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 تقديم به مهربان فرشتگاني كه :

دن و تمام تجربه های يکتا و زيبای لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسی

 زندگیم، مديون حضور سبز آنهاست

)) به مصداق من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق(( بسي شايسته است از تالشهای مداوم وكوششهای مستمر  

 مرا در تهیه اين اقدام پژوهي ياری نمودند تقدير وتشکر نمايم.كه سركار خانم زينب سلطاني 

 ......................ومعاونت محترم  ..............وسپاس بي دريغ خدمت مديريت محترم دبستان  همچنین  تشکر

 كه مرا صمیمانه ومشفقانه ياری داده اند. .............................وهمکاران هم پايه 
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 چکیده :

ی رياضي دانش اقدام پژوهي حاضر با هدف بررسي و رفع مشکل يادگیری مفهومي درس تبديل واحد ها    

درس تبديل واحد های طول و سطح وحجم در مدارس ابتدايي برای برخي  آموزان پايه ششم تدوين شده است.

آفرين شده است تا جايي كه دانش آموزان برای حل مسايل به ديگران تکیه مي  از دانش آموزان درسي مشکل

کالیف ، اضطراب و عدم اعتماد به نفس و ... در كنند. تکرار اين كار باعث كم شدن عالقه ، عدم انجام  درست ت

برخي از دانش آموزان شده است . بعد از بررسي مسايل فوق با استفاده از مصاحبه با دانش آموزان ، مشاهده ی 

رفتار و تشکیل جلسات ديدار با اولیاء و بررسي روش های تدريس توسط همکاران با تجربه و مشخص كردن 

زن ريشه های مشکل مورد بررسي قرار گرفت وبا راهکارابتکاری يک بازی بومي محلي وضعیت درسي دانش آموا

ی استفاده از جدول پلکاني  شکستم( وسايرراهکارها نظیر استفاده از روش های فعال تدريس ، نحوه–)بازی گردو 

امکانات و  تبديل واحد ها وتوجه به تفاوتهای فردی به اين نتیجه رسیدم كه كالس درس ،  روش تدريس و

وسايل الزم برای تدريس بايد طوری باشد كه ديدگاه های مثبتي در نظر دانش آموزان ايجاد كند و دانش آموزان 

تر كاربرد رياضي در زندگي روزمره  با اعتماد به نفس باالتر ، عالقه ،اشتیاق انجام تکالیف به موقع و از همه مهم

 آشنا شوند.

 کلید واژه : 

 حل مسأله –نگرش مثبت  –روش های نوين  -تفاوت های فردی-بازی بومي محلي  –يادگیری رياضي  
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 مقدمه

 رياضیات روح را صفا مي بخشد و ذهن را برای درك حقیقت آماده مي كند.

 )افالطون(

رياضي معجزه خلقت است و تفکر رياضي بهترين راه رسیدن به معرفت حق تعالي است خداوند متعال كل 

یستي خلق كرد يعني صفر و يک پس مي توان كل پديده های هستي را با قوانین رياضي شناخت هستي را از ن

رياضیات بر خالف تصور بعضي از افراد يکسری فرمول و قواعد نیست كه همیشه و در همه جا بتوان از آن 

است.  استفاده كرد بلکه رياضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر كردن برای رسیدن به جواب

( به نقل از 0111باشد. به طوری كه مبیني) مفاهیم رياضي، يکي از اثربخش ترين و كارآمد ترين مواد درسي مي

های انديشه ی آدمي است كه  گويد: ))رياضیات يکي از عالي ترين تراوش ريچارد كورانت، در اين زمینه مي 

ی بشر ی میزان عالقهچنین بیان كنندههان و همی سیر عقل و بری انسان و نشان دهندهی ارادهمنعکس كننده

 به كمال و زيبايي است ((

رسیدگي به امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسي به حوضه ای از معرفت كه ما را علي رغم همه معضالت در 

  رسالتي كه بر دوش داريم راهبر باشد، نیاز به پژوهش های علمي دارد. هر چندكه تا كنون به داليل مختلف

تحقیقات در آموزش و پرورش ايران ، نتوانسته جايگاه اصلي خود را پیدا كند؛ شايد يکي از اصلي ترين داليل 

آن، عدم باور مديران به نتايج اين گونه تحقیقات باشد. امروزه توسعه و رشد يکي از مباحثي است كه توجه 

ه هدف مقدس) فرهنگ پژوهش در كشور های درحال توسعه را به خود جلب كرده است . برای رسیدن ب

مدارس( به نظر مي رسد ابتدا بايد در نگرش آموزش و پرورش تغییراتي حاصل گردد كه آموزش و پرورش بايد 

از نظامي پويا بر خوردار باشد كه علم و پژوهش در آن نهادينه شده و پژوهش در معلمان جايگاه و موقعیت 
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معلمان نخستین مشعل داران پیشرفت دانش آموزان هستند. آنان به   باز يابد.  واقعي خود را در نظام آموزشي

فعال بودن  دانش آموزان مي آموزند كه چگونه عملي فکر كنند؟ چگونه مشاهده كنند و چگونه حدس بزنند؟ 

ع دانش آموزان دوره ابتدايي در امر يادگیری، آنان را در مسیری از حركت و فعالیت قرار مي دهد كه موافق با طب

كودكانه آنهاست. دانش آموزان ضمن اين فعالیت ها بامشکالتي مواجه مي شوند و ناچارخواهند بود كه در جهت 

رفع اين مشکل، احساس مسئولیت كرده، مراحل پیشرفت كار ها را بررسي نمايند و راهکاری تازه و خالقي را 

 شود.امر موجب يادگیری آنها در درس مورد نظر مي   تجربه كنند كه اين

( به نقل 0111مفاهیم رياضي يکي، از اثر بخش ترين و كارآمد ترين مواد درسي مي باشد، به طوری كه مبیني )

رياضیات يکي از عالي ترين تراوش های انديشه ی آدمي است كه » از ريچارد كورانت، در اين زمینه مي گويد: 

و هم چنین بیان كننده میزان عالقه ی بیشتر به منعکس كننده اراده ی انسان و نشان دهنده سیر عقل و برهان 

نقش بنیادی علم رياضي درساير علوم و فنون نیز مورد پذيرش همگان است، به طوری كه «. كمال و زيبايي است

نرسیدن به هدف های آموزشي درزمینه رياضي موجب ضعف ناتواني ودست نیافتن به اهداف مربوط به پیشرفت 

 ( 01:0111بود. )مبیني، علوم و فنون ديگر خواهد

آشکار مي گردد كه نقش و جايگاه درس رياضي در زندگي انسان به چه میزان   باتوجه به مطالب ياد شده  

 دارای اهمیت است، اما سوال مهمي كه مطرح مي باشد آن است كه :

 چرا عده ی كمي از دانش آموزان به درس رياضي عالقمند مي باشند؟         ·

 را نتايج ارزيابي درس رياضي اغلب فراگیران رضايت بخش نمي باشد؟چ        ·

 چرا بعضي ازدانش آموزان درانجام فعالیت های عملکردی درس رياضي دچار استرس و نگراني مي شوند؟         ·
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 به راستي دلیل اين ناكامي ها چیست و عوامل آن كدامند ؟         ·

چگونه تو انستم با ايجاد محیطي شاد و فعال میزان يادگیری » ه عنوان آن( در اقدام پژوهي ك0111عزيز خاني )

انجام داده بود ، با استفاده از روش های گوناگون « دانش آموزان كالس سوم را در درس رياضي افزايش دهم ؟

آنان را  تحقیق، به اين نتیجه رسیدكه با ايجاد محیطي شاد و افزايش نشاط در دانش آموزان ، میزان عالقمندی

در درس رياضي افزايش داد بي شک مهمترين عاملي كه در موفقیت يا ناكامي برخي از معلمان در تدريس 

رياضي حل مسائل آن نقش بسزايي دارد ، مربوط به روش آنان در عالقمند كردن دانش آموزان به درس ياد شده 

 ،چگونگي ايجاد انگیزه و ارائه مطالب درسي به آنان مي باشد . 

ششم در حل مسائل دانش آموزان پايه  بهبودتوان چگونگي »بر اين اساس، عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است: 

هدف اصلي آن ايجاد انگیزه وافزايش دقت، « درس رياضي و انجام فعالیت های عملکردی آن  تبديل واحد هادر

رياضي مي باشد .از سوی ديگر، اين توجه و عالقمند كردن آن ها به حل مسائل و انجام فعالیت ها درساعت 

افزايش دقت ،توجه در حل مسائل  افزايش توان حل مسائل تبديل واحد بهتحقیق در پي آن بوده تا عالوه بر 

رياضي، كاهش نگراني و میزان كاربرد مفاهیم رياضي را در زندگي روزمره ی فراگیران افزايش دهد و به دلیل 

، موفقیت دانش آموزان را در انجام آزمون های عملکردی و )علوم(ساير دروسبا  موضوع تبديل واحد ها تلفیق 

فعالیت های خارج از مدرسه و يادگیری درس های ديگر ) فارسي، علوم ، هنر و غیره( را ارتقا بخشد از آنجايي 

با توجه به كه همواره حل تمرين ها و مفاهیم رياضي يکي از دغدغه های دانش آموزان و معلمین بوده و هست . 

