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 چکیده

امروزه ریاضی را به عنوان یکی از دروس پایه و مادر، برای سایر علوم می دانند زیرا بیشترین کاربرد را هم در 

منظر تئوری و هم عملی داراست. از آنجایی که فهم ریاضی و استفاده از آن همواره مشکلی بزرگ برای دانش آموزان 

یادگیری و یاددهی ریاضی یا به عبارت دیگر نحوه تدریس ریاضیات در  و فراگیران بوده و هست، بحث چگونگی

مدارس، از مهمترین بحث های مربوط به ریاضیات است؛ لذا همواره معلمان و مدرسان به دنبال آن بوده اند تا بتوانند 

تا به این طریق بهترین روش ها و برنامه ریزی ها را برای تدریس هر چه بهتر در کالس درس ریاضی داشته باشند 

تمامی مفاهیم و موضوعات ریاضی را به فراگیران منتقل دهند. در این نوشتار که به روش مروری و با استناد به منابع 

کتابخانه ای جمع آوری شده است، سعی بر آن بوده تا به بررسی روش ها و برنامه ریزی  های صحیح در تدریس 

اداتی برای تدریس هر چه بهتر در ریاضی آورده شده است. به امید آنکه بتوان ریاضیات بپردازیم و در پایان نیز پیشنه

 معلمانی تواناتر و آگاه تر در درس ریاضی پرورش داد و آینده ای بهتر برای فرزندان این مرز و بوم رقم زد.

 ریاضی، تدریس، برنامه ریزی، آموزش و پرورش، معلم ریاضی.کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 معلمان نیب در یمهم مسئله همواره باشد داشته را بازده نیشتریب و جهینت نیبهتر تواندیم یسیتدر چه نکهیا درباره بحث

 وجود تاکنون گذشته از سیتدر یبرا یمتفاوت یها روش. هست و بوده تیترب و میتعل نهیزم در کاردان و حاذق رانیدب و

 مي كار به دور هاي گذشته در كه سنتي، تدریس روشهاي اول، دسته دهند؛یم قرار دسته دو در را آنها اغلب که داشته

 یافته تكوین بعد به بیستم قرن از عمده طور به كه است روانشناسي هاي یافته بر مبتني روشهاي دوم، دسته و اند رفته

 ایران در اي مكتبخانه روش و سقراطي روش از توان مي سنتي روشهاي میان از. دارند شهرت جدید روشهاي به و اند

 سخنراني، روش توضیحي، روش به توان مي ریاضي تدریس در جدید هاي روش از. برد نام اسالمي كشورهاي دیگر و

 استقرایي و قیاسي روش فعال، روش پاسخ، و پرسش روش كالس، در بحث روش مساله، حل روش اكتشافي، روش

 که یکاربرد اصول و نکات زین و سیتدر یها روش نیبهتر یبررس به ادامه در. برد نام فراشناختي مهارتهاي آموزش

 .میپردازی م هستند یضرور و الزم موفق سیتدر کی در



 

 ست؟یچ اتیاضیر

 هم آن ها داده بیترک و هیتجز و یسازمانده در یراهبرد داشتن به را ما اتیاضیر. است تفکر ی وهیش کی اتیاضیر

 .شود یم فیتوص یدرون یسازگار و نظم با که است یهنر اتیاضیر. کندیم مجهز ، محاسبات در منحصرا   نه

 یم کار به روزمره یزندگ در یعاد مردم یحت و دانانیاضیر که است یزیچ همان نیا و است ابزار کی اتیاضیر

 (یذهن قدرت شینما یبرا است یدرس اتیاضیر. )برند

 ریسا و یعلم ارتباط یبرقرار در مارا و رودیم کار به ها نماد و اصطالحات قیدق فیتعر در که است یزبان اتیاضیر

 .کند یم توانا روزمره یزندگ در ارتباطات

. شوند آگاه اتیاضیر متفاوت میمفاه انیم ارتباط از و شوند یم تکرار ها شهیاند از یرخی چگونه که ابندیدر دیبا کودکان

 که کنند درک و نندیبب مرتبط هم به ریزنج یها دانه مانند را التیتحص دوران تمام کودکان که شود یم باعث فکر نیا

 .است موثر خاص مبحث آن یریگ ادی در که است وابسته یگرید مباحث به تافته، درهم یسمانیر چون هربحث

 

 سیتدر

 یریادگی گونهچیه. است آموزش ندیفرآ در سیتدر الزم شرط ارتباط و است شاگرد و معلم انیم ارتباط نوع کی س،یتدر

 در که بداند و کند برقرار مؤثر ارتباط رانشیفراگ با معلم نکهیا مگر گرفت نخواهد صورت سیتدر ندیفرآ در رییتغ ای

