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 "آموزش رویه ای"در مقابل  "آموزش مفهومی"

تکیه می شود. این دو نوع  "آموزش رویه ای"در مقابل  "اموزش مفهومی"امروزه در بسیاری از متون آموزشی بر 

را تداعی می کنند. این رویکرد    "دانش رویه ای" درمقابل "دانش مفهومی"نی آموزش خود دو نوع از دانش یع

ناشی از تکیه محض و بیش از حد در آموزش ریاضی بر تدریس رویه ها و الگوریتم هاست. در هر حال واقعیت 

ی دیگر می این است که پژوهش ها بر توازن بین این دو نوع دانش و رشد همزمان آن ها تاکید می کنند. از نگاه

توان گفت که هنگامی که این دو نوع دانش در مورد یک مفهوم به میزان کافی عمیق باشند، در هم تنیده و 

 رویّه ای نشان می دهد./ تفکیک ناپذیرند. شکل ؟ درصد را به عنوان دانش مفهومی

 

 ([7)  ] ای رویّه/ مفهومی دانش عنوان به درصد  ؟ شکل
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 به را قوانین این باشند، داشته آگاهی گیرند، می کار به که قوانینی  بین ارتباطات از آموزان دانش که زمانی

 مناسب های استراتژی یا قوانین از توانند می مناسب زمان در و برند نمی کار به ناآگاهانه و خودبخودی صورت

 مطلب داشته از اسبیمن مفهومی دانش آموزان دانش وقتی . بسازند را الزم های رویه حتی یا کنند استفاده

 برای ندارند، نظر مطلب مورد از کافی درك که کسانی. کنند حل را آن با مرتبط مسائل انواع بتوانند باید باشند،

 دارند نیاز ی جدید های رویّه اند، به ه نشد مواجه آن با این از پیش که مطلبی با مرتبط ای مسئله نوع هر حل

 نقش جدید، مسائل دربارۀ معلم نگرش دیدگاه و رسد می نظر به بنابراین .کند می معرفی ها ن آ به معلم که

 .کند می ایفا آموزان ای دانش رویّه و مفهومی دانش توسعه در ای کننده تعیین

 

  استانداردهای فرآیندی

یاتی را گیری و تحلیل داده ها و احتمال( ریاض عملیات، جبر، هندسه، اندازه و استانداردهای محتوایی )اعداد   

که باید در هر پایه تدریس شود را مشخص می کنند و استانداردهای فرآیندی روش ها ی کسب دانش محتوایی 

. در مورد [51]را مورد بحث قرار می دهند. در ادامه خالصه ای از استانداردها فرآیندی تشریح شده است

 استاندارد حل مسئله جزییات بیشتری در بخش بعدی آمده است.

 

ندارد استا

 فرآیندی
 :تا سازد قادر را آموزان دانش همه باید دوازدهم پایه تا دبستان پیش از آموزشی های برنامه

 حل مسئله

  .کنند بنا و بسازند مسئله حل مسیر از را ریاضی جدید دانش .5

 .کنند حل را شوند می ناشی ها زمینه دیگر از و ریاضیات درون از که هایی مسئله .2

 گیرند کار به را ها مسئله کردن حل برای مناسب راهبردهای زا متنوعی ی گستره .3

 .کنند سازگار و

 .باشند داشته فکورانه بازتاب و بازبینی و کنترل ریاضی مسئاله حل فرآیند روی .4

   بشناسند؛  ریاضیات اساسی هایجنبه عنوان به را اثبات و استدالل .5استدالل و 



14 
 

 دهند؛ قرار بررسی مورد را آنها و بسازند ریاضی هایحدسیه - .2 اثبات

 کنند؛ ارزیابی و تکمیل را ریاضی های اثبات و ها بحث - .3

 گیرند کار به و نمایند انتخاب را اثبات و استدالل مختلف هایروش .4

 اتصال

 ارتباطات رادرمیان ایده های ریاضی بشناسند و استفاده کنند. .5

یکدیگر ساخته می بفهمند که چگونه ایده های ریاضی در ارتباط هستنند و با  .2

 شوند تا یک کل منسجم را تولید کنند.

 ریاضیات را در زمینه های بیرون از ریاضی بشناسند  و  بکار برند. .3

 گفتمان

 تفکر ریاضی خود را از طریق گفتمان سازماندهی و تثبیت کنند. .5

تفکر ریاضی خود را بطور منسجم و واضح برای هم ساالن، معلمان و سایرین  .2

 توضیح دهند.

 تفکر ریاضی و استراتژی های دیگران را تحلیل و ارزیابی کنند. .3

 با استفاده از زبان ریاضی ایده های ریاضی را بطور دقیق بیان کنند. .4

 

 بازنمایی

تولید کند و به کار  های ریاضی انتقال ایده و ، ثبتهیبرای سازماندرا  ها  بازنمایی .5

 برد.

ئله گزینش کند، به کار برد و ترجمه ی ریاضی  برای حل مس ها از بین بازنمایی .2

 کند.

 و اجتماعی ریاضی، های پدیده تفسیر سازی، مدل ی ریاضی را برای ها بازنمایی .3

 فیزیکی به کار برد.
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مباحث و  از متفاوت ماهیتی فرآیندی، همان گونه که در اصول و استانداردها تاکید شده است استانداردهای   

های تحصیلی  پایه همۀ در فرآیند یادگیری ریاضی در ها آن از یک هر ولی ند،دار ریاضی موضوعات مختلف

این استانداردها مشخص می کنند که به چه شیوه ای ریاضیات مورد نظر باید تدریس . هستند حاکم مدرسه

ی سعی شود و چگونه دانش آموزان با انجام دادن ریاضیات می توانند آن را فرا گیرند. در کتاب های جدید ریاض

شده است که راهبرد های مختلف حل مسئله آموزش داده شود و در برخی موارد روش های مختلف حل یک 

 همان برای آموز دانش توسط تازه پاسخ یک تولید موجب مواقع از مسئله ارائه شود. این کار می تواند در بسیاری

گردد. همچنین  وقتی از دانش  "هتنها یک روش حل برای هر مسئل"ایده  شدن شود و باعث کمرنگ مسئله

ریاضی  گفتمان و استدالل قدرت آموز خواسته می شود که روش های حل مسئله دیگران را توضیح دهد تقویت

 موضوعات و مفاهیم مختلف بین اتصال و را به دنبال خواهد داشت. عالوه بر این راه حل های مختلف ارتباط

دانش آموزان باید یاد بگیرند که در مورد تفکرات دوستانشان با ریاضی را به دانش آموزان نشان می دهد. 

