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مقدمه
هندسه به عنوان یک مهارت پایه ای ریاضی ،در برنامه درسی ریاضی بسیاری از کشور ها ،مورد تأیید و توجه قرار
گرفته و تفکر هندسی و آموزش هندسه ،در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است .از
همین رو در تألیف کتاب درسی سعی بر آن بوده است که نخست حوزۀ هندسه و اندازه گیری و چگونگی آموزش آن،
مورد باز اندیشی قرار گیرد و سپس محتوای کتاب با تکیه بر آخرین دستاوردهای پژوهشی در این حوزه و با تبعیت از
اسناد باال دستی از جمله سند برنامه درسی ملی ،تنظیم و پیشنهاد شود.
بدین ترتیب برخی اصول و رویکردهای کلی ،هدایتگر مؤلفین این کتاب بوده است .ازجمله اینکه در تنظیم و
تدوین محتوای کتاب ،متوسط هوش و توان یادگیری دانش آموزان مد نظر می باشد .روند آموزش در این کتاب به
آرامی از شهود آغاز شده و به سمت تجرید پیش می رود و مشابه با سایر کتاب های درسی جدید التألیف ،با اخذ توجه
بیشتر به فعالیت دانش آموزان ،سعی بر آن است که شیوۀ آموزش از معلم محوری فاصله گرفته و طالب مشارکت بین
معلم و دانش آموزان باشد .نگاه کاربردی و برقراری ارتباط هندسه با زندگی روزمره ،رویکرد دیگری است که در
تدوین کتاب مورد توجه قرار گرفته و تالش شده که تلفیقی از هندسه با سایر حوزه های مطالعاتی نظیر معماری ،هنر
و زیبایی شناسی ارائه شود.
در این کتاب تالش شده است با زمینهسازی برای آشنایی دانشآموزان با انواع استدالل و تقویت توانمندی تشخیص
اثباتهای معتبر از اثباتهای نامعتبر ــ همسو با آرمانهای سند برنامه درسی ملی ــ بستر الزم برای تربیت و پرورش
انسانهایی که در برخورد با مسائل میتوانند به طور منطقی استدالل کنند و قدرت تجزیه و انتزاع بیشتری دارند ،فراهم شود.
همچنین سعی بر آن بوده است که بر تقویت و توسعۀ روحیه پرسشگری ،پژوهشگری و خالقیت در دانش آموز
تأکید شود .بدین ترتیب با زمینه سازی برای ایجاد نظم فکری با توجه به سلسله مراتب اصول و قضایا و تشخیص
روابط منطقی بین مفاهیم و زمینه سازی برای دست یابی به علم نسبت به پدیده ها ،روابط ،رویدادها و قوانین جهان
آفرینش ،به دانش آموز کمک می شود که به درک قانونمندی های طبیعت نائل آید.
بیان دقیق ایدههای هندسی با بهکارگیری زبان هندسی و تقویت گفتمان ریاضی ،پرورش ذهن خالق و باال بردن درک
فضایی دانشآموزان ،شناسایی و تحلیل ویژگیها و مشخصههای اشکال هندسی در صفحه و فضا اهداف دیگری است که
در راستای تقویت تفکر تجسمی ــ که مورد تأکید برنامه درسی ملی است ــ هدایتگر تنظیم محتوای این کتاب بوده است.
بدین ترتیب در این قسمت سعی شده است که بدون ورود به حیطۀ محاسبات و استدالل و تنها به کمک درک شهودی،
دانشآموزان با مهمترین سازههای ساختمان هندسه آشنا شده و به زبان تصاویر و اشکال هندسی گفت و گو کنند.