 توجهکم و احساس بدون را شاگردانش او جهینت در و شد نخواهد برقرار یموفق ارتباط نکات، نیا نکردن تیرعا صورت

 .آورد خواهند حساب به دیرمفیغ را او سیتدر شاگردانش و خواند خواهد

 ردیبگ خود به عادت جنبه زمان مرور به است ممکن یارتباط رفتار که بداند دیبا او. بشناسد را ارتباط موانع دیبا معلم

 .داد خواهد دست از را خود نفوذ و ریتأث د،یدرآ عادت صورت به یارتباط رفتار که یزمان و

 معلم چون بود خواهد یترموفق معلم باشد داشته تسلط آنها بر و ییآشنا ارتباط ندیفرآ و عوامل با هرچه که بداند دیبا زین

 یآگاه او یروح بم و ریز از آورد،یم دست به را او قوت و ضعف نقاط کند،یم درک را شاگرد ارتباط، هنر پرتو در

 تواندیم یآسان و یخوب به افتهیدر را ضعف و قوت چون و کندیم برقرار ارتباط او با هاافتیدر نیهم براساس و ابدییم

 .کند فتهیش و جذب را او

 نفر دو انیم که یارتباط یگاه یول است یسطح اریبس ارتباط گریکدی با نفر دو ارتباط یموارد در که نماند ناگفته

 ارتباط جادیا از هدف و کنندیم دایپ وندیپ گریکدی با مانهیصم و وجود همه با نیطرف یعنی است قیعم شودیم برقرار

 .است قیعم ارتباط و وندیپ یبرقرار معلم، و شاگرد انیم

 

  آن اهمیت و ریزی برنامه تعریف

 های دوره برحسب منظم تصمیمات رشته یک در هم به مربوط فعالیتهای مراتب سلسه یا و منطقی نمایش ریزی برنامه

 جهت که است کالبدی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مسائل باب در تفکر فرآیند ریزی برنامه. میشود تعریف زمانی

 برنامه مشی خط ی زمینه در شدت به و بوده دارا را جانبه همه اهداف روابط، در عملی صورت به نگری آینده و گیری

 (1393)محمدی و همکاران،. است برخوردار جامعیت از

 و اهداف تحقق در انکارناپذیر و کننده تعیین نقش که است درسی ی برنامه آموزش، نظام عناصر ترین مهم از یکی

 مؤثر روشهای با ترکیب در که است آموزشی نوع هر ی جوهره درسی ی برنامه. دارد کیفی و کمی نظر از رسالتها

 و درسی برنامه نظام بهینه ساختار تعیین رو، این از کند؛ می تضمین را آموزشی نظام اثربخشی و کارآمدی تدریس،

 (1381)زیاری،.است بوده آموزشی های نظام گذاران سیاست های مشغولی دل جمله از محتوا سازماندهی و انتخاب

 اهمیت، زمان، لحاظ از مراحل از ای سلسله صورت به کار مراحل معقول بندی جدول مشخص، اهداف کردن معین( 1 

 رشد. میزان و خاص ریاضی مطلب اساس بر تأخر و تقدم دشواری،



  بخش. رضایت پایان و ادامه آغاز،(2 

 اطمینان احساس.  غیرضروری موارد تکرار از جلوگیری. . درس طول در آموزان دانش ی عالقه و دقت برانگیختن(3

 . خود کار قضاوت.  اطمینان و نفس به اعتماد ها. بچه واکنش بینی پیش: معلم برای

 خود. ذهن در ریزی برنامه گرفتن یاد . ها بچه های پاسخ و خود ارزشیابی(4

 

 سیتدر ندیفرآ در یاضیر معلم علم ریتأث

 واقع شاگردان موردقبول نباشد، مطلوب یانسان رفتار یدارا یول شود یتلق یقو یعلم نظر از اندازه هر یاضیر معلم

 بر تسلط. کندیم اعتبار و باارزش شاگردانش نظر از را او معلم، یعلم تسلط با همراه متعادل، تیشخص. شد نخواهد

 .اوست یهایژگیو نیمهمتر از ،یاضیر معلم اخالق و درس موضوع و محتوا

 

 موفق سیتدر یها یژگیو

 :ندیفرما یم آموزش رموز با ارتباط در یمطهر دیشه استاد

 مشگل. باشد بخش یآگاه و روشنگر یاسیوس ی،اخالق یاجتماع مسائل در. ردیبگ درس وهم بدهد درس هم معلم »

 متواضع آموزان ودانش همکاران کمال فضل برابر در.باشد حسابگر و نگر ندهی،آ شیاند دور ، آموزان دانش یگشا