یکدیگر و با معلم گفتگو کنند و ضمن دفاع از ایده خود آن را به زبانی که برای همساالنشان قابل فهم است 

مطرح کنند. در این بحث ها امکان برطرف شدن اشکاالت و بدفهمی ها وجود خواهد داشت. در کنار این ها 

 موزان روش های دیگری برای حل مسائل به غیر از شیو های خودشان را فرا می گیرند. دانش آ

 حکم که کنند درك ریاضیات، با خودشان اولیه تجربیات به توجه با تا کنیم کمک کودکان به که است مهم     

 می فکر کسی " و "است؟ درست این کنید می فکر چرا" قبیل از سواالتی. باشند داشته دلیل همیشه باید ها

 احکام تمام که بفهمند تا کند می کمک کودکان به "کنید؟ می را فکر این چرا است، دیگری چیز جواب که کند

 عنوان به دیگران به تا دارند دوست پایین سنین در کودکان. شوند رد یا شده اثبات شواهد با باید ها گزاره و

 می رأی توضیح بهترین تعیین برای حتی یا( "گفت من به هرمخوا": مثالً) شوند؛ متوسل استدالل منبع و مرجع

 آن با و بگیرند یاد را است قبول قابل برهان یک ریاضی، کالس یک در که را آنچه باید آموزان دانش ولی دهند،

 براساس ریاضی استدالل که است موضوع این فهم و درك سمت به اولیه های قدم اعمال این. کنند موافقت

 کنند مربوط هم به را ریاضی های ایده بتوانند آموزان دانش وقتی [.51]است خاصی وقواعد ها فرضیه
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 درمورد گفتمان و کردن فکر دادن، گوش نوشتن، خواندن، توانایی .می شود تر پایدار و تر عمیق یادگیریشان

 .بخشد می تعمیق می دهد و توسعه را ریاضیات از آموزان دانش درك مسائل،

 کردن واضح و ها ایده گذاری اشتراك به راه یک است. گفتمان ریاضی آموزش از اساسی خشب یک گفتمان

. گیرند می و تجدید نظر قرار اصالح و بحث پاالیش، بازتاب، هدف ها ایده گفتمان، طریق از. است درك و فهم

زی آنها کمک می سا به عمومی  و کند می کمک ها ایده ماندگاری و مفهوم بخشی به همچنین گفتمان فرایند

 بصورت دیگران با را خود تفکر نتایج و شوند ریاضی استدالل و فکرکردن درگیر آموزان دانش که هنگامی. کند

 دادن گوش. بودن را یاد می گیرند کننده متقاعد و شفاف بودن و واضح آنها بگذارند، گفتمان به کتبی یا شفاهی

 که گفتگوهایی. فراهم می نماید خود درك و فهم را برای توسعه فرصتهایی آموزان دانش به دیگران توضیحات به

 تا کند می کمک کنندگان شرکت به گیرد می قرار کاوش گوناگون مورد های جنبه از ریاضی های ایده آنها در

 هایی بحث در که آموزانی دانش. کنند ایجاد بین ایده ها ارتباط و اتصال و دقیق نمایند  را خود تفکرات

جریان تالش  در  کنند می توجیه مخالف نظرات برابر در ویژه به را ها حل راه آنها در که کنند می مشارکت

 . آورند می بدست ریاضیات از بهتری درك خودشان، نظر نقطه مورد در خود های برای متفاعد کردن همکالسی

 

 مسئله حل

 

وان رویکرد غالب در کتاب های جدید ریاضی با توجه به اهمیت استاندارد حل مسئله و اینکه این موضوع به عن 

 فرد درآن، که شود می اطالق موقعیتی به مطرح شده است، با جزییات بیشتری آن را تشریح می کنیم. مسئله

 مسئله های موقعیت[. 3]   یابد دست آن به مستقیم طور به چطور که داند نمی ولی کند، می طلب را چیزی

 بر تسلط .ندارند را شده آماده قبل از بیش و کم حل روش یک به دسترسی فرادا ها آن در که هستند  هایی آن

 بر تسلط قالبی، و عادی های مسئله در تنها نه ضمنا ها، مسئله حل در مهارت و توانایی یعنی ریاضیات،

دید پولیا مسئله از   [.3]  است آفرینی نو نیروی و سلیم عقل اندیشه، استقالل داشتن معنای به بیشتر ریاضیات

ضرورت جست وجوی آگاهانه ی وسیله ی مناسبی، برای رسیدن به هدفی، ولی در بدو امر غیر » عبارت است از 

آنچه که به طور   با" حل مسئله"بنابر این «. قابل دسترس. حل مسئله، به معنای پیدا کردن این وسیله است

رواج دارد، تفاوت جدی دارد. در " ل کردنمسئله ح"معمول در کالس های درس ریاضی در مدارس با عنوان 

 حقیقت بیشتر مواقع دانش آموزان در حال تمرین و یا کاربرد یک دستور، روش یا الگوریتم یا مانند آن هستند. 
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NCTMشورای ملی معلمان ریاضی )   
( ، حیل  2222( در سند اصول و استانداردها برای ریاضییات مدرسیه )  5

ه، تکلیف و فعالیتی می داند که روش حل آن از پیش شناخته شده نیست، به این مسئله را درگیر شدن در وظیف

خاطر برای یافتن راه حل، دانش آموزان باید آن را از درون دانش خودشان بیرون بکشند و از مسیر ایین فراینید   

له هیا فقیط   آنها اغلب درك و فهم های جدید ریاضی را رشد و توسعه خواهند داد. از این منظر حل کردن مسیئ 

یک هدف یادگیری ریاضی نیست، بلکه یک ابزار و روش اصلی و فراگیر انجام دادن ریاضیات است. دانش آموزان 

برای صورت بندی کردن، دست و پنجه نرم کردن و حل کردن مسائل پیچیده  یباید فرصت های فراوان و متواتر

پس از آن ترغیب و تهیج شوند که روی تفکرشان ای که نیازمند و مستلزم تالش و کوشش است، داشته باشند و 

(، 2221)2اسیترنبر   (.2222بازتاب و عکس العمل داشته باشند) اصول و استانداردها بیرای ریاضییات مدرسیه،    

حل مسئله را این گونه تعریف می کند: حل مسئله شامل کار ذهنی بیرای غلبیه بیر میوانعی اسیت کیه سیر راه        

 . [57]دستیابی به هدف قرار دارد

همان گونه که پولیا مطرح می کند مسئله می تواند پیچیده یا ساده باشد. در حالت اول پیدا کردن راه حل آن    

دشوار است و در حالت دوم آسان. ضمنا دشواری راه حل تا حد زیادی، به خود مفهوم مسئله مربوط میی شیود،   

دارای یک ماهیت نسبی است. به این معنی کیه   آن جا که دشواری نباشد، مسئله ای وجود ندارد. تعریف مسئله

امکان دارد آنچه برای یک فرد مسئله به حساب می آید برای فرد دیگری تنها یک تمرین ساده به حساب آید  و 

یا آنچه که در یک زمان برای فرد مسئله محسوب می شده است در زمانی دیگر تنها یک یادآوری به حساب آید.  

موجود در مسئله باید به تفکر و ذهن برگردد و نه اینکه تنها به یک مشیکل محاسیباتی   ضمنا دشواری و چالش 

مربوط شود. به هر حال باید توجه داشت که تمایل فرد به درگیر شدن و تفکر بر روی یک مشکل و دشواری نیز 

له مولفان کتاب هیای  هم باشد و نه اینکه تنها مسئ "مسئله دانش آموز"اهمیت دارد. به عبارت دیگر مسئله باید 

 درسی و یا معلمان باشد.

مسئاله حل کن های کارا و واقعی بطور مداوم آنچه را که انجام می دهند بازبینی و کنترل می کنند و اصیالح     

می نمایند. آنها مطمئن می شوند که مسئله را می فهمند. اگر مسئله ای نوشته شده باشیند ان را بیا دقیت و بیا     

وانند، اگر مسئله بطور شفاهی گفته شود، آنها آنقدر سوال می پرسند تا آن را بفهمند. مسیئله  توجه عمیق می خ

پژوهش ها مشخص می کنند که شکست ها یا عدم موفقیت  حل کن های کارا و واقعی به کرات نقشه می ریزند.