اين كه به هرحال حل مسئله و انجام فعالیت ها در رياضیات امرساده ای نیست و برای بسیاری از دانش آموزان و 

حتي در قلمرو تجربه شان نیز دشوار است و در عین حال حل مسئله و تمرينات رياضي جزئي از تجربیات 

در آن دانش آموزان بايد اهداف رفتاری معیني را رياضي است .در رياضیات مدرسه ای دنبال وضعیتي هستیم كه 

از خود بروز دهند. لذا مي بايست حتي االمکان با استفاده از شیوه های متنوع در وهله اول نگراني و ترس آنها را 
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از رياضي و مسئله ها يش از بین برده و سپس به آموزش مناسب و كار بردی برای رسیدن به حل مسائل و 

آن ها كمک كرد . بي ترديد استفاده از حواس بیشتر و كامل تر در يادگیری رياضي باعث باال  مفاهیم آن ، به

رفتن وسعت و عمل يادگیری در فراگیران خواهد گرديد. بنابر اين استفاده از دست سازه ها به جهت بهره گیری 

رت ديگر اگر دانش آموزان را با از حواس، سرعت و عمق يادگیری را مي تواند تاحدود معناداری باال ببرد به عبا

ساختن وسیله ای هر چند ساده با مسئله ها و مفاهیم رياضي درگیر نمائیم . توانسته ايم مفهوم مورد نظر را در 

عمق وجود آنها قرار دهیم. از رويکرد هايي كه در آموزش رياضي مفید است رويکرد اكتشافي است بدين معنا كه 

ي كنیم و ضمن اينکه وسايل مورد نیاز را به او معرفي مي كنیم. از او خواسته شود فعالیتي برای فراگیری طراح

تا با استفاده از نتايجي كه مفاهیم رياضي مورد نظر بدست آورده است ، وسیله ای مناسب بسازد و به كمک آن 

 به پاسخ تمرين يا مسئله رياضي مورد نظر برسد .

ر اكثر دانش آموزان كالس ششم رضوانه دبستان فرهیختگان در باتوجه به ضعف يادگیری تبديل واحدها د

وطبق آخرين تحقیقاتي كه  در زمینه ی ضعف كالس خود در تبديل واحدها درسايت 51ابتدای سال تحصیلي 

های آموزشي مختلف و كتاب های كمک آموزشي داشتم متوجه وجود اين ضعف دروبالگ های مختلف ونبود 

اين زمینه شدم وبه همین سبب انگیزه ی بیشتری يافتم تا در صدد راهي برای حل  راه حل عملکردی جذاب در

 ضعف كالس خود و همکاراني كه با اين مسئله روبرو شده اند بیابم  .

 به طور کلی تبدیل واحد ها به انواع مختلفی از قبیل:

 تبديل واحدهای طول )يادگیری در پايه ی پنجم ( 

 ................................متر است.میلیمتر .......0.1سوال : 

 تبديل واحد سطح )يادگیری وابسته به واحد طول در پايه ی ششم (
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 متر مربع ....................................سانتیمتر مربع است .11سوال : 

 تبديل واحد حجم)يادگیری وابسته به واحد طول و سطح در پايه ی ششم (

 مترمکعب است . حجم آن چند سانتي متر مکعب است .1.1  سوال : حجم جعبه ای

 وهمچنین تبديل واحد های زمان ،جرم ،انرژی ،صوت و.... ذر پايه های دبیرستان

بنابراين با توجه به اهمیت رياضي وتبديل واحد ها  و نقش آن در زندگي وكاربرد بیشمار آنها  وباال بردن ايجاد 

د گیری و پیشرفت دانش آموزان در آزمونهای عملکردی و همچنین اهمیت انگیزه و افزايش عالقه وسطح يا

موضوع تبديل واحدها در پايه های باالتر دروس شیمي .فیزيک .زيست .رياضیات و...و)با توجه به اهداف 

تحقیق(كه همان از بین بردن ضعف دانش آموزان كالسم در زمینه تبديل واحد ها و استرس و نگراني كه از 

مربوط به تبديل واحد ها داشتند وهمچنین جدول تناسب های كه برای تبديل واحد ها به صورت مسائل 

فرمولي به كار مي بردند وداليل آن را نمي دانستند،در صدد بر آمدم تا اقدام پژوهي در رابطه با بهبودتوان 

 يادگیری تبديل واحدها در دانش آموزان پايه ششم دبستان فرهیختگان انجام دهم.

 قاهمیت وضرورت تحقی

با توجه به اين كه درس رياضي يکي از علوم پايه محسوب مي شود . عدم عالقه به اين درس ، منجر به ناتواني 

يادگیری شده و در نهايت باعث افت تحصیلي ، كاهش اعتماد به نفس ، سرزنش و تحقیر ازطرف دانش آموزان 

ز مدرسه و دانش آموزان ، به خانه، خانواده كشانده مي شود و ديگر و سالمت روان آنها مي شود . اين مشکالت ا

وناخشنودی را در همه فضای زندگي پراكنده كرده وحاصل همه اين ها ، آسیب سختي است كه به   اضطراب

 (7: 0111بهداشت رواني جامعه وارد مي شود . )تبريزی ،
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نفس و آرامش دانش آموزان در مسائلي كه با  اعتماد بهبه طور كلي هدف از پرداختن به اين پژوهش ، افزايش 

دقت دانش آموزان به حل مسائل،انجام فعا لیتها در ساعت رياضي و همچنین آنها روبرو مي شوند .دانش آموزان 

مشاركت و مسئولیت پذيری وتقسیم كار بین دانش آموزان با هدف ايجاد انگیزه و عالقمندی و دقت به آنچه كه 

ناخته شده اند ورسیدن دانش آموزان به خود باوری واز بین رفتن اضطراب در موقع حل نسبت به آن مسئول ش

اين گونه مسائل مي باشد وعالوه بر آن رضايت والدين از پیشرفت فرزندشان در درس رياضي و ايجاد زمینه رشد 

م با مطالب و اجتماعي و احساس مسئولیت و شركت دانش آموزان به طور فعال در گروه ها و آشنا شدن معل

 افزايش سطح دانش كاربردی و مهندسي در سطوح باالتردر دانش آموزان .تجربه های جديد.

باتوجه به ارزش وقت در پايه ششم به دلیل حجم باالی كتاب رياضي اين مسئله بسیار حائزاهمیت مي شد كه 

بودند وحال آنکه در روزهای  دانش آموزان در تبديل واحد های ساده طولي دچار مشکل واضطراب و سردر گمي 

آينده مباحث جديد تبديل واحدهای سطح )دو بعدی ( وتبديل واحد حجم )سه بعدی (در پیش بودكه يادگیری 

عملکردی آنها به دلیل تجسم سخت فضاهای سه بعدی برای دانش آموزان بسیار پیچیده تر و گنگ تر بود و با 

زان ماندگار  نمي شد باعث اضطراب و نگراني و گیجي بیشتر اين شرايط نه تنها مطالب جديد در دانش آمو

میشد وممکن بود اين اضطراب به خانواده های  دانش آموزان كه بسیار حساس بودند وارد شود و به تدريج بر 

روی اعتماد به نفس دانش آموزان تاثیر منفي گذاشته و اين موضوع باعث افت تحصیلي يا... مي شود . عالوه 

ث تبديل واحد ها نه تنها در دوره ابتدايي ودر درس رياضي بلکه در تمام مقاطع و دروس ديگر به براين بح

خصوص كارهای آزمايشگاهي و مهندسي و .... بسیار حائز اهمیت است . وبا توجه به نگراني ساير همکاران در 

 بحث تبديل واحد ها موضوع دارای اهمیت ويژه ی مي شد .
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 ص مسئله (برخورد بامسئله )تشخی

   در هر جلسه از درس رياضي به ارزشیابي آغازين مبحث آن روز 51-51اينجانب كه در ابتدای سال تحصیلي 

مي پرداختم وبا توجه به ارتباط بحث های رياضي به يادگیری های گذشته در صورت اينکه میانگین يادگیری 

را به روش های مختلف فعال شروع  آن موضوع از سال گذشته در حد قابل قبول بودتدريس  درس جديد

 10میکرديم . در آذر ماه سال جديد كه برای تدريس بحث تبديل واحدهای  اعشاری سر كالس ششم كه دارای 

 دانش آموز بود حاضر شدم . 

كه طبق معمول با نوشتن چند سوال تبديل واحد طول از سال گذشته روی تابلو شروع شد . از كل دانش آموران 

نفر تبديل واحد ها را درست انجام داده بودند از كساني كه به پاسخ صحیح رسیده بودند خواستم 01 كالس فقط

كه روش به دست آوردن پاسخ ودلیل ضرب يا تقسیم عدد در عدد خاصي را برايم شرح دهند كه متوجه شدم در 

اصال دلیل آن را  اين موضوع كامال طوطي وار به حفظ يک عدد خاص و قرار دادن آن در يک فرمول كه

 نمیدانستند شده است . 

سانتیمتر .............................متر است . پاسخ صحیح دانش آموزان سانتي متر به متر مي 5/1سوال داده شده : 

 تقسیم كنیم .وبالعکس011خواهد تبديل شود بايد آن را به 

ن با استفاده از ضرب و تقسیم های حفظي كار در واقع با پرسش و پاسخ بیشتر مشخص میشد بیشتر دانش آموزا

تبديل واحد ها را انجام میدادند ، اما دلیل اصلي يا استداللي اينکه چرا ضرب ؟ يا چرا تقسیم ؟را نمیدانستند . 