 آزاده. کند تیرعا را یوعمل یعلم یتقوا. نباشد بتیغ واهل زبان بد. باشد وکالس دانش و علم فتهیش. باشد وفروتن

 هیروح.کند میتفه آموزان دانش به بطورجامع را مطالب. شد با داشته یمکتب هدف کارش در.باشد خواه وعدالت خواه

 ن،سادهیمت را عبارات زدویه بپر نامفهوم جمالت انیوب جایب ییگو ،اجمال لیطو از. کند جادیا یریپذ وانتقاد ییگو انتقاد

 «. کند انیب نیودلنش

 

 :موفق سیتدر یها یژگیو

       برنامه یطراح -1

 آموزان دانش یاجتماع تیموقع شناخت -۲

  معلم تیشخص حفظ -۳

  آموزان دانش به سیتدر روش میتفه - ۴

  آموزش ازین مورد لوازم هیته -۵

  درس شمردن مهم - ۶

  سیتدر یروشها تمام به اشراف -۷

 .کارهاست ناظر جا همه خدا و خداست محضر عالم نکهیا رفتنیپذ -۸

 یعلم یغنا داشتن -۹  

 متراکم یجیتدر یپرسشها- ۱۰

 گفتن سخن نیدرح تعادل تیرعا- ۱۱

 نظم به دادن تیاهم-۱۲

 کردن یبند گروه -۱۳

 آموزان دانش رکانهیز نظرات از استفاده -۱۴



 درس فقط نه اما است مهم درس -۱۵

 

 یاضیر در نینو سیتدر یها روش انوع

 و نیبهتر از ریز یها روش. دارد وجود یگوناگون یها روش رنده،یادگی به دهنده ادی از یاضیر میمفاه انتقال یبرا

 (1378)احدیان، :هستند یاضیر سیتدر در ها روش نیتر یکاربرد

 (زباني) کالمي روش -۱

 مي گیري نتیجه کند، مي بررسي را قواعد کند، مي بیان را چیز همه. است وحده متکلم اصطالح به معلم روش این در

 کن، حل مساله شاگرد و گو مساله معلم. است کاره هیچ آموز دانش و کاره همه معلم خالصه. است مساله طراح و کند

 روش موافق اي عده مخالفند، گروه دو روش این طرفداران که است جالب نکته این. است مستمع شاگرد و متکلم معلم

 (1378)احدیان، .هستند استداللي زباني روش موافق اي عده و ماشیني زبان

 

 اکتشافي روش -۲

 کشف را قانوني یا اصل آن، بدون یا معلم راهنمایي با و مستقل طور به آموز دانش که است فرایندي اکتشافي یادگیري

( معلم وسیله به) شاگرد شدن راهنمایي میزان و درجه اکتشافي، روش عمده ویژگي. کند مي حل را اي مساله و نموده

 بستگي مساله خود دشواري درجه و شاگرد مهارت دانش، استعداد مانند عواملي به ویژگي این که است اکتشاف براي

 .گیرد قرار محدوده چهار در تواند مي و دارد

 روش از معلم اینجا در) نگوید را مساله پاسخ اما دهد، توضیح شاگرد براي را مساله حل راه و اصول تواند مي معلم -1

 .یابد مي ضرورت ضعیف آموزان دانش براي راهنمایي نوع این ؛(گیرد مي بهره توضیحي

 مساله جواب و حل راه اما دهد، توضیح شاگرد به رود مي کار به آن کشف براي که را اصولي فقط تواند مي معلم -2

 .ندهد قرار او اختیار در را

 .بگوید را حل راه اما ندهد؛ ارائه را اصول تواند مي معلم -3

 .نامیم مي نشده راهنمایي یادگیري را آن که نگوید؛ شاگرد به را حل راه و اصول تواند مي معلم -4

 

 مفهومي روش -۳

 حد از بیش تکیه که معتقدیم ما. شود مي ها مهارت بر کمتري تکیه و است ریاضي مفاهیم بر تاکید بیشتر روش این در

 این ذکر. نمود تاکید ها روش از استفاده و مفاهیم بین متعادل طور به یاید لذا سازد مي دور دیگري از را ما یکي، بر

 و ها تکنیک سراغ به نباید است، نگرفته شکل آموزان دانش ذهن در مفاهیم که هنگامي تا که است ضروري نکته

 بر تکیه مفهومي روش در که شود مي ناشي جا همین از نیز الگوریتمي روش با مفهومي روش تفاوت. رفت ها مهارت

 (1378)احدیان، .هاست تکنیک و ها مهارت بر تکیه الگوریتمي روش در و است مفاهیم

 