                                                           
1
 National Council of Teachers of Mathematics 

 

2
Sternberg  
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لیق اسیت بیه اسیتفاده     های حل مسئله دانش آموزان غالبا مربوط به فقدان دانش ریاضی آن ها نیست، بلکه متع

 .[51]ناموثر و ناکارای آنچه که آن ها می دانند

 

 پایه تا دبستان پیش از آموزشی های مدرسه آمده است که  برنامه ریاضیات برای استانداردها و اصول در کتاب   

کنند و  بنا و بسازند مسئله حل مسیر از را ریاضی جدید دانش که سازد قادر را آموزان دانش همه باید دوازدهم

 تواند می مسئله حل چگونه .کنند حل را شوند می ناشی ها زمینه دیگر از و ریاضیات درون از که هایی مسئله

 که دهد می آموزان دانش به را شانس این خوب های مسئله ؟ بگیرند یاد را کند،ریاضیات کمک فراگیران به

 و محرك میتواند باشد شده انتخاب خوب هک هنگامی و دهند توسعه و بخشند تحکیم دانند می را آنچه

  .باشد ریاضیات یادگیری ی برانگیزاننده

با وجود تقاضاها و درخواست ها به روی آوردن به رویکرد های حل مسئله در آموزش ریاضی، انتقال از آموزش    

ر، کند و مشکل حقایق و رویه های ریاضی به آموزش همراه با تاکید بر فهم و درك ریاضی و مهارت های تفک

بوده است. بسیاری از معلمان مجاب نشده اند که شیوه های سنتی باید کنار گذاشته شوند. اکثر آن هایی هم که 

 (. 2222مایل به تغییر هستند، اطمینان ندارند که چگونه باید این کار را انجام دهند)مکینتاش وجرت،

مناسبی در ارزیابی های بین المللی کسب کرده اند. در دانش آموزان برخی از کشورها مانند ژاپن نتایج      

توضیح چرایی این نتیجه، بررسی ها نشان می دهد که کالس های درس ریاضی ژاپن اختالفات اساسی با سایر 

کشورها دارد. علی رغم اینکه در برنامه ی درسی فعلی ژاپن به واژه ی حل مسئله توجه چندانی نشده است، 

الس درس ریاضی این کشور پیرامون حل مسئله شکل گرفته است و جالبتر اینکه در کالس عمده فعالیت های ک

های درس مختلف ریاضی ژاپن، روش تدریس کمابیش مشابهی در جریان است، روشی که شاید بتوان گفت 

 . [8] منحصر به ژاپن است

ضی استفاده می کنند. چند ویژگی معلمان ژاپنی از حل مسئله به عنوان یک رویکرد قوی برای تدریس ریا      

بارز در رویکرد ژاپنی ها نسبت به حل مسئله وجود دارد. یکی از این ویژگی ها این است که کالس حل مسئله 

در ژاپن حتی بعد از اینکه هر کدام از دانش آموزان به راه حل مسئله دست پیدا کردند، تمام نمی شود. معلمان 

صلی هر درس زمانی شروع می شود که دانش آموزان جواب مسئله را پیدا می ژاپنی بر این باورند که بخش ا

کنند. بعد از اینکه دانش آموزان جواب های خود را ارائه می دهند ، معلم بحث گسترده ای را با آنها شروع می 

 از یکی  کند.کند و شباهت ها و تفاوت های راه حل هایی که دانش آموزان به آن رسیده اند را با هم مقایسه می 

 از وقتی ما  کشور در که است این در سنگاپور و ژاپن با ایران در کالسی های فعالیت بین اساسی اختالفات
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 در آنها برای مشابهی مثال قبالً کنند کار فردی صورت به مسائل روی بر که شود می خواسته آموزان دانش

 [.8]  دهد نمی نشان آموزان دانش به را مسئله حل روش معلم سنگاپور و ژاپن در اما است، شده حل کالس

 است زیاد شود داده ها آن به باید که مطالبی. شوند می معلمین ما بودن ای حرفه فدای آموزان دانش اغلب      

 ها آن نتیجه در دهیم، می ارائه ها آن به ای شده مرتب صورت به را خود ریاضی کشفیات و مطالعات نتایج ما و

 آموزان دانش چه. داشت خواهد بر در نیز نامیمونی نتایج مهارت این کردن پیدا اما کنند می پیدا مهارت زودتر

 گرفته یاد تا کرد تکرار آنقدر زبان گرامر مثل را ها آن باید و است شده شناخته ریاضیات همه که کنند می فکر

 رضایت یک تنها بلکه ندارد وجود خالقیت و کشف لذت هیجان، نوع هیچ ها آن برای یادگیری، این در و شود

 .داشت )کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات( خواهد بر در کار انجام از ساده و کوچک

 نظارت و وارسی درکل و مناسب نا انتخابهای ترمیم و ،اصالح مناسب های شیوه کردن دنبال و انتخاب       

 اثر در که اشتباهاتی به توان می موضعی بررسی در .ارندد اهمیت اندازه یک به دو هر مسئله حل فرایند بر دقیق

 بدست دیگری های روش است ممکن مسئله حل بر مروری با کلی بررسی در. برد پی است داده رخ توجهی بی

 که آید دست به مفیدی تکنیک گاهی و رسد می نظر به نامربوط ظاهر به که شود آشکار موضوع با ارتباط آید،

 .بیفزاید خود کردن حل مسئله کلی رهیافت به را آن بتواند شخص

 (:2222دارای ویژگی های زیر است )مکینتاش و جرت، "خوب"تکلیف حل مسئله 

 دانش آموز را درگیر و عالقه مند می سازد، •

 قابل کاربرد در جهان واقعی است، •

 با عالئق دانش آموز مرتبط است، •

 در بر می گیرد، مساوات را رعایت می کند زیرا همه دانش آموزان را •

 درگیری فعاالن را ارتقا می بخشد، •

 حاوی محتوای ریاضی مهمی است، •

 با سایر مسئله ها و مفهوم های ریاضی مرتبط می شود، •

 در راستای برنامه درسی ریاضی جاری است،  •

 با سایر حوزه های موضوعی تلفیق می شود، •

 پاسخ و غیر معمولی است،-باز •

 راه حل های چند گانه را ایجاد می کند، امکان استفاده از رویکردها و •

 به سادگی با استفاده از یک رویه ی از پیش آموخته شده، قابل حل نیست، •

 چالش برانگیز و در عین حال قابل دست یابی توسط دانش آموزان است، •
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 نیازمند پافشاری است، •

 به خوبی طرح شده است، •

 حاوی واژه های شفاف و بدون ابهام است، •

 شرح می دهد، انتظارات را •

 پاسخ های قابل نمره دادن را بر می انگیزد. •

 

 :[4]  رسند می نظر به مفید آموزان دانش و کودکان توسط مسئله حل به کمک برای زیر های توصیه

 

 بسیاری آزمودن به باید ها آن نیست، روشن ها آن حل راه که شوند روبرو مسائلی با باید آموزان دانش •

 .شوند تشویق مسئله حل مختلف های راه از

 مسئله سختی اما کنند، ایجاد چالش آموزان دانش برای که باشند مشکل حدی در ها مسئله است الزم •

 .کند حل قابل غیر معمای یک به تبدیل را ها آن که باشند ای اندازه به نباید ها

 .شوند حل سهولت به باید مسائل که کنند می تصور کودکان •

 درسی های کتاب در که آنچه نظیر ای، مرحله یک قالبی مسائل حل برای آموزان دانش کلی طور به •

 .هستند موفق شود، می عرضه

 .داد آموزش صراحتا توان می را مسئله حل های راهبرد •

 و حل مسیر کشف برای زمان موضوع، درك برای زمان) دارد احتیاج زمان به مسئله حل موثر تدریس •

 (.جواب به کردن فکر برای زمان

 

 

 رشد تفکر جبری دانش آموزان در دوره های ابتدایی: درس هایی از سنگاپور و چین   

اولین برنامه درسی مدارس ابتدایی چین برآن است تا الاقل سه عادت فکری را در دانش آموزان رشد دهد.   

