایسه کردن قیمت های خرید و... واهمه را کنار گذاشته و اعتمادبه نفس خود را بازیابد. 
یادگیری ریاضی چیزی بیشــتر از یافتن جواب صحیح اســت. تجزیه و تحلیل و پردازش مسئله و 

استفاده از آموخته های قبلی، در حل مسئله جدید مهم تر از رسیدن به جواب صحیح است. 
کلید موفقیت در این است که » فرآیند آموزش برای کودک باید لذت بخش باشد« زیرا لذت بردن 
از آموختن، انگیزه ای بســیار قوی برای یادگیری است. توجه کودک را به اعداد و ارقام اطرافش جلب 
کنید تا دریابد که اعداد مهم هستند و برای اهداف مختلفی استفاده می شوند. از کودک بخواهید تا با 
زبان خودش درباره این که چگونه اعداد را مرتب می کند، یا به جواب رسیده است توضیح دهد. به این 
ترتیب عادت می کند اســتدالل ریاضی و تفکر ریاضی داشته باشد. راه کارهایی بیابید تا کودک ببیند 
شــما نه تنها در کالس بلکه در فعالیت های روزمره در خانه، در خرید و در ســفر از ریاضیات استفاده 

می کنید. کودک وقتی ریاضی را با زندگی آمیخته ببیند آن را بهتر می آموزد. 



55

دنیــس))) نظریه ای در یادگیری ارائه کرد که تا حدودی بر نظریه هــای پیاژه))) ، و برونر))) تکیه 
دارد. این نظریه عالوه بر این که توصیفی اســت، توصیه ای نیز هســت. او نه تنها چگونگی یادگیری 
را توصیف می کند بلکه چگونگی تدریس را نیز پیشــنهاد می کند. او عقیده دارد که یادگیری باید با 
کاربردهایی که کودک بتواند آن ها را واقعاً تجربه کند شروع شود و به تدریج به مفاهیم صوری برسد. 
یکی از قســمت های مهم تدریس دنیس »اصل تجسم چندگانه« است. این اصل به زبان ساده یعنی: 

یک مفهوم باید با استفاده از وضعیت ها و مثال های ممکن ارائه شود. 
دنیس ســال های بســیاری را صرف طراحی ابزاری کرد که بتوان با آن کودکان را جهت رشــد و 
توســعه ی افکار ریاضی از طریق کشف و بررسی تشــویق کرد. وی فعالیت خود را در شش مقوله که 

مراحل پیشرفت و توسعه در یادگیری یک مفهوم را نشان می دهد بیان می کند. 

→
→

→
→

→

شروعپایان

فعالیت های اصل موضوعی

فعالیت های بررسی و توصیفی

فعالیت های بازی آزاد مقدماتی

فعالیت های شهودی و انتزاعی

فعالیت های ساختاری

فعالیت های بازنمایی →
→

شکل 1- مراحل 6 گانه پیشرفت در یادگیری یک مفهوم

شکل گیری مفاهیم
ریچارد اســکمپ))): یک مفهوم را این گونه توصیف می کند: مفهوم یک تصور ذهنی اســت که از 
تعدادی موضوع که در یک ویژگی مشترک هستند انتزاع می شود. تمام کودکان از بدو تولد مفاهیم را 
یاد می گیرند. زبان و نمادها اغلب پس از یادگیری خود مفهوم، یاد گرفته می شوند. کودکان ریاضیات 

اولیه را با انتزاع و تجرید مفاهیم از تجربیات ملموس خود یاد می گیرند. 
مفاهیم اولیه از روی تجربیات حسی چون دیدن، احساس کردن، بوئیدن، چشیدن و غیره ساخته 
می شوند. برای مثال مفهوم قرمزی با دیدن اشیای قرمز رنگ متعدد و با تشخیص این ویژگی مشترک 

1. Denis
2. Piaget 
3. Bruner
4. Scamp
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آن ها ســاخته می شود. به طور مشــابه مفهوم سه تایی با دیدن تعداد زیادی مجموعه که هریک شامل 
سه شیء هستند، ساخته می شود.

مفاهیم ثانویه، از ترکیب مفاهیم اولیه ســاخته می شــوند. پس قرمز، آبی، سبز و غیره همه رنگ 
هستند و یک، دو، سه و... همه عدد هستند. فرآیند ساختن یک مفهوم پیچیده از مفاهیم ساده تر در 
ریاضیات بسیار اتفاق می افتد. به عقیده اسکمپ قبل از آن که با یک مفهوم جدید ارتباط برقرار کنیم 
باید بدانیم مفاهیم اولیه آن چه هستند و بدانیم که برای یادگیری هریک از این مفاهیم، مفاهیم اولیه 

کدامند و همین طور ادامه دهیم تا به مفاهیم و تجربیات اولیه برسیم.
اســکمپ دو اصل یادگیری ریاضی را که به طور مســتقیم با مفاهیم ارتبــاط دارند. این گونه ارائه 

می کند:
)- مفاهیمی که در ســطح باالتری از مفاهیم یادگرفته شده ی قبلی قرار دارند را نمی توان با بیان 

تعریف آن ها به فرد انتقال داد.
)- از آن جا که مثال ها در ریاضیات شامل مفاهیم هستند، باید توجه داشت که مفاهیم استفاده شده 

از مثال ها قباًل در ذهن یادگیرنده، شکل گرفته باشند.
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ů مدیریت فرایند یادگیری

پیشــرفت هر جامعه به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بســتگی دارد.»کالس درس 
مرکزی برای نظام پویای تعامل انسان است.« 

صفوی مدیریــت کالس درس را رهبری کردن امور کالس درس از طریق تنظیم برنامه درســی، 
ســازماندهی مراحل کار و منابع، ســازماندهی محیط به منظور باال بردن کارآیی، نظارت بر پیشــرفت 

دانش آموزان و پیش بینی مسائل بالقوه می داند. 

رویکرد تعاملی در مدیریت کالس درس )رویکرد گالسر))((
براســاس این رویکرد رفتار دانش آموزان متاثر از عوامل شــخصی محیطی است. گالسر پیشنهاد 
می دهد که در آن محیط هایی که همه دانش آموزان به عنوان افراد توانا پذیرفته می شــوند و مدارس 
 محیط های صمیمی و شــخصی برای آن ها فراهم می کنند مســائل انضباطی به حداقل خواهد رسید 

)به نقل از سرکار آرانی، 79))).
تئوری جدید گالســر برای مدیریت کالســی نظریه کنتــرل نام دارد. این نظریــه می گوید که 
دانش آموزان در مدرســه قوانین را رعایت کرده و ســخت کار می کنند به منظــور این که تا اندازه ای 
نیازهایشان به تعلق اجتماعی، آزادی، کسب قدرت و شاد بودن ارضا شود. ولی شواهد نشان می دهد 

که مدارس بیشتر به فکر تطابق دانش آموزان با شرایط خودشان هستند تا ارضای نیازهای آن ها!!
او متعقد است که اگر نظریه کنترل عملی شود دیگر تعیین برنامه های رفتاری برای دانش آموزان 

در طوالنی مدت نیاز نیست و دانش آموزان به خودکنترلی می رسند. 
شیوه مدیریت یا رهبری اثربخش باتوجه به شرایط، متفاوت خواهد بود. یکی از عوامل تعیین کننده  
اصلی ســطح بلوغ دانش آموزان اســت. که منظور از بلوغ، سن روانی آن ها است. افراد بالغ از استقالل 
نسبی برخوردار بوده ولی افراد غیربالغ به دیگران وابستگی داشته و در فعالیت ها حالت انفعالی دارند 

)هریس))) و بالنچارد به نقل از سرکار آرانی، 79))).
باتوجه به ســطح بلوغ دانش آموزان در شیوه های مدیریتی کالس بهتر است که از سبک های زیر 

استفاده شود:
دوره ابتدایی ← رابطه مدار ضعیف - وظیفه مدار قوی 

1. Glazer   
2. Harris
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دوره راهنمایی ← رابطه مدار قوی - وظیفه مدار قوی
دوره دبیرستان ← رابطه مقدار قوی - وظیفه مدار ضعیف
دوره دانشگاه ← رابطه مدار ضعیف – وظیفه مدار ضعیف 

با مرور زمان و طی دوره های تحصیلی فرد به باالترین سطح بلوغ دست یافته و قادر به خودتنظیمی و 
خودمدیریتی است و کمترین دخالت را از طریق دیگران می پذیرد. وظیفه ی معلم، مدیریت مدبرانه ی 
محیط یادگیری اســت به گونه ای که بهترین فرصت ها برای رشــد و توسعه ی مطلوب دانش کودک و 

دانستن او فراهم شود.

ویژگی های معلمان اثربخش در ایجاد محیط یادگیری مطلوب عبارتند از:
Ȗ .از تراکم محیط های پر رفت وآمد می کاهند
Ȗ .مطمئن می شوند که تمامی دانش آموزان معلم را می بینند و توسط معلم دیده می شوند
Ȗ .مواد آموزشی و منابع درسی پراستفاده را در دسترس قرار می دهند
Ȗ  گام های یادگیری را رعایت می کنند، مفاهیــم جدید را به آموخته های قبلی دانش آموزان

پیوند می دهند. 
Ȗ .فرصت تفکر به دانش آموزان می دهند تا بپرسند، استدالل کنند، بازخورد بگیرند
Ȗ  روش های تدریس شــان را با فرآیندهــای طبیعی دانش آموز متناســب می کنند تا با ارائه

نمادین مفاهیم ریاضی معنادار شــود. می دانند تجربیات ملموس یادگیری مفاهیم آموزشــی را 
ملموس تر می کند.

Ȗ  مدیران آموزشــی رهبران خوبی هستند و بسیاری از مسایل و مهارت های زندگی واقعی را
فراتر از برنامه درسی آموزش می دهند. 

Ȗ  ،قادرنــد چند فعالیت را باهم انجام دهند از جمله آمــوزش، کنترل کالس، توجه به زمان
کنترل عوامل مزاحم. و به قول معروف یک چشم هم در پشت سرشان دارند.

Ȗ .می دانند که وقت های استراحت و خالی، زمینه بروز مسایل انضباطی و رفتارهای مخرب است
Ȗ  می دانند که اگر دانش آموزان به دســته بندی کردن، مرتب کردن، رسم کردن، اندازه گیری

کردن و تحقیق درگیر باشند و خودشان کشف کنند بهتر یاد می گیرند. 
Ȗ  می دانند که ایجاد محیط زنده و شاد، عالقه و شوق دانش آموزان را برمی انگیزد و یادگیری

ریاضی عاری از مالل، خستگی و اجبار برای دانش آموز می شود. 
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Ȗ .این مدیران نظم و قاعده را در کالس حاکم می کنند
Ȗ .سعی دارند استرس دانش آموزان را در حداقل نگه دارند
Ȗ  .به دانش آموزان درباره کیفیت و ارزش کارشان بازخورد می دهند
Ȗ .(((79 ،مدیریت زمان را به خوبی می دانند. )سرکار آرانی
Ȗ  .سعی می کنند والدین دانش آموزان را به طور گسترده ای درگیر مسایل آموزشی کنند
Ȗ .با همکاران هم پایه خود به مشورت و تبادل تجربه می پردازند
Ȗ  می دانند که محیط کالســی با کیفیت بد، موجب می شود دانش آموزان کمتر در فعالیت ها

شرکت کنند و بیشتر با یکدیگر درگیر شوند.
Ȗ .به دانش آموزان کمک می کنند برای خود اهداف شخصی تعیین نموده و خود را ارزیابی کنند
Ȗ .با مشکالت درگیر نمی شوند بلکه مانع از اتفاق آن ها می شوند
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ů روش های یاددهی- یادگیری

مقدمه
الگوهای فعال تدریس، موجب تقویت دانایی ذهنی شــاگردان، افزایــش انگیزه  درونی فراگیران، 
ارتقای خالقیت آنان، افزایش توانایی حل مسئله و یادگیری بهتر می شود. برای یادگیری و رفع انبوه 
چالش هایی که وجود دارد نیاز به معلمان اثربخش و باانگیزه داریم. یعنی معلمی که ضمن آشــنایی 
و آگاهــی به انواع الگوهای تدریس، با بهره گیری از الگوهــا و روش های تدریس مؤثر موجبات حفظ 
پویایی و تکامل را در فراگیران ایجاد نماید و به آنان در تجزیه و تحلیل و بازســازی تجاربشان کمک 

نماید. 
یک معلم مؤثر باید گنجینه ای از الگوها و روش های تدریس مختلف داشته باشد تا به هنگام ضرورت 

و برحسب نوع درس و شرایط تدریس یک یا برخی از آن ها را به کار گیرد. )رایت گومز، 1370)
یادگیــری بدون تالش و فعالیــت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت. کســی که می خواهد 
یاد بگیرد باید فعالیتی مناســب با عالقه و توان خود داشــته باشــد. اگر در روش تدریس معلم این 
نکات درنظر گرفته نشــود، مدرسه و کالس برای دانش آموز جالب و جذاب نخواهد بود. یک تدریس 
خوب، دانش آموزان را به سطوح باالی یادگیری سوق می دهد و آن ها را برای جستجو و کشف جهان 

پیرامونشان آماده می کند. )میرزایی و همکاران، 1388).

ساختارشناختی دانش آموزان
این سؤال که آموزش ریاضیات چه تاثیری روی شخصیت فکری و منش ها، حل مسئله و شیوه های 
یادگیری دانش آموزان می گذارد به ساختارشــناختی آنان مربوط می شوند. ذهن دانش آموزان در برابر 
نظام آموزشــی یکسان مهارت های مختلفی را به بار می دهد و ثمرات گوناگونی را نتیجه می دهد این 
تنوع زمینه های یادگیری دانش آموزان را می توان در ســبک های یادگیری و ساختار شــناختی آن ها 

خالصه نمود.
مجاری شــناخت حسی دانش آموزان به پنج حس محدود می شود که از میان آن ها حس بینایی، 
حس شــنوایی و حس المســه در ارتباط با جهان خارج و یادگیری بر دیگر حس ها غلبه دارند. حس 
بینایی مبنای تفکر تصویری، حس شنوایی مبنای تفکر کالمی و حس المسه مبنای تفکر دست ورزی 

و ساختنی را پایه ریزی می کنند.
این طور نیست که تفکر کالمی، تصویری و دست ورزی، ذهن دانش آموزان را به طور یکسان درگیر 
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کنند. هر چند مهارت های تفکر دانش آموزان طیفی بین این ســه مهارت تفکر اســت. اما معموالً در 
اکثر دانش آموزان یکی از این سه سبک بر بقیه غلبه دارد. این سه مهارت تفکر، سه سبک یادگیری: 
کالمی، تصویری و دســت ورزی را به دست  د هند. البته به ندرت ممکن است در دانش آموزی دو تا از 

سبک های یادگیری و یا حتی هر سه سبک غلبه داشته باشند.

الف) سبک یادگیری کالمی �
در دانش آموزان کالمی ســاختار نمادین کالم نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کند. اینان 
کسانی هستند که وقتی فکر می کنند به زبان کلمات و جمالت با خود حرف می زنند و می توانند افکار 

خود را مستقیماً روی کاغذ بیاورند. 

ب) سبک یادگیری تصویری �
در دانش آموزان تصویری، شهود و تصویرسازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کنند. وقتی 
ایــن دانش آموزان به تفکر می پردازند روند تفکر به زبان مفاهیــم و ارتباط بین آن ها پیش می رود و 
بازنویسی روند تفکر برای ایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد. حتی برخی از ایشان از به کالم درآوردن 
رونــد تفکر خود عاجــز و ناتوانند اما می توانند به خوبی آن ها را به زبــان مفاهیم و ارتباط بین آن ها 
بیان کنند. اســتدالل ریاضی برایشــان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور 
سرتاســری ادراک می شــود. این گروه از درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می کنند و معموالً 
تئوری های آنان درســاختار و مبانی دقیق اســت اما در هم نشینی و برقراری رابطه بین اجزاء ضعیف 
می نمایــد. مطالعه از کل به جزء با مشــخص کردن روابط جزء با کل، قــدرت تحلیل را در فراگیران 

افزایش می دهد و در نتیجه موجب یادگیری معنی دار می شود.

ج) سبک دست ورزی �
در دانش آموزان دســت ورز که ســاختارگرا هستند بازسازی ســاختارها و دست  و فکرشان نقش 
مهمی در تفکر یادگیری ایفا می کند. ایشــان با به کار بردن ابزارها و ساختن اشکال و بازسازی ذهنی 
ســاختارها در ذهن خود مفاهیم را یاد می گیرند و مهارت ها را کسب می کنند. استدالل ریاضی را تا 
وقتی خودشــان بازســازی نکنند، نمی فهمند و تاریخ را نیز باید به زبان ذهن خود بازسازی کنند تا 

بتوانند از آن درس یاد بگیرند. 
براساس نظریه ساختارشناختی دانش آموزان باید با توجه به ظرفیت یادگیری ذهنی دانش آموزان 
اقدام به انتخاب الگوی یادگیری نماییم. چه بسا دانش آموزی که سبک تصویری دارد هرگز نمی توانیم 
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با ارائه درس به سبک یادگیری کالمی از او انتظار داشته باشیم که مطالب را بیاموزد و اگر چنان چه 
فرا گیرد زود فراموش می کند. هم چنین در مورد دانش آموز با سبک دست ورز هم نمی توانیم امیدوار 
باشیم که با ارائه آموزش به سبک کالمی و تصویری به او حتماً به هدف می رسیم )عالیمان، 1392).

حل مسئله ریاضی
یکی از مشــکالت اصلی دانش آموزان عدم توانایی آن ها در حل مســئله ریاضی است. یعنی وقتی 
با یک مسئله مواجه می شوند نمی دانند از کجا باید شروع کنند و یا چگونه اقدام به حل آن نمایند. 

گانیه))) معتقد است که حل مسئله ادغام دانش پیشین در یک ساخت ذهنی و نظم باالتر با دانش 
جدید اســت. در این تالش ذهنی اســت که دانش آموز راه حل ها و فرضیه هایی را ایجاد می کند و به 

دنبال آن می کوشد تا شواهدی را در درستی یا نادرستی آن ها به دست آورد. 
خیلی از بچه ها در حل مسایل ریاضی موفق نیستند چون دایره لغات ریاضی آن ها برای دست وپنجه 
نرم کردن یا از عهده برآمدن دایره واژگان مســائل ناکارآمد اســت. حل مسئله ممکن است به دلیل 
عدم توانایی فهم خواندن دانش آموزان یا داشــتن گام های متفاوت در روند حل مســئله دشوار باشد. 
گاهی اعداد بزرگ و گیج کننده معموالً دانش آموزان را به طوری می ترســانند که از تالش برای حل 
مســئله دست می کشند و یا این که اگر اطالعات مســئله به طور منظم در اختیار دانش آموزان قرار 

نگیرد بچه ها به جای تالش کردن تسلیم می شوند و دست از حل مسئله می کشند. 

راهبردها یا استراتژی های حل مسئله �
استراتژی های حل مسئله باید به صورت متنوع باشند به صورتی که برای دانش آموزان موقعیت های 
بی شماری را به وجود آورد تا به صورت منسجم برای حل آن ها به صورت کالمی- شفاهی یا نوشتاری 

تالش کنند. 

برخی از استراتژی هایی که می توان برای حل مسئله به دانش آموزان آموخت �
مدل سازی یا رسم شکل: کشیدن شکل برای یک مسئله اولین ایده ای است که به ذهن می آید. 
بســیاری از مسائل با کشیدن شکل به راحتی حل می شوند و حتی نیازی به نوشتن عملیات نخواهد 

داشت. 
الگوســازی، تهیه یک جدول یا نمودار از اطالعات: مرتب کردن داده ها، قرار دادن آن ها در یک 

جدول و سازمان دهی داده ها 

1. Gangne
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حدس و آزمایش: در این راهبرد دانش آموز پاســخ مسئله را حدس می زند پس از بررسی حدس 
خود و آزمایش کردن آن با استداللی منطقی، دانش آموز به پاسخ درست مسئله می رسد. 

جســتجو برای یافتن مثال های مرتبط: وقتی دانش آموز با دستورالعمل های معلم مسئله را حل 
نمود بدین صورت موفقیت در حل مسئله را تجربه می کند و معلم از او می خواهد با مثال های مرتبط 
بارها و بارها به این موفقیت برسد و اعتمادبه نفس دانش آموز افزایش یافته و حل مسئله ساده می شود. 
مسئله را جزء به جزء کردن و حل هر قسمت: معلم گام به گام مسئله را می خواند و توجه دانش آموز 

را جلب می کند که در این مسئله....
چه داریم؟

چه می خواهیم؟
چه کار کنیم؟

تشویق و ترغیب دانش آموز به بازخوانی مکرر مسئله 
حل کردن نوع ساده تر مسئله و سپس تعمیم آن به مسئله پیچیده تر 

اگر دانش آموزان متوجه شوند که با دقت مسئله را تجزیه و تحلیل کنند و عناصر اطالعات مسئله 
را رمزگشایی کنند )نظم دهند، دسته بندی کنند) و به هم ارتباط دهند. در این صورت می فهمند که 

حل مسئله از آن چیزی که خود را در ابتدا نشان داد آسان تر است.

شناخت
اصطالح شــناخت فرآیندهای درونی ذهنی است. راه هایی که در آن ها اطالعات پردازش می شود، 
یعنی راه هایی که به وســیله آن ها اطالعات را موردتوجه قرار می دهیم، آن ها را تشخیص می دهیم و 
به رمز درمی آوریم و در حافظه ذخیره می ســازیم، و هر وقت نیاز داشــته باشیم آن ها را از حافظه فرا 

می خوانیم و مورد استفاده قرار می دهیم، شناخت گفته می شود.
ربر، شــناخت را اصطالح وســیعی می داند که در ارجاع فعالیت های ذهنــی مثل تفکر، ادراک و 
اســتدالل مورداستفاده قرار گرفته است. پس می توان گفت در زبان رایج، شناخت به معنای دانستن 
اســت. ولی در زبان شناسی شناخت به جریان تفکر، یادگیری، چگونگی سازمان دادن، ذخیره سازی و 

به کارگیری اطالعات اطالق می شود.
سیفرت))) ))99)) می گویــد: به طور خالصه شناخت به معنی دانستن و کسب شناخت درباره ی 

جهان هستی می باشد.

1. Seifert
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راهبردهای شناختی
به هرگونه رفتار، اندیشه یا عمل گفته می شود که یادگیرنده در ضمن یادگیری مورداستفاده قرار 
می دهد و هدف آن کمک به فراگیری، ســازماندهی و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت 

بهره برداری از آن ها در آینده است. )واینستاین و هیوم، به نقل از یوسفی لویه، 79))).
راهبردهای یادگیری اســتفاده از مفاهیم و قواعد را نظم می دهند و مســتقل از محتوای دروس 
هستند. به یادگیری هر موضوعی کمک می کنند و خصلت غیرمستقیم دارند. استفاده از این راهبردها 
بر حجم مواد قابل یادآوری می افزاید و مدتی را که این مواد می تواند حفظ شــوند افزایش می دهند 

)سیف، )8))).
به طور کلی اطالعات پیچیده و مشــکل نیازمند اســتراتژی های یادگیــری و مهارت های مطالعه 
هســتند که به مفاهیم نظم می دهند. بنابراین راهبردهای یادگیری آموختنی اند و بهتر اســت که از 

دوران کودکی و سال های ورود به دبستان این راهبردها به تدریج توسط مربیان آموزش داده شود.
اگر آموزگار کالس عالوه بر آموزش محتوای کتاب، راه های یادگیری و مطالعه ی صحیح را در کنار 
دروس مختلف آموزش دهد و تمرین کند این امر منجر به تقویت حافظه و کاهش فراموشی می گردد. 
لذا به آموزگاران توصیه می شــود که آموزش این مهارت ها و تمرین و تکرار آن ها را به صورت گام به 
گام در بین آموزش دروس مختلف بگنجانند. راهبردهای یادگیری گوناگونند. از میان آن ها به سه نوع 

راهبرد به صورت خالصه اشاره می شود که شامل:
الف) مرور ذهنی: مرورهای ذهنی بیشتر موجب می شود فهرست ماده های حافظه کوتاه مدت به 
ســمت حافظه درازمدت جریان یابند و شــامل مرور ذهنی کالمی و مرور ذهنی تصویری است. مرور 
ذهنی کالمی تکرار واژه، عبارت یا جمله با صدای بلند یا آهســته در حین اجرای تکلیف است. مرور 
ذهنی تصویری تداعی جنبه هایی از یک تکلیف یا تصویر وقایع است. برخی پژوهشگران معتقدند که 
فرآیند مرور ذهنی به واسطه ی زبان تسهیل می شود. برای مثال با استفاده از این راهبرد می توانید از 

دانش آموز بخواهید چگونگی حل یک جمع با انتقال را با صدای بلند و آهسته توضیح دهد.
ب) بسط یا گسترش معنایی: دانش آموزان با استفاده از این راهبرد، اطالعات تازه را به اطالعات 
قبلی ارتباط می دهند. این کار از راه افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثال ها، ایجاد تداعی 
بین آن و اندیشــه های دیگر انجام می شــود. برای مثال برای آموزش مفهــوم و عبارت ضرب، انجام 

دسته بندی های مختلف با وسایل و ابزارهای گوناگون نوعی گسترش معنایی است.
ج) سازماندهی: بهترین شیوه ی یادگیری مطالب پیچیده و مفصل است. مطالبی که سازمان یافته 
هســتند از مطالبی که پراکنده و نامرتبط اند سریعتر آموخته می شوند و آسان تر به یاد می آیند. به کار 
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بســتن این راهبرد مســتلزم شناخت فرد از شــباهت ها و تفاوت ها اســت. بنابراین ساده ترین شکل 
سازماندهی این است که اطالعات را در دسته هایی قرار دهیم تا آن ها را آسان تر یاد بگیریم و راحت تر 

به یاد آوریم.
آموزگار می تواند اطالعات و مواد درســی را با عالئم رنگی روی تابلو به صورت طبقه بندی شــده 
ارائه نماید. و منظور خود را از آموزش درس، به طور کامل و روشــن توضیح دهد. هم چنین در پایان 
درس، ارائه خالصه ی آن و ارتباط هریک از مفاهیم با موضوع اصلی نیز یکی از روش های سازماندهی 

اطالعات می باشد.

فراشناخت
اصطالح فراشناخت به دانش ما درباره ی فرآیندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از 
آن ها برای رسیدن به هدف های یادگیری گفته می شود. بایلر و اسنومن ))99)) معتقدند فراشناخت 

روش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او و یا دانستن درباره ی دانستن است.
براون))) فراشناخت را به دو صورت زیر معرفی کرده است:
). آگاهی فرد از فعالیت ها یا فرآیندهای شناختی خود او 

). روش های مورد استفاده فرد برای تنظیم فرآیندهای شناختی خودش
به ســخن دیگر فراشناخت از یک سو شامل دانش روش ها و فرآیندهای شناختی و یادگیری و از 

سوی دیگر شامل روش های کنترل و نظارت بر یادگیری است. 
فالول))) معتقد اســت راهبردهای شناختی جهت تســهیل یادگیری و تکمیل تکلیف به کار می رود 
و معموالً ربط مســتقیم تری به تکلیف هدف دارد. راهبردهای فراشناختی فعالیت بیشتری را می طلبد. 
راهبردهای شناخت و فراشناخت مشتمل است بر مهارت های تأمل برانگیز بر شناسایی، سپس گزینش 
کارآمدترین راهبرد برای انجام تکلیف هدف، وارسی مداوم، تعیین کارآمدی راهبرد انتخاب شده و تغییر 

آن در صورت لزوم و به این جهت فراشناخت نامیده می شود که »شناخت در مورد شناخت« است. 
گاردنر))) )990)) برای روشــن ساختن تمایز بین راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی 

مثال زیر را ذکر کرده است:
فرض کنید دانش آموزی قرار اســت در آینده ی نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند. برای 
آماده شــدن به منظور شــرکت در این امتحان، کتاب درســی خود را که قباًل در طول ترم تحصیلی 

1. Brown  
2. Flovel 
3. Gardner
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مطالعه کرده بازخوانی می کند و درباره ی نکات مهم کتاب، برای مرور کردن در شب امتحان یادداشت 
تهیه می نماید. بازخوانی مطالب کتاب درسی و یادداشت برداری دو نوع راهبرد شناختی هستند. زیرا 
دانش آموز از طریق آن ها اطالعات مربوط به درس تاریخ را می آموزد و به حافظه می ســپارد. حال اگر 
دانش آموز موردنظر ما پس از خواندن و یادداشــت برداری بکوشد تا با جواب دادن  به سؤال های آخر 
هر فصل کتاب، آموخته های خود را ارزشــیابی کند. این ارزشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به 
حســاب می آید اگر نتیجه  این ارزشیابی نشــان دهد که دانش آموز برای امتحان درس آمادگی کامل 
کسب نکرده است. راهبردهای شناختی دیگری را به کار خواهد بست تا این که باالخره اطالعات الزم 

را درباره ی کتاب کسب نماید.

رویه خودآموزی))( 
یکی از تکنیک های شناخت و فراشناخت رویه خودآموزی است. آموزش خودآموزی ناظر است بر 
مجموعه ای از روش ها که به منظور آموزش دانش آموزان در کســب کنترل شخصی آگاهانه بر تکلیف 

یادگیری و با استفاده از خودگویی برای راهبردهای فرآیند مسئله گشایی تعریف شده است.
آموزش خودآموزی بر تدریس مســتقیم مجموعه ای از دســتورالعمل های خودراهنما))) در مورد 
نحوه ی انجــام یک تکلیف تمرکز دارد و با بازبینی و هماهنگی یــک فعالیت، کمک به دانش آموزان 
را مورد تأکید قرار می دهد. این دســتورالعمل های خودراهنما اغلب به شــکل گفتار درونی شده در 

می آیند.
رویه خودآموزی بر اســاس نظریه های لوریا))) ))96)) و ویگوتسکی))) ))96)) به نقل از کله و 
چان )990)) ماهر ))7))) استوار است. که معتقد بودند زبان نقش اساسی در رشد شناختی کودک 

به عهده دارد. آن ها اعتقاد دارند کودک در سه مرحله بر رفتار خود کنترل می یابد.
مرحله اول: گفتار بیرونی و آشکار )بدو تولد تا ) سالگی). تقلید کودک از گفتار بزرگسال است.

مرحله دوم: گفتار به صورت نجوا و زمزمه )) تا 7 سالگی). انتقال افکار خود به دیگران به صورت 
آهسته. کودک با خود صحبت می کند.

مرحله سوم: گفتار درونی )پس از 7 سالگی). کودک در سکوت به تفکر می پردازد.
مکانیسم مرحله سوم به گونه ای است که کودک را در انجام عملیات شناختی توانا می سازد.