وقتي دلیل كار را از اكثر دانش آموزان پرسیدم كه چرا ضرب ؟ چرا جمع با كار ديگری انجام نمي دهید دچار 

 مي شدند وحتي گفته ی خود را تغییر میدادند و مي گفتند پس تقسیم ؟ترس واضطراب 
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همین مسئله من را نگران يادگیری تبديل واحد های پیشرفته تر كرد.وبا تحقیق از ساير همکاران هم پايه 

متوجه شدم كه اكثر دانش آموزان با اين مسئله مشکل دارند و ضعف دانش آموزان در زمینه ی استدالل تبديل 

 احد ها نیاز به يادگیری با الگوی بهتری دارد تا به دانش آموزان مطلوب در اين زمینه تبديل شوند .و

 انگیزه تحقیق:

اينجانب در راستای رسالت حرفه ام واينکه يک آموزگار هستم پیگیری و احساس مسولیت در مقابل مشکالت 

. وباالتر از اين به شکرانه ی شغل انبیا ی كه  تربیتي و آموزشي دانش آموزان را از وظايف مسلم خود مي دانم

خداوند رحیم به من عطا فرموده است فقط در راستای خدمت صادقانه وخالصانه برای رضای او وخلق اواست كه 

احساس آرامش در من ايجاد مي كند به همین خاطر وظیفه خود دانستم كه با توكل به خداوندتوان خود را در 

 به كار ببرم . حل مشکل دانش آموزان

 اهداف تحقیق:

آموختن رياضي يک فرايند اجتماعي است ، و از طريق آن دانش آموزان با همکاری يک ديگر به طور گروهي 

دانش و مهارت های رياضي خود را مي سازند. آنها با برقراری ارتباط موثر با مفاهیم رياضي ،شیوه های صحیح 

مهارت در اين زمینه دچار هیجان و نگراني بیهوده نشده و با دقت،  برخورد با مسئله، تمرينات رياضي و كسب

توجه به حل مسائل پرداخته و لذت مي برند و فرصت های ياد گیری نیز از راه گفتگوی جمعي ، توضیح ، توجیه 

 (  01: 0115و مذاكره در باره ی معنا و مفهوم پديد مي آيد.)صفوی ،
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 اهداف )اولیه ،میانی و نهایی(

اعتماد به نفس و آرامش دانش آموزان در مسائلي كه با ور كلي هدف از پرداختن به اين پژوهش ، افزايش به ط

دقت دانش آموزان به حل مسائل،انجام فعا لیتها در ساعت رياضي و همچنین آنها روبرو مي شوند .دانش آموزان 

انگیزه و عالقمندی و دقت به آنچه كه مشاركت و مسئولیت پذيری وتقسیم كار بین دانش آموزان با هدف ايجاد 

نسبت به آن مسئول شناخته شده اند ورسیدن دانش آموزان به خود باوری واز بین رفتن اضطراب در موقع حل 

اين گونه مسائل مي باشد وعالوه بر آن رضايت والدين از پیشرفت فرزندشان در درس رياضي و ايجاد زمینه رشد 

ركت دانش آموزان به طور فعال در گروه ها و آشنا شدن معلم با مطالب و اجتماعي و احساس مسئولیت و ش

 افزايش سطح دانش كاربردی و مهندسي در سطوح باالتردر دانش آموزان .تجربه های جديد.

 توصیف وضع موجود : 

در  ششمپايه  سالي است كه در سومین ، امسالسال سابقه آموزگاری1دارای  .، ......................زهرا اينجانب 

و يک  پرورشي، يک اتاق بهداشت ،اتاق كالس 01دبستان ما داری تدريس مي كنم.  ................دبستان دخترانه 

 1نماز خانه ی كوچک مي باشد . با توجه به تجربه وتالش باالی مدير ومعاونین  دفتر بزرگ و آبدار خانه و يک

دآموزگاران همکار اينجانب دارای سابقه وتجربه ی باال در زمینه ما امسال نمونه شدننفر از همکاران آموزگار

، از نظر اقتصادی و فرهنگي و هم چنین میزان سواد ، امسال ، اولیاء دانش آموزان در وضعیت  تدريس میباشند

مستثني نفر از اين قاعده  10نسبتا خوبي قرار داشتند . بر اين اساس دانش آموزان كالس اينجانب نیز با فراواني 

نبوده و دارای وضعیت خانوادگي مشابه با ديگر دانش آموزان اين آموزشگاه بودند . كالس های آموزشگاه تقريبا 

مستطیل شکل بوده و تخته كالس و تخته وايت برد روی عرض مستطیل نصب شده بود . هر كالس يک كتاب 

 برد الکترونیک دارد .خانه ی كوچک و 
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د مشغول كرده بود ، به شرح زير است: در اوايل سال تحصیلي ياد شده ، همواره رفتار اما آنچه ذهن من را به خو

جديد التالیف ، پر ششم دانش آموزان در زنگ رياضي ، توجه مرا به خود جلب مي كرد . چون كتاب رياضي 

حدودی در گیر  من از اول سال درك ومفهوم مسئله را با بچه ها كار كرده و ذهن آنها را تا حجم وسنگین بود 

كرده بودم . چون سال گذشته تحقیقي در مورد كاهش اضطراب دانش آموزان در حل مسئله داشتم، از اول سال 

ولي باز هم هنگام حل   مي كردم  با استفاده از راه كارهايي كه سال گذشته انجام داده بودم با دانش آمورانم كار 

دارای تبديل واحددچار مشکل مي شدند به گونه ی كه ئل تمرين های رياضي و درك مفاهم رياضي وحل مسا

تبديل واحد و موقع حل فعالیت های عملکردی  وقتي دلیل كار آنها را میپرسیديم مات و مبهوت مي شدند. 

مي دادند .اين موضوع واقعا ذهن من را به خود مشغول  رياضي بي توجهي ،بي دقتي و بي عالقگي از خود نشان 

وقتي دلیل ضرب و تقسیم كارشان را مي پرسیدم واقعا در حل اين نوع مسئله ها گیج مي شدند .كرده بود، چون 

پاسخي نمي داندودو يا دچار اضطراب مي شدند . واين اضطراب باعث تشديد حفظ كردن مفاهیمي كه در 

  گذشته از موضوع تبديل واحد ها در ذهنشان بود مي شد .

ين كتاب طوری بود كه از صفحات اول حل مسئله در آن گنجانده شده بود و با وجود اينکه محتوا و مطلب ا   

حل اين نوع مسائل برای بچه  جدول تناسب را انجام مي داند و، يا خط كشبچه ها بايد حل مسئله بر روی محور

و با  در هنگام تدريس عملکردی موضوع تبديل واحد ها چهره آنها در هم فرو رفته مي شدها كمي سنگین بود و 

هنگام حل كردن تمرين های رياضي دچار سر در گمي مي شدند و  نگاهي سر در گم درس را دنبال مي كردند.

دست و پای خود را گم مي كردند. در واقع آن چه بیشتر از هر چیز مرا متعجب مي كرد ، كم تحركي ،بي 

گ های ديگر میل ورغبت زيادی ازخود بود.زيرا آنها درزنتبديل واحد ها توجهي و بي دقتي آنان نسبت به درس 

دانش آموزان   نشان مي دادندوفعالیت های مورد نظر را به خوبي كامل و تمیز انجام مي دادند . مخصوصا 

)بخصوص را به خوبي و تمیز انجام مي دادند ولي در كالس رياضي   بهای ديگر  ضعیف كه فعالیت های كتا

قه ای از خود برای حل تمرين ها نشان نمي دادند وغیر فعال بودند. بسیار بي دقت وعال بحث تبديل واحدها (
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درموقع حل مسئله، تمرين ها، تکالیف و فعالیت های مربوطه اصال توجه و دقت نداشتند و از چهره شان 

مشخص بود كه بي عالقه هستند وهمچنین برای حل تمرين روی تخته وايت برد ،كسي داوطلب نمي شد و 

آموزی را صدا مي زدم تا تمريني را حل كند چندان رغبتي برای انجام تمرين از خود نشان نمي  زماني كه دانش

وقتي يکي از دانش آموزان را برای حل داد و در صورت نوشتن پاسخ نادرست هم، هیچ كس نظری نمي داد. 

تايید كردم همه راه حل مسئله تبديل واحد پای تابلو آمده بود و سوال را اشتباه پاسخ داد ،ومن هم سوال را 

 اشتباه را پذيرفتند و من اطمینان پیدا كردم كه دانش آموزان اين بحث را بدون استدالل حفظ كرده اند .

يک روز، وقتي شاگردان مشغول حل تمرين های كتاب بودند، دركالس قدم زده وكتاب هايشان رامورد بررسي 

آموان دير آموز جواب تمرين ها را اشتباه نوشته اند . فراگیران  بسیاری از آنها ، مخصوصا دانش  قرار دادم ،ديدم

ياد شده نه تنها در حل تمرين های روی تخته كالس توجهي نکرده بودند، بلکه درحل تمرين های كتاب خود 

 .هم دقت نکرده بودندكه پاسخ اشتباه را اصالح كنند اين امر نشان مي داد كه اصال دقت و توجه كافي را ندارند 

با توجه به تذكرات زيادی كه به آنها مي دادم ، باز هم شاهد پاسخ های نادرست و ناقص تمرين های رياضي 

تشکیل جدول تناسب برای حل مسئله وچگونگي جايگزاری اعداد در آن ضعف داشتند وتبديل واحد بودم. آن ها 

رت تصادفي صحیح يا غلط پاسخ مي های عملکردی كه در كتابشان بود بدون استدالل و يادگیری عمیق به صو

ی كه از نظر خودم مگر مي شود فراگیران در درس   از اين رو، وضعیت موجود واقعا برايم رنج آور بود دادند.