م نمودن فراهمختلف  است. دانش آموزان به طور مداوم، و با جنبه های عادت تفکر، بررسی روابط کمی از 

برنامه سراسر .در متفاوتی نمایش دهند روش هایرا به یک رابطه کمی تشویق می شوند تا ، فرصت هایی 

آنها نمایش شناسایی روابط کمی و  مندنیازفراوانیوجود دارند که  و مسائلمثال ها درسی مدارس ابتدایی چین، 
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، روابط کمی شامل شامل 2مسئله زیر از پایه  هستند. برای مثال در دانش آموزانشیوه های چند گانه توسط به 

 و بهای دو باطری است: ]،از طرف صندوقدار [مقدار پول پرداختی به صندوقدار، پول برگشتی

 

 یوان پس گرفت. بهای هر باطری چقدر است؟ 4یوان به صندوقدار دادو  6زائو زینگ دو باطری خرید و 

ازه دهند دانش آموزان رابطه کمی را از را ههای مختلفی از به معلمان در کتاب مرجع توصیه می شود که اج

 :قبیل موارد زیرنشان دهند

−مقدار پول پرداختی به صندوقدار بهای دو باطری   پول برگشتی= 

+بهای دو باطری پول برگشتی   = مقدار پول پرداختی به صندوقدار   

 بهای دو باطری = پول برگشتی −مقدار پول پرداختی به صندوقدار

انتظارات از دانش آموزان حسابی و جبری است.  رویکردین عادت تفکر، حل یک مسئله با استفاده از هر دودوم

در حل مسائل به شکل حسابی و نیز جبری به شیوه های مختلف را  آشکارا می توان  در برنامه درسی چین 

عالوه بر این،  .(c2004 کای، دید و این چنین انتظاراتی توسط معلمان چینی در کالس های درس رایج هستند)

را با هم  روابط کمی بازنمایی حسابی و روش های جبری های از دانش آموزان خواسته می شود که روش 

دانش آموزان و معلم می توانند روش های مختلف برای حل مسئله زیر را  5کنند. به طور مثال در پایه مقایسه 

 مورد بحث و مقایسه قرار دهند:

یوان برای هر یک کنار گذاشته است.  24توپ بسکتبال، از قرار  22ایی لیمینگ مبلغی برای خرید مدرسه ابتد

یوان از این مبلغ را برای خریدن تعدادی توپ فوتبال  244قبل از خرید این توپ ها آن ها تصمیم گرفتند که 

 هزینه کنند. آن ها چند توپ بسکتبال می توانند بخرند؟

 راه های حسابی

 اول: محاسبه مبلغ اصلی و سپس  کم کردن آن از پول صرف شده برای توپ های فوتبال: راه حل

 

(24×22−244)÷24 = 244÷24 = 6 

 توپ اولیه: 22راه حل دوم: کم کردن تعداد توپ های بسکتبالی که حاال نمی تواند بخرد از تعداد 

 22− (244÷24) = 6 
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 راه های جبری:

 

 راه حل سوم:

 توپ بسکتبال بخرد:  xه هنوز می تواند  فرض کنیم که مدرس

(24 × 22 − 244) = 24x 

 x = 6درنتیجه: 

 راه حل چهارم:

 توپ بسکتبال بخرد:  xفرض کنیم که مدرسه هنوز می تواند  

24×22 = 24x+244 

 x = 6درنتیجه: 

 

 راه حل پنجم: 

 توپ بسکتبال بخرد:  xفرض کنیم که مدرسه هنوز می تواند  

22 = (244÷24)+x 

 x = 6درنتیجه: 

در برنامه درسی چین، پس از اینکه حل معادله مطرح شد، دانش آموزان  فرصت هایی را برای استفاده از یک 

رویکرد حل معادله برای حل مسائل کاربردی همزمان با یادگیری آمار، درصد، کسرها، و نسبت و تناسب را 

ای درک عمیق دانش آموزان از روابط کمی و کمک به آن . این ترتیبات در برنامه درسی بر2004b)دارند)کای، 

تشویق می شوند تا  6ها برای درک ارزش رویکرد حل معادله بنا شده است. به طور مثال دانش آموزان در پایه 

 چهار روش مختلف را برای حل مسئله درصد زیر به کار برند:

یوان  شد  04.40ن، هزینه تولید یک محصول یک کارخانه فرآیند تولید محصول خود را اصالح کرد. پس از آ

 آن قبل ازفرآیند اصالح تولید محصول است. هزینه تولید همان محصول  کمتر از هزینه آن قبل از 251که 

 فرآیند اصالح تولید محصول چقدر بوده است؟

 ر از آن است.در نظر گرفته شود، هزینه اخیر کمت 2راه حل اول: اگر هزینه پیش از اصالح به عنوان واحد 
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فرض کنیم     x = هزینه پیش از اصالح   

x− 251x = 04.4 

(2 −251)x= 04.4 

%51x = 04.4 

x = 44 یوان بوده است.            44هزینه پیش از اصالح  بنابراین  

 راه حل دوم:

 کمتر است یا  251، 04.40اگر هزینه پیش از اصالح به عنوان واحد  در نظر گرفته شود، آن گاه  

 هزینه پیش از اصالح برابر است با: قبل از اصالح. بنابراین هزینه51%یعنی  %51 = 251 − 2

04.4÷ %51 = 44 

 راه حل سوم:

به طریق مشابه، اگر هزینه پیش از اصالح به عنوان واحد  در نظر گرفته شود، شکل زیر برای بازنمایی مسئله 

هزینه  51%تر از هزینه قبل از اصالح است، هزینه اخیر  کم 251می تواند به کار گرفته شود. چون هزینه اخیر 

 یوان بوده است.            44 = 51%÷04.4 هزینه پیش از اصالح  قبلی است. بنابراین

 

 
 هزینه پیش از اصالح          

 

04.40 

 
 251هزینه اخیر

 یوان بوده است.            44هزینه پیش از اصالح  بنابراین

 راه حل چهارم:

به   5%یک نسبت را نیز نمایش می دهد، نسبت هزینه قبل از اصالح به بعد از اصالح 51%به دلیل اینکه 

 باشد. بنابر این: xبه    04.40است.  این باید برابر نسبت 200
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04.4/x = %5/200, x = 44. 

 یوان بوده است.      44 = 51%÷04.4 هزینه پیش از اصالح  بنابراین

یکرد درخواست از دانش آموزان برای استفاده و مقایسه این چهار روش از راه حل های بدون شک رو    

متفاوت )جبری، حسابی، تصویری و نسبت( بر اساس آن اصل است که در نظر گرفتن دیدگاه های چند گانه 

 می تواند درکی عمیق از روابط بین کمیت ها را پرورش دهد.