 فعال روش -۴

 طور به روشي هیچ البته،. باشند جوش و پرجنب و آموزش فرایند در آموزان دانش که است این هدف روش، این در

 به حقیقت، در اما غیرفعالند ظاهرا   آموزان دانش و فعال معلم سخنراني، روش در مثال، براي. نیست غیرفعال محض

 .دارند برمي یادداشت و اندیشند مي آن مطالب درباره و کنند مي گوش معلم سخنان به زیرا فعالند؛ ذهني طور



 یادگیري درامر آموز دانش. است «محور آموز دانش»  فعالي روش است «محور معلم»  که منفعل هاي روش برخالف

. پردازد مي آنها حل به معلم راهنمایي با و کند مي فکر آنها حل به راجع شود، مي مواجه مسایل با دارد، فعال شرکت

 مند عالقه ها مساله حل به آموز دانش که است صورت این در. برد مي پي مفاهیم به خودش، آموزشي کارهاي اثر در

 .دارد همبستگي درس به او تسلط و معلم مهارت به روش، این موفقیت. گردد مي

. کند فکر مطالب به که دارد فرصت و گیرد مي یاد خود سرعت به را مطالب آموز دانش هر فعال روش به آموزش در

 باشد معلم رفتن را شاهد آنکه جاي به و برد مي پي مفاهیم به تدریج به فرایندي طي مساله، حل طریق از آموز دانش

 نفس به اعتماد حس او در خود، هاي توانایي به بردن پي با. آموزد مي و کند مي تمرین را رفتن راه قدم به قدم خود

 مالکیت و عالقه احساس مطالب به نسبت و است سهیم قواعد کشف و ها نتیجه آوردن دست به در چون شود مي تقویت

 را منطقي تفکر و کند مي رشد آموز دانش فعال، کار جریان در شود، مي باور او در افزایي دانش به میل و کند مي

 موارد در راهنمایي دادن و آموزان دانش یکایک کار به توجه از عبارتست معلم وظایف روش این در. کند مي تقویت

 مهمتر همه از و آنها توانایي به بردن پي و آموزان دانش شناخت درسي، فعالیت و کار به آنها کردن مند عالقه الزم،

 هم آموز دانش وظیفه. آن مختلف مراحل طي جدید درسي مطلب یک یادگیري براي آموز دانش بردن پیش قدم به قدم

 .باشد مي خود توانایي حد در کاوشگري و کارآموزي و فهالیت

 

 الگوریتمي روش -۵

 آموز دانش براي نتایجي حصول به منجر آنها انجام که است هایي دستورالعمل مجموعه الگوریتمي، روش از منظور

 چهار: از عبارتند گیرند مي قرار بحث مورد تحصیلي هاي دوره در که جبر و حساب هاي الگوریتم از تعدادي. گردد

 به اعداد نوشتن مشترک، علیه مقسوم ترین بزرگ یافتن جذریابي، تناسب، اعشاري، و صحیح اعداد روي اصلي عمل

 در صفحه، در بردارها روي جبري عملیات و جبري معادالت حل متعارفي، کسرهاي روي عملیات گوناگون، هاي پایه

 رسم در مثال نقاله و گونیا پرگار، کش، خط با ترسیمات: مانند خوریم مي بر زیر هاي الگوریتم به نیز هندسه زمینه

 ریاضي مفهوم چند یا یک بر مبتني شده ذکر هاي الگوریتم از یک هر. مثلث ساختن خط، پاره کردن نضف عمود،

 الگوریتم و مفاهیم بر عالوه. مجموعه اول، عدد نسبت، جذر، پایه، یک در اعداد نوشتن: مفاهیم اند جمله آن از. است

 .است مسایل حل در ها الگوریتم کاربرد دیگر رکن ها،

 

 روش تدریس موثر برای ریاضی -۶

 ندهیآ در میمفاه یادآوری و عمل در مهارتها کاربرد مطلب، درک به کمک آموزان دانش به یاضیر آموزش یینها هدف

 یب کند بر از امتحان یبرا تنها را یاضیر مفهوم کی ای فرمول کی آموز دانش کی اگر ندارد یا دهیفا مطمئنا. است

 درس یاصل مفهوم آموزان دانش که باشد مطمئن دارد دوست یمعلم هر. باشد کرده درک را آن یاصل مفهوم آنکه

 (1395)بیرانوند،.باشند شده ها حل راه و ها فرمول کردن حفظ ریدرگ تنها و تنها نکهیا بدون اند کرده درک را یاضیر

 :شود یم داده حیتوض ند،ینما استفاده توانند یم یاضیر درک به کمک یبرا معلمان که را یراه 6 بخش، نیا در