اين قدر بي تفاوت و غیر فعال بوده و يا اين كه هیچ اعتراضي بسیار ساده بود و تکمیل كننده سال پنجم آنها بود

وبا بررسي كارنامه توصیفي سال گذشته و پرسش از معلم سال قبل نداشته باشند ؟به جواب نادرست تمرين ها 

اطمینان حاصل كردم كه ضعف دانش آموزان در اين زمینه نیاز به يادگیری عمیق و كاربردی دارد . ومواجه 

ات اين ضعف بودن ساير همکاران با مسئله تبديل واحد ها در فکر چاره در آمدم تا با كمک تجربه و علم وتحقیق

از نتايج آزمون های مداد كاغذی نیز رضايت چنداني نداشتم ، به جز تعداد اندكي ، بقیه   جمعي را اصالح كنم .
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دانش آموزان ، پاسخ سواالت آزمون را ناقص يا نادرست مي نوشتند. با اين كه بیشتر سواالت در كالس ، تمرين 

اهیم رياضي كامال مشخص بود . زماني كه فعالیت های مي شد. ولي باز هم بي دقتي يا عدم يادگیری مف

عملکردی ارائه مي شد تا انجام دهند ، مشاهده مي كردم كه بي حوصله ، بي دقت و نا مرتب انجام مي دهند . از 

 اين كه آن ها اين قدر نسبت به درس رياضي بي توجه بودند متاثر مي شدم. احساس مي كردم حتما مشکلي

، به همین دلیل توجهم به اين مسئله  اين بحث نسبت به گذشته بي عالقه و مضطرب بودندهست كه آنها در 

 بیش تر جلب شد .

 شواهدیک وگرد آوری اطالعات

  ، بخش مهمي از بیان مسئله است كه به 0( معتقد است ، توصیف وضع موجود يا شواهد 0111سیف اللهي )

 منظور به ، اساس اين بر.  است نامطلوبي وضع بیانگر كه دپرداز مي محقق نظر از موجود وضع وتوصیف تبیین

جهت گرد آوری داده ها ، از شاخص های  51-51 تحصیلي سال اوايل در ، شده ذكر مسئله كردن مشخص

 كیفي و كمي استفاده نمودم . 

 :  موجود وضع و کیفی های شاخص    

 فعالیت به درس رياضي ، دفترچه ای به نام ثبت  به منظور آگاهي بیشتر از میزان عالقه ی دانش آموزان نسبت

نش آموزان فعالیت های دا كه هنگامي و دادم اختصاص آموزی دانش به را آن ورق هر و نموده تهیه رياضي های

مختلف گروهي و فردی در كالس انجام مي دادند با دقت ، رفتار آنها را مشاهده نموده و يادداشت مي كردم، بعد 

م و چند روز با مشاهده ی فعالیت های دانش آموزانم در زنگ رياضي و بررسي يادداشت های روزانه از دو ما و نی

 پژوهشي خود يافتم : 

 .  دادند نمي نشان رغبتي خود از رياضي درس به  دانش آموزان برای شركت در فعالیت های گروهي مربوط -
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  دقت كافي را نداشتند . تبديل واحددر انجام تمرين های  -

 به وسايل كمک آموزشي هنگام تدريس رياضي توجه نداشتند.  -

 ـ در انجام فعالیت های عملکردی درس رياضي ، با دوستان خود همکاری نمي كردند. 

ضعف دانش آموزان در با بررسي مراجعات بعضي از اولیا دانش آموزان كالس وگله مندی ازفرزندشان دررابطه با

 دريافتم:تبديل واحدها

 نتايج آزمون های مداد كاغذی درس يادشده ناراضي بودند . ـ از 

 .  كل درس رياضي بي عالقه كرده بود نسبت به  ضعف در درس تبديل واحد ها آنهارا بیشتر ـ

 ـ انجام تکالیف حل مسئله در منزل ، با تاخیر و نارضايتي اولیاء همراه بود . 

 م مي شد.ـ تکالیف رياضي را با كمک بزرگ تر های خود انجا

 با نظر سنجي از دانش آموزان در مورد میزان اضطراب و عالقه آنها به حل كردن تمرين های رياضي دريافتم : 

 نگرش مثبتي نداشتند .  تبديل واحد هاـ نسبت به يادگیری درس 

 ـ آنها معني مسئله را نمي دانستند و برای حل آن انگیزه نداشتند .

 موزان زنگ رياضي خسته كننده بود . ـ به نقل از چندتن از دانش آ

 ـ آنها مهارت كافي برای حل تمرين ها را ندارند.
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 خیلي سخت است و آنها نمي توانند آن را حل كنند .چند مرحله ی تبديل واحد هاـ حل مسئله 

 ـ آنها مفاهیم رياضي را به خوبي درك نمي كنند .

 ماه دريافتم : آذرهم چنین با بررسي نتايج حاصل از آزمون رياضي 

 ـ آزمون های عملکردی را با دقت انجام نمي دهند . 

 تند .نداش عملکردی های آزمون انجام به  ـ عالقه

 ـ نتايج آزمون های عملکردی چندان رضايت بخش نبود . 

 : موجود وضع کمی های شاخص     

در قالب شاخص های كمي به شرح برای تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد كه در اين قسمت 

تبديل واحد زير ارائه مي گردد. با استفاده از روش مشاهده متمركز به بررسي نتايج آزمون مداد كاغذی درس 

 پرداختم. نتايج به دست آمده چنین بود : هااوايل آذر ماه 

 عدد بود.كه رتبه ها بر اساس زير بود (6)تعداد سواالت آزمون 

 6تا  1پاسخ صحیح خیلي خوب : تعداد 

 1تا1خوب : تعداد پاسخ صحیح

 تا1قابل قبول : تعداد پاسخ صحیح 

  1نیاز به تالش : تعداد پاسخ صحیح كمتر از
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 : ارزیابی آزمون های ابتدایی مداد کاغذی آذرماه1نمودار شماره 

 

 د ها نتايج عملکرد دانش آموزان به شرح زير بود.در ارزيابي  سواالت عملکردی مربوط به بحث تبديل واح 

: قابل  10امتیاز باالی  ---: خوب  11امتیاز باالی  ---: بسیار خوب  61مقیاس درجه بندی : امتیاز 

 بیشتر تالش به نیاز:  10 از تر پايین امتیاز         قبول

 یاضیر یعملکرد آزمون جینتا یفراوان درصد

جمع دانش  

 آموزان كالس
 بسیار خوب خوب قابل قبول نیاز به تالش بشتر

 ها مولفه      

 فراواني

 مطلق 0 6 01 01 10

 درصد 65/7 50/06 11 11/01 011
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ریاضی دی ماه بر اساس مقیاس درجه عملکردی : درصد فراوانی نتایج آزمون  1جدول شماره 

 59-59بندی در اوایل سال تحصیلی 

  

 آزمون عملکردی دی ماه بر اساس تعداد نفراتنمایش نتایج  : 2نمودارشماره 

 

نفر از كل دانش آموزان همه سواالت آزمون رياضي دی ماه را  0نشان مي دهد كه فقط  0جدول  شماره 

ش نفر در حد نیاز به تال 01نفر در حد قابل قبول و  01نفر در حد خوب  6.  بودند داده انجام كامل و صحیح 

ماه كه از سال تحصیلي مي گذشت و با توجه به تمرينات زيادی در  1بیشتر پاسخ داده بودند . متاسفانه ، بعد از 

 كالس انجام مي شد ، اين امر قابل قبول به نظر نمي رسید .

* با مشاهده ی فعالیت های عملکردی درس رياضي دانش آموزان در كالس ، به اين نتیجه دست يافتم كه از 

 ا دقت آن را انجام مي دادند .ب و بوده عالقمند شده، ذكر های فعالیت انجام به  نفر 6نفر دانش آموزان 10
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 فرزندانشان رياضي تکالیف موقع به انجام عدم از آنان نارضايتي اظهار و آموزان دانش اولیا مکرر مراجعات با*  

 ولي درمنزل تکلیف رياضي راانجام مي دهند.نفربدون كمک  01دانش آموزكالس فقط 10 از بردم پي درمنزل،

نفر به يادگیری  0* با بررسي پاسخ دانش آموزان به سواالت مصاحبه ای كه در وقت آزاد باآنان داشتم ، دريافتم 

 مفاهیم رياضي عالقمند بودند . سواالت مصاحبه چنین بود : 

 *كدام كتاب درسي را بیش تر دوست داريد ؟ چرا؟ 

 59بررسی عالقه ی دانش آموزان به دروس دی ماه :2جدول شماره 

هديه ها  مطالعات كل

 وقرآن

 رياضي  علوم تفکرو پژوهش فارسي كارو فناوری

10 1 1 5 6 1 1 0 

 * دوست داريد در اوقات آزاد فعالیت مربوط به كدام درس را انجام دهیم ؟

نفراز 01پاسخدگي نامه رياضي دانان را بخوانیم ؟(* آيا مايلید در اوقات فراغت ، دانستني های رياضي ) مانند زن

 به اين سوال بله بود. 10

 ریاضی : درصد فراوانی دانش آموزان عالقمند به مولفه های مختلف یادگیری  3جدول شماره 

 بر اساس رای گیری تابلویی 59   دی ماه در

 جمع

 دانش آموزان

عالقمند به 

حذف درس 

 تبديل واحد ها

م عالقمند به انجا

فعالیت های 

 عملکردی

عالقمند به انجام 

كمک  باتکالیف 

 اولیا

عالقمند به 

يادگیری 

هومي تبديل مف

 ها مولفه    
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 فراواني واحدها

  

 مطلق 7 1 5 01 10

 درصد 17/00 60/01 00/01 01/10 011

  