1. Self- Instructional training
2. Self- Guidance
3. Luria
4. Vygotsky
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روش شناسی کار مستلزم مجموعه ای از روش های مدل  سازی و تمرین بر انتقال بیرونی در راستای 
تغییر خودآموزی آشــکار به خودآموزی پنهان اســت. خودآموزی آشــکار نوعی تفکر با صدای بلند 
می باشــد. در این روش ابتدا آموزگار دانش آموزان را به صحبت کردن با خود تشــویق می کند. برای 
مثال دانش آموزان در اســتفاده صحیح از خط کش، به خود می گویند: ابتدا خط کش را باید درســت 
بگذارم. عدد صفر را سر خط بگذارم. با دقت انتهای خط را روی عدد خط کش ببینیم. عدد را بخوانم 
و بنویسم. این کار موجب می شود تا دانش آموز در رفتار، نحوه ی یادگیری تفکر، خود هدایت گر بوده 

و بر اعمال خود کنترل داشته باشند.
در این گونه برنامه های »تفکر با صدای بلند« توالی آموزش شامل سه مرحله است و مرحله ی سوم 

شامل پنج گام به شرح ذیل می باشد.
مرحله اول: تشریح راهبرد و اهمیت به کار بستن آن:

برای دانش آموزان توضیح داده می شــود که چنان چه هنگام حل مســئله از روش معینی استفاده 
نمایند می توانند مسایل ریاضی را به طور صحیح حل کنند و نمرات خوبی بگیرند.

مرحله دوم: آموزش شناسایی کلمات کلیدی در مسایل ریاضی:
در این مرحله برای دانش آموزان توضیح داده می شــود اگر بخواهیم مسایل ریاضی را درست حل 
کنیم باید به صورت مسئله به دقت توجه کرده چون در هر صورت مسئله کلماتی وجود دارد که ما را 
برای حل صحیح مسئله راهنمایی می کنند که ما به این کلمات، کلمات کلیدی حل مسئله می گوییم.

در یک جلسه کلمات کلید جمع )باهم، روی هم، این دو، و، در مجموع) در جلسه آموزشی بعدی 
کلمات کلید تفریق )مانده، کمتر از، باقی مانده) و به همین ترتیب در جلســات بعدی آموزش کلمات 
کلید ضرب )کمتر را داده و بیشــتر را می خواهد) و کلمات کلید تقســیم )بیشــتر را داده و کمتر را 

می خواهد) آموزش داده می شود.
مرحله سوم: آموزش رویه خودآموزی:

آموزش رویه خودآموزی دارای 5 گام زیر است:
گام اول: مدل سازی شناختی: در این مرحله معلم با جلب توجه دانش آموزان چگونگی حل مسئله 
را با اســتفاده از دفترچه کلید )که اجزاء 6 گانه راهبرد به زبان ســاده و به روی هر برگه نوشته شده 
اســت) به عنوان یک وسیله کمک کننده به حل مسئله می پردازد. البته در مورد این دفترچه کلید و 
نحوه کمک آن به ما در حل مســئله قباًل برای دانش آموزان توضیح داده می شود. ابتدا معلم می گوید 
»حاال ببینیم این دفترچه کلید چطور مرا راهنمایی می کند که تا مســئله را درست حل کنم. آن گاه 

شروع به خواندن تک تک دستورالعمل ها می کند.«
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1- خواندن با صدای بلند: معلم با صدای بلند اولین دستورالعمل  یعنی »از روی مسئله با صدای 
بلند بخوان« را تکرار می کند و می گوید »ُخب این دفترچه کلید به من می گوید باید از روی مســئله 

با صدای بلند بخوانم« و سپس با صدای بلند شروع به خواندن صورت مسئله می کند.
2- پیدا کردن اعداد و کلمات کلید مسئله: معلم پس از تکرار دومین دستورالعمل با صدای بلند، 
یعنی »زیر اعداد و کلمات کلید خط بکش« ،می گوید: پس حاال باید زیر همه ی اعداد و کلمات کلید 
خط بکشــم و ضمن نشــان دادن با دقت، به صورت مســئله آن را به خوبی بررسی کرده و زیر موارد 

خواسته شده خط رنگی بکشم.
3- بازنمایی مسئله: سومین دســتورالعمل دفترچه کلیــد در برگه ی سوم عبارتست از »اعداد و 
کلمات کلید« را بنویس. که معلم پس از تکرار آن می گوید: »ُخب حاال باید اعداد و کلمات کلیدی را 
که در صورت مسئله پیدا کرده ام و زیر آن خط کشیده ام را برای خودم در زیر صورت مسئله بنویسم«. 
آن گاه معلم شــروع به نوشــتن اعداد و کلمات کلید در زیر صورت مسئله می کند )البته معلم مرتب 

نوشتن اعداد یعنی ابتدا عدد اول و بعد عدد دوم مسئله را یادآوری می کند).
)- تشخیص محاســبه صحیح: در این مرحله معلم چهارمین دستورالعمل دفترچه کلید یعنی 
»فکر کن و عالمت مناسب کلمه ی کلید را بگذار« را با صدای بلند می خواند و سپس می گوید »باید 
به کلمه ی کلید نگاه کنم تا بفهمم باید چه عالمتی )جمع، نفریق و یا ضرب و تقسیم) بگذارم«. آن گاه 
با نشان دادن کلمه ی کلید و تکرار آن مثاًل می گوید: کلمه ی کلید »روی هم« است. پس من در مقابل 

آن عالمت جمع می گذارم و عالمت جمع را رو به روی کلمه ی کلید می نویسم.
5- نوشتن جمله ی ریاضی و حل آن: معلم با خواندن پنجمین دستورالعمل دفترچه کلید »حاال 
مســئله را با دقت حل کن« تکرار می کند و می گوید: »برای این که بتوانم مســئله را درست حل کنم 
اول باید عددها را به ترتیب زیر هم بنویســم« و شــروع به نوشتن اعداد با ترتیب صحیح در زیر هم 
می کند. آن گاه عالمت کلمه ی کلید را هم در کنار جمله ی ریاضی می نویســد و ادامه می دهد »پس 

باید این عددها را با هم جمع کنم«.
6- بازبینی: معلم با تکرار آخرین دســتورالعمل یعنی »بــه دقت بازبینی کن« می گوید: حاال باید 
ببینم مسئله را درست حل کرده ام یا نه؟ »پس برای این که بفهمم مسئله را درست حل کردم یک بار 
دیگر نگاه می کنم تا مطمئن شــوم اشــتباه نکرده ام و یا مرحله ای را فراموش نکردم« آن گاه، معلم با 
صدای بلند شروع به بررسی تک تک مراحل می کند و پس از اطمینان از انتخاب صحیح اعداد و نحوه ی 
عملیات، تصمیم درســت در انتخاب نوع محاســبه و صحت عملیات، در کنار پاسخ نهایی یک عالمت 

»« می گذارد و دور آن خط می کشد و ادامه می دهد آفرین به خودم مسئله را درست حل کردم.
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»مدلی از دفترچه کلید در 6 مرحله

اول
از روی مسئله با صدای بلند بخوان

سوم
اعداد و کلمات کلید را بنویس

پنجم
حاال مسئله را با دقت حل کن

دوم
زیر اعداد و کلمات کلید خط بکش

چهارم
فکر کن و عالمت مناسب کلمه کلید را بگذار

ششم
به دقت بازبینی کن

گام دوم: راهنمایی بیرونی آشــکار: معلم در این مرحله از دانش آموزان می خواهد تا هر کدام در 
پای تخته از دفترچه کلید استفاده نمایند و از رفتار معلم در حل مسئله تقلید نمایند و دانش آموزان 

دیگر او را مشاهده می کنند.
گام سوم: خودراهنمایی آشکار: در این مرحله دانش آموزان به انجام تکالیف حل مسئله با صدای 
بلند می پردازند در حالی که معلم به طور مستقیم آن ها را راهنمایی نمی کند و تنها در موارد جزئی به 

تکمیل مراحل می پردازد.
گام چهارم: خودراهنمایی کاهنده: در این مرحله از دانش آموزان خواسته می شود تا به هنگام حل 
مســئله دستورالعمل ها را با صدایی آهسته بخوانند )معلم در این زمینه به عنوان الگو عمل می کند). 
هم چنین برای آن ها توضیح داده می شــود که ســعی نمایند از دفترچه کلید کمتر اســتفاده کنند. 
بنابراین از آن ها خواســته می شــود تا دفترچه کلید را باز نکنند مگر در مواردی که در طی مراحل با 

اشکال مواجه شوند و یا مرحله ای را فراموش کنند.
گام پنجم: خودآموزی نهفته: در ابتدای این مرحله از دانش آموزان خواســته می شود تا به هنگام 

حل مسئله از دفترچه کلید استفاده نکنند مگر در موارد ضروری.
الزم به توضیح اســت در کلیه ی مراحل، معلم بر نحــوه ی عملکرد دانش آموزان باید به طور کامل 

نظارت داشته و اشتباهات را تصحیح کند.

روش پولیا
پولیا حل مسئله را در قالب ) مرحله به صورت زیر شرح می دهد:

)- درک مسئله: در این مرحله دانش آموز بایستی صورت مسئله را چند بار بخواند و به زبان خود 
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با کمک معلم توضیح دهد.
)- طرح نقشــه: در این مرحله از دانش آموز انتظار می رود با اســتفاده از اشیاء و تصاویر مسئله را 

به نمایش درآورد. 
)- عمل به طرح: دانش آموز طرح های به نمایش درآمده را اجرا می کند. 

)- به عقب برگشتن: در این مرحله دانش آموز  با وارسی مراحل قبلی نتیجه را ارزیابی می نماید.
مثال: سارا 7 جلد کتاب داستان داشت. در روز تولدش 5 جلد کتاب کادو گرفت. او روی هم چند 

جلد کتاب دارد؟
مرحله ): خواندن مسئله و بیان آن به زبان خود

مرحله ): به نمایش درآوردن مسئله به صورت عینی
+ الف)               

ب)                        5         +            7
مرحله ): اجرای عمل به طرح

الف)                 
ب)                               )) = 5 + 7 

مرحله ): برگشت به مراحل قبلی و کنترل عملیات انجام شده
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آموزش برنامه ای
آموزش برنامه ای یک نظام انفرادی اســت که کوشش می کند یادگیری را با نیازهای دانش آموزان 
هماهنگ ســازد. این روش براســاس مجموعه ای از هدف های رفتاری پی ریزی شده است. و در واقع 

کاربردی است از روان شناسی یادگیری در تدریس.
در این روش مواد آموزشی به واحدهای کوچک تقسیم می شود که چارچوب یا گام نامیده می شود 
و در هر گام تکلیفی مشــخص شــده اســت که باید از راه انجام دادن به هدف رفتاری آن چارچوب 
دست یافت. این گام ها براساس دانش قبلی دانش آموز تنظیم شده است. به طوری که هرگام، معلومات 
تازه ای به معلومات قبلی دانش آموز اضافه می کند. گام ها و مراحل آن باید به گونه ای برنامه ریزی شوند 
که دانش آموز را به تدریج به هدف های نهایی نزدیک کنند. این آموزش از مســتقیم ترین کاربرد آثار 
اسکینر محسوب می شود. هرچند که در برنامه اولیه شکل آموزش اسکینر تغییرات بسیاری روی داده 

است اکثر مطالب تطبیق یافته سه نمود ضروری را در خود دارند:
)- نظم متوالی موارد در پرسش ها یا عباراتی که از شاگرد می خواهند بدان پاسخ گویند.

)- پاســخ  شــاگرد، که ممکن است به شــکل پر کردن جای خالی، یادآوری پاسخ به یک سؤال، 
انتخاب از بین مجموعه ای از پاسخ ها، یا حل یک مسئله باشد.

)- موجبات برای تایید فوری پاسخ

مراحل اجرای آموزش برنامه ای �
آموزش برنامه ای را به دو صورت خطی یا شــاخه ای عرضــه می کنند. در آموزش برنامه ای خطی 
گام های مربوط به یک برنامه به صورت خطی به دنبال هم قرار می گیرند و دانش آموز باید تمام گام ها 
را مطالعه کند و قدم به قدم پیش رود. مطالعه و فهم یک گام مستلزم یادگیری تمام مطالب گنجانده 

شده در کلیه ی گام هایی است که پیش از آن قرار گرفته اند. 
در برنامه ریزی خطی معموالً باید اصول زیر رعایت شود:

)- دانش آموز فعاالنه در برنامه شرکت کند و به مطالعه و پاسخ دادن بپردازد. 
)- پاسخ های اولیه باید درست باشد 

)- تقویت فوری باید بی درنگ بعد از هر فعالیت داده شود
)- برنامه باید طی مسیر منطقی از آسان به مشکل تنظیم شود. 

5- در هر گام نباید رابطه ی محرک- پاســخ مستقیماً در اختیار دانش آموزان قرار گیرد، بلکه باید 
آن ها را راهنمایی کرد تا خودشان این رابطه را کشف کنند. 



72

راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

6- دانش آموز باید تمام مراحل گام ها را طی کند و قدم به قدم پیش رود.
7- گام ها باید بسیار کوتاه باشند

8- گام ها باید طوری تنظیم شوند که موجب درک مطلب گردند نه حفظ کردن آن ها.
در آمــوزش برنامه های شــاخه ای؛ پس از این که دانش آموز یــک گام را مطالعه کرد باید بتواند با 
انتخاب یکی از پاسخ های پیشنهادی به پرسشی که به مطالب »گام« قبلی مربوط است پاسخ دهد اگر 
پاســخ دانش آموز در مطالعه گام درست باشد، با انجام دادن تکالیف مشکل تر و پیشرفته تر به صورت 
خطی به کار خود ادامه می دهد و در صورتی که پاسخش نادرست باشد، از خط مستقیم خارج می شود 
و به گام های جانبی انتقال داده می شــود. در این نوع برنامه ها گام های مســتقیم را چارچوب اصلی و 
گام های جانبی یا انشــعابی را چارچوب جبرانی می نامند. دانش آموز با دریافت مطالب اضافی، اشتباه 
خود را تصحیح می کند و پس از مطالعه و تصحیح اشــتباه به گام اصلی برمی گردد. طراحی فلوچارت 

نوعی از آموزش برنامه ای شاخه ای محسوب می گردد. 
مشخصات برنامه شاخه ای به قرار زیر است:  

)- مراحل و گام های این برنامه طوالنی تر از برنامه ی خطی است.
)- گام ها به گونه ای است که در صورت عدم موفقیت دانش آموز به شاخه ها هدایت شود تا اشتباه 

خود را تصحیح کند.
)- همه ی دانش آموزان تمام قسمت های برنامه را نمی خواهند.

امتیازات آموزش برنامه ای
Ȗ .نخست در هر نوبت ،توجه دانش آموز روی میزان کمتری از مطالب درسی متمرکز می شود
Ȗ  .با فعال بودن دانش آموز در پاسخ گویی به هر سؤال یادگیری تسهیل می شود
Ȗ  .دانش آموز با دریافت فوری بازخورد تقویت می شود و می تواند اشتباهاتش را اصالح کند



73

یادگیری مشارکتی)))
یادگیری مشــارکتی یا یادگیری باهم به روشی گفته می شود که در آن یادگیرندگان در گروه های 
کوچک باهم کار می کنند و برای دســتاوردهای جمعی شان مورد تقویت قرار می گیرند. ویژگی مهم 
این روش آن است که در آن اعضای گروه باهم کار می کنند تا به هدف مشترکی برسند که هم گروه 
و هم فرد فرد اعضای گروه از آن ســود می برند. یادگیری مشــارکتی از دانش آموزان می خواهد تا در 
گروه های کوچک باهم کار کنند و به هم کمک کنند تا ســطح یادگیری خود و سایر اعضای گروه را 
افزایش دهند )ســیف، 1387(. نقش معلم در این روش از اشاعه یادگیری به تسهیل کنده یادگیری 
تغییــر می یابد. معلم گروه ها را ســازمان دهی و رهبری نموده و منابع و مواد آموزشــی و تجاربی را 
که   دانش آموزان برای فهم محتوای درســی نیاز دارند فراهم می ســازد و سپس به طور مداوم فعالیت 
گروه هــا را کنترل می کند و مهارت های خاصی ماننــد گوش کردن فعال، ارائه دادن توضیحات خوب 
و مهارت هــای اجتماعی از قبیل: تعامل، همفکری، احترام به دیگران و... را در حین آموزش محتوای 

درسی به دانش آموزان می آموزد )رستمی ، 1390(.

اقدامات موردنیاز آموزش به کمک یادگیری مشارکتی
در اجرای آموزش به کمک یادگیری مشــارکتی، اقدامــات زیادی صورت می پذیرند که مهم ترین 

آن ها عبارتند از:
1- تشــکیل گروه های کوچک نامتجانس: یادگیری مشــارکتی معموالً از گروه های 4 تا6 نفری 
تشکیل می شــود که از جهات مختلف توانایی یادگیری، میزان پیشرفت و... نامتجانس)دانش آموزان 

قوی- متوسط- ضعیف( هستند.
2- داشتن هدف های روشن: در این نوع یادگیری اهداف باید روشن و قابل دسترس باشند و همه 

اعضای گروه بدانند که باید برای رسیدن به آن ها بکوشند. 
3- وابســته بودن اعضای گروه به یکدیگر: وقتی که موفقیت دانش آموزان به کمک مشــارکت 
ســایر اعضای گروه وابسته باشد، اعضای گروه فعالیت مشــارکتی بیشتری انجام می دهند. برای این 
منظور، می توان مواد آموزشی را میان اعضای گروه تقسیم کرد و از هریک از گروه ها خواست تا سهم 
خود را از آن بیاموزند و آن را به یکدیگر آموزش دهند. معلمان باید به پرورش مهارت های اجتماعی 
دانش آموزان که ضروری است، اهمیت بدهند مانند: تقسیم کار، احترام گذاشتن به نظریه های اعضای 

گروه، آرام حرف زدن در گروه و... 

1. Cooperative Learning
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)- معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطالعات: نقش معلم در روش یادگیری مشــارکتی باید 
به صورت هدایت کننده باشــد، هم چنین زمانی که گروه نیاز به اطالعاتی دارد که نمی تواند آن را به 

دست آورد معلم می تواند آن اطالعات را در اختیار گروه قرار دهد.
5- مسئولیت پذیری: برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی از افراد گروه بیشترین مقدار کار 
را انجام می دهند و بعضی ها از زیر بار مســئولیت شانه خالی می کنند، معلم باید مواظب باشد که همه 
اعضای گروه مسئولیت انجام بخشی از کار را بپذیرند. برای این منظور معلم می تواند از تک تک اعضاء 
بخواهد تا به سؤال های شفاهی یا کتبی او که درباره فعالیت های گروهی طرح شده اند، پاسخ دهند. 

6- پاداش دادن به توفیق گروهی: پس از آن که گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید، 
همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت پاداش دریافت کنند.

7- ارزشــیابی خود: پس از آن که فعالیت های گروهی به پایان رسید و هدف های پیش بینی شده 
تحقق یافتند، گروه به تحلیل عملکرد خود می پردازد، نقاط قوت و ضعف کار را مشــخص می کند و به 
ارزیابی از فعالیت های انجام شده اقدام می نماید. در صورت لزوم این کار به کمک معلم صورت می پذیرد. 
8- تنوع مدت کار: مدت کار گروه به نوع فعالیت گروه بستگی دارد. در گروه های پایه))) ، افراد برای 
تمام سال یا ترم تحصیلی به فعالیت می پردازند. منابع یادگیری را با هم شریک می شوند، وظایف را میان 
خود تقسیم می کنند، به یکدیگر کمک می کنند و یادداشت های کالسی را در اختیار هم می گذارند. در 
کالســی که یادگیری مشارکتی ایجاد می شود وضع قرار دادن دانش آموزان نیز تغییر می کند به گونه ای 

باید چیده شود که دانش آموزان به راحتی با یکدیگر همکاری نمایند )رستمی، 90))).

انواع روش های یادگیری مشارکتی �
در همه روش های مشــارکتی بر مشارکت و فعالیت بین یادگیرندگان در یادگیری تأکید می شود. 
طبق نظر اســالوین)))، روش های آموزشــی مبتنی بر یادگیری مشــارکتی به دو دسته کلی تقسیم 
می شــود. یک دسته روش های مطالعه گروهی))) و دســته دیگر روش های مبتنی بر پروژه  نام دارند. 
در روش های مطالعه گروهی، یادگیرندگان باهم کار می کنند تا موضوع های نســبتاً مشــخص علمی 
و مهارت هــای تحصیلی را بیاموزند. در روش های مبتنی بر پــروژه، یادگیرندگان به طور گروهی کار 
می کنند تا یک گزارش تحقیقی، یک آزمایش علمی، یک روزنامه دیواری، یا مواردی شــبیه به این ها 

را به وجود آورند.

1. base groups 
2. Solvin    
3. group study   
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در همه روش های مشــارکتی بر مشارکت و فعالیت بین یادگیرندگان در یادگیری تأکید می شود. 
طبق نظر اســاوین)1(، روش های آموزشــی مبتنی بر یادگیری مشــارکتی به دو دسته کلی تقسیم 
می شــود. یک دسته روش های مطالعه گروهی))( و دسته دیگر روش های مبتنی بر پروژه)3( نام دارند. 
در روش های مطالعه گروهی، یادگیرندگان باهم کار می کنند تا موضوع های نســبتاً مشــخص علمی 
و مهارت هــای تحصیلی را بیاموزند. در روش های مبتنی بر پــروژه، یادگیرندگان به طور گروهی کار 
می کنند تا یک گزارش تحقیقی، یک آزمایش علمی، یک روزنامه دیواری، یا مواردی شــبیه به این ها 

را به وجود آورند.

ساختار اجرای الگو مشارکتی از نظر گانیه))) 
به اعتقاد گانیه در هر راهبرد آموزشــی باید مقدمه، زمینه و مؤخره وجود داشته باشد که آن ها را 

»رخدادهای آموزشی« می نامیم )سیف، 1386(. 
می توان ساختار زیر را که تلفیقی از نظر گانیه و سازماندهی مبتنی بر مشارکتی است را در روند 

تدریس به روش مشارکتی پیشنهاد نمود.

الف: رخدادهای مربوط به مقدمه درس
Ȗ )تعیین تعداد و ترکیب گروه )ناهمگن
Ȗ ارائه اطالعات الزم و دستور کار به دانش آموزان
Ȗ  سازماندهی اتاق درس به صورتی که دانش آموزان به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و

از مواد آموزشی استفاده نمایند.

ب: رخدادهای مربوط به پیگیری درس
Ȗ ارتباط تجربیات قبلی با موضوع درس
Ȗ  راهنمایی و تشــویق فراگیران در ساخت و یادگیری مفاهیم به وسیله کار با وسایل و منابع

موجود به صورت همیاری و همکاری
Ȗ  ایجاد وابستگی متقابل و عالقه در دانش آموزان در فعالیت با یکدیگر

1. Solvin
2. group study
3. Project- based
4. Gagne
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Ȗ نظارت بر رفتار و مهارت های انجام کار گروهی دانش آموزان
Ȗ دادن فرصت آزمایش و خطا و بازخورد و راهنمایی دانش آموزان در طی فعالیت ها
Ȗ  نشــان دادن راه عملی اجرا کــردن فراگرفته ها و آموزش مهارت های همکاری و احســاس

مسئولیت در انجام تکالیف دانش آموزان

ج: رخدادهای مربوط به بخش جمع بندی و اختتام درس
Ȗ  جمع بندی و خالصه آن چه در کار گروهی و فعالیت های درس انجام گرفته
Ȗ  سنجش میزان موفقیت گروه و ارزش یابی از کمیت و کیفیت یادگیری مفاهیم

آموزش مستقیم )تدریس آشکار(
وولفلک))) در توضیح آموزش مســتقیم می گوید: در دهه های 980)-970) میالدی یک انفجار 

پژوهشی اتفاق افتاد که تأکید آن بر آموزش اثربخش بود. 
نتایج این رویداد یک الگوی آموزشــی را پدید آورد که بر باال بردن ســطح یادگیری دانش آموزان 
تأکید می کرد. که رونشــاین آن را آموزش مســتقیم و تدریس آشــکار، گود))) تدریس فعال، هانتر  
)))تدریس تسلطی و ولفلک آموزش هدایت شده به وسیله معلم نام گذاری کردند. گاهی برای بعضی از 

تدریس ها نیاز است که معلم مستقیم به آن بپردازد در این صورت چرا وقتی که می توان با موضوع ها 
مستقیم برخورد کرد لقمه را از پشت سر به دهان بگذاریم؟ 

مهم ترین نمودهای آموزش مستقیم �
تمرکز بر مطالب آموزشــی، میزان باالیی از جهت دهی معلم، انتظارات بســیار باال برای پیشرفت 
دانش آموز، سیســتمی برای تربیت زمانی و جوی نسبتاً بی طرفانه در تاثیر )اثربخشی) است. تمرکز بر 

مطالب درسی به معنای قرار دادن بیشترین اولویت بر تکلیف و تکمیل وظایف درسی است.
محققان اصالح آموزش مســتقیم را به معنی توضیح یک مفهوم یا مهارت تازه به گروه بزرگی از 
شــاگردان، واداشــتن آن ها به آزمون درک خود در تمرین کنترل شده )تحت هدایت معلم) و تشویق 

آن ها برای ادامه تمرین هدایت شده )تحت راهنمایی معلم) به کار برده اند.

1. Woolfolk
2. Good
3. Hunter
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انواع روش های آموزش مستقیم
الف( روش های وابســته به پژوهش: روش هایی هســتند که در نتیجه ی پژوهش های آموزشی 
عمدتاً از راه مشــاهده ی رفتارهای کالسی معلمان و تعیین آن دسته از ویژگی های آموزشی معلمان 

که موفقیت آمیز تشخیص داده شده به دست آمده اند. 
ب( روش های وابسته به نظریه یادگیری: روش هایی هستند که مستقیماً از روانشناسی یادگیری 
مشــتق شــده اند. با این روش ها ما قوانین و اصولــی را که نظریه های یادگیری اســتفاده از آن ها را 

موفقیت آمیز تشخیص داده اند به کار می بندیم. 
چنان که از نام الگوی تدریس آموزش مســتقیم برمی آیــد فعالیت های تمرینی »قلب« این روش 

تدریس است.

مراحل تدریس آموزش مستقیم
گام اول جهــت دهی: در آن یک چارچوب برای درس به وجود می آید. انتظارات معلم در این گام 

طرح می شود. وظیفه شاگردان روشن می گردد و کنترل حساب شده به وجود می آید.
گام دوم ارائه مطلب یا توضیحات است. مفهوم یا مهارت جدید توضیح داده می شود و نمایشات 
یا تمرین هایی ارائه می گردد. انتقال اطالعات به شــاگردان به طور شنیداری و دیداری برای یادگیری 

مهم است. معلم درک را کنترل می کند. 
گام سوم تمرین منظم یا ساختمند است. معلم دانش آموزان را با مثال ها تمرینی، کار به صورت 
پشت سرهم هدایت می کند نقش معلم در این گام، دادن بازخورد به پاسخ های دانش آموزان، تقویت 

پاسخ های درست و بازخورد اصالحی برای اشتباهات است.
گام چهارم تمرین رهنمودیافته اســت: که به شــاگردان فرصت تمرین توسط خود را در حالی 
که معلم هنوز در اختیار آنان اســت می دهد )تمرین نیمه مستقل(، تمرین رهنمودیافته معلم را قادر 
می ســازد تخمینی از توانمندی های شاگردان برای انجام وظیفه یادگیری توسط سنجش مقدار و نوع 
اشــتباهات کار شاگردان بزند. معلم در کالس گردش می کند و تمرین شاگردان را کنترل می نماید و 

از طریق پاداش و نشانه های فوری بازخورد می دهد.
گام پنجم تمرین مستقل است: زمان شروع آن هنگامی است که شاگردان به سطح جواب درست 
85 الی 90درصد به تمرین هدایت یافته رســیده باشند. در تمرین مستقل شاگردان بر روی پای خود 

و بدون کمک و یا بازخورد تمرین می کنند. تمرین های مستقل در تداوم دوره انجام می گیرد.
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نمودار 2-4 انواع روش های آموزش

الگوی دریافت مفهوم )مفهوم آموزی(
»شفاف سازی مهارت های اساسی تفکر«

بــا مفهوم آموزی می توان دنیا را در ذهن خالصه کرد و با ایجاد ارتباط میان آن ها یعنی یادگیری 
اصول و قوانین، پدیده های هســتی را می شناسیم و درباره ی آن ها به تفکر می پردازیم تشکیل مفهوم 
نوعی توانایی طبقه بندی کردن اســت که براساس شباهت میان امور صورت می گیرد. مفهوم به یک 
دســته یا طبقه از محرک ها که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشــترک هســتند گفته می شود. به 
مصداق های مناســب یا درست یک مفهوم مثال های مثبت )با نمود) و مصداهایی که نامربوط هستند 

مثال های منفی )بی نمود) گفته می شود.
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ویژگی های مشترک یک مفهوم را صفت مفهوم می گویند. 

روش آموزش مفاهیم �
)) انتخاب مفهوم و بیان هدف های آموزشــی: ابتدا مفهوم موردنظر انتخاب و نام گذاری می شود. 

سپس اهداف آموزشی نوشته می شوند. 
)) تعریــف و تحلیــل مفهوم: در این مرحله، معلم از راه تحلیل مفهوم صفت های شــاخص آن را 
شناسایی می کند. برای مثال مفهوم مثلث شکلی است که سه ضلع دارد. سه ضلع برای مثلث صفت 

شاخص است. 
)) تعییــن پیش نیازهای یادگیری مفهوم: مهم تریــن پیش نیاز برای یادگیری مفاهیم، تمیز دادن 
اســت برای مثال در آموزش مفاهیم مربع و مثلث معلم باید اطمینان کســب کند که دانش آموزان 
می توانند اشــیای سه ضلعی و چهارضلعی را تمیز و تشخیص دهند. نکته ی دیگر در رابطه با آمادگی 
دانش آموزان برای یادگیری مفاهیم باید درنظر گرفته شــود توانایی کالمی آنان است. یعنی دانستن 
معنی لغات و عبارات توصیف کننده ی مفاهیم، صفات مفاهیم و روابط میان آن ها اســت. پس زبان در 

یادگیری مفاهیم دارای اهمیت ویژه ای است. 
)) ارائــه تعریف و مثال های مختلــف مفهوم به یادگیرندگان: ابتدا بایــد مفهوم را تعریف کرد و 
مثال های مختلف را در اختیار یادگیرندگان قرار داد. تعریف مفهوم را می توان به صورت شــفاهی یا 
کتبی به دانش آموزان داد. برای مثال برای آموزش مفهوم توپ می توان فوتبال، بسکتبال و... به عنوان 

مثال های مثبت و هندوانه، پرتقال و ... به عنوان مثال های منفی ارائه کرد.
نتایج پژوهش ها نشــان می هد که یادگیری مفاهیم در شرایط استفاده از مثال های مثبت و منفی 
باهم بهتر از شــرایط اســتفاده از مثال های مثبت یا منفی به تنهایی است. در ارائه مثال های مختلف 
یک مفهوم، بهتر اســت عالوه بر اشیاء واقعی از عکس و شکل و نمودار و طرح های ساده و کاریکاتور 

نیز استفاده شود.
5) ارائــه مثال های مختلــف مفهوم به طور همزمــان: نتایج پژوهش ها نشــان می دهد که وقتی 
یادگیرندگان چندین مثال مثبت و منفی یک مفهوم را با همدیگر می بینند آن مفهوم را ســریع تر و 
آســان تر می آموزند. برخی نیز اعتقاد دارند که ترتیب ارائــه مثال های منفی در ابتدا و بعد مثال های 

مثبت یادگیری را آسان تر می سازد. 
6) فراهم آوردن فرصت هایی برای پاســخگویی یادگیرندگان و تقویت پاسخ های آنان: تقویت باید 

بالفاصله پس از هر پاسخ به دانش آموزان داده شود. 
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7( ارزشــیابی از یادگیری دانش آموزان: در این مرحلــه معلم باید مثال مثبت و منفی مختلفی از 
مفهــوم به غیر از آنچه که در جریان آموزش به کار برده اســت به دانش آمــوزان ارائه دهد و از آن ها 

بخواهد تا مثال هایی را که نشان دهنده مفهوم هستند انتخاب کنند. 