 

ه با استفاده از هر دو رویکرد جبری و حسابی به دانش آموزان کمک مطابق برنامه درسی چین، حل یک مسئل

می کند که روش های حسابی و جبری حل مسئله را بسازند. در سطح مدارس ابتدایی دانش آموزان چینی 

مسائلی شبیه مثال هایی که در این بخش داده شدند را حل می کنند که همه آن ها می توانند به شیوه حسابی 

همانگونه که ممکن است انتظار رود، در آغاز گذر به حل مسئله جبری برای دانش آموزان امری حل شوند. 

معمول است که تعجب کنند که چرا الزم است یک رویکرد حل معادله را یاد بگیرند. به هر حال پس از یک 

دالت را برای حل اینگونه دوره زمانی استفاده از هر دو رویکرد دانش آموزان می توانند سودمندی استفاده از معا

0جبر در حساب"از مسائل ببینند. در سال های اخیر تعدادی از پژوهشگران در باره مفهوم 
بحث کرده اند )به  "

طور مثال، بریتو ایروین، راسل و همکاران(. در حالیکه برنامه درسی ریاضی مدرسه ای چین مدعی چنین 

و حسابی برای حل مسائل می تواند کمک کند که به دانش  مفهومی نیست، استفاده از هر دو رویکرد جبری

آموزان جبر در حساب را نشان داد. اگرچه این کار رویکردهای حسابی و جبری را در مقابل هم قرار می دهد،  

 .بین آن ها کمک می کند مرزهایهمچنین به مالیم کردن 

 :سابی و جبری وجود دارد سه هدف در آموزش دانش آموزان برای حل مسائل از  هر دو روش ح

به هر به وسیله بازنمایی آن ها  درک عمیق از روابط کمی یک دستیابی به برای  کمک به دانش آموزان  -1

 ،دو روش حسابی و جبری

حسابی و جبری، به رویکردهای بین  ها دانش آموزان برای کشف شباهت ها و تفاوتراهنمایی برای  -2

 وکرد جبری را درک کنند رویتوانمندی کلی تر  طوری که آنها 

                                                           
3algebra in arithmetic 
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مناسب رویکرد های برای توسعه مهارت تفکر دانش آموزان و همچنین انعطاف پذیری در استفاده از  -3

 برای حل مسائل.

کی از ویژگی های ی ، "و پس از آن محاسبه "اول توصیف"( نشان داده اند که %%28همکاران )پست و       

می تواند این  حسابی و جبریرویکردهای بین سازد. مقایسه بین متفاوتمی  از حساب را کلیدی است که جبر

 ویژگی منحصر بفرد را پر رنگ سازد.

 

 

با شروع از  سومین عادت تفکر در ریاضیات مدرسه چینی استفاده از عملیات معکوس برای حل معادالت است.

استفاده نشده است،  2درپایه  "حل کردن"پایه اول، تفریق به عنوان وارون جمع تعریف می شود. اگرچه عبارت 

حل کنند و حل معادالت را در سراسر برنامه  2دانش آموزان یاد می گیرند که معادالت را با شروع از پایه 

 به فکر کردن در مورد سوال زیر هدایت میشوند: درسی ادامه می دهند. برای مثال، دانش آموزان در پایه اول

 

 "ت؟چیس ( )،   عدد داخل0 = ( )+2اگر"

مطرح می شود. در سراسر پایه اول به طور مداوم از دانش  2 = 2− 0تفریق  ( )به منظور یافتن عدد داخل 

آموزان خواسته می شود که مسائلی مشابه را حل کنند. در پایه دوم ضرب و تقسیم با اعداد درست در ریاضیات 

ده از تسهیم های برابر معرفی می شود. ابتدایی مدرسه ای چین معرفی می شوند. تقسیم در ابتدا با استفا

یعنی،  "بدست آید؟ %ضرب شود تا  2چه چیزی در "همچنین تقسیم به عنوان وارون ضرب عرضه می شود: 

 "چیست؟ ( )عدد داخل، % = 2×( )"اگر 

 مثال. به عبارت دیگر با بررسی تاکید می کند خاصدادن ازمثال های  چین بر تعمیمدرسی عالوه، برنامه به 

یک گستره از هدایت می شوند. دانش آموزان در یافته  عبارات تعمیم  ساختن خاص، دانش آموزان برایهای 

برای پیدا  هایی به ویژه هنگامی که فرمول فکری را توسعه می دهند،نقاط مختلف برنامه درسی این عادت 

، یا زمانی که الگوریتم می شوند ، و یا زمانی که قوانینی عملیاتی ارائهمعرفی کردن محیط، مساحت، و حجم 

در هم تنیده فکری مذکور در فوق در سه عادت  دادن ، تعمیمبه ویژه .قرار می گیردمورد بحثمیانگین حسابی 

 است.
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 برنامه درسی سنگاپور

+( معرفی شده است. در این  22ابتدایی )سن پایه ششم در سنگاپور ، برخی از مفاهیم جبری به طور رسمی در 

ک متغیر آموزش داده می شود. یبه بچه ها چگونگی ساختن ، ساده کردن ، و ارزیابی عبارات جبری با سطح 

مفهوم حروف در این سطح به عنوان متغیر معرفی شده است. مفهوم معادالت و دیگر جنبه های ساختاری جبر 

درسی ریاضیات ابتدایی حال، برنامه داده می شود. به هر + بعد( توسعه  20)سن دوره قبل از متوسطهدر 

توسعه تفکر جبری فراهم می کند به منظور  کمک به کودکان برای سنگاپوری ، طیف گسترده ای از تجارب را 

4روش مدل"و این توسعه با استفاده از 
5معادالت تصویری"و یا  "

تعمیم و  تجزیه و تحلیل اجزاء و کل،برای  "

کلیدی مولفه حساب و جبر یک کالمی . حل مسائل   ر می شود.تخصیص و انجام دادن و انجام ندادنامکان پذی

CPDD] ، توسعهبخش و درسی برنامه طراحی در هر سطح از برنامه درسی ریاضی ابتدایی سنگاپور )
6
] 

به طور رسمی در برنامه درسی ریاضی ابتدایی وزارت آموزش سنگاپور  0%28در سال  ( است.2000 ,2888

، یحسابمسائل به عنوان ابزاری برای حل  راهیاباین  مطرح کرد.  راالگو و یا نمودار رسم شامل 4راهیابی

در نظر گرفته شده  شامل اعداد صحیح ، کسر ، نسبت و درصد ، مسائل کالمیهمچنین مسائل جبری

 .(4%28،%کاو)بود

که آن را تبدیل به  -کالمی مجهز شوند مسئله یک تجسم ی برای اعتقاد بر این بوده که اگر دانش آموزان با ابزار

ساختاری که شالوده مسئله را پی ریزی نموده است   -یک مسئله ساده کالمی حسابی یا جبری  می کند

کنند احتمال بیشتری وجود دارد که آن را حل درک را آشکارمی شود. هنگامی که کودکان ساختار مسئله

 .(4%28کاو،کنند)

به عنوان مدلی برای موقعیت های مسئله استفاده می شود،  در ابتدا  ، تصاویری از اشیاء واقعیاولیهدر پایه های 

جایگزین می شوند. به عنوان مثال تصاویر واقعی ی که بیشتر انتزاعی هستند یمستطیل هاا اما پس از آن تصاویر ب

 ماشین ها و سپس مستطیل ها برای حل مسئله زیر در پایه دوم مورد استفاده قرار می گیرد:

                                                           
4
model methods 

5
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ماشین اسباب بازی دارد. آن ها با هم چند ماشین اسباب بازی  6شین اسباب بازی و دیوید علی هشت ما

این رویکرد تصویری که به موازات پیشرفت سطوح تحصیلی به طور فزاینده ای پیچیده تر می شود، در دارند.