 اثرگذار آغاز کی. 1

 معلم که است نیا یها روش نیبهتر از یکی. باشد کالس طول کل یبرا یموثر شروع تواند یم درس، یآغاز قهیدق 5

 خود توانند یم آموزان دانش بیترت نیا به دینما شد، خواهد مطرح کالس در روز آن در آنچه کردن فهرست به شروع

 در را مهم سواالت ای یآموزش اهداف معلم که است آن دوم قدم. ندینما آماده داشت خواهند رو شیپ در آنچه یبرا را

 و شوند متوجه را یدرس اهداف توانند یم آموزان دانش بیترت نیا به سدیبنو تخته یرو ای کند طرح درس مبحث مورد

 یبرا را مسئله چند ای کی تواند یم معلم مرحله، نیآخر در. بسنجند را اهداف به دنیرس زانیم کالس، اتمام از پس

 را آموزان دانش ذهن ،یاحتمال یها پاسخ و سوال یبررس و بحث با و دینما مطرح درس مبحث به ورود ای یدستگرم

 .دینما یدرس مبحث ریدرگ



 

 مختلف یها راه از ها سرفصل یمعرف. 2

 تواند یم متفاوت ارائه یابزارها با و مختلف سیتدر یها روش از استفاده. دیکن یمعرف مختلف یها روش به را درس

 صورت به درس مورد در که ستین یکاف تنها مثال یبرا. دینما فهم قابل آموزان دانش اکثر یبرا را یدرس موضوع

 مختلف یاندازها و ها رنگ از استفاده تخته، یرو ریتصو کی دنیکش کوتاه، لمیف کی دادن نشان د،یکن صحبت یکالم

 به نسبت را متفاوت یریادگی یها سبک با یآموزان دانش توجه تواند، یم نینماد مثال کی طرح یحت ای تخته، یرو

 .دینما جلب درس موضع

 

 مختلف یها راه از مسئله حل. 3

 قیتشو را آموزان دانش و کند حل مختلف یها وهیش به را واحد ۀمسئل کی است قادر معلم آل، دهیا درس کالس کی در

 یشتریب و مختلف یراهبردها چه هر. کنند امتحان مسئله حل یبرا را خود خالقانه یها حل راه کی هر که کند یم

 جوانب درک یبرا آنها تیقابل زانیم همان به برسد، آموزان دانش ذهن به آن حل و مسئله کی به کردن نگاه یبرا

 بالعکس بلکه شوند ینم حل راه کی ای فرمول کی کردن حفظ ریدرگ آنها بیترت نیا به ابدی یم شیافزا زین مسئله مختلف

 .ندیازمایب را یمختلف یها حل راه مسئله هر یبرا کنند، یم یسع

 یم زین یحد تا مسئله حل یبرا خودشان مخصوص یها حل راه ساختن به آموزان دانش قیتشو که میریبپذ دیبا البته

 اشتباه آموزان دانش دیشا که کنند شرکت معلمان است ممکن. باشد ها معلم در اضطراب و ینگران جادیا باعث تواند

 آمزوان دانش کردن توانمند منافع اما. کنند استفاده ینادرست منطق از ای کنند امتحان را ینامناسب یها حل راه ای کنند

 کی عنوان به اگر نیبنابرا. است آن مضرات از شیب اریبس مسائل حل یبرا یفرد یها حل راه ساختن تجربه یبرا

 به تواند یم روش، نیا از استفاده یگاه از هر اما دیکن استفاده روش نیا از شهیهم دیخواه ینم ای دیتوان ینم معلم

 .کند کمک آموزان دانش در موضوع بر تسلط و نفس به اعتماد احساس

 

 کاربرد دادن نشان. 4

 در آن کاربرد دادن نشان ،یدرس مبحث کی دادن ادی یبرا یها روش نیموثرتر از یکی داند یم یخوب به یمعلم هر

 یایدن در و یواقع جهان در را مسئله کی کاربرد نحوه آموزان دانش که یزمان. است یواقع یایدن در و عمل عرصه

 دایپ ،یاضیر کالس کی در اما. شوند یم یفراموش دچار کمتر و کرده برقرار ارتباط آن با نند،یب یم خود اطراف

 را یقیمصاد دینتوانست اگر نیبنابرا. ستین ساده شهیهم روزمره یزندگ و یواقع یایدن در یدرس مباحث کاربرد کردن

. دیده نشان یعلم ای یاضیر مباحث ریسا در را یاضیر مفهوم آن کاربرد دیتوان یم کم دست دیابیب یواقع یایدن در

 نشان انتگرال درس در را آن کاربرد دیتوان یم است، دشوار مشتق درس یبرا یعمل مصداق کردن دایپ اگر مثال یبرا