مراحل تدریس الگوی دریافت مفهوم

مرحله اول: عرضه نمونه ها  �
معلــم نمونه های مثبت و منفی مفهومی را کــه می خواهد آموزش دهد به صورت یک کلمه، یک 
عبارت، یک جمله و یا تصویری در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آن ها را با یکدیگر مقایسه کنند. 
دانش آموزان با مقایسه ی نمونه ها به عامل یا عوامل مشترکی که بین مثال های مثبت وجود دارد توجه 

می کنند سپس فرضیسه سازی می کنند. 

مرحله دوم: دست یابی به مفهوم  �
معلــم نمونه های مثبت و منفی جدیدی در اختیــار دانش آموزان قرار می دهد تا بلی و خیر بودن 
آن ها را مشــخص کنند فرضیه های درســت دانش آموزان را تایید می کند و در صورت لزوم مفهوم را 
نام گذاری و تعاریف را بیان می کند. دانش آموزان بلی یا خیر نمونه های جدید را مشــخص می کنند، 

فرضیه ها و تعاریف خود را ارائه می دهند و نمونه های جدیدی بیان می کنند.

مرحله سوم: بررسی فرآیند تفکر  �
معلــم از دانش آموزان می خواهد جریان تفکر خود را برای دســت یابی به مفهوم بیان کنند، بحث 

گروهی دانش آموزان را هدایت می کند. 
دانش آمــوزان جریان تفکر خود را بیــان می کنند- درباره ی چگونگی شــکل گیری فرضیه ها در 

ذهنشان بحث می کنند- راهی که برای دست یابی به مفهوم طی کرده اند بیان می نمایند.

ویژگی های الگوی دریافت مفهوم
Ȗ  .در الگوی دریافت مفهوم تالش می شود با کنترل فرآیند تفکر میزان توجه دانش آموزان را افزایش داد
Ȗ  .فرصت تحلیل جریان فکر را برای دانش آموزان فراهم می آورد
Ȗ  .سبب تقویت مهارت فرضیه سازی می شود
Ȗ روشی است برای ارزشیابی دانش آموزان
Ȗ .سبب رشد شیوه های مؤثر تفکر در دانش آموزان می شود
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یادگیری به شیوه تفکر استقرایی 
آدمی زاییده می شود تا مفاهیم را بسازد. اطالعات بسیاری که کسب می شود غربال  شده، سازمان 
یافته و ســاخت های مفهومی هدایت گر زندگی را توسعه می دهند. الگوی استقرایی براساس ظرفیت 

ذاتی شاگردان و تقویت آن ایجاد می شود.
الگوی تفکر اســتقرایی یکی از الگوهای خانواده ی پردازش اطالعات اســت. اســتفاده از این الگو 
موجب می شود دانش آموزان به گردآوری اطالعات پرداخته و آن ها را به دقت مورد بررسی قرار دهند 
ســپس این اطالعات تبدیل به مفاهیم شــده، دانش آموزان کارکردن با مفاهیم را می آموزند. الگوی 
تفکر اســتقرایی به این منظور طراحی شــده است که چگونگی تکوین مفهوم را به آنان آموزش دهد. 

)جویس، بروس )004)( به نقل از برمکی، 1391(.
تابا)1( سه فرض دربارۀ رویکرد خود معین می سازد:

1- تفکر را می توان آموخت
)- تفکر درگیر شدن فعالیت فرد و مطالب است

3- جریانات تفکر در توالی )قانونمند( نضج می گیرد.
تابا در برنامه ی آموزشــی معتقد اســت مابا اســتفاده از راهبردهای تدریس به شــاگردان کمک 

می کنیم تا به وسیله  تمرین های مختلف برای توسعه تفکر خود تالش نمایند.

مراحل الگوی تفکر استقرایی
1- تکوین مفهوم شامل: 

Ȗ  برشماری و فهرست گیری
Ȗ  گروه بندی
Ȗ  عنوان دهی، مقوله دهی

در این شــیوه دانش آموزان به پایین ترین سطح تفکر یعنی تعیین و برشماری اجزای مرتبط با یک 
موضوع یا مسئله، گروه بندی این اجزاء با خصوصیات مشترک و عنوان سازی برای طبقات هدایت می شود. 

)- تفسیر مطالب شامل:
Ȗ  تعیین روابط شاخص
Ȗ  کشف روابط

1. Hilda Taba
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Ȗ  استنباط
در این شیوه از دانش آموزان فهرست جمالت خواسته می شود و سپس آن ها با کشف شباهت ها و 

تفاوت ها به انجام طبقه بندی از روی خصوصیات و عنوان دهی می پردازند. 
)- کاربرد اصول شامل:

Ȗ .پیشگویی نتایج، موارد را با خواص مربوطه در جدول قرار می دهند
Ȗ  .توضیح پیشگویی ها، تعیین علت روابط که به فرضیه سازی منجر می شود
Ȗ .تصدیق پیشگویی ها، استفاده از اصول منطقی و در واقع استفاده از آموخته های قبلی در شرایط جدید

در این شــیوه دانش آموزان باید بتوانند از یافته ها و آموخته های خود در موقعیت جدید اســتفاده 
کنند، بدین منظور ابتدا اقدام به پیشــگویی مطالب و برای توضیح و پشتیبانی از پیشگویی های خود 

اقدام به فرضیه سازی می کنند و با آوردن استدالل به رد یا قبول فرضیه ها می پردازند. 
الگوی تفکر اســتقرایی بــرای تدریس تکوین مفهوم و هم زمان آمــوزش مفاهیم به دانش آموزان 

تدوین شده است و توجه به منطق، زبان، معانی کلمات و ماهیت دانش را پرورش می دهد.

الگوی یاران در یادگیری )تفحص گروهی(
هربرت ثلن یکی از بنیان گذاران آزمایشگاه ملی آموزش است. الگوی تفحص گروهی ثلن از جهات 
بســیار به روش هایی که دیویی))) و میشل توصیه می کنند شباهت دارد. تفحص گروهی بر آن است 
تا شــکل و پویایی های فرآیند مردم ساالر و فرآیند کاوشگری آموزشی را باهم دریک راهبرد تدریس 

ترکیب کند. 
ثلــن با مفهومی از وجود اجماعی آغاز می کند. »انســان با انســان های دیگر اســت که قواعد و 
توافق هایی که واقعیت اجتماعی را به وجود می آورند بنا می کند.« او نظم معمول کالس درس را که بر 
محور ارزش های عمومی ناظر بر راحتی، ادب و خوشــحالی است رد می کند و به جای آن معتقد است 

که گروه کالس درس باید فرآیند ایجاد یک نظم اجتماعی را جدی بگیرد. 
وظیفه معلم مشــارکت در فعالیت های ایجادکننده نظم اجتماعی در کالس به منظور جهت دهی 
آن به سوی توســعه کاوشگری است. هر کاوشگری با موفقیت محرکی آغاز می شود که دانش آموزان 
می توانند به آن عکس العمل نشان دهند و تعارضات اساسی میان نگرش ها، نظرات و روش های ادراک 
خود را کشــف کنند. آن ها برحســب این اطالعات مسئله ای را که بناســت مورد تفحص قرار گیرد 
شناســایی می کنند. نقش هایی را که برای حل آن مســئله الزم است تحلیل می کنند و خود را برای 

1. Dwey
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قبول انجام، گزارش و ارزیابی این نتایج سازمان می هند. تمام این مراحل با خواندن، تفحص شخصی، 
و با مشــورت با متخصصان روشن می شود. این گروه اثربخشی خود و مباحثه درباره فرآیند مرتبط با 

هدف های تفحص را مورد مالحظه قرار می دهد. 

مفاهیم اساسی
در اســتراتژی ثلن مفاهیم: 1( کاوشــگری و )( معرفت، دارای اهمیت اساســی است. کاوشگری 
با روبه رو شــدن با مســئله تقویت می شود و از کاوشــگری معرفت به وجود می آید. فرآیند اجتماعی 
کاوشــگری را تقویت می کند و این فرآیند خود مورد بررسی قرار گرفته بهبود می یابد. »قلب تفحص 

گروهی تدوین برنامه کاوشگری است.« 
طبق نظر ثلن مطالب مورد توجه کاوشگری به شرح زیر است:

آغاز عمل و نظارت بر فرآیندهای توجه به چیزی، تعامل با دیگران و برانگیخته شدن توسط آن ها 
به صورت فردی یا از طریق نوشته هایشــان و تدبیر و بازسازماندهی مفاهیم و نگرش ها ضمن حصول 

به نتایج، شناسایی تفحصات جدید برای انجام، اقدام و به دست آوردن محصولی بهتر.

اثرات آموزشی و پرورشی الگوی تفحص گروهی �
این الگو بسیار جامع و متنوع است و هدف های کاوشگری علمی، یکپارچگی اجتماعی و یادگیری 
فرآیند اجتماعی را به هم می آمیزد. تفحص گروهی به عنوان کوتاه ترین و احتماالً مؤثرترین راه آموزش 
شــناخت علمی و فرآیند اجتماعی پذیرفته می شود. این الگو همچنین به خاطر صمیمیت و اطمینان 
میان فردی، احترام به مقررات و خط مشــی های مورد مذاکره، استقالل در یادگیری و احترام به شأن 

دیگران را پرورش می دهد. 
معلمان موفق از تفحص گروهی برای تدریس استفاده نموده اند.
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جدول )-4 مراحل روش تفحص گروهی با تأکید بر کارآیی تیم

اقدام دانش آموزاناقدام معلممرحله

بــا  رویارویــی   -1
موفقیت مبهم

مســئله برانگیزنده و نامعین توسط معلم 
طرح می شود. با طرح یک سؤال. چرا؟

به بحث  دانش آموزان شروع 
و گفتگو می کنند.

2- کشــف واکنش ها 
نسبت به آن موقعیت

معلــم از طریق مشــاهده عکس العمل، 
دانش آموزان را نسبت به واکنش ها آگاه 

می سازد.
نظرات ارائه شــده ی توسط گروه ها مورد 

بررسی قرار می گیرد.

عکس العمل  به  دانش آموزان 
می پردازنــد. پاســخ گروه ها 

نوشته می شود.

3- تدوین تکلیف برای 
بررسی و سازمان دهی

برای پیشبرد بهتر کار به هر گروه تکلیف 
خاصی داده می شود.

مطالب کتــاب براســاس توانایی و نوع 
پاسخ ها در بین آن ها تقسیم می گردد.

بین  جزیی  اهــداف  واقع  در 
آن ها تقسیم می گردد.

شناسایی، تشخیص و ...

مستقل  بررســی   -4
گروهی

معلم به مشاهده فعالیت گروه ها می پردازد 
و منابع را در اختیارشان قرار می دهد.

به مشکالت احتمالی گروه ها پاسخ می دهد 
و در رابطــه با نکات مبهــم توضیحات 

ترمیمی ارائه می کند.

صورت  بــه  گــروه  اعضای 
ســازمان یافته بــه بررســی 
بخش هایی که به آن ها واگذار 

شده می پردازند.

5- تحلیل پیشرفت

به ارزشــیابی تکوینی از نحوه پیشــرفت 
کار گروه پرداخته می شود. پیشرفت های 
حاصله توســط گروه هایی کــه موضوع 
مشترکی داشــته اند مقایســه و ارزیابی 
می گردد و از هر گروه یک نفر پاســخ و 

گزارش کار می دهد.

و  کارهایشــان  نتایج  گروه ها 
پیشرفت های حاصله را مورد 
به  و  می دهند  قــرار  ارزیابی 

یکدیگر اطالع می دهند.

6- فعالیــت مجدد با 
برخورداری از نتایج

سؤال جدیدی که از نتایج حاصله به وجود 
می آید ارائه می گردد.

کاوشگری توسط دانش آموزان 
تا حصول نتیجه آغاز می گردد.
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شکل 2-4 اثرات آموزشی و پرورشی: الگوی تفحص گروهی
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم)

الگوی تدریس E5 )براساس ساخت گرایی)
الگــوی تدریس E5 )یا پنج گام مؤثر از نظر گاسر)1(( از پویاترین و کارآمدترین الگوهای تدریس 
اســت که در بســیاری از کالس های دنیا با موفقیت در حال اجرا است. از نظر طبقه بندی این الگوی 
تدریس جزء روش های فعال و اکتشــافی اســت که بر تولید، کنترل و تعمیم دانش تأکید می کند و 
در فرآیند تدریس ســاخت گرایی معلم و همه امکانات آموزشی تسهیل کننده هستند و جزء خدمات 

آموزشی به حساب می آیند. بنابراین در این روش دانش آموز نقش اساسی را ایفا می کند.
یکی از اهداف مهم در این روش جســتجوی فعاالنه فراگیران از طریق فعالیت های گوناگون برای 
کشــف راه حل ها، مفاهیم، اصول و قوانین است. داشتن روحیه کاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی، 

اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب یکی از ویژگی های ساخت گرایی است.

مراحــل اجرای الگوی تدریس حاضر در 5 مرحله برنامه ریزی و اجرا می شــود که 
عبارتند از:

1) درگیرشدن با موضوع)2)
در ایــن مرحله برای جلب توجه و ایجاد انگیزه، موضوع مورد آموزش با ایجاد هیجان در فراگیران 
طراحی شــده است. می توان با یک ســؤال جالب، طرح یک قصه نیمه تمام، نشان دادن یک تصویر، 

اجرای نمایش کوتاه، یک فعالیت مناسب و ... شروع کرد.

2) کاوش)3)
در این مرحله معلم از همه گروه ها می خواهد تا به مطالعه یا جستجو مشغول شوند. دانش آموزان 
ازطریق مشاهده، اندازه گیری و آزمایش نســبت به موضوع تحقیق می کنند. دانش آموز جرأت سؤال 
پرسیدن پیدا می کند و با پرسش و کشف در یک قالب یا چارچوب فکری برای تشکیل مفاهیم جدید 

تالش می کند. نقش معلم به عنوان راهنما و هدایت گر می باشد. 

3) توصیف یا تبیین موضوع)))  
معلم از دانش آموزان می خواهد یافته های خود را بگویند. درســتی یا نادرستی آن ها مهم نیست 

1. Glazer
2. Engagements
3. Exploration
4. Explanation     
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بلکه آن ها باید بتوانند با اســتدالل منطقی از یافته های خود دفاع کنند. دانش آموزان سؤال می کنند 
و معلم پاسخ نمی دهد بلکه تالش می کند تا با توصیف، دانش آموزان به دنبال جواب خود بگردند.

4) بسط و گسترش موضوع)))  
دانش آموزان اطالعات الزم را پیرامون موضوع درســی به دست آورده اند. معلم با طرح سؤال هایی 
دانش آموزان را وادار به اندیشــیدن می کند تا اطالعات بیشتری کســب کنند. از آن ها می خواهد به 
کتاب هــای مختلــف، دایرة المعارف ها، نرم افزارهای کامپیوتری و... مراجعــه کنند. در واقع باتوجه به 
اطالعاتی که دانش آموز به دست آورده با جمع آوری اطالعات جدید از رسانه های مختلف آموخته هایش 

گسترش، تعمیم و تعمیق می یابد. 

5) ارزشیابی)))  
ارزشــیابی مســتمر در طول انجام فعالیت و از مرحله اول آغاز شــده اســت. در این مرحله برای 
ارزش یابــی پایانی معلم می تواند انجام یک فعالیت جالب درباره موضوع درســی را از دانش آموزان به 
صــورت فردی یا گروهی بخواهد یا گروه با گزارش کاملــی فعالیت های خود را توصیف کنند و خود 
گروه براساس معیارهای تعیین شده از سوی معلم تشخیص دهند که تا چه حد موفق بوده و به هدف 

رسیده اند.
دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی E5، آغاز شدن هر مرحله با حرف E است.

یادگیری در حد تسلط
براســاس نظر بلوم )1982( و گاسکی و گیتس )1986( در این روش اعتقاد بر این است که اگر 
شرایط مناسب آموزش فراهم شود، تقریباً همه یادگیرندگان می توانند هدف های آموزشی یک درس 

را بیاموزند. یعنی بر آن تسلط یابند. 
منظور از تســلط مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده است. مفهوم تسلط به مفاهیم کفایت و مهارت 
نزدیک اســت. تسلط به اثربخشــی فرآیند یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب است اشاره می کند. و 
مهارت به کارآمدی اســتفاده از یادگیری، پس از انجام یادگیری اشــاره دارد. بنابراین فرد در شروع 
آموزش کار را با تردید و احتیاط و با کندی انجام می دهد. پس از گذشــت زمان و تکرار عمل، کار او 

نسبتاً با سرعت و کارآمدی انجام می گیرد و در کار خود ماهر می شود. 

1. Elaboration     
2. Evaluation
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

مراحل یادگیری در حد تسلط
1- تعیین هدف های آموزشــی: آموزگار پیش از ورود به کالس درس هدف های آموزشی خود را 

در قالب هدف های دقیق رفتاری تهیه می نماید. 
2- تعیین رفتارهای ورودی و ســنجش آغازین: در ایــن مرحله آموزگار همه ی هدف های خود 
را به دقت مورد بررســی و تحلیل قرار می دهد و مهارت هــای پیش نیاز ضروری برای یادگیری آن ها 
را به صورت رفتار ورودی می نویســد. پس جهت تعییــن آمادگی دانش آموزان برای ارائه درس جدید 

ارزشیابی آغازین را تنظیم و اجرا می کند. 
3- تعیین حد تسلط: آموزگار برای ارزشیابی تکوینی)1) و تراکمی))) حد تسلط را تعیین می کند. 
ایــن دو نوع ارزشــیابی به نوعی مالک یا معیار عملکرد نیاز دارند که نشــان دهــد یادگیرندگان در 

یادگیری هدف های آموزشی به حد تسلط رسیده اند یا نه.
آندرسون))) و بالگ )1977) پیشــنهاد می کند که مــالک تسلط در آزمون های نهایی )تراکمی) 
ســطح نمره الف یعنی 17 تا 0) و مالک تســلط در آزمون های مرحله ای )تکوینی) 85 تا 60 درصد 

عملکرد می باشد.
4- تعییــن واحدهای آموزش- یادگیری: در این مرحله معلم باید محتوای درس خود را به یک 
رشــته واحد آموزش- یادگیری تقســیم کند. طوری که هر واحد دربرگیرنــده ی تعداد اندکی هدف 

آموزشی باشد. 
5- اجــرای آموزش گروهی : این روش می تواند هم به صورت فردی و هم به طریق گروهی اجرا 
شود. در ابتدا الزم است آموزگار انتظاراتی که از دانش آموزان دارد را به صورت روشن با آن ها بگوید. 
سپس با استفاده از روش های مختلف آزمایشی، نمایشی و... و با استفاده از وسایل دیداری، شنیداری 
بــه آموزش آن واحد به کل افراد کالس اقدام کند. الزم به توضیح اســت که در ســنجش آغازین و 
رفتارهای ورودی پیش بینی شــده چنانچه نتایج حاکی از آن بود که یادگیرندگان آمادگی کافی برای 
یادگیری واحد آموزشی موردنظر را ندارند پیش از هر چیز معلم باید به جبران نواقص بپردازد و پس 

از آن آموزش گروهی را اجرا نماید. 
6- اجرای ارزشــیابی تکوینی و آموزش اصالحی: کاربرد این آزمون ها و استفاده از نتایج آن ها 

1. ارزشیابی تکوینی در پایان هر مرحله آموزشی اجرا می شود و هدف آن تعیین نقاط قوت و ضعف فعالیت ها و تدابیر آموزشی معلم و 
کوشش های یادگیری دانش آموزان است.

). ارزشیابی تراکمی: آزمون جامع نهایی است که معموالً در پایان درس اجرا می شود و نتایج آن برای تعیین این که یادگیرندگان در یادگیری 
مطالب درسی به حد تسلط رسیده اند یا نه مورداستفاده قرار می گیرد.

3. Anderson
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برای اصالح و بهبود آموزش وجه تمایز روش یادگیری در حدتسلط و دیگر روش های آموزشی است. 
هدف از ارزشیابی تکوینی فراهم آوردن بازخورد از نتایج آموزش معلم و یادگیری دانش آموزان است. 
برای هر واحد آموزشــی و آزمون تکوینی مشــابه یا معادل الزم اســت. هدف از آزمون اول تشخیص 
مشــکالت یادگیری دانش آموزان اســت. آزمون دوم بعد از آموزش اصالحی اجرا می شود و هدف آن 
کســب اطالع از این مطلب اســت که آموزش اصالحی مؤثر واقع شده یا نه. آموزش اصالحی معموالً 
بــه طور فردی به دانش آموزان داده می شــود. در آموزش اصالحی نــوع فعالیت های یادگیری باید با 
فعالیت هایی که در آموزش گروهی به کار رفته متفاوت باشد. برای مثال اگر در آموزش اولیه یا گروهی 
از دانش آموز خواسته شده تمرینی را انجام دهد، در آموزش اصالحی می توان از او خواست تا فیلمی 

را تماشا کند یا با یک وسیله دیگری کار کند.
بعد از اجرای آموزش اصالحی، فرم دوم آزمون تکوینی را در مورد دانش آموزانی که نیاز به آموزش 
اصالحی داشته اند اجرا کند. تا اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان با انجام آموزش اصالحی موفق 
به رفع اشکاالت اولیه ی یادگیری خود شده اند. و به هدف های واحد آموزشی موردنظر دست  یافته اند 
در این صــورت به آموزش واحد های یادگیری دوم با اجرای همین مراحل بپردازید در این مرحله نیز 
با انجام آزمون ها و آموزش های اصالحی مطمئن شــوید که دانش آموزان به حدتسلط رسیده اند و به 

آموزش واحد سوم و ... بپردازید. این کار را تا آخرین واحد یادگیری ادامه دهید.
7- اجرای ارزشــیابی تراکمی و نمره گذاری: پس از آموزش تمام واحدهای آموزشی، آموزگار با 
اســتفاده از یک آزمون جامع نهایی به ارزشیابی از مجموعۀ یادگیری های دانش آموزان اقدام می کند. 
نتایج حاصل از این ارزشــیابی هم برای نمره دادن به دانش آموزان و هم برای قضاوت درباره ی میزان 
اثربخشــی طرح آموزشی معلم مورد اســتفاده قرار می گیرد.معلم براساس عملکرد کلی دانش آموزان 
تعیین می کند که چند نفر از آن ها به حدتســلط رســیده اند و چند نفر در این تســلط یابی شکست 
خورده اند. البته اگر این روش به خوبی اجرا شــود و همه یادگیرنــدگان مرحله به مرحله به هدف های 

آموزشی برسند دانش آموزان در آزمون نهایی توفیق الزم را به دست می آورند. 
8- تجدیدنظر در طرح آموزشی: پس از به دســت آوردن نتایج ارزشیابی نهایی و تعیین میزان 
توفیق یادگیرندگان معلم می تواند به قضاوت درباره ی اثربخشــی طرح آموزشــی و فعالیت های خود 
در رابطــه با آنچه به یادگیرندگان آموزش داده اســت بپردازد. این روش به نفع یادگیرندگان ضعیف 

می باشد. و بر مفهوم خودپنداره و سالمت روانی دانش آموزان تاثیر بسیار مثبتی دارد.



90

راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم)

یادگیری اکتشافی
یادگیری اکتشــافی یکی از الگوهای یادگیری اســت که بر رویکرد فراگیرنده محور استوار است. 
این روش درست نقطه ی مقابل رویکرد آموزش مستقیم است که معلم در آن به دانش آموز مستقیماً 
اطالعات می دهد. در یادگیری اکتشــافی دانش آموزان تشــویق می شــوند که خودشان یاد بگیرند و 
خودشــان سازنده ی دانش باشند. معلم ها با فراهم آوردن فعالیت های انگیزشی که کنجکاوی طبیعی 
دانش آموزان را برمی انگیزد، یادگیری اکتشــافی را تسهیل می کنند. در حقیقت یادگیری اکتشافی با 
این ایده ی پیاژه که گفته بود: هرگاه چیزی را به کودکی می آموزید، او را از یاد گرفتن باز می دارید، 
مطابقت می کند. یادگیری اکتشافی فرآیندی است که دانش آموز به طور مستقل و با راهنمایی معلم 
یا بدون آن، اصل یا قانونی را کشــف نموده و مسئله ای را حل می کند. ویژگی عمده روش اکتشافی، 
درجه میزان راهنمایی شــدن شاگرد )به وســیله معلم( برای اکتشاف است که این ویژگی به عواملی 
مانند اســتعداد دانش، مهارت شاگرد و درجه دشــواری خود مسئله بستگی دارد و می تواند در چهار 

محدوده قرار گیرد.
1- معلم می تواند اصول و راه حل حل مسئله را برای شاگرد توضیح دهد، اما پاسخ مسئله را نگوید. در 
این جا معلم از روش توضیحی بهره می گیرد، این نوع راهنمایی برای دانش آموزان ضعیف ضرورت می یابد. 
)- معلم می تواند فقط اصولی را که برای کشف آن به کار می رود به شاگرد توضیح دهد، اما راه حل 

و جواب مسئله را در اختیار او قرار ندهد.
3- معلم می تواند اصول را ارائه ندهد، راه حل را بگوید.

4- معلم می تواند اصول و راه حل را به شاگرد نگوید، که آن را یادگیری راهنمایی نشده می نامیم. 
از آن جایی که این روش بر پاســخ مداوم دانش آموزان به سؤاالت مختلف متکی است معلم باید صبر 
و دقت بیشــتری داشته باشــد. نقش معلم در این روش هدایت نمودن دانش آموزان در ارتباط دادن 

مطالب جدید با تجارب و محفوظات گذشته شان می باشد. 

گام های تدریس به روش اکتشافی
1- گام اول: معلم سؤالی را برای بررسی کردن به دانش آموزان ارائه می نماید. طرح مسئله می تواند 
به صورت یک داستان، آوردن یک وسیله ی کمک آموزشی، حتی یک تصویر باشد. معلم باید اطمینان 

حاصل کند که دانش آموزان مسئله را فهمیده اند.
)- گام دوم: معلــم فکــر کردن در دانش آموزان را با گفت وگو و پرســش برمی انگیزاند و از آن ها 

می خواهد با ارائه مثال ها، مسئله را دنبال کنند. 
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)- گام سوم: معلم با طرح ریزی فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا الگوهای جدید را ایجاد نمایند. 
)- گام چهارم: معلم از مدل های مختلف آموزشی و ابزار کمک آموزشی بهره می برد تا امر یادگیری 

تسهیل شود. 
5- گام پنجم: ارزشیابی در این گام معلم از مسائلی استفاده می کند که توانایی دانش آموزان را در 

کشف مقاصد جدید بسنجد.
6- گام ششم: معلم از نتیجه گیری سریع خودداری می کند. و دانش آموزان را به اکتشاف در محیط 

اطراف وادار می کند. 
7- گام هفتم: معلم ســریعاً به موفقیت ها پاداش مناســب می دهد این پاداش می تواند به صورت 

کالمی یا غیرکالمی باشد.

روش اکتشافی هدایت شده
در این روش نیز یادگیرنده با یک مسئله مواجه است که در پی کشف مسئله یا پیدا کردن راه حل 
برای مسئله و آزمایش آن می باشد. در این جا، برای آزمایش راه حل، از طرف معلم، راهنمایی هایی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می گیرد. میزان کمک معلم به یادگیرنده در این روش، باتوجه به 
تفاوت های فردی، قابل افزایش یا کاهش است و علت نام گذاری این روش به »اکتشافی هدایت شده« 

همین مداخله و کمک معلم می باشد.





فصل پنجم
روشآموزشفعاليتها

روش آموزش فعالیت های پایه دوم
آشنایی با رقم، اعداد یک  رقمی و دورقمی 
آشنایی با محور جمع )یک رقم با یک رقم(

آشنایی با جمع ترکیبی عدد 10
آشنایی با عدد 100

آشنایی با مرتبه عدد و ساخت عدد دورقمی 
آشنایی با بسط عدد دورقمی 

آشنایی با اعداد سه رقمی )باالتر از 100(
آموزش جمع دو عدد یک رقمی )حاصل تا 18(

آموزش جمع و تفریق متناظر 
آشنایی با پول )سکه و اسکناس 250-200-100ریالی(

آموزش حل مسئله تفریق بدون انتقال تا 18 
روش آموزش فعالیت های پایه سوم

آشنایی با مفهوم خط تقارن
آشنایی با خواندن ساعت )5 دقیقه 5 دقیقه تا 30(

آشنایی با جمع یک عدد دو رقمی با یک رقمی )انتقال به دهگان(
روش آموزش فعالیت های پایه چهارم

آشنایی با مفهوم ضرب عدد 2
آشنایی با حل مسئله ضرب

آشنایی با اعداد زوج و فرد یک رقمی
آشنایی با تفریق یک رقم از دو رقم )انتقال از دهگان(

آشنایی با اندازه گیری غیراستاندارد و استاندارد
آشنایی با شکل و نام مستطیل



94

راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣƣرقمیƣدوƣوƣرقمیƣیکƣاعدادƣ،رقمƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف: با مفهوم رقم آشنا شوند.
ب: با انواع عددهای یک رقمی و دورقمی آشنا شوند.
ج: با چگونگی شمارش رقم های یک عدد آشنا شوند.

رفتار ورودی
الف: آشنایی با خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی و دورقمی )تا 99(

ب: آشنایی با جدول ارزش مکانی اعداد 

ارائه ی درس
شــکل گیری مفهوم و تشــخیص تعداد رقم های یک عدد را می توان با استفاده از الگوی تدریس 

ساخت گرایی )E5( آموزش داد که به صورت مراحل زیر ارائه می گردد:
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�ƣکردنƣدرگیرƣ:اولƣیƣمرحله
آموزگار دانش آموزان را به دو گروه تقســیم می نمایــد و تعدادی کارت اعداد در اختیار آن ها قرار 
می دهد و از آن ها می خواهد که گروه اول کارت هایی که اعداد 4 دارد داخل ســبد مربوط به خود و 

گروه دوم کارت هایی را که عدد 7 دارند در سبد مربوط به گروه خود بیاندازند. 

24 79 4

47 17

ســپس آموزگار ســؤال می نماید: آیا عددکارت ها مثل هم هستند؟ شما چه فکر می کنید؟ تفاوت 
آن ها در چیست؟ 

بعضی پاســخ می دهند ده تایی دارند یا ده تایی ندارند یا همه آن ها 4 دارند یا 7 دارند. با پرسش و 
پاسخ های مستمر دانش آموزان را به گفتن کلمه »عدد تنهاست« یا»عدد تنها نیست« هدایت می کند. 
این بار آموزگار عنوان می کند آیا مایلید طور دیگری آن ها را طبقه بندی کنیم. گروه اول آن هایی را 
که تنها هستند در سبد خود و گروه دوم آن هایی را که تنها نیستند در سبد مربوط به خود قرار دهند.
پس از انجام فعالیت آموزگار می پرســد االن چه فرقی دارند؟ دانش آموزان پاســخ می دهند این ها 
یکی هستند و با اشاره به سبد دیگر می گویند این ها ده تایی دارند. آموزگار می پرسد آیا تفاوت دیگری 

هم می بینید؟

�ƣکاوشƣ:دومƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار تعدادی از کارت های اعداد دورقمی باال را در اختیار هر گروه قرار می دهد. 
اعضــاء هر گروه کارت ها را باهم مقایســه کرده و انطبــاق می دهند. برای مثال با برداشــتن کارت
 در میان کارت های دیگر به دنبال کارتی می گردند که شــبیه کارت  باشد. به این 
ترتیب دانش آموزان به دلیل این که توانایی خواندن اعداد دورقمی را دارند می توانند کارت های مانند 
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هم را در یک گروه قرار دهند. 
در فرآیند کار افراد هر گروه باهم مشورت کرده، اعداد را می خوانند. 