می کنند، روش مدل راهنمای معلم پایه اول معرفی شده است. همچنانکه دانش آموزان سال های ابتدایی را طی 

کل و استدالل نسبتی به کار گرفته می شود. در هر مورد  –برای حل مسائل جبری شامل مجهوالت، مفهوم جز 

مستطیل ها به دانش آموزان اجازه می دهند که مجهوالت را به مانند چیزهایی که معلوم هستند تلقی نمایند. این 

های مستطیلی می توانند به عنوان شناخته شده ها تلقی  واحد نمایش دادهشده بابه آن دلیل است که مجهوالت 

 شوند، اگر چه که یک واحد تعداد نامشخصی از اشیا را نمایش می دهد.

 

دالر بیشتر از سامی دریافت کرد. سامی  200دالر را بین خودشان تقسیم کردند. راجو  420راجو و سامی 

 چند دالر دریافت کرد.

واحد 2= 420-200 

          =020 

 255 =2 واحد 

 دالر دریافت کرد. 255سامی 

 

 . حل معادله تصویری 1شکل 
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مثالی از پایه پنج است. مستطیل یا واحد سامی مولد همه ارتباطات ارائه شده در مسئله است.  2شکل     

ستطیل سامی مستطیل راجو وابسته به مستطیل سامی است، به این شکل که سهم راجو با یک واحد همانند با م

دالر بیشتر است. با استفاده از مدل ترسیم، یک  200به اضافه مستطیل دیگری که نمایش دهنده رابطه جزئی 

 x جایگزین واحد سامی شود معادله جبری   xمعادله  تصویری نمایشگر مسئله تشکیل می شود، و اگر حرف 

+x +0200 = 420 ک واحد نمایش دهنده مجهوالت یک ارتباط تولید می شود.استفاده از مستطیل به عنوان ی

تصویری را با ایده مجرد تر حروف نمایش دهنده مجهوالت را فراهم می کند. تمام ساختار مدل می تواند به 

 عنوان معادله تصویری توصیف شود.

که نشان  - ساخت معادالت تصویری اب "روش مدل"با استفاده از کالمی را به طور خالصه، کودکان مسائل

حل - مجزا است های بخش  عوض به عنوان یک کل منسجم بهکالمی دهنده تمام اطالعات موجود در مسئله 

می کنند. برای حل کردن مجهوالت، دانش آموزان اعمالی را که به طور ضمنی در معادالت تصویری انجام شده 

ز خواص چهار عمل اصلی ارتقا اند را باز می کنند. این رویکرد به آن ها کمک می کند که دانش خودشان را ا

این است که یک  مسیر هموار از کار با  توضیح داده شد در باال   "روش مدل"ی هدف از  به کار گیردهند.

 فراهم کند.در جبر رسمی دوره متوسطه  تر حروف انتزاعیاز استفاده  سوی در فرم انتزاعی کمتر بهمجهوالت  

ایده بزرگ در برنامه درسی  ین، دومکل-جز تجزیه و تحلیل روابطرای بعالوه بر استفاده از معادالت تصویری 

 الگوبا فعالیت های تشخیصی است. دانش آموزان  بسط داده شده الگوها ها درسنگاپور از طریق بررسی ساختار

 چنین فعالیت هایی مستلزم این است که دانش آموزان الگو را مشخص آماده می شوند. عددی و هندسی های

. گنجاندن فعالیت ای را که برای ادامه الگویی که مشاهده می کنند ساخته اند تعمیم دهند. و سپس قاعده  کنند

برنامه درسی ریاضیات در ریز مواد نشان می دهد که  درسی  های بسیاری از جمله موارد باال در مواد برنامه

 باال برخوردار است.اهمیت اهی با  از جایگ –و تشخیص  تعمیم  -فکرکردن فرآیند های سنگاپور، ابتدایی 

 –دهند پرورش می  را تفکر جبریرشد دیگر عادات فعالیت هایی که از ا گستره ایبعالوه بر این کودکان 

 -محاسباتمجرد سازی از توابع، و همچنین بازنمایی برای  یساخت قواعد، " 8انجام یک عمل و وارون آن"

در راهنمای معلم ، "انجام یک عمل و وارون آن"بر فرآیند  ان مثال،. به عنو(2888، 20آماده می شوند)دریسکول

                                                           
9
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به . ، تاکید می شودرا معرفی می کنند اصلی چهار عملمعلمان وقتی که برای اولین بار برنامه درسی سنگاپور 

تذکرات در راهنمای معلم پایه دوم پیشنهاد می کنند که معلمان روابط  "جمع و تفریق"طور خاص در بخش 

 .پر رنگ سازند  -نشان داده شده است 2همان گونه که در شکل  –ن جمع و تفرق و نیز ضرب و تقسیم را بی

 

 
 : اعمال معکوس در پایه دوم برنامه درسی سنگاپور2شکل

 

حروف در نقش متغیر ها، با یک  توابع، و همچنین درک بازنمایی برای عدی قواساختن  فکر وعادت ت     

که به آنها کمک می شوند فعالیت های  گیر، کودکان دررویکرداز طریق این  داده می شود.رویکرد تابعی بسط 

را توسعه دهند. این کار با جستجوی روابط ارائه شده در مجموعه زوج  تابع از 22مفهوم نقطه ای ددرکنمی ک

 ,2) ,(2 ,2) البه عنوان مثانجام می گیرد) ورودی و خروجی از موقعیتهای مسئلههای مرتب  نمایش دهنده 

4), (0, 6), . . . , (x, 2x) تکالیف از فعالیت های عددی ساده که در آن دانش آموزان مشغول انجام یک .)

عمل و وارون آن هستند به استفاده از حروف برای تعمیم دادن عمل که در آن خروجی از یک ورودی داده 

زان این فعالیت ها را انجام می دهند، به این سوال شده بدست می آید در تغییر هستند. همان طور که دانش آمو

این مفهوم برای اولین بار از طریق فعالیت های تکمیلی در  "قانون این الگو چیست؟"فرا خوانده می شوند، 

که به منظور کمک به دانش آموزان برای به خاطر سپردن قوانین ضرب و حل مسائل  -راهنمای معلم پایه دوم 

 را ببینید(. 0مطرح می شود)شکل  -اند کالمی طراحی شده

رویکرد تابعی در پایه سوم دانش آموزان را با تجربیاتی شامل ادامه الگوهای عددی نوشتاری متوالی و      

تکالیفی که مستلزم جستجو برای الگوهای عددی ارائه شده در جدول ها هستند، مجهز می کند. در اینجا به 

د در یک سطر/ ستون را با اعداد در دیگر  سطر/ ستون مرتبط سازند و درنتیجه دنبال قوانینی هستند که اعدا
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معرفی غیر رسمی مفهوم نقطه ای تابع که در پایه دوم شروع شده بود تداوم می یابد. در برنامه درسی ریاضی 

 سنگاپور، این فعالیت ها نوعا در بافتی که برای دانش آموزان آشناست به آنان ارائه می شود.