: نموداردانش آموزان عالقمند به مولفه های مختلف یادگیری نسبت به کل 3نمودار شماره 

 سال جاری در دی ماه کالس 

 ضعف در یادگیری تبدیل واحد هاگرد آوری داده ها جهت شناسایی عوامل موثر در  

بودن نتايج ن  رضايت بخش درس تبديل واحدهاوپس از محرز شدن مسئله ی بي عالقگي دانش آموزانم به 

زيابي آنان دردرس ياد شده، تصمیم گرفتم برای شناسايي علت يا علل ايجاد كننده ی اين مسئله به جمع ار

آوری داده ها اقدام نمايم . ابتدا فرضیاتي را برای خود ياد داشت كردم، مثال جذاب نبودن روش تدريسم برای 

انجام شده، همان طور كه ذكر شد،  دانش آموزان، عدم عالقه آنان نسبت به من و غیره. ولي با بررسي های
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دريافتم كه مشکل بي عالقگي آنان نسبت به درس رياضي نداشتن انگیزه نسبت به اين درس، خشک وبي روح 

بودن كالس درس، كسل وخسته شدن آنها درساعت رياضي مي باشد. همچنین آگاهي نداشتن بعضي ازمعلمان 

 فعالیت انجام درحین ديرآموزان مخصوصا آموزان، دانش از عضيب باشدو مي وخالق فعال های شیوه ازبکار بردن

رند. باتوجه به اين كه عامل هرموفقیت درهرفعالیتي داشتن اطالعات الزم درآن زمینه مي دا استرس رياضي های

باشد،الزم بود ازروش های علمي گرد آوری داده ها استفاده كنم، تا از اين طريق بتوانم راه حل های مسئله را 

 نیز بیابم.

 د( پرسشنامه 

با توجه به اين كه پرسشنامه يکي از ابزار رايج برای كسب داده های تحقیق مي باشد به همین منظور پرسشنامه 

 بود چنین آن سوال كه(  1/    نفر از آموزگاران وكادر دفتری قرار دادم ) پیوست شماره  01ای تهیه نمودم و به 

 روز ازچند بعد   «بي عالقه اند ؟ تبديل واحد ها درس به نسبت آموزان دانش اغلب چرا شما نظر به »: 

 : است ذيل قرار از آنان های پاسخ فراواني. كردم بررسي را ها پاسخ و آوری جمع را ها پرسشنامه

: درصد فراوانی پاسخ همکاران به پرسشنامه بررسی علل بی عالقگی دانش  3جدول شماره 

  ها تبدیل واحدآموزان به درس

 همکارانجمع 

عدم آشنايي دانش 

آموزان با كاربرد 

مفاهیم رياضي در 

 مدرسه

نداشتن دقت و 

توجه كافي در 

 ساعت رياضي

 نا چیدمان 

 مناسب

 ها نیمکت

ضعف در 

مفاهیم رياضي 

 پیش نیاز

عدم توجه به 

تفاوت های 

فردی و ارائه 

 تکالیف يکسان

 ها مولفه 

 فراواني

 مطلق 1 6 1 1 7 01
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 درصد 11/01 01 1/00 11/01 06/05 011

 همکارانجمع 

وقت گیر بودن 

انجام تکالیف 

 رياضي

با نشاط نبودن 

فضای كالس 

 رياضي

زود فرا موش 

 شدن رياضي

استرس و 

اضطراب 

داشتن در 

 زنگ رياضي

مشکل بودن 

 درس رياضي

 ها مولفه 

  

 فراواني

 مطلق 1 6 7 1 1 01

 درصد 11/01 01 06/05 11/01 1/00 011

 و( مطالعه 

را چنین  تبديل واحد هاهم چنین ، با مطالعه ی كتاب های مختلف ، داليل بي عالقگي دانش آموزان نسبت به 

متناسب با  درس تبديل واحدها ی طول ،سطح ،... در آموزگاران از برخي تدريس روش  دريافتم ، كه اوال : نوع و

 تکالیف انجام در آنان ناتواني به منجر  ان به درس رياضيهدف درس نیست . ثانیا : عدم دقت و توجه دانش آموز

در زندگي روزمره ، میزان رغبت و عالقه تبديل واحد ها  مفاهیم كاربرد با فراگیران آشنايي عدم:  ثالثا ، شود مي

آنان را به درس ياد شده كاهش داده و نداشتن انگیزه در ساعت رياضي و سرد و بي روح بودن كالس رياضي 

است . )نام كتاب ها در فهرست  )تبديل واحد ها (از داليل بي عالقگي دانش آموزان نسبت به درس رياضي يکي

 منابع ذكر شده است (

 اجرای را ه حل :

 كار اول : مشخص كردن اهمیت بازی ويادداشت های كه دانش آموزان بايد در دفتر خود بنويسند .
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آموزگار تربیت بدني برای نظارت و شادابي و دقت بیشتر دانش كار دوم : كمک خواستن از يک همکار ترجیها 

 آموزان و نوشتن اشکاالت كار

شکستم ( دونفر برای انجام بازی و يک نفر شمارش –نفره )گردو 1كار سوم :گروه بندی دانش آموزان برای بازی 

 فاصله و يادداشت برداری

 ه ی يکسان برای تمام گروه ها كار چهارم : قرار دادن نشانک ها ی رنگي ورزشي با فاصل

 

كار پنجم : شروع بازی با برداشتن  يک طول پا توسط هر دو دانش آموز وادامه ی كار تا فاصله ی دو دانش آموز 

 تمام شودوشمارش ويادداشت تعداد طول پاها در فاصله يکسان 
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بار بازی را با برداشتن گام های  كار ششم : بار ديگر بدون تغییر نشانک ها از دانش آموزان مي خواهیم اين

 كوچک بشمارند و يادداشت كنند .)تغییر واحد اندازگیری(

 

كار هفتم : باز هم بدون تغییر فاصله نشانک ها مي خواهیم كه دانش آموزان با پريدن يا گام های بزرگ فاصله 

 قبلي را بشمارند و يادداشت كنند .) بزرگ كردن واحد اندازگیری(
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م : بررسي يادداشت های دانش آموزان در گروه های خود و مقايسه با نتیجه ی ساير گروه ها و نتیجه كار هشت

 گیری توسط پرسش و پاسخ های زير از دانش آموزان

 پرسش : آيا فاصله ی هردو دانش آموز كه بازی را انجام مي دادند تغییر كرد ؟ )خیر ثابت بود (-

( حساب كرديد به چه عددی 0ا در مرحله اول با طول پای خود)واحد پرسش : هنگامي كه فاصله ی ثابت ر

 0رسیديد؟ عدد

( فاصله را شمارش كرديد ؟عدد 0پرسش : در مرحله دوم باز هم فاصله يکسان بود اما با ستفاده ازگام زذن)واحد 

0 
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ش كرديد به چه ( شمار1پرسش : هنگامي كه فاصله ی دوعالمت ثابت را با استفاده از گام های بلند)واحد 

 1عددی رسیديد ؟ عدد

مرحله چه تفاوت ها و چه شباهت هايي دارند؟ )صبر میکنیم تا دانش آموزان خود به پاسخ برسند  1پرسش :اين 

) 

 آيا فاصله يا مکان  عالمت ها تغییر كرده است ؟   خیر

 و واحد يک است ؟ 0كوچکتر از عدد واحد 1پس چرا عدد واحد 

ی مکرر بچه ها را به نتیجه مي رسانیم دلیل تفاوت عداد در فاصله ی كه ثابت بوده است  با پرسش و پاسخ  ها

 همان تبديل واحد های اندازه گیری  به همديگر است . 

كار نهم : قرار شد بعد از جا افتادن بازی تبديل واحد ها از طريق اندازه های تقريبي پای دانش آموزان برای 

احد ها در روز دوم كار از واحد های اندازه گیری دقیق كوچکتر و بزرگ ترمانند كاربردی كردن اين تبديل و

خطکش يا متر نواری استفاده شود تا دانش آموزان بتوانند تبديل واحد های ديگر را از طريق بازی وبه صورت 

 هند .عملکردی در ذهن خود ماندگار كنند  تا دلیل ضرب و تقسیم خود را بر عددی معین بدانند شرح د
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مرحله دهم : بعد از بازی تبديل واحد ها  تکالیفي به بچه ها داده شد تا با ستفاده از ترسیم دونقطه در صفحه 

 فاصله  آن دو نقطه را مانند باز ی حیاط با استفاده از واحد های مختلف حساب كنند .

 

 

به يک متر نمي رسد بار اول مي خواهیم  توضیح : با توجه به اينکه فاصله ی دونقطه بر روی كاغذ دانش آموزان 

 كه فاصله ی دونقطه ثابت را براساس سانتیمتر بیان كنند كه بچه ها خیلي سريع به پاسخ مي رسند . 

سانتیمتر . در مرحله بعد كه خیلي مهم است از آنها میخواهیم تا فاصله ی نقاط قبلي را با واحد متر 01-01-01

خود میدانند كه اين فاصله به يک متر نمي رسد و با توجه به اينکه در پايه ی بیان كنند . كه دانش آموزان 

پنجم كسر های كوچکتر از واحد را فرا گرفته اند مي دانند كه اين فاصله را بايد به صورت كسری از واحد متر 

 نشان دهند مانند
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ه خط كسری نشان دهنده تقسیم است مي فهمیم كه به چه دلیل برای تبديل نتیجه گیری : با توجه به اينک

 تقسیم كرد .يا بالعکس 011واحد كوچک مانند )سانتي متر ( به واحد بزرگتر مانند )متر (بايد آن را به عدد 

ق مرحله يازدهم : بعد از گذشت چندين جلسه و جا افتادن دلیل ضرب و تقسیم برای تبديل واحد ها از طري

بازی گردو شکستم میتوانیم  راهبردهای حل سريع تر و راحت ترمسئله كه در قسمت اعتبار بخشي و گردآوری 

اطالعات مانند استفاده از جدول تناسب يا جدول های پلکاني  برای دانش آموزاني كه ديگر دلیل ضرب و تقسیم 

 كار خود را میدانند مطرح نمايیم .