و دالیل کار خود را برای یکدیگر توضیح می دهند.

�ƣتوصیفƣ:سومƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد به توصیف، تشریح و طبقه بندی کارت های اعداد 

بپردازند و آموزگار با طرح پرسش هایی از هر گروه می خواهد دالیل کار خودرا توضیح دهند.

برای مثال: چرا این دو کارت را کناهم گذاشتید؟ 

آیا مثل هم هستند؟ چرا؟ ................. عدد را بخوانید. 

ســپس اعضاء هر گروه به کمک آموزگار یا به تنهایی کارت های نقطه چین شده را با قیچی برش 
می زنند. آموزگار از دانش آموزان می خواهد کارت های بریده شــده را به شکل زیر کنار عدد دورقمی 

قرار دهند و می پرسد:

چه کار کردید؟ ........... چه شد؟ حاال بخوانید. 

دانش آمــوزان اعداد را به تفکیک می خوانند و دالیل کار خود را برای کالس تشــریح می کنند. و 
آموزگار در صورت لزوم پاسخ های آنان را در جهت صحیح هدایت می کند. 

در این قســمت آموزگار همراه با دانش آموزان نتیجه گیری می کند که عدد 79 را از وســط قیچی 
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کردیم. 2 تا کارت شــد. پس دو تا عدد داریم )آموزگار کارت  و  را به تفکیک باال گرفته 
و تعداد کارت های در دســت خود را بیان می کند(. به تدریج آموزگار عبارت های گفته شــده توسط 
دانش آمــوزان را اصالح کرده و واژه ی رقم را به کار می برد. و از دانش آموزان می خواهد عبارت دو رقم 
را به کار ببرند و رقم های آن را به تفکیک نام ببرند. به این ترتیب اعداد یک رقمی نیز با اســتفاده از 
یک کارت معرفی می شود. در ادامه دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف به مفهوم رقم می رسند. 

�ƣگسترشƣوƣبسطƣ:چهارمƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار برای کســب اطالعات بیشتر دانش آموزان تعدادی کارت اعداد یک رقمی و 
دو رقمی را مانند نمونه به دانش آموزان نشان می دهد. به طور مثال کارت عدد  را باال می گیرد 
و می پرســد این چه عددی اســت؟ و چندرقمی است؟ ســپس کارت عدد  را نشان می دهد و 
می گوید این عدد را بخوانید؟ چندرقمی اســت؟ ســپس از آن ها می خواهد کتاب داستانی را از قفسه 
کتاب ها انتخاب کنند و با نگاه به صفحات آن 2 عدد دورقمی و 3 عدد یک رقمی بنویسند. در ادامه 
دانش آموزان را همراه با دفترچه یادداشــت و مدادی به حیاط مدرســه می بــرد و با گذر از راهروی 
مدرسه توجه  دانش آموزان را به اعداد یک رقمی و دو رقمی اطراف جلب می کند و از آن ها می خواهد 
با ذکر مورد و نام آن ها، اعداد یک رقمی و دورقمی را یادداشــت نمایند و با ارائه مثال هایی متعدد از 

دانش آموزان خواسته می شود تا آموخته های خود را گسترش و بسط دهند.

�ƣƣارزشیابیƣ:پنجمƣیƣمرحله
ارزشــیابی مســتمر در طول انجام فعالیت و از مرحله اول آغاز شده است. در این مرحله آموزگار 
اعضای هر گروه را راهنمایی می کند که به صورت یک مســابقه با اســتفاده از کارت های اعداد درهم 
که در اختیار دارند، اقدام به جایگذاری اعداد یک رقمی و دورقمی روی کارت ها در جدول مربوط به 

گروه خود نمایند. آن ها را بخوانند و بگویند چندرقمی می باشد. 

دو رقمییک رقمی

9

2

8

51

37

64
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گروه ها تالش می کنند سریعتر این کار را انجام دهند و می بینند که آیا گروه دیگر کارش را درست 
انجام داده است یا نه؟ و اشکاالت آنان را می گویند.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. از چرتکــه دومیله ای با مهره های رنگــی ، همراه با کارت اعداد برای نمایش اعداد یک رقمی و 
دورقمی اســتفاده نمایید. به طوری که در ابتدا عدد خواسته شــده را درست نموده و از دانش آموزان 

بخواهید عدد را بخوانند و با کارت اعداد تطبیق دهند و بگویند چندرقمی است؟
2. از دانش آموزان بخواهید ســایز کفش یا لباس خودرا گفته آن را یادداشت کرده و بگویند عدد 

آن چندرقمی است؟
3. از دانش آموزان بخواهید شــماره فوتبالیســت موردعالقه خود را یادداشــت نمایند. و بگویند 

یک رقمی است یا دورقمی؟ 

ارزشیابی
1. از بین اعداد داده  شده اعدادی را که دورقمی هستند عالمت بزنند. 

2. از بین اعداد داده شده اعدادی را که تک رقمی هستند عالمت زده به ترتیب بنویسند.

3. در اعداد یک و دورقمی تعداد رقم های هرعدد را بنویسند.

ƣنکته:ƣبرای آموزش اعداد ســه و چهاررقمی در پایه های ســوم و چهــارم مراحل آموزش فوق
             ضروری می باشد.
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Ȗ .در برنامه ی غذایی روزمره خوراکی های مفید را انتخاب کنندƣƣ)رقمƣیکƣباƣرقمƣیک(ƣجمعƣمحورƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف: با محور مدرج شده جهت نمایش توالی اعداد آشنا شوند.
ب: با نوشتن عبارت جمع باتوجه به محور آشنا شوند.
ج: با جمع اعداد یک رقمی به کمک محور آشنا شوند.
د: با حل مسئله های جمع باتوجه به محور آشنا شوند.

رفتار ورودی
الف: آشنایی با اعداد 0 تا 9 

ب: آشنایی با جمع اعداد یک رقمی حاصل تا 9 

ارائه ی درس
آموزش جمع به وســیله ی محور را می توان از طریق آموزش مســتقیم به دانش آموزان ارائه داد. 

آموزش به صورت مراحل زیر صورت می گیرد:

�ƣاولƣیƣمرحله
آموزگار ابتدا روی زمین حیاط یا کالس با گچ خانه های اعداد 0 تا 10 را نوشته و از دانش آموزان 
می خواهد عدد اول عبارت جمع را با پرش نمایش دهند. برای مثال: مریم 2 خانه به ســمت جلو 

بپر، سمیه 1 خانه بپر، گلناز 3 خانه بپر.
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سپس با فعالیت پرسش و پاسخ دانش آموزان را وادار به پاسخ گویی می کند. گلناز چه کار کردی؟ 
چند خانه به جلو پریدی؟ اول از کجا شروع کردی، )کجا بودی؟( حاال کجا آمدی؟ دانش آموز فعالیت 
خــود را توضیح می دهد در این مرحله توجه دانش آموز به عدد اول جلب می شــود. )نقطه شــروع و 

حرکت( سپس عدد موردنظر توسط خود دانش آموز روی تابلو نوشته می شود. 
پس از تمرین کافی روی عدد اول، عدد دوم عبارت جمع تمرین می گردد. به این صورت که مریم 
2 خانه به ســمت جلو پرید و در خانه 2 ایستاد. )عدد 2 روی تابلو نوشته می شود( حاال 3 خانه دیگر 
پرید. مریم پریدن 3 خانه دیگر را نشان می دهد. به این ترتیب پرسش عدد اول و دوم بدون اشاره به 

پاسخ، تمرین می گردد )همراه با پرسش و پاسخ توسط معلم و دانش آموز(

�ƣدومƣیƣمرحله
در فعالیت بعدی آموزگار یک نوار کاغذی و اعداد )0تا9( را روی زمین کالس می چسباند و از یکی 
از دانش آموزان می خواهد بر روی نوار کاغذی بایســتد و 3 خانه به جلو بپرد و روی خانه یک ســتاره 
بچســباند و دانش آموز دیگر عدد 3 را روی تابلو بنویســد. آموزگار از دانش آموز می خواهد 2 خانه ی 
دیگر به جلو بپرد و یک ســتاره بچسباند و دانش آموز دیگر عدد 2 را روی تابلو می نویسد. آموزگار از 
دانش آموزان سؤال می کند فکر می کنید این دانش آموز روی هم چند خانه به جلو پریده است؟ آموزگار 
توجه دانش آموزان را به خانه های ستاره دار جلب می کند و توضیح می دهد ابتدا 3 خانه به جلو پرید و 
روی عدد 3 قرار گرفت سپس 2 خانه دیگر به جلو پرید و روی خانه ی شماره 5 قرار گرفت پس روی 
هم 5 خانه جلو پریده اســت و از دانش آموزان می خواهد اعداد 3 و 2 را که روی تابلو نوشته بودند را 

به صورت عبارت جمع بنویسند و باهم جمع کنند.

3 +2 =5

�ƣسومƣیƣمرحله
آموزگار یک محور مدرج شــده خام را روی زمین رسم می کند و کارت های اعداد )0 تا10( را در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا اعداد را به ترتیب در جای خود روی محور بچسبانند. سپس با گچ 
فلش ها را روی محور کشــیده و عبارت جمع آن را می نویسد و در نهایت اشاره می کند که عدد نوک 

فلش دوم جواب جمع است. 
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آموزگار همین مراحل را روی تابلو کالس انجام می دهد. 

3 + 2 =

�ƣچهارمƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار عبارت جمع را روی تابلو می نویسد یک محور کامل همراه با فلش های آن 
رسم کرده و جای اعداد را خالی می گذارد و از دانش آموزان می خواهد اعداد جاافتاده نوک فلش ها را 

نوشته و حاصل جمع عبارت را نیز به دست آورند.

3 + 2 = 
آموزگار تمرین های دانش آموزان را کنترل می کند و هرجا الزم باشد آن را اصالح می کند.

�ƣپنجمƣیƣمرحله
آموزگار 2 یا 3 محور که فلش اعداد بر روی آن نشــان داده شــده است را در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهد تا با توجه به شــکل محور عبارت های جمع مربوط به آن را بنویســند. آموزگار فعالیت 
دانش آموزان را ارزیابی کرده و رفع اشــکال می کند و از آن ها می خواهد تمرین های مربوط به کتاب 
درس را انجام دهند سپس مسئله هایی را همراه با محور در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا باتوجه 

به محور مسئله حل کنند.

............... + .............. = 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

�ƣششمƣیƣمرحله
آموزگار تکالیفی را از درس جدید به دانش آموزان می دهد. تا به طور مستقل آن را انجام دهند. 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. یک طناب روی تخته آویزان کرده و کارت های اعداد را به فاصله های یکسان با گیره روی طناب 
وصل نمایید و سپس به دانش آموزان یک عدد را گفته از آن ها بخواهید عدد را نشان دهند مثاًل عدد 2 
و بعد به تعداد عدد دوم ، )مثاًل 3( به سمت جلو حرکت و عددی را که به دست می آید )5( را بخوانند. 
2. در یــک برگه چند محور و چند عبارت جمع به دانش آموزان داده از آن ها بخواهید در منزل و 
با کمک اولیاء روی فلش های محور را اشــیایی مثل ســنباده و حبوبات چسبانده و به کالس بیاورند. 
ســپس از آن ها بخواهید جهت هر فلش را بر روی آن به وسیله کشیدن نماد انگشتی که به آن سمت 

اشاره می کند، نمایش دهند. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1. برای محور اعداد عبارت جمع بنویسند. 
2. عبارت جمع را روی محور اعداد نمایش دهند. 

3. مسئله های جمع را با استفاده از محور حل کنند. 

نکته: برای آموزش جمع با محور حاصل تا 19 نیز رعایت مراحل آموزش فوق ضروری می باشد.
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ƣƣ10ƣعددƣترکیبیƣجمعƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف: با جمع های ترکیبی آشنا شوند
ب: با حل مسائل جمع های ترکیبی عدد )10( آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف: آشنایی با اعداد 0 تا 10 

ب: آشنایی با جمع اعداد حاصل تا 9 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ارائه ی درس
در این درس آموزگار ســعی می کند با بازی، داستان گویی و ... توجه دانش آموزان را جلب کرده و 
سپس با استفاده از روش مشارکتی جمع های ترکیبی را آموزش دهد. که مراحل آن به شرح زیر است:

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار
1- آموزگار دانش آموزان را گروه بندی می کند 
و به هر گروه یک کیسه ی غیرشفاف می دهد 
که داخل هر کدام 2سری 10 تایی مهره با دو 
رنگ متفاوت است. از هر گروه می خواهد که با 
بیرون آوردن مهره ها یک مجموعه ی 10تایی 

درست کنند.
تی

رک
شا

م

1- گروه اول مثاًل 2 مهره زرد و 8 مهره آبی 
درمی آورنــد و گروه دوم مثاًل 6 مهره زرد و 
4 مهره آبــی درمی آورند و از هرگروه 1 نفر 
توضیح می دهد کــه مثاًل با 2 مهره زرد و 8 
مهره آبی یک مجموعه 10تایی درست کردم 
و نفر بعــد می گوید با 6 مهره زرد و 4 مهره 

آبی یک مجموعه ی 10تایی درست کردم.

2- ســپس از آن ها می خواهــد که مهره های 
رنگی را به تفکیک شمرده و بگویند چند مهره 
درآوردی؟ در ایــن 10 تا چنــد تا زرد بود؟ 

چندتا آبی بود؟

2- دانش آموزان مشورت کرده و سپس یک 
گروه می گوید 2 مهره ی زرد و 8 مهره آبی و 

گروه دیگر 6 مهره ی زرد و 4 مهره آبی.

3- آموزگار به هر گروه یک کارت 10 قسمتی 
می دهــد )که روی آن هــا 10 گردی بی رنگ 
کشیده شــده اســت( و از آن ها می خواهد از 
داخل کیسه مهره های دیگری درآوردند و به 

تفکیک رنگ روی کارت قرار دهند.

و روی تابلو می نویســد. ایــن کار را تا زمانی که 
شکل های مختلف جمع درست شود ادامه می دهند. 

3- دانش آمــوزان از داخل کیســه مثاًل 3 
مهره ی زرد و 7مهره آبــی بیرون می آورند 
و بــه ترتیب روی نوار قــرار می دهند و هم 
گروهــی روی تخته می نویســد. و هم زمان 
توضیــح می دهد کــه:  7 و 3 گروه دوم هم 

همین کار را می کند.

4- آمــوزگار به هر گروهی یــک کارت 10 
قســمتی که در هر قسمت یک گردی بی رنگ 

کشیده شده است می دهد. 

دانش آمــوزان در این مرحله مجدداً 10 مهره 
برحســب تصادف خارج می کنند و مهره های 
رنگی را به تفکیک روی گردی های نوار مقوایی 
قرار می دهند و توضیح می دهند بنابراین برای 
مثــال دانش آموزان گروه اول 2 مهره آبی و 8 
مهره زرد را خارج کرده روی نوار قرار داده و 

عبارت جمع مربوط به آن را می نویسند.

4- گروه اول: 

2+8 =10  
و یکی از اعضــا می گوید دو مهره ی آبی و 8 
مهره ی زرد روی نوار قرار دادیم و جمع آن 

را نوشتیم و جواب آن را به دست آوردیم.
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گــروه دوم نیز 4 مهره آبــی و6 مهره زرد را 
درآورده و روی نــوار قرار داده و عبارت جمع 
را می نویسند و توضیح می دهند. به این ترتیب 
جمع هــای ترکیبــی مختلف با خــارج کردن 
مهره ها از کیســه و قــرار دادن آن ها بر روی 
نوار مقوایی و سپس نوشتن جمع مربوط به آن 

ادامه پیدا می کند.

تی
رک

شا
م

یکی از اعضاء گروه دوم می گوید 4 مهره آبی 
و 6 مهره زرد را روی نوار قرار دادیم و جمع 

آن را نوشتیم و جواب را به دست آوردیم.

4 +6 = 10  

5- آموزگار یک نوار مقوایی 10 قسمتی رنگ شده 
در اختیار گروه ها قرار می دهد و از آن ها می خواهد 
با توجه به رنگ آمیزی هر قسمت عبارت عددی 

مربوط به آن را بنویسندو توضیح دهند.

      .............     +  .............  = 

سپس نوار را می چرخاند تا جمع دیگری برای 
آن بنویسند.

 -5

       .............     +  .............  = 

دانش آموزان مهره ها را شمرده و تعداد آن را 
نوشته و باهم جمع می کنند.

.......... +............ = .............

6- در این مرحله آموزگار با در اختیار گذاشتن نوار 
مقوایی 10 قسمتی و عبارت های عددی مختلف از 
دانش آموزان می خواهــد با مدادهای دورنگ، هر 

قسمت را رنگ آمیزی کنند و پاسخ را بنویسند. 

و این کار را در مورد تمامی ترکیبات جمع های 
عدد 10 انجام دهند.

-6

3 + 7 = 
دانش آموزان ابتدا رنــگ  می کنند عبارت را 
می خوانند پاســخ را می گویند و در مورد آن 

توضیح می دهند. 

از دانش آمــوزان می خواهد که  - آمــوزگار 
تمرین های کتاب را حل کنند.

دانش آمــوزان تمرین هــای کتــاب را حل 
می کنند.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- از دانش آموزان بخواهید باتوجه به ســتون 10 تایی چینه های ســبز بر روی ستون 2تایی چینه قرمز، 
چینه های زرد را یکی یکی اضافه کنند و از آن ها بپرسید به این دو چینه چند چینه اضافه شود تا به 10 برسد؟ 

دانش آموزان با شمارش چینه های رنگی برای آن یک عبارت جمع بنویسند. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

 2 + 8 = 10

2- با استفاده از کارت های اعداد ، جمع های پشت سرهم را تمرین نمایید. مثالً کارت های اعداد را جایگزین کرده 
تا مرحله آخر که به 0 + 10 برسید. بعد دوباره از اول جای دو کارت را باهم عوض کنید. مثالً کارت  

را  بگذارید. در این صورت دانش آموز به خاصیت جابه جایی جمع هم توجه می کند. 
1 + 9   9 + 1

10 + 0   0 + 10
3- در صورت توانمندی دانش آموزان از آن ها بخواهید در هر جلســه جمع های ترکیبی حاصل تا 

10 را از حفظ بیان کنند. مثاًل  1 و 9 میشه 10 

ارزشیابی
 از دانش آموزان بخواهید:

1- با مهره های دوررنگ جمع های ترکیبی حاصل تا 10 را بسازند.
2- با کارت های 0 تا 10 جمع های ترکیبی بنویسند. 

3- با توجه به جدول افقی 10تایی بی رنگ که جمع های ترکیبی 10 در کنار آن نوشــته شــده 
باشد خانه های جدول را رنگ کنند. 
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ƣƣƣ100ƣعددƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

صد تاییده تایییکی

01 0

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف( با مفهوم صدتایی آشنا  شوند.
ب( به نماد عدد 100 پی ببرند. 

ج( جایگاه رقم های عدد 100 را در جدول ارزش مکانی بشناسند.
د( باتوجه به عدد 100 ساخت دسته های مربوط به آن را یاد بگیرند. 

هـ( با نوشتن عدد 100 به رقم و حروف آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم و نماد اعداد 0 تا 99

ب( توانایی تشخیص جایگاه رقم های اعداد 0 تا 99 در جدول ارزش مکانی 
ج( توانایی نوشتن اعداد با رقم و حروف تا 99 

د( توانایی ساخت دسته های مربوط به اعداد تا 99 

ارائه ی درس
آمــوزش مفهوم و نماد عــدد 100 را می توان به صورت یادگیری مشــارکتی اجرا نمود که طبق 

مراحل زیر ارائه می گردد:
1. ساختن دسته های مختلف 10تایی تا 10 دسته 

2. آموزش مفهوم صد و دسته  صدتایی 
3. معرفی نماد عدد 100 و نوشتن به رقم و حروف 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

1- ساختن دسته های مختلف ده تایی تا 10 دسته

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- آموزگار تعدادی نی یا چوب کبریت، نخ کاموا 
یا کش، مهره و کیسه در اختیار دانش آموزان قرار 
می دهد تا آن را شمارش کرده و دسته های ده تایی 
بسازند و هر دســته را با یک نخ ببندند، یا درون 
کیسه بریزند در این مرحله به دانش آموزان بگویید 
شما یک دسته ده تایی درست کرده اید وقتی تعداد 
دســته ها بیشتر شد تا 9 دســته آن ها را شمارش 
کنید و از یک دانش آموز بخواهید یک دسته ده تایی 
دیگر درست کند و به آن ها اضافه کند و بار دیگر 

دسته ها را شمارش نمائید. 10 دسته ده تایی

تی
رک

شا
م

1- هر دانش آموز با جدا کردن تعداد 10 
مهره یا نی چوب کبریت و قرار دادن آن ها 
در دسته های ده تایی و ساختن یک دسته 
ده تایــی آن را روی میز قــرار می دهد و 
همراه با آموزگار تعداد دسته های ده تایی 
را شــمارش می نماید و با اضافه شــدن 
دسته آخر تعداد دسته ها را بیان می کند و 

می گوید: 10 دسته ده تایی

2- از دانش آموزان بخواهید روی کشــیدن شکل 
دســته های ده تایی یا دســته کردن و شــمارش 

دسته های ده تایی تمرین هایی را انجام دهند.

2- دانش آمــوزان باتوجه به تصاویر ارائه 
شده و دســتور آموزگار تعداد دسته های 

ده تایی را مشخص می کنند.
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ƣ-2آموزشƣمفهومƣصدƣوƣدستهƣصدتایی

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- ابتدا دانش آموزان را دو گروه کرده و روش 
بازی و فعالیت را به آن ها توضیح دهید.

زی
و با

ی 
رکت

شا
م

1- دانش آموزان در گروه ها قرار می گیرند و 
بــه توضیح آموزگار در مورد قواعد بازی به 

دقت گوش می دهند. 

2- آموزگار تعدادی دسته ده تایی و یکی از جعبه  
کوئیزنر انتخــاب کرده و در اختیار هرگروه قرار 
می دهد. ســپس از هرگروه می خواهد با استفاده 
از دســته های ده تایی مغناطیسی که دارند پای 
تابلو ده دسته ده تایی کنار هم قرار دهند و توجه 
دانش آموزان را به ده تایی بودن دسته های ده تایی 
جلب کرده، هر گروه که سریع تر این کار را انجام 

داد برنده شده و تشویق می   شود. 
ســپس به آن ها بگویید اکنون شــما ده دسته 

ده تایی دارید:
10 دسته ده تایی می شود صد 

با انطباق ده دســته 10تایی بــر یک صفحه 
صدتایی مکعب کوئیزنــر و نمایش آن جلوی 
دید دانش آموزان عبارت یک دســته صدتایی 

می شود 100 را بیان کرده و اثبات نمایید.  

2- دانش آموزان هر گروه با مشارکت هم به 
تعداد دسته ها دقت کرده و به انجام سریع تر 

کار توسط گروه کمک می کنند. 
و همــراه آموزگار تکرار می کنند ده دســته 

ده تایی می شود صد 
10 دسته ده تایی می شود صد 

پس یک دسته صدتایی کوئیزنر را که معلم 
به آن ها داده اســت با 10 دسته ده تایی که 
قباًل درســت کرده اند انطباق داده و عبارت 
یک دســته صدتایی می شــود 100 را بیان 

می کنند. 

3- آموزگار تمرین های مشــابه را با اســتفاده 
از تصاویــر مختلف مانند تمرین های کتاب در 
اختیار دانش آموزان قــرار می دهد و از آن ها 

می خواهد جاهای خالی را پر کنند.
........... دسته ده تایی می شود ............

1 دسته صدتایی می شود ...........

3- با کنارهم قرار دادن 10 دســته ده تایی 
همراه با آمــوزگار جاهای خالی عبارت ها را 

کامل کرده و می خوانند 
10 دسته ده تایی می شود 100 
1 دسته صدتایی می شود 100 
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ƣ-3معرفیƣنمادƣعددƣ100ƣونوشتنƣبهƣرقمƣوحروف

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- در این مرحلــه از دانش آموزان بخواهید 
یک دســته صدتایی بسازند و آن را در جدول 

یکی، ده تایی و صدتایی نایلونی قرار دهند. 
ســپس از آن ها بخواهید تعداد دسته های یکی 

،ده تایی و صدتایی را مشخص  کنند. 

سخ
 پا

ش و
رس

ی، پ
رکت

شا
م

1- دانش آموزان در گرو ه های خود دسته های 
صدتایی می سازند و آن را در جدول کیسه ای 
قرار می دهند پس در پاسخ به سؤال آموزگار 

می گویند:
1 دسته صدتایی داریم و ده تایی و یکی نداریم.

2- آموزگار از دانش آموزان می خواهد باتوجه 
به شکل تعداد دسته های صدتایی و ده تایی و 
یکی را مشخص کرده در جدول ارزش مکانی 

بنویسند. 

صد تاییده تایییکی

01 0

سپس آموزگار عددها را از جدول خارج کرده 
در جای خالی در کنارهم می نویســد و نوشتن 

رقم به حروف را نیز می نویسد. 
در این مرحله نماد عدد 100 را معرفی کنید و 

بگویید که همان طور که می بینید 
100 می شــود 1 دســته  صدتایی 0 ده تایی و 

0 یکی  

3- دانش آمــوزان بــا دیدن شــکل تعداد 
دسته های صدتایی، ده تایی و یکی را مشخص 
می کنند و در جدول ارزش مکانی می نویسند. 
پس رقم ها را از جدول درآورده و در کنارهم 
می نویســند. به طریقه نوشتن نماد 100 توجه 
می کنند و نوشــتن رقم به حروف و حروف به 

رقم را تمرین می کنند. 

صد تاییده تایییکی

01 0

رقم: 100 
حروف: صد  

3- آمــوزگار با توجــه به تمرین هــای قبلی 
به دانش آمــوزان می گوید: بعد از مشــخص 
شــدن دســته های ده تایی و یکی، آن را در 
جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. ســپس از 
دانش آموزان می خواهد تا باتوجه به اعداد قرار 
گرفته در جــدول ارزش مکانی مرتبه هرعدد 

را بگویند

3- دانش آمــوزان پس از مشــخص کردن 
دســته های ده تایــی و یکی، عــدد هریک را 
باتوجه بــه جایگاه آن در جدول ارزش مکانی 
می نویسند سپس باتوجه به واعداد قرار گرفته 
در جــدول ارزش مکانی، مرتبــه هر عدد را 

می گویند. 
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
آموزگار می تواند:

1- از چینه های آموزشی در جهت ساخت دسته های ده تایی استفاده کند. 
2- با در اختیار قرار دادن صفحه ی دوز 10x10 و سوزن ها)میخ های(پالستیکی،از دانش آموزان 

بخواهید تا شمارش 1 تا100 یا 10دسته ده تایی را تمرین کنند.

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1-با استفاده از دسته های ده تایی یک بسته صدتایی بسازند. 
2- عدد 100 را به رقم وحروف بنویسند. 

3- رقم های عدد 100 را در جدول ارزش مکانی به تفکیک قرار دهند.
4- با استفاده از اشیاء مختلف دسته  ی صدتایی درست کنند. 

نکته: برای آموزش عدد 1000 در پایه چهارم رعایت مراحل آموزشی فوق ضروری می باشد.
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ƣƣƣƣدورقمیƣعددƣساختƣوƣعددƣمرتبهƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف( با جایگاه هر رقم در جدول ارزش مکانی آشنا شوند. 
ب( به نحوه ی خواندن و نوشتن اعداد  باتوجه به جایگاه هر رقم در جدول ارزش مکانی پی ببرند. 

ج( با ساخت اعداد دورقمی مختلف آشنا  شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با جدول ارزش مکانی 

ب( آشنایی با رقم های عدد 
ج( توانایی خواندن و نوشتن اعداد دورقمی 

د( آشنایی با دسته های یکی ده تایی 

ارائه ی درس
آموزش مرتبه و ســاخت عدد را می توان به صورت یادگیری فعال اجرا نمود که طبق مراحل زیر 

ارائه می گردد:
1- نمایش عدد دورقمی 
2- معرفی یکان، دهگان 

3- قرار دادن عدد در جدول ارزش مکانی 
4- ساخت عدد دورقمی 
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ƣ-1نمایشƣعددƣدورقمی

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1-  آموزگار تعداد 5 دسته ده تایی و 7 یکی نی یا 
چوب کبریت که در دسته های ده تایی و یکی تهیه 
شده است را در مقابل دانش آموزان قرار می دهد و 
از آنان می خواهد تا با دقت به آن نگاه کنند سپس 
با در اختیار قرار دادن چرتکه و مهره های رنگی از 
دانش آموزان می خواهد تا با شــمارش دسته های 
ده تایــی و یکی و قراردادن مهره هــا در میله های 
چرتکه عدد را به نمایش بگذارند در ادامه آموزگار 

می پرسد عدد نمایش داده شده چندرقمی است؟
شی

مای
ن

1- دانش آمــوزان بــه دقت به نــی یا چوب 
کبریت های دســته بندی شــده نگاه می کنند و 
هم زمان با شمارش دســته های ده تایی و یکی و 
قراردادن مهره های رنگــی در میله های چرتکه 
)2میله ای(، عدد دو رقمــی را نمایش می دهند 
در پاســخ به پرســش آموزگار می گویند: عدد 

دورقمی

2- در این مرحله آمــوزگار از دانش آموزان 
می خواهد تا این فعالیت را با شمارش دسته های 
یکی- ده تایــی، تصاویری که در اختیار دارد و 
گذاشــتن مهره در میله های چرتکه دومیله ای 

انجام دهند.

2- دانش آمــوزان باتوجه به دســتورالعمل 
آموزگار دســته های ده تایی و یکی را شمرده 
و به همان تعــداد در میله های چرتکه مهره 
می گذارند و عدد دورقمی را نمایش می دهند.
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2- معرفی یکان، دهگان

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- در ایــن مرحلــه آمــوزگار از دانش آموزان 
می خواهد با نی و چوب کبریت دسته های ده تایی 

و یکی بسازند و تعداد دسته ها را مشخص نمایند. 
 سپس آن ها را داخل کیســه نایلونی دو قسمتی 
که روی تابلو چسبانده شده و روی هرکدام یکی و 

ده تایی نوشته شده قرار دهند. 

ده تایییکی
شی

مای
ن

1- دانش آمــوزان بــا نــی و چــوب کبریت  
دســته های ده تایی را می سازند سپس باقیمانده 
را در یکی ها قــرار می دهند و آن ها را در جای 

خود در جدول قرار می دهند. 