انجام یک عمل و وارون آن در پایه سوم بیشتر می شود. به طور مثال در راهنمای معلم دانش یچیدگی فرایند پ

تا به یک  00آموزان برای تعیین عدد ورودی از خروجی داده شده پس از دو عمل به چالش کشیده می شوند. 

 چیست؟ است. عدد اصلی 24را کم کنید. حاصل  05عدد اضافه کنید. سپس از مجموع 

با معرفی قوانین غیر  -در پایه ششم یک رویکرد تکاملی برای معرفی غیر رسمی توابع )تصویری به نمادین(

 به کار گرفته می شود. -بازگشتی، و مفهوم حرف به عوض متغیر

 
 : معرفی غیر رسمی تابع در برنامه درسی پایه دوم سنگاپور)بررسی الگوو یافتن اعدادجاافتاده(3شکل 

 

 

 

 

 راه حل های متفاوت –راهبرد های حل مسئله 

 را ها مسئله کردن حل برای مناسب راهبردهای از متنوعی ی انتظار می رود که گستره آموزان دانش از امروزه   

گیرند. برنامه های درسی بسیاری از کشورها مانند چین، ژاپن و آمریکا بر استفاده دانش آموزان از راهبرد  کار به

 در آموزش ریاضیات مدرسه ای  می توانند استفاده شوند، که راهبردهایی حل مسئله تاکید دارند. های متفاوت

 مقادیر با بررسی مسئله حالت های ممکن، همه کردن فهرست ی الگو، وجو جست شکل، بکارگیری شامل

 ساده ی مسئله یک خلق و معادل مسئله یک تولید  ، آزمودن و زدن حدس ، عقب به رو ،کار خاص های یاحالت
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 داد؟ بیست آموزش راهبردهارا این باید چگونه که است این بدیهی و واضح سوال یک.  و مانند آن هستند  تر

 سیصد دویست از حقیقت در کنیم)پولیا(، مسئله حل در کتاب چگونه شده عنوان نیرومند استراتژی واندی

 آن تعداد زیادبودن اما داد یاد توان می را ها ستراتژیا این. است یافته تشکیل مفید عمال اما تر ضعیف استراتژی

 را یک کدام دارید، اختیار در بالقوه که تکنیکی سیصد ازاین بدانید باید شما. آفریند می ای تازه مشکل خود ها

 کمک درست روش دانستن کنید، استفاده روشها از چگونه که ندانید اگر. بست کار به توان می مواقعی چه در

راهی که پژوهش ها برای حل این مشکل پیشنهاد می کنند، تاکید بر روی تعداد کمتری  .کرد نخواهد یچندان

راهبرد در زمان بیشتر و در عوض عمق بخشیدن به فرآیند حل مسئله است. به طور نمونه راهبرد رسم شکل 

یک مسئله به کمک یک  خود شامل تنوعی از راهبرد های جزیی تر است. در نتیجه این امکان وجود دارد که

راهبرد معین و از چندین روش حل شود و در عین حال به کمک راهبرد دیگری نیز از چند روش حل شود. در 

 اینجا مثال هایی را برای توضیح بیشتر ارائه می کنیم. 

 

 

  6 قلم ارزش اگر. کرد قلم یک خرید رفص را پول باقیمانده از   و خرید کتاب را پولش    آموزی مثال. دانش

 است؟ کرده خرج پول چقدر هم روی باشد، کتاب قیمت از بیشتر دالر
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 به سنگاپور آموزش وزارت 5883 سال سعی کنید برای مثال های اخیر راه حل های دیگری نیز ارائه کنید. در

 عنوان به راهیاب این.  کرد مطرح را دارنمو رسم شامل راهیابی ابتدایی ریاضی درسی برنامه در رسمی طور

 درصد و نسبت کسر، صحیح، اعداد شامل کالمی مسائل جبری، مسائل همچنین حسابی، مسائل حل برای ابزاری

  مسئله یک تجسم برای ابزاری با آموزان دانش اگر که بوده این بر اعتقاد   (5887 کاو،) بود شده گرفته نظر در

 که ساختاری  -کند می  جبری یا حسابی کالمی ساده مسئله یک به تبدیل را آن که -شوند مجهز کالمی

 احتمال کنند  درك را مسئله ساختار کودکان که هنگامی. شود آشکارمی است نموده ریزی پی را مسئله شالوده

 (.5887کاو،) کنند حل را آن که دارد وجود بیشتری

 دو راه از شدن متقاعد گونه همان به دهیم، می ترجیح ار مختلف حس دو راه از دریافت که گونه همان     

 در شوند حل مختلف های راه با توانند می مسائل اینکه از اطالع(. پولیا)دهیم می ترجیح را متفاوت استدالل

 یک تنها کند می فکر که آموزی دانش. گذاشت خواهد تاثیر کنند می برخورد مسائل با آموزان دانش که روشی

 حاصل توفیقی اگر و کند فکر مدتی خاصی مسئله روی که است ممکن دارد وجود مسئله حل برای “درست راه”

 دانش بیشتر که است الگویی این و شود ارائه او به حل تکنیک کالس در تا بماند منتظر و کند رها را آن نکرد

 استفاده آن از و دارد وجود ریاضی کشف برای جا کند می فکر که شاگردی. گیرند می بکار مدرسه در ما آموزان

 راه یک به شاید و کند پیدا خودش برای هایی پیوند شود، گیر در بیشتر مسئله با که دارد زیاد احتمال کند، می

 [(.4)]نماید پیدا یابی دست ای منتظره غیر حل
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 مسئله باز پاسخ

 

 های دوره در ریاضی ایه کتاب همچنین و تدریس در استفاده مورد  رایج مسائل  مواقع بیشتر در   

 ای گونه به مسائل. دارند صحیح پاسخ یک تنها و یک که  دارند مشترك ویژگی یک متوسطه و ابتدایی

 بسته را مسائل گونه این. یکتاست صحیح پاسخ و هستند  غلط یا صحیح ها پاسخ که اند شده بندی فرمول

 (.5877 بکر، و شیمادا) نامند می کامل یا

باز مسئله چندین پاسخ احتمالی خواهد داشت که می توان آن ها را به چندین  -پاسخ در حل مسئله    

روش به دست آورد و تمرکز نه بر روی پاسخ مسئله، بلکه بر شیوه های رسیدن به پاسخ است )مکینتاش 

 برای استفاده قابل سهولت به که است این پاسخ بسته به نسبت بازپاسخ تکلیف فواید از (. یکی2222وجرت،

 پی متفاوت های روش و متفاوت سطوح در را تکلیف توانند می آموزان دانش زیرا است ناهمگن های کالس

 دسترس قابل آموزان دانش از تری وسیع گستره برای پاسخ باز تکالیف عموما شده داده نشان. کنند گیری

 آن برای متعددی صحیح های پاسخ که است ای مسئله بازپاسخ ی مسئله .هستند بسته های مثال از تر

 درك معمول سطح و دهند پاسخ آن به است، مناسب که سطحی در توانند می آموزان دانش و دارد وجود

 (.2228 کو، کای)دهند نشان را خود

 که است  باز سوال یک که حالی در کنند، می دنبال را خاصی هدف معموال ریاضی در معمول مسائل        

 نقطه دارای مشخص مساله یک. شود می گرفته کار به تر وسیع ای عرصه در عمام یا مساله یک حل برای