اينکه در كتاب رياضي پايه ششم فصل های انتهايي كتاب به تبديل واحد های دو مرحله دوازدهم : با توجه به 

بعدی )سطح(و سه بعدی )حجم (اختصاص داده شده است مي بايست از همین روش تبديل واحد های  پايه 

 استفاده شود .

 مثال : 

 سانتیمتر مربع ..............................متر مربع است .0

 به اينکه تبديل واحد سانتیمتر به متر در راستای طول )تک بعدی (مي شود :پاسخ : با توجه 

                       ˭      1.0متر                                                                                                                  

واحد سطح چون در دوبعد انجام مي شود اين عمل برای هر بعد جداگانه حساب   نتیجه میگیريم برای تبديل

 شود ودو برابر شود تا دچار اشتباه نشوند . 

 

 شود زيرا در دو بعد است .011بار تقسیم بر 0بابد  0يعني عدد 
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 وهمین طور در تبديل واحد های حجم يا سه بعدی سه بار عمل ضرب با تقسیم انجام میشود. 

 متر مکعب .......................................دسي متر مکعب است . 1.0مثال : 

انجام میشود . اما     01پاسخ : دانش آموزان  ياد گرفته اند كه تبديل واحد متر به دسي متر با ضرب در واحد     

 . برابر شود 1چون اين عمل در سه بعد انجام مي شود پس بايد تبديل واحد آن نیز 

 دسي متر مربع 1111 ˭0111 × 1 ˭(   01×01×01)  × 1مي نويسیم  01×1يعني به جای 

                                                                                                                           

 

 

 انتخاب و اعتبار بخشی به راه حل ها

 قدام پژوهي راجع به ضعف دانش آموزان در درس رياضي دريافتم كه :با مطالعه چندين ا

سر آمد و سرور همه ی دانش های اكتسابي بشر علم رياضي است اگر منطق ، روش درست با توجه به اينکه  

انديشیدن است رياضي ابزار و وسیله تفکر منطقي و تعقل مثبت و انديشه های استوار است واستواری حیات 

پايه قوانین رياضي خداوند ، در آسمان و زمین است . وظیفه رياضي تحويل دادن انساني به جامعه است جهان بر 

كه خوب بنويسد ، خوب فکر كند و درست را از نادرست تشخیص دهد. پرورش ذهن و فکرتنها بادرك و دريافت 
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 ،آموختن ذهن پرورش روش انعنو به را رياضي ما كه است الزم و  نظم، قاعده و اصول ثابت تعیین مي يابد

رشد قوه خالقیت ذهني و افزايش فکر فرزندانمان  ، گری استدالل و پرسیدن به عادت ، نفس به اعتماد ، تمركز

( به طوری كه 0115وجهه همت خويش سازيم تا پايگاه معلم شود و جايگاه ارزش و فضیلت )طباطبايي ،

شد ادراك دانش آموزان شده و همچنین به تمركز افکار كمک رياضیات باعث رشد قوه بیان و توضیح و توصیف ر

كرده و توانمندی فرد را در ارتباط با ديگران تقويت مي كند و همه دانش آموزان به طور همزمان به مهارت های 

الزم در انجام فعالیت ها مي رسند. البته فرصت يادگیری برای رسیدن به اهداف ، بايد به تمامي دانش آموزان 

توان به زبان  مي را مسئله. برسند درزندگي ان  ي دانش آموزان ضعیف داده شود تاهمه به درك وكاربردحت

ساده تعريف كرد. هر گاه فردی بخواهد كاری انجام دهد ولي نتواند به هدف خود برسد، برايش مسئله ايجاد مي 

 شود به عبارت ديگر هر موقعیت مهم يک مسئله است . 

يادگیری بسیار پیچیده است و مساله تالش برای حل آن جزئي از زندگي هر فرد است. دو  حل مسئله نوعي از

 ديد گاه متفاوت در آموزش رياضیات نسبت به حل مسئله وجود دارد :

 ـ رياضي ياد بدهیم تا دانش آموزان بتوانند مسئله حل كنند .0

 ـ رياضي را با حل مسئله آموزش دهیم.0

در آموزش رياضیات بیشتر مطرح است.چون آموزش رياضیات از طريق حل مسئله  در حال حاضر ديدگاه دوم

اتفاق مي افتد يعني دانش آموز مسئله حل مي كند و در ضمن آن محتوا و مفاهیم جديد رياضي را مي سازد، 

ت. كشف مي كند و با ياد مي گیرد و در اين ديدگاه حل مسئله نقطه تمركز با قلب تپنده آموزش رياضیات اس

اگر ازمعلمان رياضي سوال نشودكه مشکل اصلي دانش آموزان در درس رياضي چیست؟ به يقین خواهندگفت : 

آن ها درحل مسئله ناتوان هستند. يکي از داليل اين ناتواني، فقدان طراحي برای آموزش مهارت حل مسئله به 
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ه اند ازحل آن عاجز مانده اند معلمان تنها دانش آموزان بوده است هر گاه دانش آموزان با مسئله ای رو به رو شد

به بیان راه حل يا پاسخ مسئله اكتفا كرده اند و نگاه های پرسشگر، كنجکاو و متحیر دانش آِموزان با اين سوال 

باقي مانده است: معلم ما چگونه توانست مسئله را حل كند. در خیلي از مواقع معلماني كه سعي كرده اند به 

را به دانش آموزان خود ياد دهند راه را اشتباه رفته اند و آموزش نادرست داده اند يکي از  طريقي حل مسئله

كساني كه در مورد چگونگي حل مسئله و آموزش آن تحقیق كرد جرج پولیا است حاصل كار او در كتاب چگونه 

 مسئله حل كنیم منتشر شد . پولیا دو حرف اساسي دارد:

  مسئله تفکرحل برای ای مرحله چهار مدل ـ0 

 ـ آموزش راهبرد ها كه البته نکته دوم در آموزش اهمیت بیشتری دارد . 0

 به شرح زير است .كه بر طبق اقدام پژوهي ها پر تکرار به كار رفته بود مدل چهار مرحله ای جرج پولیا 

ن مسئله يعني ـ فهمیدن مسئله : مسئله وقتي مسئله است كه نکته ای برای فهمیدن داشته باشد. فهمید0

تشخیص داده ها، خواسته های آن و درك ارتباط بین آنها. فهم يک مسئله در واقع بخش اصلي فرايند حل 

 مسئله است . 

ـ طرح ريزی كردن : در اين طرح مسئله از ابعاد متفاوت رياضي بررسي مي شود . در اين طرح راهبرد مسئله 0

 حل عام كه در بسیاری از مسائل كار برد دارد . مد نظر مي باشد كه راهبرد يعني روش يا راه 

 ـ حل مسئله : با توجه به راهبرد انتخاب شده و فهم مسئله و ارتباط بین آنها.1

ـ نگاه به عقب : راه حل و روش هايي كه در حل مسئله از آن ها استفاده شده را مجددا بررسي و امتحان كرده 1

  باشد . تا جواب به دست آمده همان خواسته مسئله
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با توجه به مطالعات و تحقیقات بدست آمده از علت های اصلي  ضعف دانش آموزان در درس تبديل واحد ها و 

تجزيه و تحلیل های كه با كمک همکاران دلسوزم در قسمت شواهد و گردآوری اطالعات به دست آمد تصمیم 

ان مدرسه مطرح نمايم تا با توجه به گرفتم كه مسئله مورد نظر و خالصه ی آن را در جلسه ی شورای معلم

 راهکارهای همکاران بتوانم بهترين تجربه ها وتصمیم ها را گردآوری نمايم .

مهمترين تجربه همکاران در اين قسمت استفاده از ابزار های كه به راحتي تبديل واحد ها را نمايش مي دهند 

 مانند خط كش ،متر ، ساعت ،... 

پنجم همان استفاده از راهبرد های ضرب و تقسیم )واحد كوچک به واحد بزرگ  نظر برخي از همکاران پايه

 تقسیم و بلعکس( وقرار دادن اين واحد ها در جدول تناسب به صورت مثال زير 

 سانتیمتر .......................متر است .0/1

 

 

 

 راه حل : پیدا كردن واحد بزرگ و كوچک و جايگزاری در تناسب و طرفین وسطین

)متر(واحد   

 بزرگ

 ؟ 0

واحد  011 0/1 
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 متر1.110  ˭011÷1/0  0×0/1  ˭                  

 

با توجه به اينکه همکاران بسیار راغب بودند كه بهترين تصمیم را بدانند و در كالس اجرا كنند بسیار عالقمند تر 

ديل واحد ها وجود داشت رفتم . در مطالعه ی كتاب به اين موضوع شدم و به دنبال ساير روش های كه برای تب

های كار و كمک درسي دروس طاليي روش نردباني و راهبردی تبديل واحد ها را بیان نموده بود.كه برای تبديل 

 هر پله )واحد(به پله های )واحد های (كوچکتر يا بزرگتر از همان ضرب و تقسیم استفاده مي نمود .