ده تایییکی

2- آموزگار دو کارت را که روی آن ها یکان و 
دهگان را نوشته به دانش آموزان نشان می دهد 
تا آن را بخوانند سپس توضیح می دهد که عدد 
یکی ها را در جــدول ارزش مکانی، رقم یکان 
و عدد ده تایــی را در جدول ارزش مکانی رقم 
دهگان می نامیم. سپس کارت ها را روی جدول 
ارزش مکانــی دوخانه ای که بر روی تابلو قرار 

گرفته می چسباند.

دهگان یکان

2- دانش آمــوزان باتوجه به دســتورالعمل 
آموزگار دسته های ده تایی و یکی را شمرده 
و به همان تعــداد در میله های چرتکه مهره 

می گذارند و عدد دورقمی را نمایش دهند.

ده تایییکی
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3- آمــوزگار با توجــه به تمرین هــای قبلی 
به دانش آمــوزان می گوید: بعد از مشــخص 
شــدن دســته های ده تایی و یکی، آن را در 
جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. ســپس از 
دانش آموزان می خواهد تا باتوجه به اعداد قرار 
گرفته در جــدول ارزش مکانی مرتبه هرعدد 

را بگویند

دهگان یکان

75
شی

مای
ن

3- دانش آمــوزان پس از مشــخص کردن 
دســته های ده تایی و یکی، عــدد هریک را 
باتوجه به جایگاه آن در جدول ارزش مکانی 
می نویســند ســپس باتوجه به واعداد قرار 
گرفتــه در جدول ارزش مکانــی، مرتبه هر 

عدد را می گویند.

دهگان یکان

5 7

3- قراردادن عدد در جدول ارزش مکانی 

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- آموزگار ابتدا دانش آمــوزان را به دو گروه 
تقســیم کرده و روش بازی و فعالیت را به آن ها 

توضیح می دهد. 

تی
رک

شا
و م

ی 
باز

1- دانش آموزان در گروه  ها قرار می گیرند 
و بــه توضیحات آمــوزگار در مورد قواعد 

بازی به دقت گوش می دهند.

2- آمــوزگار تصاویر مختلفی از اشــیاء را که 
به صورت دســته های ده تایی و یکی تهیه شده 
در اختیــار هرگروه قرار می دهــد و از هر گروه 
می خواهد تا دسته ها را روی تابلو منتقل کرده و 
با شمارش آن ها مقدار دسته های ده تایی و یکی 

را بنویسند
5 دسته ده تایی و 7 یکی 

هر گروه ســریعتر انجام داد برنده است و مورد 
تشویق قرار می گیرد. 

2- دانش آموزان هــر گروه تصاویر مربوط 
به خود را روی تابلو چسبانده و با شمارش 
آن هــا تعداد دســته های ده تایی و یکی را 

مشخص می کنند.
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3- آمــوزگار باتوجــه به تمرین هــای قبلی از 
دانش آمــوزان می خواهد که بعد از مشــخص 
شــدن دســته های ده تایی و یکی، آن ها را در 
جدول ارزش مکانی جدید قرار دهند و عدد آن 
را از جدول بیرون آورند و در قسمتی یادداشت 

نمایند. 

ده تایییکی

5 7

دهگانیکان

5 7

اعداد  به  باتوجــه  از دانش آمــوزان می خواهد 
قرار گرفته در جدول ارزش مکانی به ســؤاالت 

آموزگار پاسخ دهند.
عدد به دست آمده چندرقمی است؟

یکان این عدد چند است؟
دهگان این عدد چند است؟

ارزش مکانی عدد 7 چیست؟
ارزش مکانی عدد 5 چیست؟ 

3- دانش آموزان تعداد دسته های مشخص 
شــده را در جدول ارزش مکانی جدید قرار 
می دهند و عــدد را از جدول بیرون آورده 
و آن را در گوشــه سمت راست یادداشت 

می نمایند. 

ده تایییکی

5 7

دهگانیکان

5 7

+
و به سؤال های آموزگار پاسخ می دهند:

دورقمی 
یکان این عدد 7 

دهگان این عدد 5
یکان 

دهگان 

4- ساخت عدد دورقمی  

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- آمــوزگار دانش آمــوزان را بــه دو گروه 
تقسیم می کند و روش بازی را به آن ها توضیح 
می دهــد و می گوید که بــا کنارهم قرار دادن 
دو کارت عدد یک رقمــی، می توان یک عدد 

تیدورقمی ساخت.  
رک

شا
م

1- دانش آموزان در گروه  ها قرار می گیرند و 
به توضیحات آموزگار در مورد قواعد بازی 

به دقت گوش می دهند.
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2- در این مرحله آموزگارتعدادی کارت عدد 
را در اختیار دانش آمــوزان قرار می دهد و از 
آن ها می خواهد باتوجه به دســتور شــفاهی او 
و کنارهم قرار دادن هــر دو کارت یک عدد 

دورقمی بسازند. 
مثاًل می گوید: با کارت های اعداد، عدد 25 را 

درست کنید و بخوانید. 
گروهی که سریعتر عدد را بسازد موردتشویق 

قرار می گیرد. 

تی
رک

شا
م

2- دانش آموزان هر گروه ســعی می کنند با 
سرعت کارت های  و  

را از میــان کارت های درهــم پیدا کرده و 
کنارهم قرار دهند و بخوانند. 

 

3- باتوجــه بــه تمرین قبلــی آمــوزگار از 
دانش آمــوزان می خواهد که بــا جابه جا کردن 
کارت های عــدد  و  عدد دیگری را 
بسازند و بخوانند و تعداد رقم های آن را بگویند. 

کارت های  جابه جایی  بــا  دانش آموزان   -3
عــدد  و  عدد 52 را می ســازند، 

می خوانند و می گویند: دو رقم 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. در فعالیت های تکمیلی از دانش آموزان بخواهید گلبرگ های گل هایی را که یکان آن ها همانند هستند را زرد و 

گل هایی که دهگان آن ها مثل هم هستند قرمز کنند. 
مثالً: چند گل با تعدادی گلبرگ بکشید. سپس در وسط هر گل عدد دو رقمی بنویسد به صورتی که یکان اعداد 
دورقمی، در 2 گل مثل هم باشــند و دهگان اعداد دورقمی در 2 گل دیگر شــبیه هم باشند. سپس از دانش آموزان 
بخواهید گلبرگ گل هایی که رقم یکان آن مثل هم هستند را زرد و گلبرگ گل هایی که رقم دهگان آن ها مثل هم 

هستند قرمز کنند. 

17 36 27 34
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

2. تعدادی عدد دورقمی مختلف در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا یکان آن ها را عالمت بزنند. 
3. از دانش آمــوزان بخواهید کارت های همرنگ را کنارهم قرار دهند )از بین کارت های تک رقمی رنگی( و 

عدد بدست آمده را بخوانند.

2

2

5

3

6

5

7

7

9

6

3

9

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1( اعداد دورقمی را در جدول ارزش مکانی قرار دهند. 
2( با در اختیار داشتن رقم یکان و دهگان یک عدد دورقمی بنویسند. 

ƣنکته:ƣبرای آموزش تشــخیص مرتبه عدد و ســاخت عدد سه رقمی و چهاررقمی در پایه سوم و 
           چهارم، رعایت مراحل آموزشی فوق ضروری می باشد.
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ƣƣƣƣدورقمیƣعددƣبسطƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود :

الف( با بسط عدد دورقمی )گسترده نویسی( آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با جدول ارزش مکانی 

ب( آشنایی با رقم های عدد 
ج( توانایی خواندن و نوشتن اعداد دورقمی 

د( آشنایی با دسته های یکی، ده تایی 

ارائه ی درس
آموزش بسط عدد دورقمی به صورت یادگیری فعال اجرا می شود. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣ)نویسیƣگستردهƣمبحثƣعددƣمکانیƣارزش(ƣدورقمیƣعددƣبسط

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- بــا اســتفاده از جعبه کوئیزنــر آموزگار 
می خواهد که دانش آموزان دســته های یکی و 
ده تایی خواسته شده را جدا کرده داخل جدول 
نایلونی که روی آن یکی، ده تایی نوشــته شده 
قرار دهند و در زیر آن در جدول ارزش مکانی 

عدد مربوط به هرخانه نوشته شود 

ده تایییکی

ده تایییکی

5 7

حی
ضی

تو

1- دانش آموزان دســته های یکی و ده تایی 
را از داخــل جعبه کوئیزنر جدا کرده و داخل 

جدول نایلونی قرار می دهند. 
در جــدول ارزش مکانی اعداد مربوط به هر 

خانه را می نویسند. 

ده تایییکی

ده تایییکی

5 7

2- در این مرحله آمــوزگار توضیح می دهد: 
برای این که عــدد را بهتر ببینیم خوب دقت 
کرده و بگویید در خانه ده تایی ها چند ده تایی 
وجود دارد. 5 ده تایی که می شــود 50 یکی و 

می نویسیم 50 و سپس باتوجه به یکی ها
می گوییــم 7 یکی هــم وجود دارد کــه آن را 7 
می نویســیم و آن ها را دقیقاً زیر جدول خودشان 
می نویسیم که عدد 57 را به این صورت می نویسیم:
 50 +7
و بگویید کــه این عدد به صورت گســترده 

نوشته شده است. 
)الزم به ذکر است که در این جا هدف آموزش 

جمع دو عدد نمی باشد.(

دانش آموزان به توضیحات آموزگار با دقت 
گوش فرا می دهند و با دقت به نوشــتن عدد 
به صورت گســترده همراه با آموزگار آن را 

می نویسند.

3- در این مرحله آموزگار از دانش آموز می خواهد 
عدد 57 را به صورت رقم و حروف بنویسد.

3- دانش آموزان عبارت 7+ 50 را به رقم و 
حروف می نویسند. 

به رقم: 57 
به حروف: پنجاه و هفت 
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. از کارت اعداد برای جایگذاری در جدول یا کنارهم قرار دادن اعداد بســط داده شــده می توان 

استفاده نمود. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1( اعداد دورقمی را به صورت گسترده بنویسند. 

ƣنکته:ƣبرای آموزش بسط عدد سه رقمی و چهاررقمی در پایه سوم و چهارم رعایت مراحل آموزشی فوق 
            ضروری می باشد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣ)ƣ100ƣازƣباالتر(ƣرقمیƣسهƣاعدادƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با اعداد سه رقمی آشنا شوند.  
ب( جایگاه رقم های اعداد سه رقمی را در جدول ارزش مکانی بشناسند. 

ج( با توجه به اعداد سه رقمی دسته های مربوط به آن را بسازند.
د( با بسط عدد سه رقمی )یعنی گسترده نویسی( آشنا شوند.

هـ( با نوشتن اعداد سه رقمی با رقم و حروف آشنا شوند.
و( به ترتیب و توالی اعداد سه رقمی پی ببرند.  

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم و نماد اعداد 0 تا 100  

ب( توانایی تشخیص جایگاه رقم های اعداد 0 تا 100 در جدول ارزش مکانی 
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ج( توانایی نوشتن اعداد با رقم و حروف تا 100 
د( توانایی ساخت دسته های مربوط به اعداد تا 100  

ارائه ی درس
آموزش اعداد ســه رقمی را می توان به صورت یادگیری مشــارکتی اجرا نمود که طبق مراحل زیر 

ارائه می گردد:
1. ساختن یک دسته صدتایی، حداکثر 9 ده تایی و 9 یکی 

2. معرفی جدول ارزش مکانی صدتایی، ده تایی و یکی 
3. بسط عدد سه رقمی )گسترده نویسی(

ƣ.1ساختنƣیکƣدستهƣصدتایی،ƣحداکثرƣ9ƣدهƣتاییƣوƣ9ƣیکی

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- آمــوزگار تعدادی نی در دســته های یکی و 
ده تایی و صدتایــی در اختیار دانش آموزان قرار 
می دهــد و از آن هــا می خواهد این عــدد را با 
اســتفاده از مکعب های کوئیزنر نمایش دهند و 
بعد از آن  با قــرار دادن مهره ها در چرتکه نیز 
عدد بسازند این بار چرتکه دارای 3 میله است.

)توجه دانش آموزان را به دسته های صدتایی در 
چرتکه و هم چنین در مکعب های کوئیزنر جلب 

کنید.(
بهتر است این عدد از 100 تا 199 برای شروع 
کار باشــد تا در ادامه بتوان اعداد تا 299 را نیز 

شیبه همین ترتیب تمرین نمود. 
مای

ن

1- دانش آموزان باتوجه بــه عددی که نی ها 
نشــان می دهند آن را به معکب های کوئیزنر 

می سازند. 
این عدد را می توانند به وسیله چرتکه و انداختن 
مهر ه های رنگی در میله ها و اشاره به میله سوم 

)صدتایی( نشان دهند. 

2- با اســتفاده از تصاویر و اشــکال مختلف که 
پشــت آن ها آهنربای مغناطیسی چسبانده شده 
از دانش آموزان بخواهید عدد خواســته شده را 

بسازند.

2- اعدادی که آموزگار با شکل به آن ها نماش 
می دهد توســط تصاویر مختلــف روی تابلوی 

مغناطیسی می چسبانند. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣ.2معرفیƣجدولƣارزشƣمکانیƣصدتایی،ƣدهƣتاییƣوƣیکی

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- آموزگار در این مرحلــه از دانش آموزان 
می خواهــد با نــی یا چوب کبریت 1 دســته 
صدتایــی،3 ده تایی و 6 یکی بســازند و تعداد 

دسته ها را مشخص کنند.
 سپس آن ها را داخل کیسه نایلونی سه قسمتی 
که روی تابلو چسبانده شــده و روی هرکدام 
یکی و ده تایی و صدتایی نوشته شده قرار دهند. 

صد تاییده تایییکی

آمــوزگار در طــی انجــام ایــن فعالیت به 
دانش آموزان توضیــح می دهد که هرکدام از 
نی ها بــرای خود خانه ای دارند و باید در جای 
خود قرار بگیرند این فعالیت چندین بار تکرار 
می شــود تا دانش آموزان کاماًل مفهوم جایگاه 
ارزش مکانــی را درک نماینــد و بــا جایگاه 

صدتایی ها آشنا شوند.  

شی
مای

ن

1- دانش آموزان بــا نی و چوب کبریت های 
تعداد  سپس  می ســازند  صدتایی  دسته های 
باقیمانــده را در یکی ها قــرار می دهند و هر 
کدام  را در جای خود در جدول قرار می دهند. 

صد تاییده تایییکی
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2- آمــوزگار با توجه بــه تمرین های قبلی به 
دانش آمــوزان می گوید که بعد از مشــخص 
کردن تعداد دســته های صدتایــی و ده تایی 
و یکــی، اعداد مربوط به آن هــا را در جدول 
ارزش مکانی که با آن آشــنایی پیدا کرده اند 
و صدتایی نیز اضافه شــده قرار دهند )جاهای 

خالی را پرکنند( 

صد تاییده تایییکی

631

2- دانش آمــوزان از روی شــکل، تعــداد 
دسته های صدتایی و ده تایی و یکی را مشخص 
کرده و عــدد آن را باتوجه به جایگاه آن در 
جدول ارزش مکانی می نویســند. سپس عدد 
را از جــدول خارج کــرده و در جاهای خالی 

می نویسند. 

صد تاییده تایییکی

631

ƣ.3بسطƣعددƣسهƣرقمیƣ)گستردهƣنویسی(

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1- در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد 
به تعداد خواسته شده از داخل جعبه کوئیزنر یکی، 
ده تایی و صدتایی جدا کرده و آن ها را در جای خود 
و در داخل جدول ارزش مکانی قرار دهند سپس در 
جدول ارزش مکانی زیر عدد هر دسته را بنویسند.  

صد تاییده تایییکی

صد تاییده تایییکی

631

شی
مای

ن

1- دانش آمــوزان از داخل جعبــه کوئیزنر  
دسته های خواســته شــده را جدا کرده در 
جدول می گذارنــد و زیر آن اعداد مربوط را 

می نویسند.  

صد تاییده تایییکی

صد تاییده تایییکی

631
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

2- در ایــن مرحله آمــوزگار توضیح می دهد 
برای این که عــدد را بهتر ببینیم خوب دقت 
کرده و بگویید در خانه صدتایی چندتا صدتایی 
وجود دارد؟ یک صدتایی که می شود 100 یکی 
و می نویسیم 100 و سپس باتوجه به ده تایی ها 
می گوییم 3 ده تایی می شود 30 یکی و در ادامه 

6 یکی نیز داریم که آن را 6 می نویسیم.
و آن ها را دقیقًا زیر جدول خودش می نویسیم:

پس عدد 136 را به این صورت می نویسیم:
 100 + 30 + 6
)الزم به ذکر است که در این جا هدف آموزش 

جمع سه عدد نمی باشد.(

2- دانش آمــوزان به توضیحــات آموزگار 
بادقت گوش می دهند و به دقت با نوشــتن 
عدد به صورت گسترده آشنا می شوند و آن 

را دقیقًا زیر جدول خودشان می نویسند.

3- آموزگار از دانش آموز می خواهد عدد باال 
را به صورت رقم و حروف بنویسد.

3- دانش آموزان عدد سه رقمی بازشده را با 
رقم و حروف می نویسند. 

به رقم: 136
به حروف: صد وسی و شش

ƣتوجه:1ƣ- اعداد ســه رقمی تا 999 در پایه ســوم نیز به همین صورت آموزش داده می شــود.
                2- آموزش اعداد چهاررقمی به همین صورت است. عالوه بر این که بر خط جداکننده

               سه رقم از سمت راست تأکید می شود.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. آموزگار می تواند از دانش آموزان بخواهد با کمک اولیای خود در منزل با اشــیاء گوناگون مثل 

نی، چوب کبریت و ... دسته های صدتایی بسازند. 
2. آمــوزگار می تواند از چینه های آموزشــی کــه روی هم قرار می گیرند یــا مکعب های کوئیزنر 
پالســتیکی یا مقوایی دست ســاز معلم به صورت شــطرنجی )100 خانه( یا مغناطیسی که به تابلو 

می چسبد استفاده کند یا با چرتکه های سه میله ای به تمرین اعداد سه رقمی بپردازد. 
3. با استفاده از کارت اعداد و قراردادن در جدولی با جاهای خالی، نوشتن اعداد به صورت متوالی 

را تمرین کند. 
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ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1. با توجه به دسته های صدتایی و ده تایی و یکی، عدد موردنظر را بنویسند. 
2. اعدادسه رقمی تصاویر را در جدول ارزش مکانی قرار داده گسترده آن را بنویسند. 

3. اعداد ســه رقمی تا 299 را با ســاخت دســته های یکی، ده تایی و صدتایی به کمک چرتکه، به 
نمایش بگذارند. 

4. گسترده  اعداد را بنویسند. 
5. با دیدن عبارت گسترده شده، عدد آن را نوشته و با رقم و حروف بنویسند. 

6. اعداد را به ترتیب بنویسند. 

ƣنکته: برای آموزش اعداد چهاررقمی باالتر از 1000 در پایه ی چهارم رعایت مراحل آموزشــی 
             فوق ضروری می باشد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣ)18ƣتاƣحاصل(ƣرقمیƣیکƣعددƣدوƣجمعƣآموزشƣ:کلیƣهدفƣ:کلیƣهدف�

6+6=12
اهداف جزئی

از دانش آموزان انتظار می رود:
لف( با جمع دوعدد یک رقمی حاصل تا 18 آشنا شوند.

ب(با حل مسئله های جمع دوعدد یک رقمی آشنا شوند.
ج(با کاربرد جمع در زندگی روزمره آشنا شوند.  

رفتار ورودی
الف( آشنایی با اعداد 0 تا 18  

ب( آشنایی دانش آموزان با جمع اعداد یک رقمی حاصل تا 9  
ج( آشنایی با ترتیب اعداد

ارائه ی درس
مراحل آموزشــی به صورت مجموعه فعالیت های متوالی گام به گام از ســاده به دشــوار به شکل 
فلوچارت تنظیم شده اســت، که یکی از شیوه های اجرایی روش آموزش برنامه ای است. الزم به ذکر 
است که ابتدا مراحل آموزش به اختصار ارائه می شود و در پایان یک فلوچارت مربوط به آموزش جمع 

معرفی می گردد.
1- در مرحله ی اول آموزگار ابتدا تعدادی چینه یا مهره رنگی در اختیار دانش آموز می گذارد. و از 
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او می خواهد که دو مجموعه ی جدا از هم بسازد. 
اعداد دو مجموعه و عالمت جمع را روی تابلو بنویسد. 

6 + 5
سپس از او می خواهد که مهره ها را کنارهم گذاشته و تمام مجموعه را شمرده و حاصل را بنویسد.

6 + 5 =11
2- در مرحله ی بعد آموزگار دانش آموز را تشویق می کند تا مجموعه ی عدد اول )6 مهره قرمز( را 
در جیب یا کیسه نزد خود انداخته )با این که مهره ها دیده نمی شود اما آن ها را لمس می کند( سپس 

با اشاره به کیسه یا جیب خود مهره های عدد دوم را به ترتیب و پشت سرهم بشمارد. 

11 و 10 و 9و 8 و 7

در این مرحله آموزگار با تأکید و شمارش پشت سرهم مهره ها به توسعه ی این مفهوم می پردازد.
در ایــن مرحله آموزگار می تواند از جدول 0 تا 20 اســتفاده کند و شــمارش اعداد به ترتیب را 
هم زمــان با مرحله ی 1 و 2 بــا دانش آموزان تمرین کنــد برای مثال: آموزگار طبــق مثال قبلی از 
دانش آموز می خواهد 6 مهره را پنهان در جیب یا کیسه قرار داده و روی جدول عدد 6 را نشانه گذاری 
کند و عدد دوم را هم زمان با اشــاره 5 مهره و نماد عدد 5 روی جدول 5 خانه به ســمت جلو حرکت 
می کنــد به این صورت که می گوید: 6 تا مهره داشــتیم، )تأکید بر عدد 6 جدول، مهره های پنهان و 
نماد آن( و ســپس هم زمان با اشاره به 5 مهره سبز، اعداد جدول را پشت سرهم از جدول می شمارد. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

و با شــمردن 5 خانه ی بعدی روی عدد 11 می ایســتد. تا این مرحله با پرسش و پاسخ های مکرر در 
طی جلسات مختلف آموزشی دانش آموزان هم زمان مرحله ی مجسم و نیمه مجسم را تمرین می کنند.

4- در مرحله ی بعد آموزگار فعالیت های مراحل قبلی را به ترتیب با دانش آموزان تمرین می کند، و 
با تأکید بر مهره های پنهان و جدول اعداد از دانش آموزان می خواهد که از انگشتان دست نیز هم زمان 

استفاده کنند. 
5- پس از این که آموزگار اطمینان یافت که دانش آموزان تا مرحله ی چهارم به مهارت رسیده اند 
مرحله ی مجســم )تشــکیل دو مجموعه از مهره ها( حذف می شود و دانش آموز را تشویق می کند که 
فرض کند عدد اول را در اختیار دارد و شــمارش عدد دوم را با کمک جدول و انگشــتان دست تا به 

دست آوردن حاصل، ادامه دهند. 
6- در پایان این مراحل می توان از دانش آموز انتظار داشت که جمع اعداد یک رقمی حاصل تا 18 

را بدون وسیله و جدول اعداد و فقط با انگشتان دست انجام دهند و به حل مسئله بپردازند. 
فلوچارت یکی از تکنیک های تحلیل تکلیف می باشــد که برتقسیم رفتار هدف به مراحل کوچکتر 
توجه دارد، بر چیزی که باید تدریس شــود و بر نظم آن تأکید دارد. اما مشخص نمی کند که چگونه 

آموزش باید صورت گیرد. 
در طراحی فلوچارت توجه به نکات ذیل ضروری می باشد:

Ȗ )تعریف دقیق تکلیف هدف )باید به صورت رفتاری تنظیم گردد
Ȗ )هر رفتار پایانی به مجموعه ای از مراحل و تکالیف فرعی تجزیه می شود )تدوین رفتارهای واسطه
Ȗ  .تعیین توالی تکالیف فرعی یا تعیین مسیری که دانش آموز باید طی کند
Ȗ تعیین پیش نیازهای هر تکلیف فرعی )دانش قبلی(، مهارتی که دانش آموز برای انجام تکالیف 

     فرعی الزم دارد که در نظمی طی سلسله مراتبی مرتب می شوند. به این پیش نیازها رفتارهای 
   تواناساز می گویند. 

Ȗ ساخت یک چارت متوالی )فلوچارت( برای مجموعه رفتار نهایی، تکالیف فرعی پیش نیازها
Ȗ .ساخت آزمون های فرعی برای ارزیابی دانش آموز از جهت چیرگی بر رفتارها و تکالیف فرعی

      این وارسی  به کشف مشکالت دانش آموز تکالیف فرعی )واسطه ای( کمک می کند. 
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آموزش مفهوم جمع دو عدد یک رقمی حاصل تا 18
آشنایی با اعداد 0 تا 18

آشنایی با جمع اعداد ارقمی حاصل تا 9

تکالیف فرعی در قالب آزمون
دستور آموزگار: با اشیاء دو مجموعه بساز و اعداد و عالمت آن ها را بنویس.

فعالی��ت دانش آموز: دو مجموعه را س��اخته و اع��داد و عالمت آن را 
می نویسد.

  6+5=                                                               

دستور آموزگار: مهره ها را کنار هم قرار بده و آن ها را بشمار و حاصل 
جمع دو عدد را به دست آور.

فعالی��ت دانش آموز: دو مجموع��ه را کنار هم قرار داده و حاصل آن را 
می نویسد.

  6+5=11                                                          

دس��تور آموزگار: مهره های عدد اول را داخل کیس��ه یا جیب بگذار و 
مهره های عدد دوم را به ترتیب بشمار                             .=6+5

دس��تور آموزگار: هم زمان با اش��اره به مهره های داخل کیسه، 5 مهره 
سبز را با شمارش جدول اعداد ادامه بده.  =6+5

1110987                    
فعالیت دانش آموز: هم زمان با اشاره به کیسه و 5 مهره سبز به جدول 

نگاه کرده و از عدد 7 تا 11 می شمارد.         11=6+5

دس��تور آموزگار: به مهره های داخل کیس��ه و جدول اعداد نگاه کن و 
عدد دوم را با انگشت نشان بده. 

فعالیت دانش آموز: هم زمان با اش��اره به کیس��ه و مهره ها و جدول 5 
انگشت خود را باال گرفته و به ترتیب می شمار تا 11

6+5=11

دستور آموزگار: با کمک جدول و انگشتان دست 6 و 5 را جمع کن.
6+5=
فعالیت دانش آموز: کمک جدول و انگشت خود به پاسخ 11 می رسد.
6+5=11

دس��تور آموزگار: عدد اول را نگه دار به تعداد عدد دوم انگشتان خود 
را باز کن و به ترتیب بشمار

فعالیت دانش آموز: با کمک انگشت خود به پاسخ 11 می رسد.
6+5=11

فعالیت دانش آموز: با تأکید بر 6 مهره داخل کیسه، 5 
 مهره سبز را پشت سر هم شمرده و به 11 می رسد. 
11 و 10 و 9 و 8 و 7

A

B

C

D

E

F

G

پیش نیازها

G تا A اجرای مراحل
اگر پاسخ صحیح نباشد

اگر پاسخ صحیح نباشد




اگر پاسخ صحیح باشد

6+5

5 را با 6 جمع کن

6+5=11

9+8 =

6+7 =

4+7 =

4+6 =

6
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

در گوشه ی سمت راســت تکلیف نهایی آورده شده است، برای انجام این تکلیف باید از یادگیری 
پیش نیاز ها اطمینان حاصل کرد. 

نمونه ای از پیش نیازها 
0 -1 -2 ............ پیش نیاز الف( اعداد 0 تا 18 را به ترتیب بنویس 
 3 + 5 = پیش نیاز ب( حاصل جمع مقابل را انجام بده 

در آموزش برنامه ای توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر مرحله پیش نیاز بعدی اســت. پس آموزگار باید با انجام ارزشیابی گوناگون از یادگیری هر 

مرحله اطمینان حاصل کند. 
2- هر مرحله می تواند خود یک تکلیف فرعی و آزمون فرعی باشد که می توان برای آن هم تکالیف 

فرعی و هم آزمون فرعی دیگر درنظر گرفت. 
3- در هر مرحله آموزش، بیان، توضیح و تفســیر توسط دانش آموز بسیار مهم است آموزگار باید 
با طرح ســؤال از دانش آموز، از او بخواهد نحوه ی انجام فعالیت را بگوید و چگونگی به دســت آوردن 

پاسخ را توضیح دهد.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه  و تثبیت یادگیری
1- از جدول اعداد 0 تا 20 به طور روزانه و مکرر اســتفاده کنید. از دانش آموزان بخواهید یک عدد به دلخواه تا 9 را 
از جدول انتخاب کرده با نگهداشتن آن به شمارش بعد از آن بپردازند. پس از تسلط دانش آموز می توانید جدول اعداد را 

حذف کرده و بطور شفاهی این تمرین را انجام دهید. 
2- از دانش آموزان بخواهید یک گروه 3نفره تشکیل بدهند. نفر اول یک مجموعه  نفر دوم مجموعه دیگر را در دست 
بگیرد و نفر ســوم باتوجه به تعداد مجموعه ها عدد اولی را نگه داشــته و به اندازه ی دیگری انگشت باز کند و جواب را به 

دست آورد. سپس جای افراد عوض شود. 
3- با استفاده از کارت اعداد این فعالیت را تمرین کنید بین دو کارت را عالمت جمع گذاشته از دانش آموز بخواهید 
کارت اول را برداشته و در جایی مثل جیب خودش نگاه دارد. سپس به تعداد دوم انگشت باز کرده و جواب را پیدا کند. 

ارزشیابی
 از دانش آموزان بخواهید:

1- حاصل جمع دو عدد یک رقمی را به دست آورند. 
2- مسئله های جمع دو عدد یک رقمی را حل کنند. 

3- از محاسبات جمع در زندگی روزمره استفاده کنند. 
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ƣƣƣمتناظرƣتفریقƣوƣجمعƣآموزشƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با جمع و تفریق های متناظر آشنا شوند. 
ب( به چگونگی نوشتن جمع و تفریق متناظر پی ببرند. 

ج( به چگونگی حل جمع و تفریق متناظر پی ببرند.

رفتار ورودی
الف( آشنایی دانش آموزان با اعداد یک رقمی 

ب(آشنایی دانش آموزان با جمع و تفریق اعداد یک رقمی 

ارائه ی درس
در این درس آموزگار به روش مکاشــفه ای دانش آموزان را با جمع و تفریق متناظر آشــنا می کند. 