 نگه فعال و زنده خود ذهن در را یدرس مباحث نیب ارتباطات دیکن یم کمک آموزان دانش به بیترت نیا به. دیده

 (1395)ریس و همکاران،.دارند

 

 ها استدالل گذاشتن اشتراک به. 5

 نیبهتر از یکی د،یکن حاصل نانیاطم آموزان دانش مطلب درک و یریادگی زانیم از بخواهد معلم کی که یصورت در

 یرو و ینوشتار صورت به را مسئله حل روش که ستین یکاف تنها. است آنها استدالل نحوه به دادن گوش روشها،

 و کرده تصور آموز دانش که آنچنان را یینها پاسخ به دنیرس مراحل و تفکر نحوه که دیبخواه واقعا اگر دینیبب کاغذ

 مسائل حل نحوه مورد در یشفاه یبررس و بحث به را کالس وقت از یقیدقا کم دست که است الزم د،یکن درک مودهیپ

 نیا به دهند حیتوض خود همکالسان یبرا بلند یصدا با را مسئله حل روش دیبخواه آموزان دانش از. دیده اختصاص



 و افکار با توانند یم زین آموزان دانش گرید بلکه شود یم مشخص شما یبرا آنها فکر طرز و روش تنها نه بیترت

 .ابندی دست یجمع یریادگی کی به و شوند رو به رو یاضیر مسائل یبرا مختلف یها حل راه و ها استدالل

 

 کوتاه یبند جمع کی با کالس بردن انیپا به. 6

 را درس از یبخش و شود یحواسپرت دچار ای بدهد دست از را کالم رشته ناگهان کالس، طول در است ممکن یکس هر

 ارائه مطالب از کوتاه یینها یبند جمع کی کالس، آخر قهیدق 7 بردن انیپا به یبرا راه نیبهتر نیبنابرا. نشود متوجه

 استفاده  کار سه نیا از یکی یبرا حساس و مهم قهیدق چند نیا از دیتوان یم. است حیتفر زنگ درآمدن صدا به از قبل شده

 :دیکن

 از شانیریادگی زانیم توانند یم آمزوان دانش: یدرس مباحث یریادگی زانیم از عیسر و مختصر یابیخودارز کی -

 .کنند یگذار نمره 5 تا 1 نیب از را یدرس مبحث

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد ندهیآ جلسه در آنچه از کوتاه یمعرف کی و درس نیآغاز اهداف مروز -

 .ممکن سواالت ای ابهامات بردن نیب از یبرا شب فیتکل شیشاپیپ مرور -

 

 میباش داشته فعال کالس کی چگونه

 یسپر شدیم حاضر کالس در شنونده عنوان به فقط آموز دانش و کالس یدانا و ندهیگو عنوان به معلم که یروزگار

 یدرس یهاکتاب و معلم یلهیوس به دیبا که گرفتندیم نظر در یخال وانیل کی عنوان به را آموز دانش یزمان ، است شده

 معلم که میبدان افروخته یآتش دیبا را آموز دانش اکنون.  است دهیرس اثبات به تفکر نیا بودن اشتباه اکنون یول شود پر

 – یاددهی انیجر بهبود و یاضیر کالس کردن فعال یبرا ییکارها راه و هاروش ادامه در.  کندیم ورتر شعله را آن

 (1396)محمدی،. شودیم هیارا یریادگی

 

 

  سیتدر نینو هایروش  از استفاده: ۱ 

 موضوعات به دیبا معلم. است 21 قرن معلم کار یالزمه درس کالس در هاآن یاجرا و ستدری نینو یهاروش با ییآشنا

 را کی هر یایمزا و بیمعا و بشناسد یخوب به را سیتدر فعال یهاروش .باشد داشته کامل تسلط آن اهداف و درس هر

 درس کالس کردن فعال در آن اهداف با منطبق و درس موضوع با متناسب فعال، روش چند ای کی انتخاب با و بداند

 (1389)دادرس،.بکوشد

 

 یآموزش کمک لیوسا از استفاده: 2 

 برگزار ترفعال را کالس توانیم آموزان دانش و معلم یهاسازه دست   ای آماده یآموزش کمک لوسای از یریگ بهره با

 صورت به را حجم درس میمفاه آموزان دانش حجم بحث در ازین مورد یهندس اشکال یهیته با مثال عنوان به. کرد

 (1389)دادرس، .کرد خواهند درک ترملموس و ترینیع

 

 یآموزش یهایتکنولوژ از استفاده: ۳



 در. دهند شیافزا یاضیر درس به را آموزان دانش یعالقه توانندیم...  و وتریکامپ لیقب از یآموزش یهایتکنولوژ