 

 

 

 

 

 

 كوچک)سانتیمتر(

 كیلومتر مربع

 تو متر مربعهک

 متر مربع

 دسمتر متر مربع
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ان تبديل پلک (             0111پلکان تبديل واحد حجم ها)

 (01(                      پلکان تبديل واحد طول)011واحد مساحت )

 0111يا  011يا  01در اين نردبان باتوجه به فاصله ی واحد ها ی كه قرار است به همديگر تبديل شوند عدد 

................دسي میلیمتر...1/01برای هر يک يک پله فاصله را در هم ضرب يا تقسیم مي نمايیم. به عنوان مثال : 

 متر است ؟

تايي است 01پله ی 0ابتدا پله ی میلي متر وسپس پله ی دسي متر را روی نردبان پیدا میکنیم فاصله ی آنها -

( يعني برای تبديل میلیمتر كه واحد كوچک تر است به واحد دسي متر كه واحد بزرگتر 011˭01×01.)يعني

 1.1101دسي متر  ˭011÷1.01بايد بنويسیم 

با بررسي وضع موجود در كالس و اطالعاتي كه از داليل ضعف دانش آموزان به دست آورده بودم  و مشخص 

شده بود كه مشکل اصلي دانش آموزان كالسم نداشتن استدالل برای اين ضرب و تقسیم ها بود در واقع تا 

یم كنند اما مفهوم واحد بزرگ و حدودی به طور طوطي وار مي دانستند كه بايد آنها را در اعدادی ضرب يا تقس

 سانتیمتر مربع

 میلیمتر مربع
 كیلومتر مربع

 هکتو متر مربع

 متر مربع

 دسمتر متر مربع

 سانتیمتر مربع

 میلیمتر مربع

 كیلومتر

 هکتو متر

 متر

 دسي متر

 سانتیمتر

 میلیمتر
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واحد كوچک و حفظ كردن ضرب و تقسیم باعث مي شد كه حتي دانش آموزان باهوش كالس هم در اين درس 

 دچار اشتباه شوند . 

من بايد به دنبال راه حلي میگشتم كه با توجه به بي عالقگي دانش آموزان به اين بحث به طور غیر مستقیم آنها 

 ن آشنا كنم . را با دلیل كارشا

بر همین اساس يک روز زنگ ورزش كه از پنجره كالس دانش آموزان را مشاهده مي كردم متوجه بازی بومي 

شکستم (بود شدم كه بچه ها با عالقه ونشاط آن را دنبال میکردند و به –محلي آنها كه نام عامیانه ی آن )گردو 

ها را به صورت عملکردی و جذاب در ذهن دانش آموزان ذهنم رسید كه از طريق اين يازی میتوان تبديل واحد 

 ماندگار كرد. 

طرحي كه برای اين كار در ذهن ايجاد كرده بودم بر روی كاغذ نوشتم و كشیدم  بار ديگر با همکاران صاحب 

ت نظر در میان گذاشتم وآنها بسیار تايید كردند كه طرح درس در غالب بازی بسیار مورد عالقه دانش آموزان اس

و نکاتي را كه در زمینه تبديل واحد ها مي دانستند به بازی اضافه كردند . مثال قرار شد كه در شروع بازی هیچ 

حرفي از تدريس رياضي زده نشود . وبچه ها  فقط فاصله ی میان خود را هر بار بشمارند و در دفتر يادداشت 

شد كه تبديل واحد ها را ازواحد های ساده شروع  خود بنويسند تا در آينده نتیجه گیری كنند .و همچنین قرار

 كنم تا يادگیری عمیق رخ دهد . 

با تايید همکاران بسیار مصمم شدم تا اين كار را با كمک آموزگار تربیت بدني كه دانش آموزان بسیار به او عالقه 

م گرفتن مرحله ی به داشتند انجام دهم تا نتیجه مطلوب تر حاصل شود و با بررسي دقیق تر همکاران  تصمی

انتهای بازی برای يادگیر عمیق تر اضا فه كنم كه مرحله نهم نامیده شد و در قسمت اجرای راه حل شرح داده 

 شده است .
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وبا مطرح كردن طرح درس برای كادر اجرايي مکدرسه و اينکه فقط نیاز به نشانک ها ی برای  ثابت نگه داشتن 

و تشويق مدير مدرسه بسیار مصمم تر شروع به برنامه ريزی ونوشتن دقیق فاصله بین دو نفر داشت  و تايید 

 طرح نمودم.

 شواهد دو: گردآوری

 :  مطلوبوضع   کیفی های شاخص    

 فعالیت به منظور آگاهي بیشتر از میزان عالقه ی دانش آموزان نسبت به درس رياضي ، دفترچه ای به نام ثبت 

ورق آن را به دانش آموزی اختصاص دادم و هنگامي كه دانش آموزان فعالیت و هر  نموده بودم تهیه رياضي های

های مختلف گروهي و فردی در كالس انجام مي دادند با دقت ، رفتار آنها را مشاهده نموده و يادداشت مي 

ده با مشاه شکستم(–تدريس درس تبديل واحد ها از طريق بازی بومي محلي)گردو كردم، بعد از دو ما و نیم و 

 ی فعالیت های دانش آموزانم در زنگ رياضي و بررسي يادداشت های روزانه پژوهشي خود يافتم : 

 رياضي زياد شده است . درس به  دانش آموزان برای شركت در فعالیت های گروهي مربوطعالقه ی  -

 را دارند . در انجام تمرين های تبديل واحد دقت كافي -

 حل تمرين های عالقه نشان میدادند. به وسايل كمک آموزشي هنگام  -

 . الزم راداشتندـ در انجام فعالیت های عملکردی درس رياضي ، با دوستان خود همکاری 

متوجه خوشحالي آنها از عالقه مند شدن دانش آموزشان  با بررسي مراجعات بعضي از اولیا دانش آموزان كالس

 به درس مربوطه شدم.
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 .  ماغذی درس يادشده راضي بودـ از نتايج آزمون های مداد ك

 كرده بود  . عالقمند درس تبديل واحد ها آنهارا بیشتر نسبت به كل درس رياضي  بهبود يادگیریـ 

 اولیاء همراه بود .  رضايتو سرعت ـ انجام تکالیف حل مسئله در منزل ، با 

 .دادندبزرگ تر های خود انجام مي بدون كمک ـ تکالیف رياضي را 

 جي از دانش آموزان در مورد میزان اضطراب و عالقه آنها به حل كردن تمرين های رياضي دريافتم : با نظر سن

 پیدا كرده بودند.ـ نسبت به يادگیری درس تبديل واحد ها نگرش مثبتي 

 ـ آنها معني مسئله را مي دانستند و برای حل آن انگیزه داشتند .

 بود . شگفت انگیز شده ي ـ به نقل از چندتن از دانش آموزان زنگ رياض

 كسب نموده بودند.ـ آنها مهارت كافي برای حل تمرين ها را 

 . ها را باعالقه انجام میدادند و پاسخ صحیح را بدست مي آوردندـ حل مسئله چند مرحله ی تبديل واحد 

 ماه دريافتم : اسفند  هم چنین با بررسي نتايج حاصل از آزمون رياضی

 . ادندرا با دقت انجام مي د ـ آزمون های عملکردی

 . داشتند عملکردی های آزمون انجام به  ـ عالقه

 رضايت بخش بود .  نسبت به گذشتهـ نتايج آزمون های عملکردی 
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 : مطلوب وضع کمی های شاخص     

از اعداد و ارقام نیز استفاده شد كه در اين قسمت در قالب شاخص های كمي به شرح  مطلوببرای تعیین وضع 

زير ارائه مي گردد. با استفاده از روش مشاهده متمركز به بررسي نتايج آزمون مداد كاغذی درس تبديل واحد 

 پرداختم. نتايج به دست آمده چنین بود : بهمن ماه ها

 عدد بود.كه رتبه ها بر اساس زير بود (01)تعداد سواالت آزمون 

 01تا  1خیلي خوب : تعداد پاسخ صحیح 

 1تا6سخ صحیحخوب : تعداد پا

 تا1قابل قبول : تعداد پاسخ صحیح 

 نیاز به تالش : تعداد پاسخ صحیح كمتر از 

 59-59آزمون ابتدایی آذرماه نسبت به آزمون انتهایی اسفند  ماه سال  : ارزیابی9نمودار شماره 
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 بود. رنتايج عملکرد دانش آموزان به شرح زيدر طراحي سواالت عملکردی مربوط به بحث تبديل واحد ها  

: قابل  10امتیاز باالی  ---: خوب  11امتیاز باالی  ---: بسیار خوب  61مقیاس درجه بندی : امتیاز 

 بیشتر تالش به نیاز:  10 از تر پايین امتیاز         قبول

جمع دانش  

 آموزان كالس
 بسیار خوب خوب قابل قبول نیاز به تالش بشتر

 ها مولفه      

 فراواني

 مطلق 07 00 0 0 10

 درصد 65/7 50/06 11 11/01 011

ماه بر اساس مقیاس درجه اسفند : درصد فراوانی نتایج آزمون عملکردی ریاضی  9جدول شماره 

 59-53سال تحصیلی اواخر بندی در 
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ماه بر اساس فند اس دی ماه نسبت به آزمون عملکردی  آزمون عملکردی :ارزیابی 9نمودارشماره  

 تعداد نفرات

 

 و صحیح ماه را  اسفند نفر از كل دانش آموزان همه سواالت آزمون رياضی07نشان مي دهد كه 1جدول  شماره

نفر در حد نیاز به تالش بیشتر پاسخ  0نفر در حد قابل قبول و  0نفر در حد خوب  00.  بودند داده انجام كامل

ماه كه از سال تحصیلي مي گذشت و با توجه به تمرينات زيادی در كالس  1، بعد از خوشبختانهه بودند . داد

 بديهي به نظر مي رسید.انجام مي شد ، اين امر 

* با مشاهده ی فعالیت های عملکردی درس رياضي دانش آموزان در كالس ، به اين نتیجه دست يافتم كه از 

 . دادند مي انجام را آن دقت با و بوده عالقمند شده، ذكر های فعالیت انجام به  نفر 01نفر دانش آموزان10

نفر به  05* با بررسي پاسخ دانش آموزان به سواالت مصاحبه ای كه در وقت آزاد باآنان داشتم ، دريافتم 

 يادگیری مفاهیم رياضي عالقمند بودند . سواالت مصاحبه چنین بود : 

 تر دوست داريد ؟ چرا؟  *كدام كتاب درسي را بیش
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 :بررسی عالقه ی دانش آموزان به دروس9جدول شماره 

هديه ها  مطالعات كل

 وقرآن

 رياضي  علوم تفکرو پژوهش فارسي كارو فناوری

10 1 1 0 0 1 6 00 

 نفر  درس رياضي 10نفراز  07پاسخ  * دوست داريد در اوقات آزاد فعالیت مربوط به كدام درس را انجام دهیم ؟

 وتبديل واحد ها بود.