مراحل به صورت زیر است:
گامƣاولƣوƣدوم: 

آمــوزگار 3 پرتقال و 4 موز و یک ســبد به کالس می آورد و آن هــا را روبه روی دانش آموزان قرار 
می دهد. آموزگار می پرسد چند تا میوه داریم؟
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سپس از آن ها می پرسد چند موز داریم؟
دانش آموزان: 4 تا 

آموزگار: چند پرتقال داریم؟
دانش آموزان: 3 تا 

آموزگار می گوید: من موزها را داخل سبد می گذارم حاال چند موز داخل سبد است؟
دانش آموزان: 4 تا 

آموزگار: پرتقال ها را هم داخل سبد می گذارم. حاال روی هم چند میوه داخل سبد است؟

دانش آموزان: روی هم 7 میوه 
آموزگار: آیا می توانیم برای آن جمع بنویسیم؟ 

دانش آموزان می گویند: بله و می نویسند                                7= 4+3 
آموزگار بار ردیگر می پرسد چند میوه داخل سبد داریم؟ دانش آموزان: 7 تا

آموزگار: اگر 3 تا پرتقال را از سبد بردارم )هم ز مان برمی دارد( چندموز 
باقی می ماند؟ 

دانش آموزان جواب می دهند: 4 موز
آموزگار می گوید آیا می توانیم یک عبارت تفریق بنویسیم؟

دانش آموزان می گویند: بله و می نویسند                                                       4= 3- 7 
آموزگار می پرسد: شما می توانید بگویید چه کار کردیم؟ 

دانش آموزان می گویند: برای سبد میوه ها ابتدا یک جمع نوشتیم .سپس برای میوه ها یک تفریق هم نوشتیم. 
                                  4 +3=7            7-3 =4                                                                                          

آموزگار دانش آموزان را به صورت کالمی و غیرکالمی تشویق می کند. 
گامƣسوم

آموزگار 3 مداد مشــکی و 2 مداد قرمز مقابل دانش آموزان قرارداده و از آن ها می خواهد که برای 
آن جمع و تفریق بنویسید:

       2 +3 =5        5-3 =2                                                                                           
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آموزگار می پرسد برای جمع چه کار کردید؟
دانش آموزان: 2 مداد قرمز و 3 مداد مشکی را کنارهم گذاشتیم که می شود 5 تا 

آموزگار: چه نوشتید؟ 
دانش آموزان: 2 را به اضافه ی 3 کردیم که شد 5  

آموزگار دوباره می پرسد: برای تفریق چه کار کردید؟
دانش آموزان: 3 مداد مشکی را از کنار مدادهای قرمز برداشتیم که 2 مداد قرمز باقی ماند. 

آموزگار می پرسد: چه نوشتید؟
دانش آموزان: 5 منهای 3 که می شود 2 
آموزگار دانش آموزان را تشویق می کند. 

گامƣچهارم

آمــوزگار چینه هایی را با دو رنگ متفاوت در مقابل دانش آموزان قرار می دهد و از آن ها می خواهد 
برای آن ها جمع و تفریق بنویسند. 

   3+5 = 8                                                                                                         
     8 -5 =3                                                                                                              
سپس از آن ها می خواهد که دو مجموعه از اشیاء و اشکال دیگر ایجاد کرده و برای آن ها هم جمع 

و هم تفریق بنویسند. 
آموزگار توضیح می دهد که برای هر دو مجموعه ی دیگر هم می شود یک جمع و یک تفریق نوشت. 

گامƣپنجم

آموزگار با طرح تمرین های مختلف و سپس تمرین های کتاب اقدام به ارزشیابی توانایی دانش آموزان می کند. 

گامƣششم

آموزگار از دانش آموزان می خواهد به محیط اطراف خود توجه کرده و برای هر مجموعه ی متفاوت 
یک جمع و یک تفریق بنویسند. 

گامƣهفتم

آموزگار به پاسخ های ارائه شده در مراحل قبل پاداش می دهد. 
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- تصاویر مختلف و اشــیاء طبیعی را در مقابل دانش آموزان قرار داده تا برای آن جمع و تفریق 

متناظر بنویسند. 

2- با در اختیار قرار  دادن نوار مدرج شــده از دانــش آموزان بخواهید با قرار دادن مهره های دو 
رنگ داخل خانه ها،ابتدا یک جمع ساخته،سپس برای آن یک تفریق بسازند.

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- باتوجه به شکل، حاصل جمع و تفریق های متناظر را به دست آورند. 
2- باتوجه به شکل، برای آن ها جمع و تفریق متناظر بنویسند.

توجه: آموزش جمع و تفریق متناظر در پایه ی سوم نیز با توجه به مراحل فوق می باشد.
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ƣƣ)ریالیƣ100ƣ،200ƣ،250ƣهایƣاسکناسƣوƣسکه(ƣپولƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با پول های 250، 200، 100 ریالی آشنا شوند. 
ب( با اسکناس های 200 و 100 ریالی آشنا شوند. 

ج( با جمع دو پول 100 ریالی و ساخت 200 ریالی آشنا شوند. 
د( به کاربرد پول برای خرید و فروش پی ببرند.

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم و نماد اعداد 1 تا 250

ب( آشنایی با سکه های 50 ، 20 ، 10، 5، 1،2 ریالی
ج( توانایی دانش آموزان در جمع اعداد یک رقمی و جمع اعداد دو رقمی از طریق دسته های ده تایی 

ارائه ی درس
آموزش پول)ســکه و اســکناس های 250، 200، 100 ریالی( با روش تفحص گروهی به صورت 

مراحل زیر ارائه می گردد: 

�ƣ)مبهمƣموقعیتƣباƣآموزانƣدانشƣشدنƣمواجه(ƣسازیƣموقعیتƣ:اولƣیƣمرحله
آموزگار روی میز خود اجناســی )شــکالت، بادکنک، مداد، پاک کن( را با برچسب قیمت )250، 
200، 100، 50 ، 20، 10ریالی( چیده و سکه های )50،20،10( ریالی را در اختیار دانش آموزان قرار 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

می دهــد و از دانش آموزان می خواهد که باتوجه به پول هایی که در دســت دارند بیایند و از آموزگار 
خرید کنند. دانش آموزان هریک با پول خود جنســی را خریــداری می کنند. جنس هایی که با مبلغ 
)50 ، 20، 10( ریال بود به فروش می رسد. اما آموزگار می پرسد چرا کسی این جنس ها را نخرید؟ 

�ƣ)آموزشیƣموادƣوƣمحیطƣبهƣواکنشƣبرایƣآموزانƣدانشƣآمادگی(ƣواکنشƣکشفƣ:دومƣیƣمرحله
طرح سؤال و ارائه پاسخ توسط دانش آموزان

آموزگار پول هــای )50، 20، 10( ریالی را به دانش آموزان می دهد و از آن ها می خواهد مجدداً به 
پای میز معلم بیایند و به قیمت اجناس باقی مانده روی میز توجه کنند و دالیل خود را برای پاســخ 

به سؤال آموزگار که چرا این جنس ها خریداری نشد؟ بیان کنند. 
دانش آموزان به بحث و گفت وگو می پردازند و پاسخ می دهند که مثاًل ما با این پول ها نمی توانیم 
این جنس ها را بخریم. یا پول های ما به اندازه قیمت این جنس ها نیست، یا جنس ها گران است و ....

�ƣƣارائهƣ،موقعیتƣویژهƣســازماندهی(ƣسازماندهیƣموضوعƣتدوینƣ:ســومƣیƣمرحله
هدفƣهایƣجزیی،ƣارائهƣتکلیفƣخاصƣوƣتعریفƣمسئله(

آموزگار این بار ســکه و اســکناس های )250 و 200 و 100ریالی(را در اختیار دانش آموزان قرار 
می دهد و از آن ها می خواهد که به صورت گروهی به مشــاهده پول ها بپردازند و با هم فکری و باتوجه 

به آموخته های قبلی ساخت دسته ها بیان کنند که هر پول چندریال است؟
دانش آموزان بیان می کنند که هر پول چندریال است. سپس آموزگار پول ها را روی میز ریخته و 
از آن ها می خواهد که یک گروه پول های 100ریالی یک گروه پول های 200ریالی و یک گروه پول های 
250ریالی را جدا کرده و به یکدیگر نشــان دهند. دانش آمــوزان فعالیت موردنظر را انجام می دهند. 
آموزگار این بار از آن ها می خواهد که پول های ســکه و اسکناس را از هم جدا کنند. او تالش می کند 
که نام پول ها را خود دانش آموزان کشف کنند. اما چنان چه نتوانستند با راهنمایی و مداخله آموزگار 

نام آن ها را بیان می کنند. سپس به جداسازی پول ها می پردازند. 
در واقع مســئله پرسش و پاسخ توسط خود دانش آموزان تعریف می شود. در صورت پاسخ اشتباه 

دانش آموزان، آموزگار به عنوان یک تسهیل گر اقدام به حل مشکل می کند. 

�ƣ)گیردƣمیƣقرارƣآموزانƣدانشƣاختیارƣدرƣالزمƣمنابع(ƣگروهیƣوƣمستقلƣمطالعهƣ:چهارمƣیƣمرحله
آموزگار دانش آموزان را به دو گروه تقسیم کرده و سکه و اسکناس ها را در اختیار آنان قرار می دهد 
ابتدا به صورت گروهی سپس به طور مستقل از آن ها می خواهد که مراحل زیر را گام به گام انجام دهند.
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هر سکه یا اسکناس چند ریال است؟
نام پول ها را معرفی کنند )سکه و اسکناس(. در صورت پاسخ اشتباه توضیحات ترمیمی ارائه می دهد. 

پول های سکه و اسکناس را جداگانه دسته بندی کنند. 
با پول هایی که دارند ساخت پول 200ریالی را نشان دهند.

هم چنین آموزگار اجنــاس روی میز یا کارت های 100ریالی و 200ریالی و 250 ریالی را در بین 
گروه ها تقســیم می کند و از آن ها می خواهد که به همان مقدار از پول ها جدا نموده و نشــان دهند. 
آموزگار عملکرد دانش آموزان را بررســی می کند و به مشــکالت احتمالی گروه ها پاسخ می دهد و در 

رابطه با نکات مبهم توضیحات ترمیمی ارائه می دهد. 

�ƣ)گرددƣمیƣارزیابیƣوƣمقایسهƣحاصلهƣهایƣپیشرفت(ƣتحلیلƣوƣتجزیهƣ:پنجمƣیƣمرحله
آموزگار به ارزشیابی تکوینی از نحوه پیشرفت کار گروهی می پردازد. 

دانش آموزان هر گروه عملکرد خود را مشــاهده و بررســی می کنند و از هر گروه یک نفر گزارش 
عملکردشــان را توضیح می دهد و باتوجه به پیشرفت های حاصله و مقایسه و ارزیابی از یکدیگر نتایج 

کارشان را اطالع می دهند. 

�ƣƣ.شودƣمیƣگرفتهƣسرƣازƣنتایجƣازƣبرخورداریƣباƣفعالیتƣ:ششمƣیƣمرحله
در این مرحله کاوشــگری مجدد توســط دانش آموزان تا حصول یادگیری انجام می شود. آموزگار 
اجناس دیگری را با برچســب قیمت های 250 و 200 و 100 ریالی را روی میز می گذارد و از آن ها 
می خواهد که با پول هایی که دارند هرکدام اجناس روی میز را خریداری کنند. دانش آموزان باتوجه به 
تجارب و نتایجی که کسب کرده اند با اعتمادبه نفس اقدام به خرید می کنند. دانش آموزان از پیشرفتی 

که کرده اند احساس خرسندی می کنند. 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- با روش بازی های گروهی تعدادی کارت برابر ارزش پول ها درست نموده و پول ها را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهید. با اعالم و نشــان دادن کارت مثاًل 200 ریــال دانش آموزان پول موردنظر را 

نشان دهند. 
2- تصاویری از چند شــیء یا اجناس واقعی در کالس تهیه نمایید و برای آن ها برچســب قیمت 
بگذارید تا دانش آموزان باتوجه به پول های معرفی شده مبالغ هر جنس را جدا کرده و پرداخت نمایند. 
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ارزشیابی
3- از دانش آموزان بخواهید :

4- ســکه  و اسکناس های 250 و 200 و 100 ریالی را از بین پول ها شناسایی و ارزش هر پول را 
بیان کنند. 

5- با استفاده از سکه و اسکناس های 100 ریالی معادل سکه و اسکناس های 200ریالی را بسازند. 
6- باتوجــه به قیمت اجناس مبلغ موردنظر را از بیــن پول ها جدا کنند )100ریالی ، 250ریالی، 

200ریالی( 

توجه: برای آموزش پول در پایه های سوم و چهارم نیز می توان از مراحل آموزشی فوق استفاده نمود.
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ƣƣ)18ƣتاƣانتقالƣبدون(ƣتفریقƣمسئلهƣحلƣآموزشƣ:کلیƣهدف�

16 – 9 =7

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با توضیح دادن مسئله )به کمک معلم( آشنا شوند.
ب( با به نمایش درآوردن مسئله به وسیله اشیاء و تصاویر آشنا شوند. 

ج( با کلمات کلید در مسئله آشنایی پیدا کنند. 
د( با استخراج اعداد از متن مسئله آشنا شوند.

و( به چگونگی حل مسئله تفریق پی ببرند.
ه( به کاربردهای مسائل تفریق در زندگی روزمره پی ببرند.

رفتار ورودی
الف( آشنایی دانش آموزان با مفهوم کاهشی )مفهوم و نماد تفریق(

ب( آشنایی دانش آموزان با تفریق یک رقم از دو رقم
ج( آشنایی دانش آموزان با جدول ارزش مکانی یکی، ده تایی

د( آشنایی دانش آموزان با ارزش مکانی اعداد
و( آشنایی دانش آموزان با خواندن صورت مسئله 

هـ( آشنایی دانش آموزان با درک مطلب جمالت خوانده شده و بیان توضیح آن به زبان خودشان 

ارائه ی درس
آموزش حل مسئله به روش پولیا در 4 مرحله ارائه می گردد:
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ƣ)1درکƣمسئله،ƣخواندنƣمسئله

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

آموزگار مسئله را بر روی تابلو کالس می نویسد. 
علی 16 گردو دارد 9 تا از گردوها را به دوستش 

داد. چند گردو باقی مانده است؟
ســپس مســئله را با صدای بلند و بــا زبان خود 

توضیح می دهد 

ولیا
ش پ

رو
ه 

ه ب
سئل

ل م
ح

شی
مای

ن

دانش آموزان نیز مسئله را می خوانند و به 
زبان خود توضیح می دهند.

ƣ)مجسم(نقشهƣطرحƣ)2

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

آمــوزگار تعداد مختلفی اشــیاء واقعی مانند مهره، 
مکعب کوئیزنر، نی، لوبیاو... روی میز خود قرار داده 
و می خواهد تا با استفاده از وسایل مسئله را با شکل 

نشان دهد.
و می گوید به جای گردو از اشیاء موجود در کالس 

استفاده می کنیم. 
آموزگار می پرسد: علی چند گردو داشت؟

آموزگار 16 مهره را می شمارد و روی میز قرار می دهد. 
آموزگار می پرسد علی چند گردو به دوستش داد؟

آموزگار 9 مهره از روی مهره ها برمی دارد.
آمــوزگار می پرســد گردوها کم شــدند یا اضافه 

شدند؟
آموزگار: چه کار باید بکنیم؟  

آموزگار توضیح می دهد در مسئله هم پرسیده چند 
گردو باقی مانده است؟  

باقی مانده دقــت کنید در هر  بچه ها بــه کلمه 
مسئله ای کلمه ی باقی مانده وجود داشت یعنی باید 
تفریق کنیم. آموزگار کارت اعداد را در زیر مهره ها 
گذاشته ونمایش می دهد 9-16 و آن را می خواند. 
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دانش آموزان با اســتفاده از وســایلی که 
)مهره،  گذاشته  اختیارشــان  در  آموزگار 
مکعب کوئیزنر،...( در گروه های خود یا به 
انفرادی بطور هم زمان فعالیتی را  صورت 

که معلم اجرا می کند را انجام می دهند. 
دانش آموزان پاسخ می دهد: 16 گردو

دانش آموزان 16 مهره را می شــمارند و 
روی میزشان قرار می دهند. 

دانش آموزان پاسخ می دهند: 9 گردو 
دانش آموزان 9 مهــره را از روی مهره ها 

برمی دارند. 
دانش آموزان پاسخ می دهند کم شدند

دانش آموزان: تفریق کنیم. 
دانش آمــوزان هم زمان بــا معلم کارت 

اعداد را می گذارند و آن را می خوانند 
16-9
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ƣ)مجسمƣنیمه(نقشهƣطرح)2

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

آموزگار می خواهد مسئله را )که روی تابلو نوشته 
شــده( با شــکل نشــان دهد. و از دانش آموزان 
می خواهد مســئله را در دفترشان بنویسند و آن ها 

هم مسئله را با شکل نشان دهند. 
آمــوزگار مســئله را می خوانــد و با پرســش از 

دانش آموزان زیر کلمات کلید خط می کشد. 
آموزگار می پرسد: علی چند گردو داشت؟

16 گردو در صورت مسئله را خط  آموزگار زیر
می کشد. 

)علــی 16 گردو دارد.( و می گوید این اولین عدد و 
کلمه کلید مسئله است.
و شکل آن را می کشد. 

سپس می پرسد چند گردو به دوستش داد؟
خط می کشد )9 تا گردو به  9 گردو آموزگار زیر
دوســتش داد( و می گوید این دومین عدد و کلمه 

کلید مسئله است و روی نُه گردو خط می کشد. 

x
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x
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دفترشــان  در  را  مســئله  دانش آموزان 
می نویسند. 

دانش آموزان پاسخ می دهد: 16 گردو
دانش آموزان هم زیر 16 گردو در صورت 

مسئله خط می کشند 
دانش آموزان هم شکل ها را در دفتر خود 

می کشند. 

دانش آموزان 9 گردو  
دانش آمــوزان هــم روی 9 گــردو خط 

می کشند. 

x
x

x
x

x
x

x
xx

* الزم به ذکر اســت که باتوجه به تفاوت های فردی دانش آموزان، کشــیدن هر شکلی که بیانگر 
مسئله باشد قابل قبول است.
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ƣ)مسئلهƣحل(طرحƣبهƣعملƣ)3

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

آموزگار ادامه مســئله را می خوانــد . چند گردو 
باقی مانده است؟  

خط می کشــد. و  باقی مانده است و زیــر کلمه
توضیح می دهد این ســومین کلمه کلید ما است و 

به معنی انجام تفریق است و می نویسد. 
 16 – 9 =

حاال چند گردو باقی مانده است؟
و می نویسد:                        7=16-9 

و توضیح می دهد که حتمًا جلو نویســی مسئله را 
انجام دهید و بنویســید که چند گردو باقی مانده 

است.
 16-9 =7

حی7 گردو باقی مانده است.
ضی

 تو
خ و
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دانش آموزان زیر کلمه باقی مانده اســت 
خط می کشند و تفریق را می نویسند. 

 16-9
دانش آمــوزان گردوهای باقــی مانده را 

می شمارند و می گویند 7 گردو 
دانش آموزان پاسخ تفریق را می نویسند: 

 16-9 =7
و جلونویسی مسئله را انجام می دهند. 

 16-9 =7
7 گردو باقی مانده است.

ƣ)بازبینی(ƣعملیاتƣکنترلƣوƣقبلیƣمراحلƣبهƣبرگشتƣ)4

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

آموزگار به دانش آموزان توضیح می دهد که یک 
بار دیگر مسئله را از اول بخوانیم و مراحل آن را 
یکی یکی کنترل کنیم تا ببینیم مســئله را درست 

حل کرده ایم؟
ســپس با همراهی دانش آمــوزان یک بار دیگر 
مسئله را می خوانند و مراحل را کنترل می کنند.  

سخ
 پا

ش و
رس

و پ
ی 

یش
نما

توجه  معلم  به صحبت هــای  دانش آموزان 
می کنند و به سؤال هایی که می پرسد پاسخ 
می دهند تا مسئله را بازبینی کنند که درست 

حل کرده اند یا خیر.

آموزگار دانش آموزان را تشویق می کند و می گوید آفرین برهمه ما که مسئله را درست حل کرده ایم.
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1-  آموزگاران می توانند با ارائه مســئله های گوناگون ابتدا به صورت گروهی سپس به طور منظم 

از دانش آموزان بخواهند که مسئله را حل کنند. 
2- در صورت توانمندی دانش آموزان تشــویق شوند تا با هدایت معلم خودشان مسئله های ساده 

بسازند و حل کنند. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

مسئله را خوانده و باتوجه به کلمات کلید و مراحل حل مسئله، مسئله را حل نمایند. 

ƣتوجه:ƣبرای آموزش حل مسئله )جمع- تفریق- ضرب( رعایت مراحل آموزش فوق به روش پولیا 
            ضروری می باشد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

Ȗ )آشنایی با جمع )یک عدد دورقمی با یک رقمی با انتقال به دهگانƣƣƣتقارنƣخطƣمفهومƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( به مفهوم خط تقارن پی ببرند.
ب( شکل های متقارن را از بین شکل های غیرمتقارن تشخیص دهند. 

رفتار ورودی
الف( توانایی در تشخیص جهت ها )باال، پایین- چپ، راست(
ب( توانایی انجام مهارت های حرکتی ظریف )تا کردن کاغذ(

ج(توانایی رنگ کردن شکل ها 
د( شناخت اشکال هندسی )مربع، مثلث و دایره(

هـ( شناخت مفهوم نصف یا نیمه ی شکل 

ارائه ی درس
"مفهوم خط تقارن" به روش آموزش مستقیم به این شرح ارائه می گردد:
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�ƣتوضیحاتƣوارائهƣدهیƣودوم:جهتƣاولƣگام
پس از تعیین اهداف آموزش که نشانگر وظایف دانش آموزان نیز می باشد. ابتدا آموزگار یک کاغذ 
به شــکل مستطیل تهیه نموده و از وســط طول آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. و به این 
صورت با کشــیدن یک خط، شکل مستطیل را به دو نیمه تبدیل می کند. )شکل شماره1( و آن خط 
را پررنگ می کند و آن را در مقابل دانش آموزان قرار می دهد. سپس می گوید: می خواهم این شکل را 
از روی خط رسم شده تا بزنم. )شکل شماره 2( و توجه دانش آموزان را به مساوی بودن هردو نیمه ی 

شکل جلب می کند. 

شکل شماره 2 شکل شماره 1

�ƣمنظمƣسوم:تمرینƣگام
در مرحله ی بعدی آموزگار به هر دانش آموز یک کاغذ به شکل مربع می دهد و از آن ها می خواهد 
که دو لبه ی مربع را طوری روی هم قرار دهند و تا کنند که شکل به دو قسمت مساوی تقسیم شود. 
پس از این که دانش آموزان با تاکردن، شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کردند، به آن ها می گوید: 
خط تای وســط مربع را پررنگ کنند. آموزگار در تمامی این مرحله به دانش آموزان بازخورد می دهد 
و اگر دانش آموزی نتوانســت شکل را از وســط تا بزند، او را هدایت می کند و بازخورد اصالحی ارائه 
می نماید و پاسخ های صحیح را با تشویق تقویت می کند. پس از این که تمامی دانش آموزان شکل های 
خود را از روی خط وســط تا زدند، توجه آن ها را به خط تا جلب نموده و می گوید: "خط تای" وسط 
مربــع را پررنگ کنید. بعد از اطمینان از پررنگ کردن خط تا توســط دانش آموزان، توجه آن ها را به 
خط تا جلب نموده و می گوید: به خطی که رسم کردید، "خط تقارن می گویند". این جمله را چند بار 
تکرار می کند و نام آن را از دانش آموزان می پرســد تا آن ها نیز به "خط تقارن" اشــاره نمایند. در این 
قسمت باردیگر آموزگار با قراردادن دو نیمه  ی شکل از روی خط تقارن به مساوی بودن هر دو نیمه ی 

شکل اشاره می کند و با اشاره به خط تقارن می گوید:
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

شکل شماره 3
"خطƣتقارن"،ƣخطیƣاستƣکهƣشکلƣراƣبهƣدوƣنیمهƣیƣمثلƣهمƣقسمتƣمیƣکند.

�ƣیافتهƣرهنمودƣچهارم:تمرینƣگام
 در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد که شــکل مربع را از قســمتی دیگر )به جز خط 
تقارن( تا بزنند. و از آن ها می پرسد: آیا این دو قسمت شکل )اشاره به شکل 4( باهم مساوی هستند؟ 
آیا این خط )اشــاره به خط رســم شده( خط تقارن است؟ آیا این خط شکل را به دو نیمه ی مثل هم 

قسمت کرده است؟  

شکل شماره 5شکل شماره 4

در تمامــی ایــن مراحل آموزگار توجــه دانش آموزان را به این نکته جلب می کند که خط رســم 
شــده چون شکل را به دو نیمه ی مثل هم قســمت نکرده خط تقارن نیست و فقط وقتی خط تقارن 
اســت که دقیقاً شکل را به دو نیمه ی مثل هم قســمت کند. در این جا آموزگار با پرسش و پاسخ و 
ارائه بازخوردهای مناســب، دانش آموزان را در تشــخیص خط تقارن از خط غیرمتقارن در یک شکل 
راهنمایی کرده و با اندازه کردن دو نیمه ی یک شــکل )شــکل 4و 5( تفاوت شــکل های متقارن از 

غیرمتقارن را به دانش آموزان آموزش می دهد. 
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�ƣمستقلƣپنجم:تمرینƣگام
 پــس از آمــوزش تقارن و خط تقارن ، ابتــدا آموزگار با ارائه شــکل های مختلف از دانش آموزان 

می خواهد که خط تقارن را در شکل های زیر پررنگ کنند. 

و سپس با ارائه چند شکل از آن ها می خواهد که شکل هایی راکه خط تقارن دارند را عالمت بزنند.

و در آخرین قســمت از این مرحله آمــوزگار با ارائه نیمه های درهم ریخته ی اشــکال متفاوت از 
دانش آموزان می خواهد که دو نیمه ی هر شــکل را به وســیله خط به هم وصل کنند. این تمرین ها 
ابتدا با راهنمایی آموزگار انجام می شــود و سپس تا مرحله ای که دانش آموز بدون کمک آموزگار قادر 
به حل آن شــود، ادامه پیدا می کند و ســپس تمرین های مشابهی روی تابلو ارائه می شود و در نهایت 

تمرین های کتاب ارائه می شود.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- با استفاده از ماژیک، خط های متفاوتی را بر روی اشکال هندسی )مربع، دایره( که از ورقه های 
شفاف )تلق( ساخته شده اند، رسم نمایید و از دانش آموزان بخواهید که خط تقارن را تشخیص دهند. 
2- تعدادی اشکال متقارن تهیه نموده و آن ها را روی خط وسط )خط تقارن( جدا کرده و اشکال را 
به صورت درهم در مقابل دانش آموزان بگذارید و از آن ها بخواهید که با درکنارهم قرار دادن نیمه های 

شکل، شکل ها را کامل کنند. 
3- با ارائه تعدادی شــکل های متقــارن )قرینه( و نامتقارن، از دانش آمــوزان بخواهید که پس از 

تشخیص شکل های متقارن، آن ها را رنگ بزنند. 
4- با ارائه تمرین های مشابه زیر، از دانش آموز بخواهید نیمه های متقارن اشکال را به هم وصل کنند. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- با تا کردن شکل های متقارن از وسط، خط تای تقارن را به وجود آورند. 
2- خط تقارن شکل های متقارن را بکشند و رنگ کنند. 

3- شکل های متقارن را از شکل های غیرمتقارن تشخیص دهند.
4 مساوی بودن دو نیمه ی یک شکل که توسط خط تقارن به دو نیمه قسمت شده اند را تشخیص دهند. 
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�هدفƣکلی:ƣآشناییƣباƣخواندنƣساعت)ƣ5دقیقهƣ5ƣدقیقهƣتاƣ30ƣدقیقه(5ƣƣƣ- دو نیمه ی یک شکل متقارن را از بین اشکال مختلف تشخیص دهند.

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با مفهوم دقیقه در خواندن ساعت آشنا شوند. 
ب( با جهت حرکت عقربه ی بزرگ ساعت آشنا شوند. 

ج( با خواندن 5 دقیقه 5 دقیقه روی ساعت تا 30 دقیقه آشنا شوند. 
د( ساعت را باتوجه به زمان موردنظر تنظیم کنند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با عقربه های کوچک و بزرگ در ساعت

ب( توانایی خواندن ساعت به طور کامل 
ج( آشنایی با حرکت عقربه کوچک 
د( آشنایی با مفهوم و کاربرد زمان 

هـ( توانایی شمارش 5 تا 5 تا

ارائه ی درس
آموزش خواندن دقیق تر ســاعت به صورت دقیقه )5 دقیقه، 5 دقیقه( با یادآوری مفهوم زمان و 

خواندن کامل ساعت با روش آموزش مستقیم به صورت زیر ارائه می گردد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

�ƣدهیƣجهتƣ:اولƣگام
آموزگار مقوایی را که روی آن دایره  بزرگی کشــیده شــده و به 60 قسمت مساوی مدرج شده به 
کالس آورده روی میز وسط قرار می دهد و از دانش آموزان می خواهد با نی هایی که از قبل نصف شده 
از عدد 12 شروع کنند و روی هر خط یک نی کوتاه آبی بچسبانند بعد از 4 نی، نی پنجم را به رنگ 

قرمز و بلند بچسبانند و این کار را دورتادور ساعت انجام دهند. 
دانش آموزان با کمک آموزگار این فعالیت را انجام می دهند.

�ƣƣتوضیحاتƣارائهƣ:دومƣگام
در این مرحله آموزگار ساعت  های کشیده شده ی مدرج روی مقوای آچار را به تعداد دانش آموزان 
در اختیار آنان قرار می دهد تا آن را زیر طلق های شفاف بگذارند و با ماژیک و کشیدن درجه بندی ها 

روی آن تمرین کنند. 
دانش آمــوزان بین اعداد را با مشــاهده فعالیت معلم و تقلید از او مــدرج می کنند و در جاهای خالی 

شماره های ساعت را می نویسند. با این کار یاد خواهند گرفت هرقسمت کوچک یک دقیقه است. 
این بار آموزگار تصویر یک ساعت خام کم رنگ به صورت نقطه چین را به دانش آموزان می دهد و از آن ها 
می خواهد 5 تا 5 تا جلو بروند مدرج کنند و تا 30 دقیقه را بنویسند. و دو عقربه را روی ساعت می چسبانند. 
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در مرحلــه بعد آموزگار یک ســاعت کامل را به دانش آموزان می دهــد و از آن ها می خواهد که با 
نوشتن     5 ، 10....... تا 30 روی اعداد 1 تا 6 ،به مفهوم دقیقه دست یابند.

دانش آمــوزان باتوجــه به جایگاه اعداد 5 تا 5تا شــمارش کرده و اعــداد را در جای خالی تا 30 
دقیقه می نویســند و می خوانند. در ادامه آموزگار از دانش آموزان ســؤال می کند که چند عقربه روی 

ساعت هایشان دارند؟
پس از پاسخ آن ها عقربه ی دقیقه شمار و ساعت شمار )بزرگ و کوچک( را نشان می دهد و تو ضیح 
می دهد. که هنگامی که عقربه ی بزرگ یا دقیقه شــمار از عدد 12 حرکت می کند و به ترتیب به عدد 
1 که می رســد 5 دقیقه به عدد 2 که می رســد 10 دقیقه را نشان می دهد و ... وقتی به 6 رسید 30 

دقیقه را نشان می دهد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

�ƣمنظمƣتمرینƣ:سومƣƣگام
در این مرحله آموزگار زمان های مختلف را برحســب ساعت و دقیقه برای دانش آموزان به نمایش 
می گذارد. او اولین زمان را خود به صورت کامل می خواند به عنوان مثال: 20: 5 ساعت پنج و بیست 
دقیقه اســت. و دانش آموزان بعد از آموزگار تکرار می کنند و در ادامه زمان هایی را که آموزگار نشــان 

می دهد را با صدای بلند می خوانند و می نویسند. 