 یبار نمونه عنوان به. باشد داشته ییآشنا یاضری یآموزش یهاافزار نرم از یبرخ با دیبا معلم مسلما وتریکامپ از استفاده

 نرم به شود یا اشاره است الزم نجایا در. باشد آشنا نتیپاورپو با دیبا درس کالس در آن از استفاده و دیاسال یهیته

 جئو افزار نرم.  دارد هندسه در خصوصا و یاضیر آموزش در یعیوس کاربرد افزار نرم نیا شود جبرا جئو افزار

 عالوه یاضیر یهاافزار نرم و وتریکامپ از استفاده. باشدیم موجود منش نیافش یآقا جناب تیسا در آن آموزش و جبرا

 ادی -یده ادی امر قیعم و عیتسر باعث دهدیم شیافزا یاضیر به نسبت را آموزان دانش یزهیانگ و عالقه که آن بر

  .شودیم یریگ

 

 یاضیر یهایسرگرم از استفاده: ۴

 در تواندیم یدرس موضوعات با مرتبط یاضیر یهایباز و هایسرگرم و معماها یطراح با درس کالس کردن متنوع 

 یبرا صرفا تواندیم یاضیر یهایسرگرم و معماها از استفاده.  باشد داشته ییسزا به نقش یاضیر کالس کردن فعال

 مسئله حل و تفکر روند و مراحل با را هاآن و باشد هاآن در تفکر قدرت تیتقو و مسئله با آموزان دانش کردن ریدرگ

 . کند آشنا

 

    یآموز دانش یهاپژوهش و یوارید روزنامه بروشور، یهیته: ۵

 و مدرسه سطح در یاضیر مجالت ، یوارید روزنامه ،یاضیر یهابروشور یهیته ینهیزم در آموزان دانش تیفعال

 و کرده خارج یسنت روح یب و خشک حالت از را یدرس کالس تواندیم...  و یاضیر موضوعات مورد در پژوهش

 یقسمت است بهتر بودن ریگ وقت لیدل به مذکور موارد یهیته یبرا.  کند ریگ در یدرس موضوعات با را آموزان دانش

 .شود انجام مدرسه از خارج در هیبق و مدرسه در کار از

 

 کالس از خارج در یاضیر مسابقات یبرگزار و یطراح: ۶

 تفکر تیتقو و مسئله حل ندیفرا و یاضیر با هاآن ذهن کردن ریدرگ جهت مدرسه در یهفتگ یاضیر مسابقات یبرگزار

 در آن نصب و(  معما)  سوال چند ای کی کردن مطرح صورت به تواندیم کار نیا. باشدیم دیمف اریبس یکار هاآن در

 (1389)دادرس، .باشد هیپا کیتفک به زهیجا نییتع و مدرسه یاضیر برد در وجود صورت در ای مدرسه اعالنات تابلو

 

 ماه هر انیپا در موفق آموزان دانش یمعرف: 7

 نیب در رقابت جادیا باٍعث انهیماه صورت به هستند شرفتیپ حال در که یآموزان دانش و موفق آموزان دانش یمعرف

 که یآموزان دانش یبرا آموزان دانش عالئق با متناسب یخاص یقیتشو یهابسته از توانیم مورد نیا در. شودیم هاآن

 یگزار بر که نیا ای و منطقه سطح در...  و یورزش ،یحیتفر یاردوها یبرگزار مثال گرفت، نظر در شوندیم یمعرف

 ... و شدگان یمعرف نیب یورزش مسابقات

 

   یقیتشو یهاکارت از استفاده: ۸

 نیب رقابت باعث که کرد استفاده یقیتشو یهاکارت از توانیم آموزان دانش نیب در نمره اضطراب بردن نیب از یبرا

 عنوان به. شود داده بها شتریب دیبا هستند شرفتیپ حال در که یفیضع آموزان دانش به مورد نیا در. شودیم زین هاآن

 کندیم کسب معلم از آموز دانش که یعال کارت 5 هر یازا به که.  کرد هیته ممتاز و یعال کارت نوع دو توانیم مثال



 اهدا یو به او عالئق با متناسب یا زهیجا ممتاز کارت 5 هر یازا به و کندیم افتیدر ریمد از ممتاز کارت کی

       .شودیم

 

 آموزان دانش کردن یبند گروه: 9

 دانش ،یبند گروه در.  دارد یبستگ زین یعوامل به و شود انجام یمختلف یهاوهیش به تواندیم یبند گروه از استفاده

 دانش هر رند،یگیم ادی را گریهمد به احترام رند،یگیم ادی را یمیت و یگروه تیفعال دارند، یشتریب عمل یآزاد آموزان

