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باسمه تعالي

             فرايند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي 
است ، كه تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي ) طراحي ، تدوين ، اجرا وارزشيابي( 

رادر يك بافت منسجم وهماهنگ با غايت واهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

             در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نياز هاي ويژه كه بخشي از فرايند برنامه ريزي 
درسي است ، سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظربر 
، كسب مهارت هاي  پايه وعمومي  رشد وتوان مندي دانش آموزان براي درك وفهم دانش 
دانش افزايي ، به كارگيري شيوه تفكرعلمي ومنطقي ، توان تفكر انتقادي ،آمادگي جهت بروز 
 ، ، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است  خالقيت ونوآوري ونيز كسب دانش 
مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد 
بر  انعطاف در عين ثبات وهمه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص ،زمينه 
ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) توان مندي ها ،مهارت ها ( مي باشد.

            اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشدومعلمان عزيز وگرامي با بهره گيري از 
اين كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي واجتماعي ياري نمايند.

         اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان 
استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است ازتالش ومساعي تمامي اين 
عزيزان وهمكاران سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ 

وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير وتشكر نماييم.

         دراين جا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات وپيشنهادهاي 
خودرا در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

                                                                 دكتر مجيد قدمی  
                               معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايی كشور
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سخنی با همکاران
با توجه به تحول در نظام آموزشی و تدوين ابالغ سند تحول بنیادين در آموزش و پرورش و استقرار ساختار جديد آموزشی سازمان 
آموزش و پرورش استثنايی نیز همگام با ساير بخش های وزارت آموزش و پرورش اقدام به برنامه ريزی و تمهید مقدمات از جمله تالیف 
کتب درسی جديد نموده  است تا بتواند گامی ديگر در جهت برابرسازی فرصت های يادگیری و بهبود بخشیدن به محتوا و روش های 

آموزش اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
در اين راستا کتاب رياضی پايه چهارم بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه درسی ملّی و با توّجه به نیازهای دانش آموزان با 

نیازهای ويژه ذهنی تالیف شده است که امید داريم با آموزش مناسب، شاهد پرورش استعدادها و توان مندی دانش آموزان عزيز باشیم.
برای تدريس اثربخش کتاب، مراجعه به راهنمای معلّم مربوطه الزامی است و برای پیشبرد بهتر فرآيند ياددهی- يادگیری، آگاهی از 

ساختار کتاب جزء الينفک آن محسوب می شود. براين اساس به شرح مختصر کتاب می پردازيم.
اجزای ساختار کتاب:

1- تصوير عنوانی
تصوير عنوانی برگرفته از محتوای اصلی هر درس است. هدف از تصوير عنوانی ارايه محتوای اصلی درس به صورت مستقیم يا 
غیرمستقیم است و شامل مفاهیم کلی آن درس می باشد و به منظور ايجاد انگیزه برای ورود دانش آموزان به درس جديد درنظر گرفته شده 

است که آموزگار قبل از تدريس درس جديد، توّجه دانش آموزان را به آن جلب می نمايد.
2- متن درس

شامل فعالّیت هايی جهت آموزش مفاهیم و اهداف اصلی درس و تکمیل يادگیری و رفع اشکاالت احتمالی در فضای کالس درس 
است. معموالً هر درس به منظور ايجاد انگیزه با يک داستان و يا طرح يک سوال شروع می  شود. سپس آموزگار ابتدا با استفاده از 
ابزار و اشیاء ملموس به آموزش موضوع می پردازد و مطالب جديد با رنگ قرمز نمايش داده می شوند. سپس آموزگار با توجه به رويکرد 
يادگیرنده محور و به منظور تعامل دانش آموزان، زمینه مشارکت ايشان را در امر تدريس، با طرح سواالتی فراهم نموده تا آنان با پاسخ های 

خود در امر يادگیری سهیم باشند.
3- فعالّيت 

با توجه به سبک های مختلف يادگیری دانش آموزان، تالش شده که فعالّیت های مختلفی درنظر گرفته شود. اين فعالّیت ها به دو 
نوع: فعالّیت 1 و فعالّیت 2 تقسیم می شوند.

فعالّیت 1: نوعی فعالّیت انفرادی است که با عنوان »فکر کن و بنويس« ارائه می شود که در جهت تکمیل يادگیری و رفع اشکاالت 
احتمالی در کالس درس صورت می گیرد.

فعالّیت 2: اين فعالّیت می تواند به صورت انفرادی و گروهی و در جهت توسعه و تثبیت يادگیری ارائه شود و شامل عناوين: 
کامل کن، بگرد و پیدا کن، بازی و رياضی، حدس بزن و مسئله حل کن می باشدو هدف آن تأکید بر کاربرد مفاهیم و موضوعات رياضی 
در زندگی دانش آموزان است که نقش خانواده و معلّم در هدايت دانش آموزان برای انجام فعالّیت ها از اهمّیت به سزايی برخوردار است.

ساختار
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٭ بگرد و پیدا کن: در اين فعالّیت، دانش آموز بر اساس دستور تمرين، اقدام به رنگ زدن تصويرها و يا وصل کردن شکل 
به عبارت  و تکمیل جاهای خالی مربوطه می نمايد.

٭ کامل کن: در اين فعالّیت دانش آموز به تکمیل جاهای خالی و تکمیل تصاوير می پردازد.
٭ بازی و رياضی: به منظور ايجاد رغبت و انگیزه بیش تر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی يک فعالّیت 

در قالب بازی طراحی شده است که عموماً جنبه گروهی دارد.
٭ حدس بزن: يکی از مباحث مطرح در رياضی، بحث احتماالت است. به منظور تقويت فکری دانش آموزان و با توّجه به 
موضوع برخی از دروس، فعالّیتی برای آن درنظر گرفته شده است. فعالّیت با ايجاد يک سوال شروع می شود و با ارائه پاسخ های 

گوناگون از سوی دانش آموزان، آموزگار اقدام به هدايت دانش آموز برای رسیدن به پاسخ صحیح می نمايد.
٭ مسئله حل کن: اين فعالّیت به  منظور کاربردی نمودن آموزش های رياضی در زندگی روزمره ارائه شده است.

4- کارگاه رياضی:
       به منظور مرور آموخته های دانش آموزان در هر فصل،تمرين های علمی تحت عنوان کارگاه رياضی آمده است.

تمامی فعالّیت های درنظر گرفته شده به منظور رساندن دانش آموزان به شاخص های کتاب می باشد. اين شاخص ها عبارتند از:
توّجه به نقش فعال دانش آموز در يادگیری مفاهیم رياضی  -1

توّجه به ارتباط کالمی و عینی و ارتقاء توانايی مهارت های نوشتن و خواندن  -2
توّجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و سبک های يادگیری آن ها  -3

باال بردن توانايی دانش آموزان در حل مسئله و آشنا کردن آن ها با راهبردهای حل مسئله  -٤
ارائه مثال ها و نمونه هايی از کاربرد رياضی در زندگی روزمره  -5

در خاتمه از تمامی همکاران محترمی که در برنامه ريزی و تألیف اين کتاب مارا ياری نموده اند، تشّکر و قدر دانی کرده و 
اعالم می نمايیم که منتظر پیشنهاد ها و نظرات سازنده ی شما جهت بهبود کتاب هستیم.      

 
                                                                                                                    گروه مؤّلفان
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