�ƣƣرهنمودیافتهƣتمرینƣ:چهارمƣگام
در فعالیت دیگر آموزگار ســاعت های کوچک آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و از 
آن هــا می خواهد باتوجه به زمانی که آموزگار بیان می کند عقربه های ســاعت خود را تنظیم کرده و 

نشان دهند. 

�ƣƣمستقلƣتمرینƣ:پنجمƣگام
در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد فعالیت ها و تمرین های مربوط به کتاب درســی را 
انجام دهند و پس از ارزیابی و رفع اشکال به آن ها بازخورد مناسب می دهد و از دانش آموزان می خواهد 

زمان انجام برخی از فعالیت های روزانه خود را به صورت کامل بنویسند و به کالس ارائه دهند. 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1. آموزگار از دانش آموزان می خواهد یک ساعت دست ساز مقوایی درست کرده و به کالس بیاورند. 

2. در ساعت های مختلف از دانش آموزان بخواهید ساعت را بخوانند.
3. از حبوبات، دکمه ... می توان برای برجسته کردن 5 دقیقه ها استفاده کرد. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1. بر روی ساعت های آموزشی زمانی هایی را که با ساعت و دقیقه بیان می کنید، نشان دهند.
2. زمان موردنظر را از بین چندین ساعت با زمان های مختلف تشخیص دهند. 

3. زمان موردنظر بر روی ساعت ها را بیان کرده و بنویسد. 

ƣتوجه: برای آموزش خواندن ســاعت )5 دقیقه 5 دقیقه تا 60 دقیقــه( در پایه چهارم رعایت 
              مراحل آموزش فوق ضروری می باشد.
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ƣƣعددƣیکƣباƣدورقمیƣعددƣیکƣجمعƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف
�یکƣرقمیƣباƣانتقالƣبهƣدهگان

اهداف جزئی
ازدانشآموزانانتظارمیرود:

الف(باانتقالدستهیدهتاییساختهشدهازستونیکیهابهدهتاییآشناشوند.
ب(باجمعباانتقالدرجدولارزشمکانیآشناشوند.

ج(باجمعباانتقالدرخارجازجدولارزشمکانیآشناشوند.
د(تواناییحلمسائلمربوطبهجمعباانتقالبهدهگانراکسبکنند.

رفتار ورودی
الف(آشناییبااعداد0تا99

ب(آشناییبامرتبهوارزشرقمهایاعداددورقمی
ج(آشناییباجمعسهعددیکرقمی

د(آشناییباجمعدوعدددورقمیبدونانتقال
هـ(تواناییساختدستههایدهتایی

ارائه ی درس
مفهومجمعاعدادباانتقالبهســتوندهتاییوهمچنینحلمســائلمربوطبهآنرامیتوانبا

استفادهازالگویتدریسساختگرایی)E5(آموزشداد،کهبهصورتمراحلزیرارائهمیگردد:
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

�ƣƣشدنƣدرگیرƣ:اولƣیƣمرحله
آموزگار ابتدا دانش آموزان را به دو گروه تقســیم می کند. به صورت نمایشــی 28 نی قرمز رنگ و 
پس از چند لحظه 6 نی آبی می گذارد. از دانش آموزان می خواهد با اســتفاده از جدول ارزش مکانی 

برای شکل جمع بنویسند و پاسخ آن را پیدا کنند.

ده تایییکی

2

+

8

6

ده تایییکی

گروه ها با مشورت یکدیگر ابتدا نی ها را در جدول قرار داده و شروع به فعالیت می کنند. 

�ƣکاوشƣ:دومƣیƣمرحله
در ایــن مرحلــه دانش آموزان اعداد را در جدول ارزش مکانی قرار داده و به جســتجوی پاســخ 
می پردازند. اگر دانش آموزان پاســخ یکی ها را به صورت عدد دورقمی به دســت آورند، آموزگار توجه 

آن ها را به یکی ها جلب می کند. 

ده تایییکی

2

+

8

6

142

آموزگار: چه عددی به دست آورید؟ بخوانید 
آیا می توانیم بخوانیم: یک بار دیگر نی ها را باهم جمع کنیم. جواب چه عددی می شود؟ 

)در ایــن مرحله دانش آموزان در جمع نی ها به عدد 34 دســت می یابند. اما ظاهراً درجدول عدد 
سه رقمی به دست می آورند( 
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�ƣƣموضوعƣتبیینƣیاƣتوصیفƣ:سومƣیƣمرحله
آموزگار در این مرحله دانش آموزان را هدایت می کند تا راه حلی بیابند. آموزگار با اشاره به جدول 

می پرسد: چند تا یکی شد؟ دانش آموزان : 14 تا 
آموزگار: آیا 14 تا یکی در خانه ی یکی ها می تواند کنارهم بماند؟ 

با 14 تا یکی چه کار کنیم؟
دانش آموزان را هدایت کنید تا با 14 عدد نی یک دسته ی ده تایی و 4 یکی بسازند.

آموزگار: 14 می شود، یک دسته ده تایی و 4 یکی

ده تایییکی

+

ده تایییکی

ده تایییکی

+

ده تایییکی

+





آموزگار: یک دسته ی ده تایی که ساختیم باید در کدام خانه بروند؟
دانش آموزان با هدایت آموزگار پاسخ می دهند: به خانه ی ده تایی ها 

آموزگار: حاال عدد درست شده را می خوانیم، 3 ده تایی و 4 یکی که می شود 34 
دانش آموزان اعداد موردنظر را طبق مراحل زیر در جدول نوشته و باهم جمع می کنند و پاسخ را می نویسند.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ده تایییکی

2

+

8

6

4 3

ده تایییکی

2
+

8

6

4

1

1

ده تایییکی

2

+

8

6

 

�ƣƣموضوعƣگسترشƣوƣبسطƣ:چهارمƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد دو عددرا با استفاده از

وسیله جمع کرده از جدول خارج کرده و پاسخ را بنویسند. 

�ƣƣارزشیابیƣ:پنجمƣیƣمرحله
در ایــن مرحله آموزگار مســئله ای را طراحــی کرده، روی تابلو می نویســد و از هریک از گروه ها 
می خواهد پاسخ را با استفاده از وسیله بنویسند. پاسخ به دست آمده هر گروه را به گروه مقابل می دهد 

تا ارزیابی کنند )دیگر ارزیابی(.
مثال: مغازه داری در روز شــنبه 35 کیســه شیر و روز یکشنبه 29 کیسه شیر فروخت. در این دو 

روز چند کیسه شیر فروخته است؟ 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- با استفاده از یکی ها دسته ی ده تایی ساخته بخوانند و بنویسند. 
2- در جمع دو عدد با استفاده از جدول ارزش مکانی، دسته های ده تایی ساخته شده را به ستون 

دهگان منتقل کنند. 
3- بدون استفاده از جدول ارزش مکانی جمع دو عدد با انتقال به دهگان را انجام دهند. 

4-  از دانش آموزان بخواهید مسئله های مربوط به جمع با انتقال را به طورصحیح انجام دهند. 

نکته:ƣبرای آموزش جمع اعداد با انتقال به صدگان در پایه ی چهارم رعایت مراحل فوق ضروری می باشد.
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ƣƣƣ2ƣعددƣضربƣعبارتƣوƣمفهومƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با تعداد مجموعه ها و اعضای آن ها آشنا شوند.  
ب( به مفهوم و نماد ضرب پی ببرند.   

ج( با عبارت ضرب آشنا شوند.  
د( با نمایش جمع و ضرب مربوط به آن به کمک محور اعداد آشنا شوند. 

هـ( با حل مسائل مربوط به ضرب آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم و نماد اعداد   

ب( آشنایی با جمع اعداد   
ج( آشنایی با ساخت مجموعه های مختلف   

د( آشنایی با مجموعه هایی با تعداد اعضای برابر  
هـ( آشنایی با جمع اعداد با محور 

ارائه ی درس
این درس با استفاده از روش یادگیری در حد تسلط طبق مراحل بعدی ارائه می گردد:
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

مرحله ی اول: ساخت مجموعه ها با اعضای یکسان  �
ابتدا آموزگار مجموعه های مساوی مختلفی درست می کند. گروه ها تعداد دسته ها )مجموعه ها( را بیان می کنند. 

آموزگار: چند دسته می بینید؟ 
باهم دسته ها را می شماریم، یک دسته ، دو دسته 
پس چند دسته داریم؟     دانش آموزان: 2 دسته 

پرسش آموزگار: با این شکالت ها چند دسته درست کردم؟  دسته ها را باهم می شماریم.

پاسخ دانش آموزان: 2 دسته 
- گروه ها باتوجه به مجموعه های ســاخته شــده ی عدد هر دســته را بیان می کنند. چند بشقاب 

داریم؟ پاسخ دانش آموزان: 3 بشقاب 

پرسش آموزگار: در هر بشقاب چند مهره داریم؟ مهره های داخل هر دسته را باهم می شماریم. 
پاسخ دانش آموزان: 4 مهره

 

- گروه هــا باتوجه به مجموعه ها و عناصر 
آن ها، عبارت هر شکل را بیان می کنند. 
پرسش آموزگار: چند دسته داریم؟ 

پاسخ دانش آموزان: 5 تا

پرسش آموزگار: در هر دسته چند شکالت هست؟ 
پاسخ دانش آموزان: 2 تا
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آموزگار عبارت کامل را برای دانش آموزان الگوسازی می کند تا آن ها تکرار کنند.
)پس 5 دسته ی 2 تایی شکالت داریم(.

- گروه ها با همراهی معلم دسته هایی با تعداد مساوی می سازند. 
پرســش آموزگار: با وســایلی که دارید با هم 3 دسته 2 تایی می سازیم و آن را می خوانیم حاال 6 

دسته 2 تایی می سازیم و آن را می خوانیم.
به فرم پیوست اجرای آزمون تکوینی فرم الف و ب مراجعه کنید. همان طور که مالحظه می کنید 
باید در پایان این مرحله، فرم الف آزمون تکوینی را اجرا کنید. پس از ارزیابی اگر دانش آموزان نیاز به 
آموزش ترمیمی یا اصالحی داشــته باشند، پس از آموزش مجدد، فرم ب آزمون تکوینی را اجرا کنید 

و در صورت موفقیت دانش آموزان در این مرحله به آموزش هدف دوم بپردازید.

�ƣƣضربƣعبارتƣوƣنمادƣشناختƣ:دومƣیƣمرحله
آموزگار مجموعه های درست شده را به نمایش درآورده و از دانش آموزان می خواهد مجموعه را ادامه 

دهند. هدف از این فعالیت این است که دانش آموزان بتوانند مجموعه هایی با اعضای برابر را بسازند. 

آموزگار: عبارت این شکل را باهم بخوانیم: 
1 دسته ی 2 تایی می شود 2 تا شکالت

حاال باهم دسته های بیشتری درست می کنیم.
باهم می خوانیم: 2 دسته ی 2 تایی می شود 4 تا شکالت 

آموزگار:حاال ساختن دسته ها را با هم ادامه می دهیم. 
پاسخ دانش آموزان: 3 دسته ی 2 تایی می شود 6 تا شکالت     

در مورد برابر بودن شکالت ها در هر لیوان با دانش آموزان صحبت کنید. )تا 9 لیوان ادامه دهید.(
آموزگار برای هر شکل عبارت آن را می نویسد و از دانش آموزان می خواهد همان شکل را برای خود 

درست کرده، بخوانند و عبارت آن را بنویسند )تا 9 لیوان ادامه دهید(.
1 دو تا می شود 2 تا                           2= 2 ×1 

2 دوتا می شود 4 تا                            4= 2×2 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

)در این جا آموزگار نماد ضرب را معرفی می کند(   
در پایان این مرحله نیز آموزگار آزمون تکوینی مناســب این مرحله را طراحی و اجرا می کند و در 

صورت موفقیت دانش آموزان مرحله ی سوم آموزش را آغاز می کند. 

�ƣƣآنƣبهƣمربوطƣضربƣوƣجمعƣعبارتƣتکمیلƣبرایƣاعدادƣمحورƣازƣاستفادهƣ:سومƣیƣمرحله
- آموزگار ابتدا با اســتفاده از محور اعداد، خواندن اعداد پرشی را تمرین می کند و از دانش آموزان 

می خواهد عبارت جمع و پاسخ مربوط به آن را با کمک معلم بنویسند. 

2 + 2 + 2 = 6

- آموزگار پس از تمرین کافی، از دانش آموزان می خواهد مانند نمونه ی معلم عبارت ضرب مربوط 
به هر جمع را بنویسند.

 2 +2 +2 + 2 = 
4 × 2 = 

در پایان این مرحله نیز آزمون تکوینی طراحی و اجرا می گردد، و در صورت موفقیت دانش آموزان 
مرحله ی چهارم آموزش آغاز می شود. 
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�ƣƣشکلƣازƣاستفادهƣباƣضربƣعبارتƣنوشتنƣ:چهارمƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار شــکل های مختلف ضرب را به صورت مجسم و تصویری ارائه می کند و از 

دانش آموزان می خواهد برای شکل ها عبارت ضرب بنویسند. 

�ƣƣضربƣعبارتƣبرایƣشکلƣرسمƣ:پنجمƣیƣمرحله
در ایــن مرحله آموزگار عبارت های مختلف ضرب را نوشــته و توجــه دانش آموزان را به عدد اول 

)نمایانگر عدد هر دسته( و عدد دوم )نمایانگر عناصر هر دسته( و پاسخ آن ها جلب می کند. 
 5 × 2 =         :پرسش آموزگار: می خواهیم باهم برای این عبارت شکل بکشیم

برای عدد اول که شکل دسته هست 5 تا روبان قرمز می کشیم

بعد داخل هر روبان چند گردی می کشیم؟ 
پاسخ دانش آموزان: 2تا

در پایان این مرحله نیز باید آزمون تکوینی مناســب این مرحله طراحی و اجرا نموده و در صورت 
موفقیت دانش آموزان مرحله ششم را آغاز کنید.

�ƣشکلƣازƣاستفادهƣبدونƣضربƣپاسخƣتکمیلƣ:ششمƣیƣمرحلهƣ
 آموزگار در این مرحله عبارت های ضرب را به صورت جدول تنظیم کرده و دانش آموزان پاســخ را 

کامل کرده و حفظ می کنند.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

2x

21
42
63
84
-5
-6
-7
-8
-9

در پایان نیز آزمون تکوینی طراحی و اجرا نموده و در صورت موفقیت دانش آموزان مرحله ی بعدی 
آموزش را آغاز کنید.

�ƣƣضربƣبهƣمربوطƣهایƣمسئلهƣحلƣ:هفتمƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار مســئله های مختلف را طرح و آن را با وســایل موجود در کالس به نمایش 
درمی آورد و از دانش آموزان می خواهد نکات کلیدی و مهم مســئله را مشــخص کرده و با استفاده از 

رسم تصاویر مسائل را حل کنند. 
سپس دانش آموزان مسائل مربوط به ضرب را بدون استفاده از وسیله حل می کنند. 

مانند مراحل قبلی و باتوجه به نمودار، آزمون تکوینی طراحی و اجرا می گردد و در صورت موفقیت 
دانش آموزان آزمون جامع نهایی اجرا می شود. 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
می توانید عبارت ضرب و حاصل آن ها را به صورت کارت به طور درهم در اختیار دانش آموزان قرار 

داده از آن ها بخواهید آن ها را باهم جور کنند.
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ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- مجموعه های مختلف با اعضای یکسان بسازند.
2- برای شکل ها، عبارت ضرب و پاسخ مربوط به آن را نوشته و بخوانند. 

3- برای عبارت ضرب و پاسخ آن، شکل رسم کنند. 
4- پاسخ جمع و ضرب مربوط به آن را به کمک محور اعداد بنویسند. 

5- مسئله های مربوط به ضرب را حل کنند.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

توضیح نمودار

ƣ 2 هدف کلی: آشنایی با مفهوم و عبارت ضرب عدد�

همان طور که مالحظه می کنید ابتدا هدف کلی به 5 هدف جزئی و سپس به 7 مرحله ی آموزشی 
تحلیل گردید. پس از آموزش هر هدف ابتدا آزمون تکوینی فرم الف اجرا می گردد. اگر دانش آموان به 
حدتسلط نرسیده باشند و نیاز به آموزش اصالحی داشته باشند، فعالیت های تکمیلی انجام می شود. 

در آموزش اصالحی آموزگار می تواند از منابع و وسایل مختلف، تصاویر، فیلم و یا توضیحات بیشتر 
استفاده کند و سپس آزمون تکوینی فرم ب را اجرا نماید. 

2 نوع آزمون تکوینی مشابه و معادل هم :
فرم الف- تشخیص مشکل دانش آموز 

فرم ب- بعد از آموزش اصالحی و بازخورد آن 
پــس از موفقیت دانش آموزان در آزمون تکوینی ب آموزگار مرحله ی دوم را اجرا می کند. بنابراین 
هر مرحله شامل آزمون تکوینی الف و در صورت لزوم آموزش اصالحی و پس از آن آزمون تکوینی ب 
می باشــد و به همین ترتیب تا پایان مرحله ی هفتم و اجرای آزمون جامع نهایی )ارزشیابی تراکمی( 

ادامه می یابد. 
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اجرای آزمون تکوینی فرم الف مربوط به هدف شماره 1 مطابق نمودار پیوست

1- باتوجه به شکل عبارت ها را کامل کنید

                           ................... دسته

                           ................... دسته

2- در هر دسته چند شکالت هست عبارت ها را کامل کنید.

........... دسته ی .............. تایی                 

........... دسته ی .............. تایی                                                

3- باتوجه به شکل عبارت ها را کامل کنید

................. دسته ی .............. تایی ................. دسته ی .............. تایی

4- دسته های دوتایی بسازید و عبارت آن را کامل کنید.

................. دسته ی .............. تایی
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

نمونه آزمون تکویی فرم ب که پس از آموزش اصالحی اجرا می گردد

1- باتوجه به شکل عبارت ها را کامل کنید

.................... دسته          

.................... دسته                                    

2- در هر دسته چند شکالت هست عبارت ها را کامل کنید.

3 دسته ی ............. تایی                                

1 دسته ی ............. تایی                              

3- باتوجه به شکل عبارت ها را کامل کنید

.......... دسته ی ............. تایی                                                       

.......... دسته ی ............. تایی                               

4- دسته های دوتایی بسازید و عبارت آن را کامل کنید.

.......... دسته ی ............. تایی                             
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ب عدد 2
ت ضر

نمودار آشنایی با مفهوم و عبار
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

ƣƣƣضربƣمسئلهƣحلƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود: 

الف( باتوجه به اعداد و کلمات کلید راه حل مسئله را تشخیص دهند.
ب( با مراحل محاسبه صحیح مسئله آشنا شوند. 

ج( با کاربردهای مسائل ضرب در زندگی روزمره آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم ضرب

ب( توانایی به دست آوردن حاصل ضرب ها
ج( آشنایی با حل مسئله به روش خودآموزی
د( توانایی درک مطلب جمالت خوانده شده

ارائه ی درس
این درس با استفاده از روش مدل سازی شناختی طبق مراحل زیر ارائه می گردد:

�ƣشناختیƣسازیƣمدلƣ:اولƣگام
ایجاد آمادگی: آموزگار با کارت های راهنمایی که در دست دارد توجه دانش آموزان را به خود جلب 
نموده و می گوید که من با استفاده از این کارت ها که دارای 6 مرحله می باشد می خواهم یک مسئله 

ضرب برای شما حل کنم سپس مسئله را روی تابلو کالس می نویسد. 
در هر بشقاب 3 سیب وجود دارد. در 4 بشقاب چند سیب وجود دارد؟
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ƣبلندƣصدایƣباƣخواندنƣ-1

آمــوزگار کارت اول را برمی دارد )برای ایجاد انگیزه کارت ها را به شــکل کلید و بزرگ تهیه کرده 
است( آن را به دانش آموزان نشان می دهد و می گوید بر روی این کارت نوشته: 

اول از روی مسئله با صدای بلند بخوان

و با خود می گوید باید مسئله را با صدای بلند بخوانم و از روی مسئله می  خواند. 
کارت را در کنار تابلو می چسباند. 

ƣمسئلهƣکلیدƣکلماتƣوƣاعدادƣکردنƣپیداƣ-2

آموزگار کارت دوم را برمی دارد و آن را می خواند و می گوید حاال باید زیر اعداد و کلمات کلید خط 
بکشــم. ســپس به طرف تابلو می رود وزیر اعداد و کلمات کلید مسئله )در هر بشقاب 3 سیب وجود 

دارد. در 4 بشقاب چند سیب وجود دارد؟( خط می کشد.

دوم زیر اعداد و کلمات کلید خط بکش

و کارت دوم را در زیر کارت اول می چسباند.

ƣمسئلهƣبازنماییƣ-3

این بار او سومین کارت را برمی دارد به دانش آموزان نشان می دهد و آن را می خواند.

سوم اعداد و کلمات کلید را بنویس
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

خــوب این کارت می گوید که اعداد و کلمات کلید را بنویســم. اعــداد و کلمات کلیدی را که در 
زیرش خط کشــیده نگاه می کند و با خود می گوید هر بشقاب 3 سیب دارد پس عدد را می نویسد. و 

ادامه می دهد در 4 بشقاب چند سیب؟ 
....... بشقاب . در هر بشقاب ........ سیب

جای خالی را عدد می نویسد. 
و کارت سوم را در زیر کارت  دوم می چسباند. 

ƣصحیحƣمحاسبهƣتشخیصƣ-4

آموزگار کارت چهارم را برمی دارد و به دانش آموزان نشــان می دهد و با خود می گوید در روی این 
کارت نوشته

چهارم فکر کن و عالمت مناسب کلید را بگذار

پــس حاال فکر کنم که باید چه عالمتی بگذارم؟ و بلند می گوید چون در مســئله نوشــته در هر 
بشــقاب 3 سیب یعنی یک بشقاب را داده و تعداد 4 بشقاب که بیشتر است را می خواهد یعنی کمتر 
را داده و بیشتر را می خواهد. فکر می کنم که حتماً عالمت این مسئله ضرب است و حتی برای تفهیم 

مطلب شکل آن را می کشد.

و دوباره می گو ید مطمئن هســتم که ضرب اســت. و عالمت × را میان عدد 4 و 3 که قباًل نوشته 
می گذارد 4 ×3 و کارت چهارم را در زیر کارت سوم می چسباند. 

ƣآنƣحلƣوƣریاضیƣیƣجملهƣنوشتنƣ-5

آموزگار می گوید خوب حاال ببینیم که کارت پنجم به من چه می گوید؟ آن را برمی دارد و بلند می خواند.
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پنجم حاال مسئله را با دقت حل کن

پس این کارت می گوید که مسئله را با دقت حل کنم. عبارت ضرب را کامل می کند و پاسخ می دهد
 3×4 = 12

پس حاال فهمیدم که در 4 بشقاب 12 سیب وجود دارد. 
و کارت پنجم را در زیر کارت چهارم می چسباند. 

ƣبازبینیƣ-6

آموزگار کارت آخر را برمی دارد و می گوید خوب این هم آخرین کارت و آن را می خواند. 
و برای خودش توضیح می دهد که حاال باید یک بار دیگر از اول، مراحل مســئله را انجام دهم تا 

ببینم که اشتباه نکرده ام و آن را درست حل کرده ام.

ششم به دقت بازبینی کن

 او کارت ششــم را در آخر می چســباند و به دانش آموزان می گوید حاال من یک بار دیگر با کمک 
این کارت ها مسئله را بررسی می کنم و شروع می کند تک تک مراحل را کنترل می کند و در هر مرحله 
درستی کارش را با خوشحالی نشان می دهد. و در نهایت تأکید می کند که من موفق شدم با استفاده 

از این کارت های راهنما، مسئله را به طور صحیح حل کنم.

�ƣ)تقلید(ƣآشکارƣبیرونیƣراهنماییƣ:دومƣگام
در ایــن مرحله آمــوزگار از تک تک دانش آموزان می خوهد تا هرکدام در روی تابلو با اســتفاده از 
دفترچه کلید یا همان کارت های راهنما رفتار معلم را در حل مسئله ضرب تقلید نمایند و دانش آموزان 

دیگر او را مشاهده نمایند. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

گام سوم: خود راهنمایی آشکار )تفکر با صدای بلند(  �
در این مرحله دانش آموزان به حل مسئله ضرب با صدای بلند می پردازند. در حالی که معلم به طور 

مستقیم آن ها را راهنمایی نمی کند و تنها در موارد جزئی به تکمیل مراحل می پردازد. 
گام چهارم: خودراهنمایی کاهنده )به صورت نجوا(

دراین مرحله از دانش آموزان خواســته می شود تا به هنگام حل مسئله ضرب دستورالعمل ها را با 
صدای آهســته )مانند آموزگار( بخوانند هم چنین به آن ها توضیح داده می شــود که کمتر از دفترچه 
کلید اســتفاده کنند. مگر در مواردی که در طی حل مســئله با مشــکل مواجه شوند یا مرحله ای را 

فراموش کنند. 

گام پنجم:  خودآموزی نهفته )درونی شدن( �
در این مرحله از دانش آموزان خواســته می شود که مسئله ضرب را بدون استفاده از دفترچه کلید 

انجام دهند )مگر در موارد ضروری(.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- آمــوزگاران می تواننــد با ارائه مســئله های گوناگون و در اختیار گذاشــتن کارت های راهنما 
)دفترچه( به دانش آموزان، از آن ها بخواهند که مســئله را حل کنند. ســپس به صورت انفرادی اقدام 

به حل مسئله نمایند. 
2-  دانش آموزان با هدایت معلم مسئله بسازند و خودشان مسئله ها را حل کنند. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- مسئله های ضرب را باتوجه به کارت های راهنما حل نمایند.
2- مسئله های ضرب را بدون کارت های راهنما حل نمایند. 
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ƣƣƣƣرقمیƣیکƣفردƣوƣزوجƣاعدادƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود: 

الف( با مفهوم اعداد زوج آشنا شوند. 
ب( با مفهوم اعداد فرد آشنا شوند. 

ج( به چگونگی تفکیک مجموعه های زوج و فرد پی ببرند.  

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مفهوم تناظر 
ب( آشنایی با مفهوم اعداد  

ج( آشنایی با دسته های دوتایی
د( آشنایی با شمارش 2 تا 2تا 

ارائه ی درس
آموزش اعداد زوج و فرد با دو الگوی ساخت گرایی )E5( و تفکر استقرایی ارائه می گردد.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

�ƣ)E5(ƣگراییƣساختƣتفکرƣالگویƣبهƣباتوجهƣفردƣوƣزوجƣآموزشƣ)الف

ƣانگیزشƣیاƣشدنƣدرگیرƣ:اولƣیƣمرحله

آموزگار تعدادی گردو و کیسه نایلونی شفاف را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
به گروه اول 4 گردو و به گروه دوم 5 گردو می دهد. و از هر گروه می خواهد تا گردوها را 2 تا 2تا 

در کیسه بگذارند و در هر کیسه را ببندند.
گروه اول گردوها را 2تا2تا درکیسه می گذارند و در کیسه ها را می بندند. گروه دوم گردوها را 2 تا 

2تا در کیسه می گذارند و در هر کیسه را می بندند و یک گردو در دستشان می ماند. 
آموزگار از گروه اول می پرســد آیا با 4 گردویی که به شــما دادم توانســتید گردوها را 2تا 2تا در 
کیسه بگذارید؟ دانش آموزان پاسخ می دهند بله. آموزگار کیسه را به گروه دوم نشان می دهد. سپس از 
گروه دوم می پرسد آیا با 5 گردویی که به شما دادم توانستید گروه ها را دوتا دوتا در کیسه بگذارید؟ 

دانش آموزان پاسخ دادند. نه ما دو کیسه درست کردیم اما یک گردو مانده است. 
ایــن بار آمــوزگار به گروه اول 2 چینه قرمز و 3 چینه آبی و به گروه دوم 4 چینه قرمز و 5 چینه 
آبی داد و از آن ها می خواهد که چینه هایشان را باتوجه به رنگ هرکدام دوتا دوتا در کنارهم بگذارند. 

دانش آموزان چینه ها را دوتا دوتا در کنارهم قرار می دهند. 

گروه اولگروه دوم

آموزگار می گوید به چینه هایی که چیده اید دقت کنید آیا همه چینه های قرمز و آبی را توانستید 
دوتا دوتا در کنارهم بگذارید؟ دانش آموزان پاسخ می دهند. نه نتوانستیم.

مرحلهƣیƣدوم:ƣاکتشافƣیاƣکاوش

آموزگار از گروه اول می خواهد که برای اعداد 2 و 3 و از گروه دوم برای اعداد 4 و 5 شکل بکشند 
و در هر شکل با برقراری ارتباط دوتا دوتا به طور مستقیم به بررسی بیشتری بپردازند. 
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4

5

گروه دوم
2

3

گروه اول

او از هر گروه می خواهد شکل هایی را که کشیده اند مشاهده کرده و باهم مقایسه کنند. دانش آموزان 
باهم به بحث و گفت و گو می پردازند آموزگار از آن ها می پرســد آیا توانستید در شکل هایی که برای 
اعداد کشــیده اید همه ی آن ها را دوتا دوتا به یکدیگر وصل کنید. دانش آموزان پاسخ می دهند. نه در 
همه شکل ها ما نتوانستیم که آن ها را دوتا دوتا به یکدیگر وصل کنیم. گروه اول می گویند ما در شکل 
عدد 3 نتوانستیم همه مهره ها را دوتا دوتا کنیم و گروه دوم می گویند ما در شکل عدد 5 نتوانستیم 

مهره ها را دوتا دوتا کنیم.
آموزگار آن ها را به کشــف موضوع ترغیب می کند و از آن هــا می خواهد که توضیح دهند چرا در 

شکل اعداد 3 و 5 نتوانستند آن ها را باهم جفت کنند. 

مرحلهƣیƣسوم:ƣتوضیح،ƣتوصیفƣیاƣتبیینƣموضوع

آموزگار از دانش آموزان می خواهد که مشــاهده ها و آموخته هایشان را در اختیار یکدیگر قرار داد 
و برای آن ها توضیح منطقی پیدا کنند و نظراتشــان را اعالم کنند تا دانش آموزان با توصیف عملکرد 

خود به نتیجه برسند. 
یکی از دانش آموزان گروه اول می گوید در شــکل 2 چون 2 مهره بود مهره ها جفت شــدند اما در 

شکل عدد 3 یک مهره تک ماند و این شکل جفت نشد. 
ســپس یکی از دانش آموزان گروه دوم هم می گوید ما هم در شکل عدد 4 مهره ها را جفت کردیم 

اما در شکل عدد5 چون یک مهره تک ماند این شکل جفت نشد. 
آموزگار دانش آموزان را تشــویق می کند و دالیل آن ها را تایید می کند و می گوید حاال می خواهیم 
برای این اعدادی که جفت شــدند و اعدادی که جفت نشــدند نام  بگذاریم. ســپس شــکل اعداد را 

بدین گونه روی تابلو کالس می کشد. 
و کارت زوج و فرد راهم کنار تابلو می چسباند. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

زوج
فرد

و توضیح می  دهد باتوجه به شــکل اعدادی که همه آن ها باهم جفت شدند نام آن ها اعداد زوج و 
اعدادی که یک مهره تک داشتند و جفت نشدند نام آن ها اعداد فرد هستند. و از هر گروه می خواهد 

که یک نفر کارت زوج و یک نفر کارت فرد را در جای خود بچسباند. 