 شیمادا دارد؛ دورتری پایانی ی نقطه و کند می عمل ای گسترده طیف در پاسخ باز مساله اما است پایانی ای

 دانش هاستفاد معنای به لزوما آموزان دانش به انتگرال و مشتق چون باالتر مفاهیم آموزش دریافتند بکر و

 می ایتدایی آموز دانش یک مثال طور به نیست ریاضی های مهارت و ذهنی تر پیچیده فرایندهای از آموزان

 ذهنی تر پیچیده عملکردهای از یکسان مساله یک با برخورد در متوسطه آموز دانش با مقایسه در تواند

 کند. استفاده

 

 کدامیک از اعداد زیر با بقیه متفاوت است؟    .5

51, 22, 23, 21 

 دانش آموزان از پایه های مختلف پاسخ های متفاوتی به این سوال می دهند. به طور مثال:        

 22  .زیرا تنها عدد زوج در بین بقیه اعداد است 
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 21  .زیرا مربع کامل است 

 23  .زیرا عددی اول است 

 51  .زیرا یکان آن فرد است 

 51 ( است.1و   3زیرا حاصلضرب دو عدد اول دو قلو ) 

 22 .زیرا حاصلضرب ارقام آن صفر است 

 23 ( اضالع یک مثلث قائم الزاویه هستند.51و  22و 21زیرا سه تای دیگر ) 

 51 .زیرا حاصلضرب ارقام آن فرد است 

 21  .زیرا بر خالف سه تای دیگر نمایش ساعتی از شبانه روز نیست 

 نظر شما چیست؟  ... 

 

 گرم کیلو 21 پیتر اگر.دارد سنگینی پیتر وزن برابر 22 دحدو قطبی خرس یک: بسته نمونه مثال

 است؟ قدر چه قطبی خرس جرم. باشد

 را جرم همان تا دارید نیاز بچه تا چند. دارد سنگینی گرم کیلو 122  قطبی خرس یک: باز نمونه

 باشد؟ داشته

 می حل راه است، راهنمایی و اشاره بدون مساله صورت چون: انتظار مورد های جواب

 فاقد واقعی دار معنا مساله یک این .باشد "نسبت" یا "تکراری جمع" ،"ضرب" ،"تقسیم"تواند

 باید آنان و برانگیخته را آموز دانش کنجکاوی طبیعی طور به که است؛ کامل عددی اطالعات

 حدسیه و سازی تصمیم نیازمند این و ساخته،( بچه یک وزن) ناقص های داده بر را خود مفروضات

 .است یکدیگر با آموزان دانش ارتباط طریق از بچه یک وزن میانگین بر سازی

   

 طرح مسئله ریاضی 

 تعریف موجود مسئله یک از ی ا تازه بندی صورت نیز و ، جدید مسائل تولید عنوان به  ریاضی مسئله طرح

 ابداع را فرایندی ه،مسئل یک برای که است شده خواسته آموزان دانش از ندرت به"(. 5884 ، سیلور) است شده

 در مسئله طرح توانایی. "کنند طرح داده، یا موقعیت یک از ارزیابی پایه بر را خودشان های مسئله یا کنند

 سال از چین در و شده گرفته نظر در ای مدرسه ریاضیات اهداف از یکی عنوان به ،5888 سال از حداقل آمریکا

 در": گوید می( 2227) وی لی  (.2252سریرامن، و یوان)  است هشد افزوده ای مدرسه ریاضیات اهداف به 2222

 دانش و ادراکات به نسبت تا کند می کمک معلمان به ریاضی تدریس در مسئله طرح های فعالیت گرفتن نظر
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 کتاب و معلم به آنها وابستگی کاهش به تواند می همچنین. آورند بدست بهتری بصیرت آموزان دانش ریاضی

 بررسی ها پایه تمام در ریاضی درس های کالس در مساله طرح تکالیف از استفاده مزایای ."کند کمک درسی

 تأثیر آموزان دانش دیگر ویژگیهای روی توانند می تکالیفی چنین که گرفت نادیده توان نمی و است شده

 به نسبت نگرشها( 2)  مسئله، حل وتوانایی فهم و درك شامل ریاضیات، در استعداد( 5: روی جمله از بگذارند

 ،(5876) کروتسکی نظر به. خود کار به نسبت مالکیت احساس(3) و عالقه، و کنجکاوی حس شامل ریاضیات،

 می شود می آنهاارائه به عددی های داده حاوی متنی که هنگامی هستند خوب ریاضیات در که آموزانی دانش

 از آزمون ، آموزان دانش ریاضی توانایی شناسایی رایب آزمونی در مثال، برای ببینند را پنهان سوالهای توانند

 21 با متر 511طول به مسافتی ": بیاید زیر متن دنبال به که کنند طرح سوالی که خواهد می آموزان دانش

 نوع هر از لوله تعداد چه" که است این نشده ذکر سوال ".است شده گذاری لوله 8 و 1 طولهای با لوله

 در. کند می تمرکز ریاضی مساله حل بر ریاضی درسی برنامه چارچوب سنگاپور، در . " است؟ شده کارگذاشته

 مسائل حل و "فرمولبندی " به قادر آموزان دانش که است شده امیدواری اظهار درسی، برنامه اهداف زمره

 رایج سنگاپور ابتدایی مدارس در استفاده مورد درسی های کتاب در مساله طرح تکالیف همچنین. " باشند

 .است

 در اینجا مثال هایی از طرح مسئله ریاضی دانش آموزان ارایه می شود.

 

      

        

 پایه پنجم ابتدایی: 
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 ها بدفهمی

 اختصاص ها آن به را «اشتباه» عنوان ما و نیستند( بینی پیش قابل) مند نظام دقتی، بی و محاسباتی خطاهای

 آموز دانش از معلم که هنگامی. دهند می رخ دقتی بی اثر در که هستند یخطاهای معموالً اشتباهات. دهیم می

 به را شده تدریس مفهوم آموز دانش چنانچه کند، نگاه را محاسباتش مجدداً یا بیازماید را هایش پاسخ خواهد می

 نعنوا تحت که مند نظام خطاهای (. ولی5388 باتل،) شود می اشتباه آن متوجه باشد، کرده درك خوبی
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 ایجاد آموز دانش ذهن در هایی ایده خاص، حالت در که دهند می رخ زمانی معموالً شوند، می شناخته «بدفهمی»

(. 2228 سویگور،) دهد می تعمیم نادرست طور به را ها ایده این کلی حالت در آموز دانش سپس و شود می

 بطور و بگیرد نشأت روزمره زندگی در اه آن پیشین های دانسته و تجربیات از است ممکن آموزان دانش بدفهمی

در ادامه نمونه هایی  .اندازد تأخیر به را ها آن یادگیری از حاصل نتایج لذا و شود  حفظ آموزان دانش توسط جدی

 از بدفهمی های دانش آموزان در پایه های مختلف ارائه می شود.

 اعشاری عدد مفهوم با ارتباط در آموزان دانش های بدفهمی از : برخی5نمونه 

 

 کسر)تیمز( مفهوم با ارتباط در آموزان دانش های بدفهمی از : برخی2نمونه 

 

 نتایج در جدول ارائه شده است.

 

 نفر( 586بازنمایی یک عدد اعشاری)حجم نمونه  با ارتباط در آموزان دانش های بدفهمی از : برخی3نمونه 
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