 ... و ردیگیم ادی گروه یاعضا یهیبق از را یمطالب آموز

 :از عبارتند گذارندیم ریتاث آموزان دانش یبند گروه ینحوه به که یعوامل یبرخ. دارد یادیز یهاتیمز یبند وهگر

 آموزان دانش یعلم سطح -

 آموزان دانش تعداد -

 کالس یاندازه -

 درس موضوع -

 . . . و یآموزش امکانات -

 

 یسینو وبالگ و نترنتیا یشبکه و یمجاز آموزش با معلم ییآشنا :۱۰ 

 موضوعات نیا با را آموزان دانش و باشد داشته یکاف ییآشنا...  و یمجاز هایآموزش و نترنتیا با دیبا 21 قرن معلم

 یاطالعات هاآن از یاریبس دیشا و روندیم شیپ یتکنولوژ شرفتیپ با همگام آموزان دانش از یاریبس چند هر. کند آشنا

 معلم که صورت نیا به بود خواهد دیمف اریبس آموزان دانش لیموبا از استفاده مورد نیا در. دارند معلمانشان از شتریب

 یهاتیسا از یکی از درس موضوع به راجع را یاطالعات و شود متصل نترنتیا به آموزان دانش لیموبا با تواندیم

 رییتغ آموزان دانش نیب در زین را لیموبا از استفاده فرهنگ کار نیا که. کند مطرح کالس در و کرده افتیدر یاضیر

 .داد خواهد

 

  ( برهان رشد)  یاضیر رشد مجالت: 11

 یعلم یهیبن قیتعم و تیتقو جهت درس کالس در هاآن از استفاده و یاضیر رشد مجالت با آموزان دانش کردن آشنا

 عنوان به. داد انجام یادیز یهاتیفعال توانیم مورد نیا در که آموزان دانش یسرگرم جهت نیهمچن و آموزان دانش

 مجالت با آموزان دانش و معلمان شتریب ییآشنا جهت در منطقه هر یریادگی -ی اددهی ونیسیکم یلهیوس به توانیم نمونه

 معلمان نیب یمسابقات یبرگزار و رشد مختلف مجالت از یسواالت یطراح با توانیم مثال   داد انجام را ییها تیفعال رشد،

 تواندیم آموزان دانش نیب مسابقات نیا انجام. داد شیافزا را مجالت نیا یمطالعه یزهیانگ آموزان دانش نیب نیهمچن و

 .شود انجام زین مدرسه ریمد توسط

 

 یریگ جهینت

 یبرا سیتدر روش و برنامه کی داشتن که افتیدر توانیم دارد، وجود مقاله نیا در که یمطالب یبررس و مطالعه با

 یاضیر معلمان. ببرد باال آموزان دانش زین و معلمان یبرا را کار بازده تواندی م چگونه یاضیر کالس در معلم کی

 به کمال و تمام توجه همچون یرکالمیغ یابزارها قیطر از هم و یکالم صورت رابه خود محبت و عالقه دیبا

 اریبس نینو یها وهیش امروزه. دهند نشان زدن لبخند و آموزاندانش یتمام با یچشم ارتباط تداوم و حفظ آموزان،دانش



 بخش جهینت و موفق یسیتدر تواندی م آنها حیصح یریکارگ به با یاضیر معلم کی که است شده ابداع یکاربرد و جذاب

 دیمف یها وهیش از ریتاث با بتوانند آموزان دانش هم و شود متحمل را یکمتر رنج و یخستگ معلم خود هم تا باشد داشته

 .باشد داشته درس کالس از را بازده نیشتریب معلم،

 

 منابع

 .آییژ نشر ،تهران ،تدریس نوین هاي روش، 1378  ،محرم ،زاده آقا،محمد ،احدیان -

 مدرسه. انتشارات، تهران ،دهم چاپ ،ریاضیات یادگیری در کودکان به کمک،۱۳۹۴،همکاران و رابرت ریس، -

 .1395 ،آموزش یمحتوا نیتدو گروه یاختصاص مقاله ،یاضیر موثر سیتدر روش 6 ،ویمت ،رانوندیب -

 .1381 تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله ایران، در ریزی برنامه و برنامه، هللا کرامت زیاری، -

 و راهبردهای ها روش با علمی هیئت اعضای مرجع درسی ریزی برنامه مدل بین رابطه بررسی، همکاران و مهدی محمدی، -

 .1393،آنان ی مورداستفاده ارزشیابی فنون و تدریس

 .۱۳۸۹ ،یاضیر سیتدر یها روش انواع مقاله ،بهنام دادرس، -

 .1396 ،یاضیر کالس کردن فعال یهاروش مقاله  ، لیاسماع ،یمحمد -

 

 