�ƣƣموضوعƣگسترشƣوƣبسطƣ:چهارمƣیƣمرحله
آموزگار از دانش آموزان می پرســد پس برای اعداد 2و 3و 4و 5 که شــکل کشیدید فهمیدید که 

کدام یک از این اعداد زوج و کدام یک از این اعداد فرد هستند؟
دانش آموزان پاسخ می دهند که اعداد 2و 4 زوج، و 3 و 5 فرد هستند. 

آموزگار با طرح ســؤال دیگری دانش آموزان را وادار به اندیشــیدن می کند تا اطالعات بیشــتری 
کســب کنند سپس می گوید حاال هر دو گروه فکر کنید که عدد 6 زوج است یا فرد؟ دانش آموزان با 
کشــیدن شکل عدد 6 و برقراری تناظر می گویند عدد 6 زوج است بدین منظور و جهت توسعه بیشتر 
از دانش آموزان می خواهد اعداد )1و7 و 8 و 9و 10( را به همین ترتیب بررسی کرده و در مورد نتایج 

خود باهم مشورت نموده و نظرات خود را اعالم نمایند. 
دانش آموزان با خوشحالی ازکسب موفقیت شان اعالم می کنند که اعداد 8 و 10 اعداد زوج و اعداد 

1 و 7و 9 اعداد فرد هستند. 
آموزگار دانش آموزان را تشویق می کند و از آن ها می خواهد باتوجه به آموخته ها و اطالعاتی که به 
دســت آورده اند حاال تعیین کنند که روزهای هفته )شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، 

پنج شنبه( زوج هستند یا فرد. 
سپس قاعده کلی را با همیاری دانش آموزان ارائه می کند که اعداد 0 و2و 4و 6و 8 زوج هستند و 

اعداد 1و 3و5 و 7و 9 فرد هستند. 
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مرحله�ی�پنجم:�ارزشیابی���
ارزشیابی مستمر در طول انجام فعالیت و از مرحله اول آغاز شده است. در این مرحله آموزگار برای 
ارزشیابی پایانی یک فعالیت جالب را طرح ریزی می کند از طریق بازی های تربیتی کارت اعداد مقوایی 
1 تــا 10 را بــا مقداری لوبیا در اختیار هر گروه قرار می دهد و از یک گروه می خواهد که با گذاشــتن 
لوبیا در روی خانه های فرد و از گروه دیگر بر روی خانه های زوج اعداد زوج و فرد را مشخص نمایند. 

54321

109876

یا هر دانش آموز توصیف کند که چگونه از طریق فعالیت هایش به کشف اعداد زوج و فرد رسیده اند. 
بدین روش آموزگار میزان موفقیت دانش آموزان را از طریق خود ارزیابی و دگرارزیابی موردسنجش قرار می دهد. 

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- انجام تمرین های کتاب و تمرین های معلم 

2- انجام فعالیت لی لی )پرش بر روی اعداد زوج یا فرد( در راهرو یا حیاط مدرسه 
3- تنظیم گزارش توسط دانش آموزان چنان چه در منزل مسکونی خود یا آشنایان و... از آسانسور 

استفاده می کنند طبقات زوج و فرد بودن شماره ی آپارتمان آن ها را بنویسند. 
4- از پدر یا مادر خود بپرسند که پالک ماشین آن ها فرد است یا زوج. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- اعداد زوج و فرد را به تفکیک بنویسند
2- روزهای زوج و فرد هفته را بیان کنند.

ب(تدریس�زوج�و�فرد�باتوجه�به�الگوی�تفکر�استقرایی���

الف(�تکوین�مفهوم:�

گام اول: برشماری و فهرست گیری
دانش آموزان )2 گروه( هر گروه با مشــورت یکدیگر چند عدد یک رقمی را روی برگه می نویسند. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

یکی از دانش آموزان اعداد را روی تابلو می نویســد. معلــم می گوید برای هر کدام از اعدادی که روی 
تابلو نوشته شده شکل بکشید. 

گام دوم: گروه بندی
معلم می گوید تعداد گردی هایی را که برای هر شکل کشیده اید دو به دو یا جفت جفت به هم وصل 

کنید سپس شکل ها را باهم مقایسه کنید. 

گام سوم: عنوان دهی، مقوله دهی
معلم از دانش آموزان می خواهد شــکل هایی را که باهم شباهت دارند هرکدام را در یک گروه قرار 

دهند و برای هر گروه یک نام انتخاب کنند.
ب( تفسیر مطالب 

گام اول: تعیین روابط شاخص 
معلم می گوید اعداد گروه 1 چه شباهت هایی باهم و چه تفاوت هایی با اعداد گروه 2 دارند. 

گام دوم: کشف روابط 
معلم  پاسخ های بچه ها را به صورت جدولی در دو ستون روی تابلو می نویسد و هر عددی که خاصیت 

آن ستون را داشت عالمت + و هر عددی را که خاصیت آن ستون را نداشت عالمت – می گذارد.
گام سوم: استنباط

دانش آموزان هر گروه جدول را کامل می کنند. 

ƣاصولƣکاربردƣ)ج

گام اول: پیش گویی نتایج 
دانش آمــوزان بادقت به هر عدد و ویژگی آن فکر می کننــد و در جدول اعداد در گروه مربوط به 

خود قرار می دهند. 
گام دوم: توضیح پیشگویی ها 

علت قرار دادن اعداد را در هر گروه بیان می کنند. 
گام سوم: تصدیق پیشگویی ها 

دانش آموزان با مشورت باهم تعاریفی را برای اعداد )زوج و فرد( بیان می کنند. که بهترین آن روی تابلو 
نوشته و نام گذاری می شود. دانش آموزان از این تعریف برای تشخیص اعداد زوج و فرد استفاده می کنند. 
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ƣƣرقمƣدوƣازƣرقمƣیکƣتفریقƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف
ƣ)دهگانƣازƣانتقال(ƣ�

اهداف جزئی
ازدانشآموزانانتظارمیرود:

الف(باانتقالدستهی10تاییازستوندهتاییهابهستونیکیهاآشناشوند.
ب(باتفریقانتقالازدهگانبهیکانآشناشوند.

ج(تواناییحلمسائلمربوطبهتفریقباانتقالازدهگانرابهدستآورند.

رفتار ورودی
الف(آشناییبامرتبهوارزشرقمهایاعداددورقمی

ب(آشناییباتفریقعددیکرقمیازدوررقمی)بدونانتقال(
ج(آشناییباجمعهایاساسی10تا19

د(آشناییبادستههایدهتاییویکی

ارائه ی درس
درایــندرستفریقیکرقمازدورقم)باانتقالازدهگان(بهروشآموزشبرنامهایبهشــکل

فلوچارتوبهصورتمجموعهفعالیتهایمتوالیازسادهبهدشواربهشرحزیراست:
1-ابتداآموزگاریکداســتانبیانمیکند:فروشــندهایسهبستهدهتاییو5یکیمدادداشت.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

علی به آقای فروشنده گفت که 7 مداد می خواهد. بچه ها به شکل مدادها دقت کنید. آقای فروشنده 
فقط 5 مداد تکی دارد. چه طوری باید 7 مداد به علی بدهد؟ در این قسمت دانش آموزان فکر می کنند 

و آموزگار ادامه می دهد.

2- آقای فروشــنده می تواند یکی از دسته های ده تایی مداد را باز کند و به یکی ها اضافه کند که 
می شود 15 مداد یکی.

حاال او می تواند 7 مداد را از یکی ها بردارد و به علی بدهد که دو دسته ده تایی و 8 یکی مداد برای 
آقای فروشنده باقی می ماند. 

3- بچه ها این تفریق را می توانیم به این صورت در جدول ارزش مکانی نشان دهیم.

ده تایییکی

3 2 15

2

-

5

7

8
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4- حــاال که یاد گرفتیم چه طوری اعداد را در جدول ارزش مکانی تفریق کنیم می توانیم اعداد را 
بیرون از جدول ارزش مکانی بنویسیم و از هم تفریق کنیم

35

28

7-

152

پس 35 منهای 7 می شود 28                                                       

پس از انجام تفریق با دســته های مداد یا نی یا چوب کبریت، مراحل را روی تابلو نمایش می دهیم 
و سپس تمرین های کتاب را ارائه می نماییم. در هر مرحله که دانش آموز قادر به انجام عملیات تفریق 
نبــود، آموزش را به یک مرحله قبل )پیش نیاز( هدایت می کنیم تا جایی که دانش آموز قادر به انجام 
مراحل تفریق شود. مراحل ارائه فعالیت های تفریق یک رقم از دو رقم با انتقال از ساده به مشکل در 

فلوچارت صفحه بعد آمده است. 

الزم به ذکر اســت که برای تفریق دو رقم از یــک رقم با انتقال از دهگان نیز می توان از همین 
روش استفاده نمود.
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

تکالیف فرعی در قالب آزمون های فرعی
دس��تور معلم: با توجه به شکل، عبارت تفریق را بخون و 

محاسبه کن.

فعالیت دانش آموز: پنج منهای چهار مساوی یک

xxxx                                                                                  
5-4=1                                                         

دس��تور معلم: برای 25، ش��کل بک��ش و عدد آن را در 
جدول نشان بده

فعالی��ت دانش آموز: 5 در زیر س��تون یکان و 2 در زیر 
ستون دهگان

ده تایییکی

10 10

2 5

                                                                        

25 را بخوان و محاسبه کن
- 4

دستور معلم: تفریق 

35 را بخوان و محاس��به کن 
- 7  دس��تور معل��م: تفریق 

)با جدول و بدون جدول ارزش مکانی

فعالیت دانش آموز: سی و پنج منهای 7
7 از پنج کم نمی شود و یکی از دسته های ده تایی قرض 
می گیریم. در نتیجه 7 منهای 15 می شود 8 و 2 ده تایی 

را پایین می نویسیم.
ده تایییکی

-
2

2

3 5
7
8

15 1535
- 7
1

28

                                                          

25بیست و پنج منهای 4.
- 4

11
4 از پنج می شود 1 و 2 ده تایی هم داریم.                

پس می شود یازده

الف

ب

پ

ث

الف( تفریق یک رقم از یک رقم
ب( جدول ارزش مکانی یکی/ ده تایی و یکان/ دهگان

ج( تفریق یک رقم از دو رقم بدون انتقال
د( دسته های ده تایی و یکی

پیش نیازها

سی و پنج را منهای هفت کن

اگر پاسخ صحیح نباشد اگر پاسخ صحیح باشد

اجرای مراحل الف تا ث
)2(

)3(



35
- 7

35
- 7

35
- 8

25
- 9

اگر پاسخ صحیح نباشد
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- از والدین بخواهید در منزل وســایل مختلفی مثل قاشــق، دکمه، نخود و لوبیا و ... در اختیار 
فرزندشان قرار دهند و ابتدا از آن بخواهند که با آن ها دسته یکی، ده تایی درست کنند و سپس تعداد 

مشخصی از آن کم کنند. 
2- کارت های اعداد در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید که با استفاده از کارت ها 

ابتدا اعداد یک رقمی بسازند و سپس آن ها را زیر هم نوشته و از هم تفریق کنند. 

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- اعداد دو رقمی را زیر هم نوشته و تفریق با انتقال را انجام دهند. 
2- مسئله های مربوط به تفریق را حل کنند و پاسخ را به دست آورند. 



186

راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

نگهداری ذهنی طول
به عقیده ی پیاژه روانشناس شناخت گرا مکانیزم شناخت در حدود 7 سالگی تحول می یابد. مراحل 
تحول ذهنی در همه ی کودکان یکسان است اما کودکان کم توان ذهنی با آهنگی کندتر از این مراحل 

عبور می کنند، اما از طریق آموزش می توان تا حدی به آن ها کمک کرد تا تأخیر را جبران کنند. 
دانش آموزان با ســن عقلی 7 تا 11 سال در دوره ی عملیات منطقی عینی قرار دارند. در این دوره 
کودکان به نگهداری ذهنی می رســند. ذهن کودک در این دوره  دارای بازگشت پذیری ذهنی است. او 
می تواند عملیات را به نقطه قبلی خود بازگرداند. و در جریان تغییرشکل ظاهری یا جابه جایی فیزیکی 
معتقد به تســاوی دومجموعه است و از یکی از اســتدالل های نگهداری ذهنی )این همانی، عکس و 

جبران( استفاده می کند. 
در این دوره انواع نگهداری ذهنی شکل می گیرد. از جمله: نگهداری ذهنی ماده منفصل )مهره ها( 

و متصل )مایع و خمیر(، نگهداری ذهنی وزن، سطح، حجم، و نگهداری ذهنی طول. 
بنابراین پیش از آموزش اندازه گیری غیراســتاندارد و استاندارد، ابتدا مفهوم نگهداری ذهنی طول 
را در دانش آموزان بررســی کرده و در صورت لــزوم، فعالیت هایی را جهت ایجاد و تثبیت این مفهوم 

تدارک دیده و سپس به آموزش اندازه گیری می پردازیم.

وسایل موردنیاز
1 1- یک تیره چوب 18 سانتی متری              

2

3
2 و 3- دو تیره چوب 16 سانتی متری          

4 4- یک تیره چوب 14 سانتی متری               

5 5 و 6- دو سیم گلسازی  15 سانتی متری به شکل   

6
                                                                

7  

15سانتیمتر

4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر چهارتیره چوب 4 سانتی متری 
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این فعالیت در چهار مرحله انجام می شود:
1- با ارائه ی تیره چوب های 1و2و3و4 از دانش آموزان سؤال کنید:

- بلندترین را نشان بده.
- کوتاه ترین را نشان بده. 

- دو تیره چوب یک اندازه را نشان بده.
2- دو تیره چوب مســاوی 2و 3 را به موازات هم در وضع افقی نسبت به دانش آموز گذارده شود. 

)انتهای آن ها در یک سطح و به فاصله 5 سانتی متر از یکدیگر(
این دو چوب چطورند؟ طول آن ها مثل همند؟ یا یکی بلندتره؟ 

2

3

15سانتیمتر

4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر

15سانتیمتر

4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر
پس از برقراری تســاوی آن دو، تیره چوب باالیی از نقطه نظر دانش آموز به اندازه 5 ســانتی متر به 

طرف راست کشانده شود. 

2

3

 این دو تا یک اندازه اند؟ یا یکی بلندتره؟
هر دو اندازه ی همند؟ یا یکی کوتاه تره؟

یکی بلندتره؟ )اگر بله( کدام یکی بلندتره؟
می توان این گونه ســؤال کرد: اگر این دو جاده باشند، من توی یکی از اونها و تو توی اون یکی راه 

بری، هردومون یک اندازه راه می ریم؟ یا یکی از ما دوتا بیشتر راه می ره؟
از دانش آموز بخواهید پاســخ خود را تبیین کند )چرا؟ از کجا فهمیدی؟ دیگه چه می تونی بگی؟( 
در صورت عدم اعتقاد به عدم تســاوی جلــوی دید دانش آموز تیره چوب شــماره 2 را به حالت اول 

برگردانید و از طریق بازگشت پذیری برابری دو تیره چوب را اثبات کنید. 
 3- یک تیره چوب 16 ســانتی متری را روی میز قرار دهید. 4 تیره چوب 4 ســانتی متری را به 
دانش آموز بدهید تا آن ها را کنارهم بگذارد. تا به اندازه تیره چوب 16 سانتی متری شود. برابری هردو 

را از او سؤال کنید. 
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راهنمای معلم )ریاضی دوم تا چهارم(

2

7
15سانتیمتر

4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر
پس از این که اطمینان یافتید برابری را فهمیده چهار تیره چوب را به شــکل ^ ^ درآورید و از 

دانش آموز سؤال کنید.
آیا دو تا جاده مساویند یا یکی بلندتر یا کوتاهتره؟

Ȗ آیا دو جاده یک اندازه اند؟
Ȗ 2

7
15سانتیمتر

4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر 4سانتیمتر

آیا یکی از جاده ها طوالنی تره؟ )اگر بله( کدام یک؟ 
اگر شــما در این جاده راه برید )2( و من در این یکی )7(، آیا اندازه ی هم راه می ریم؟ یا این که 

یکی از ما بیشتر راه می ره؟ )اگر بله( کدوممون؟ 
یا این که یکی از ما کمتر راه می ره؟ )اگر بله( کدوممون؟

از دانش آموز بخواهید توضیح دهد. در صورت عدم اعتقاد به برابری، جلوی دید او تیره چوب های 
شماره 7 را به حالت اول برگردانید و از طریق استدالل بازگشت پذیری برابری دو جاده را اثبات کنید. 
4- دو ســیم گلسازی 15 ســانتی متری را کنارهم قرار داده و از دانش آموز برابری آن ها را سؤال 
کنید. پس از اطمینان یافتن یکی از ســیم ها را به شــکل های منحنی درآورید و از دانش آموز سؤال 

کنید. 

5
6

6

5

- آیا دو تا جاده مساویند؟
- آیا یکی بلندتره یا کوتاهتره؟

از دانش آموز بخواهید پاســخ خود را توضیح دهد. می توانید ســیم تغییرشکل یافته را جلوی دید 
دانش آموز به حالت اول برگردانده و پس از برقراری تســاوی و تقویت استدالل بازگشت پذیری دوباره 

یکی از سیم ها را تغییرشکل بدهید و سؤالهای باال را تکرار کنید. 
نکته: همان طور که مالحظه کردید فعالیت های هر مرحله و پرسش و پاسخ های مکرر و هم چنین 
به کارگیری استدالل بازگشــت پذیری منجر به ایجاد و تقویت مفهوم نگهداری ذهنی طول می گردد. 

این منطق و تفکر می تواند یادگیری اندازه گیری غیراستاندارد و استاندارد را تسهیل نماید. 
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ƣƣاستانداردƣوƣغیراستانداردƣگیریƣاندازهƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

اهداف جزئی
از دانش آموزان انتظار می رود:

الف( با مفهوم اندازه گیری غیراستاندارد آشنا شوند. 
ب( با اندازه گیری اشیاء با ابزارهای مختلف غیراستاندارد آشنا شوند. 

ج( به مقایسه ی اندازه های مختلف به کمک ابزارهای یکسان پی ببرند. 
د( با واحد استاندارد برای اندازه گیری آشنا شوند. 

هـ( با اندازه گیری اشیاء به وسیله ی خط کش آشنا شوند. 

رفتار ورودی
الف( آشنایی با مقایسه اشیاء و مفهوم: برابر، بلند، کوتاه، بلندتر، کوتاه تر 

ب( توانایی استفاده از وسایل و ابزار مختلف 
ج( آشنایی با خواندن و نوشتن اعداد

د( آشنایی با اعداد التین تا 20 

ارائه ی درس
آموزش چگونگی اندازه گیری طول اشیاء؛ واحدهای غیراستاندارد و استاندارد را می توان به صورت 
یادگیری مشــارکتی اجرا نمــود. این روش که تحت عنوان فعالیت آمــوزگار و فعالیت دانش آموز به 
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صورت مرحله ای تنظیم شده است به این شرح ارائه می گردد:
1- اندازه گیری اشیاء موجود در کالس با کمک چینه، پاک کن، گیره، تراش و سوزن و... و مقایسه آن ها

2- استفاده از نوار کاغذی و معرفی خط کش جهت اندازه گیری طول اشیاء مختلف  

ƣ...وƣسوزنƣ،تراشƣ،گیرهƣ،کنƣپاکƣ،چینهƣکمکƣباƣکالسƣدرƣموجودƣاشــیاءƣگیریƣاندازهƣ-1
وƣمقایسهƣیƣآنƣها

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

اندازه گیری اشیای  ابتدا طریقه ی  1- آموزگار 
مختلف با ابزارهای گوناگون را به طور نمایشی 
مختلف  ابزارهــای  می دهد. ســپس  نشــان 
اندازه گیری غیراستاندارد مانند گیره- پاک کن، 
تراش، ســوزن، چینــه را در اختیار هریک از 
گروه ها گذاشــته و از آن ها می خواهد وسایلی 
مانند مداد- کتاب- کیف- جامدادی را هربار 
بــا یکی از ابزارهای باال اندازه گرفته و در دفتر 

خود یادداشت کنند. 
)تعداد اندازه ها را از دانش آموزان سؤال می کند( مثاًل 

اندازه طول نیمکت 15 مداد است

سخ
 پا

ش و
رس

و پ
ی 

رکت
شا

م

1- دانش آموزان در هر گروه با کمک یکدیگر 
هربار یک وسیله را انتخاب کرده )مانند مداد( 
و طول آن را بــا گیره اندازه می گیرند و یک 
بار دیگر طول یک جامدادی را با چینه اندازه 

گرفته و در دفتر خود یادداشت می کنند. 
در این فعالیــت دانش آموزان بــا چگونگی 
اندازه گیری آشــنا می شــوند و مقایســه ای 
صــورت نمی گیرد. )تعــداد اندازه ها را بیان 

می کنند( 

2- آموزگار به هریک از گروه ها دو مداد یکسان 
و یک انــدازه می دهد و از آن ها می خواهد که 
یکــی از مدادها را با چینه و مداد دیگری را با 

پاک کن اندازه بگیرند و یادداشت کنند. 
)آمــوزگار متفاوت بــودن تعــداد چینه ها و 

پاک کن ها را از دانش آموزان سؤال می کند(

2- در ایــن فعالیــت اعضای هــر گروه هر 
دو مــداد را با دو وســیله ی مختلف )چینه 
و پاک کن( انــدازه گرفتــه و در دفتر خود 

یادداشت می کنند. 

)علت متفاوت بودن مقدار چینه ها و پاک کن ها 
را بیان می کنند.(
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3- در این مرحله آموزگار به هریک از گروه ها 
ســه اندازه مختلف میله های رنگــی یا مداد 
)کوتاه، بلند، بلندتر( قــرار می دهد و از آن ها 
می خواهد سه اندازه ی مختلف را با یک وسیله 

)مانند( چینه اندازه بگیرند و یادداشت کنند. 
)تعــداد چینه هــا و مقایســه ی آن هــا را از 

دانش آموزان سؤال می کند(  

3- دانش آموزان ســه میله یا مداد در ســه 
اندازه مختلف را با چینــه اندازه می گیرند و 
اندازه های به دســت آمــده را در دفتر خود 

می نویسند.

ƣمختلفƣاشیاءƣطولƣگیریƣاندازهƣجهتƣکشƣخطƣمعرفیƣوƣکاغذیƣنوارƣازƣاستفادهƣ-2

فعالیت دانش آموزروشفعالیت آموزگار

1. آمــوزگار یک نوار کاغــذی را در اختیار هر 
یــک از گروه ها قــرار داده و از آن ها می خواهد 
بــه دلخواه خود )ابتدا معلم به صورت نمایشــی 
طریقه ی تا زدن کاغذ را نشان می دهد( کاغذ را 
تا کرده و هر خط تا را با خودکار قســمت بندی 
کنند. و وســایل مختلف در دسترس مانند طول 

خودکار خود را اندازه بگیرند. 
)آموزگار متفاوت بودن عدد به دســت آمده ی 

گروه ها را سؤال می کند( 

سخ
 پا

ش و
رس

و پ
ی 

رکت
شا

م

1. هر گروه نوار کاغذی خود را چند تا کرده 
باز می کنند. و خط تا را قســمت بندی شده 
می کنند و خــودکار خود را اندازه  می گیرند. 
و تعداد نشــانه های نوار را که روی خودکار 

منطبق شده می شمارند. 
دراین جا هــر گروه عدد متفاوتی بدســت 
می آورند )دانش آموزان متوجه متفاوت بودن 

اندازه قسمت ها روی نوار خود می شوند.(

2. آموزگار دو نوار کاغذی یکســانی را مانند هم 
نشــان گذاری کرده به گروه ها می دهد تا خودکار 

خود را اندازه بگیرند.  
)آموزگار علت یکسان بودن عدد به دست امده 

را از دانش آموزان سؤال می پرسد(

2. هر یک از گروه ها به وســیله نوار کاغذی 
قسمت بندی شده معلم خودکار خود را اندازه  
گرفته و تعداد نشانه ها را شمارش می کنند. 

عدد یکسانی بدست می آورند. 
)علت یکسان بودن عدد به دست آمده را بیان 

می کنند. ( 

3. در این مرحله آموزگار نشانه های نوار کاغذی 
را با خط کش منطبق می کند و خط کش را معرفی 
کرده و چگونگی اندازه گیری طول اشــیاء را )از 

ابتداء صفر خط کش( نمایش می دهد.  
)آموزگار ضرورت وجود واحد استاندارد و ثابت 
طول اشیاء را به دانش آموزان یادآوری می کند.( 

3. اعضای گروه ها به کمک یکدیگر بوسیله ی 
خط کش طول اشــیاء موجــود در کالس را 
انــدازه گرفته و اندازه های به دســت آمده 
را باهم مقایســه می کنند.آن ها وجود واحد 
اســتاندارد برای اندازه گیری طول اشیاء را 

بیان می کنند. 
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فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- آموزگار می تواند از دانش آموزان بخواهد نوار کاغذی خود را مطابق خط کش نشانه گذاری کرده 
و عددهای آن را بنویســند. سپس دور مچ دست یا دور اسپری خوش بوکننده خود را اندازه بگیرند و 

عدد آن را بنویسند. 
2- می توان فعالیت هایی را تدوین نمود تا دانش آموز ابتدا اندازه ی طول اشــیاء مختلف را حدس 

بزند و بنویسد، سپس جهت بررسی دقیق تر آن ها را اندازه گرفته و با حدس خود مقایسه کند.

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- با استفاده از ابزارهای مختلف طول اشیاء را اندازه گیری کنند.
2- علت تفاوت انداز ه ها را در اندازه گیری با ابزارهای غیراستاندارد را توضیح دهند. 

3- ضرورت وجود یک واحد استاندارد برای اندازه گیری را بیان کنند
4- اشیاء مختلف موجود در کالس را به کمک خط کش )به طرز صحیح( اندازه گیری کنند. 



193

ƣƣƣمستطیلƣنامƣوƣشکلƣباƣآشناییƣ:کلیƣهدف�

5

5

22

در هر مستطیل اندازه ضلع های روبه رو باهم برابر است.

اهداف جزئی
الف( با شکل مستطیل آشنا شوند. 

ب( با نام مستطیل آشنا شوند.
ج( به تعداد اضالع مستطیل پی ببرند.

د( با اندازه گیری ضلع ها، به برابری ضلع های روبه رو در مستطیل پی ببرند.

رفتار ورودی
الف( آشنایی با شکل مربع، مثلث، دایره و نام آن ها  

ب( آشنایی با مفهوم ضلع 
ج( آشنایی با تعداد ضلع های مربع و مثلث 

د( آشنایی با چگونگی اندازه گیری پاره خط به وسیله ی خط کش 

ارائه ی درس
آموزش شکل و نام مستطیل با روش دریافت مفهوم در چهار مرحله ارائه می گردد.

�ƣاولƣمرحله
کارت های اشــکال مختلف هندسی )دایره، مثلث، مستطیل، مربع( را در اختیار دانش آموزان قرار 
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دهیــد و از هــر یک بخواهید تا یکی از کارت هــا را بردارد )دایره و مثلث ها یــک رنگ ولی مربع و 
مستطیل در رنگ ها و واندازه های متفاوت باشند( مثاًل کارت مثلث را بردارد و آموزگار بگوید آن را در 
ستون خیر بچسبان سپس یک کارت مربع را بردارد و آموزگار بگوید آن را در ستون بله بچسبان و...
بعد از چسباندن تمام کارت ها آموزگار توجه آن ها را به اشکال دو ستون )بله و خیر( جلب می کند 
و در مورد تفاوت ها و شباهت های عناصر هر ستون گفتگو می کند به طور مثال: بین شکل هایی که در 
ســتون خیر وجود دارد چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد؟ پاسخ دانش آموز: شباهتشان در رنگ 
آن هاســت و تفاوت آن ها در شکلشان است. سپس توجه آن ها را به شباهت ها و تفاوت های ستون بله 
جلب می کند. پاسخ دانش آموز: تفاوتشان در رنگ و اندازه است. شباهتشان چیست؟ پاسخ دانش آموز: 
چهارگوش هستند در این مرحله آموزگار توجه آن ها را به اضالع چهارگوش جلب می کند و می پرسد 

بچه ها ضلع های این چهارگوش ها را بشمارید هرکدام چند ضلع دارند.
پاسخ: 4 ضلع. آموزگار نتیجه گیری می کند که تمام شکل های ستون بله چهارضلعی هستند. 

خیربلهخیربله
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�ƣدومƣیƣمرحله
آموزگار کارت های اشــکال هندسی )مربع و مستطیل( را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و از 
هریــک می خواهد تا یکی از کارت ها را بردارد. مثاًل کارت مســتطیل را برمی دارد. آموزگار بگوید آن 

را در ستون بله بچسبان سپس یک کارت مربع را بردارد و آموزگار بگوید در ستون خیر بچسبان .
بعد از چسباندن تمام کارت ها آموزگار توجه آن ها را به اشکال دو ستون )بله و خیر( جلب می کند 
و در مورد ســتون نه از دانش آموزان ســؤال می کند که نام این شکل ها چیست؟ دانش آموزان پاسخ 
می دهند که مربع هستند سپس می پرسد آیا اشکالی که در ستون بله هستند. آن ها هم مربع هستند. 

دانش آموزان پاسخ می دهند: خیر. آموزگار می گوید نام این شکل جدید مستطیل است. 

خیربلهخیربله

�ƣسومƣیƣمرحله
در این مرحله آموزگار توجه دانش آموزان را به تفاوت ضلع های و شــکل مربع و مســتطیل جلب 

می کند. به طور مثال: می پرسد آیا در مستطیل هم مانند مربع همه ضلع ها باهم برابر هستند؟ 
پس از پاسخ دانش آموزان آموزگار از آن ها می خواهد پاسخ های خود را با اندازه گیری ضلع ها را در 

دو شکل اثبات کنند. 
پس می پرسد: در مستطیل کدام ضلع ها باهم برابر هستند. آن ها پاسخ می دهند ضلع های روبه رو. 

آموزگار نتیجه گیری می کند در مستطیل ضلع های روبه رو باهم برابر هستند.
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�ƣچهارمƣیƣمرحله
در آخرین مرحله آموزگار کارت های تصویری و نوشتاری مختلف در اختیار دانش آموزان قرار می دهد 

و از آن ها می خواهد کارت ها را باتوجه به تعریف مستطیل در ستون بلی و خیر طبقه بندی کنند. 
کارت های تصویری و نوشتاری 

خیربله

 مستطیل چهار ضلع دارد و ضلع های
روبه روی آن با هم برابرند

چهار ضلع با هم برابرندمستطیل ضلع ندارد

مستطیل
مثلث

دایره

مربع

آبی

فعالیت های پیشنهادی چهت توسعه و تثبیت یادگیری
1- از دانش آموزان بخواهید با استفاده از میله های رنگی )دو به دو یک اندازه باشند( مستطیل بسازند. 

2- با در اختیار داشتن اندازه ی دو ضلع مستطیل )طول و عرض( اضالع آن را حدس بزنند. 

4

2

ارزشیابی
از دانش آموزان بخواهید:

1- شکل های مختلف دایره ، مثلث، مربع، مستطیل را طبقه بندی کرده و نام هر یک را بیان کنند. 
2- اندازه ی ضلع های مستطیل را مشخص کنند. 

3- با اندازه گیری اضالع مربع و مستطیل، تفاوت دو شکل را اثبات کنند. 
4- ضلع های مساوی و متفاوت را در مستطیل شناسایی کنند. 
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