نفراز 01* آيا مايلید در اوقات فراغت ، دانستني های رياضي ) مانند زندگي نامه رياضي دانان را بخوانیم ؟(پاسخ

 به اين سوال بله بود. 10

 ریاضی : درصد فراوانی دانش آموزان عالقمند به مولفه های مختلف یادگیری  6جدول شماره 

 رای گیری بر اساس 53ماه   اسفند  در

 جمع

 دانش آموزان

عالقمند به 

حذف درس 

 تبديل واحد ها

عالقمند به انجام 

فعالیت های 

 عملکردی

عالقمند به انجام 

كمک  باتکالیف 

 اولیا

عالقمند به 

يادگیری مفهومي 

 تبديل واحدها

 ها مولفه    

  

 فراواني

  

 مطلق 01 1 01 0 10

 درصد 50/06 01/05 17/01 76/11 011
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 53-59ارزیابی عالقه ی دی ماه دانش آموزان نسبت به اسفند ماه سال : 6نمودار شماره 

 ارزيابي آزمون های مداد كاغذی  و عملکردی ابتدايي و انتهايیجهت مطالعه  در قسمت پیوست ها مي باشد .

 توصیف وضع مطلوب )نتیجه گیری(

ي ضعف تبديل واحد های پیشرفته در پايه ی ششم وجمع آوری را ه حل های بعد از گذشت دوماه بحث و بررس

پیشنهادی و ابتکاری واجرای دوهفته ی راه حل بازی گردو شکستن با طراحي سواالت مجدد و بررسي نتايج و 

زير نظر گرفتن عکس العمل های دانش آموزان شروع به بررسي نتیجه كار و وضع جديد كردم. در ابتدای امر 

شروع بازی دانش آموزان بسیار عالقمند و كنجکاوانه منتظر شنیدن موضوع جديد بودند به طوری كه تمام و

هنگام حل يادداشت ها وكارهای كه در حین بازی به آنها گوشزد كرده بودم را با دقت پیگیری مي كردند.ديگر 

تنها دچار اضطراب نمیشدند بلکه با واحد نه  دارای تبديلوحل مسائل م رياضي یتمرين های رياضي و درك مفاه

با رقابت و عالقه گروه ها سعي میکردند كه زود تر از ساير گروه ها نتیجه ی درست را بیان كنند . به گونه ی كه 

و وقتي دلیل كار آنها را میپرسیديم تمام اعضای گروه برای شرح دلیل ضرب و تقسیم دست خود را باال میبردند.
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كه تدريس از .اين موضوع  بااليي داشتند انگیزه ونشاطرياضي تبديل واحد عملکردی موقع حل فعالیت های 

واقعا ذهن طريق يک بازی ساده تا اين حد در نشاط و پیگیری درس توسط تمام دانش آموزان تاثیر گذاشته بود

.اما حاال حتي مضطرب و بي عالقه بودندمن را به خود مشغول كرده بود، چون واقعا در حل اين نوع مسئله ها 

زنگ تفريح هم در حیاط مدرسه بازی تبديل واحد ها را انجام مي دادند و اين مسئله بسیار من را خوشحال مي 

 نمود.

با وجود اينکه محتوا و مطلب اين كتاب طوری بود كه از صفحات اول حل مسئله در آن گنجانده شده بود و    

حل اين نوع مسائل برای بچه  جدول تناسب را انجام مي داند و ،يا خط كشبچه ها بايد حل مسئله بر روی محور

،در هنگام تدريس عملکردی موضوع تبديل واحد ها چهره آنها كنجکاوتر مي شد و با نگاه ها كمي سنگین بود 

هنگام حل كردن تمرين های رياضي دچار سر در  های تايیدی آنها مشخص بود كه درس را دنبال مي كردند.

مي كردند. در واقع آن چه بیشتر از هر چیز مرا متعجب مي كرد ، ند و دست و پای خود را گم مي شدننگمي 

تبديل واحد ها در گذشته و عالقه ی كه بعد از يک  تدريس كم تحركي ،بي توجهي و بي دقتي آنان نسبت به 

چیده تر از من د به طوری كه مرتب درخواست سواالت پیبوبازی ساده در همان درس برايشان ايجاد شده 

ودر زمان حل تمرين خوبي انجام مي دادند كه فعالیت های كتاب را به دانش آموزان ضعیف   مخصوصا  داشتند .

های مربوطه در كالس فعال بودندو مشخص بود كه آنها هم تا حدودزيادی ارتباط بازی رابا موضوع تبديل واحد 

، تکالیف و فعالیت های مربوطه برای حل تمرين روی تخته درموقع حل مسئله، تمرين ها ها پیدا كرده بودند و

با اشتیاق حاضر و زماني كه دانش آموزی را صدا مي زدم تا تمريني را حل كند  مي شدندداوطلب  ،وايت برد 

مي شد و در صورتي كه قسمتي از سوال را اشتباه انجام میداد اكثر دانش آموزان متوجه اشتباه دوست خود 

موضوع بسیار خوشحال كننده بود.وقتي يکي از دانش آموزان را برای حل مسئله پای تابلو آمد و  میشدند و اين

من پاسخ اشتباه او را تايید كردم بیشتر دانش آموزان به اين تايید اشتباه اعتراض كردند و دلیل خود را به 

 درستي شرح مي دادند .
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كالس قدم زده وكتاب هايشان رامورد بررسي قرار دادم ، وقتي شاگردان مشغول حل تمرين های كتاب بودند، در

نوشته اند . فراگیران ياد شده درست بسیاری از آنها ، مخصوصا دانش آموان دير آموز جواب تمرين ها را   ،ديدم

توجه داشتندبلکه وقتي تمرين ها ی آنها را بررسي مي كردم ظاهر نه تنها در حل تمرين های روی تخته كالس 

 شتند و خبری از ترس و نگراني نبود .آرامي دا

ديگر هنگام تشکیل جدول تناسب برای حل مسئله وچگونگي جايگزاری اعداد در آن ضعف نداشتند وتبديل 

با   واحد های عملکردی كه در كتابشان بود با استدالل و يادگیری عمیق و مرحله به مرحله  پاسخ مي دادند.

، به پیشرفت قابل مالحظه ای مشاهده مي شد . ه آزمون های گذشته نسبت ب مداد كاغذیهای آزمون بررسي 

و بعد از آزمون دانش آموزاني مي نوشتند درستجز تعداد اندكي ، بقیه دانش آموزان ، پاسخ سواالت آزمون را 

كه در گذشته هیچ كدام از سواالت تبديل واحد ها را درست انجام نمیدادند واصال برايشان اهمیت نداشت ، 

شتباهات جزئي خود را پیگیری مي كردند و با حسرت نسبت به بي دقتي خود تالش خود را بیشتر مي كردند و ا

حتي درخواست مي كردند كه مجددا آزمون برگزار كنم تا آنها بي دقتي خود را جبران كنند و همین توجه به 

های عملکردی ارائه مي شد تا انجام  زماني كه فعالیت خود و آموخته هايشان برای ديدن نتیجه كار الزم بود.

انجام مي دهند . از اين كه آن ها اين قدر نسبت به  كنجکاوانهدقت   باحوصله ،  بادهند ، مشاهده مي كردم كه 

.و همین مشاهدات وبررسي ها باعث مي شد نسبت به  تحت تاثیر قرار میگرفتمتوجه بودند  اب تبديل واحد ها

 بل لمس مداد كاغذی و عملکردی مشتاق تر شوم.بررسي نتايج آزمونهای  قا
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 پیشنهادات:

امید است اين پیشنهادات ،راه گشای حركتي پويا و سازنده در جهت رشد و شکوفايي استعدادهای دانش آموزان 

 اين مرزو بوم باشد و بتواند اندكي از ضعف رياضي آنها را بکاهد 

 ريم تا نتیجه سريع تر حاصل شود .محیطي شاد و با نشاط در كالس به وجود آو  .0

جهت ايجاد عالقه به رياضي نگرش صحیح در دانش آموزان ايجاد كنیم . برای اين منظور سعي شود دانش   .0

 آموزان به كاربرد رياضي در زندگي پي ببرند .

كه برای تفکر بپذيريم دانش آموزان با هم متفاوت هستند . وبه هر دانش آموز با توجه به شیوه ی واحدی   .1

 دارد اجازه دهیم با شیوه ی خودش مسأيل را حل كند .

 از امتحانات مکرر و ايجاد حساسیت های بي مورد پرهیز كنیم .  .1

 يادگیری استفاده كنیم و از روش های سنتي تا حد امکان بپرهیزيم . –از روش نوين فعالیت های ياددهي   .1

 تدريس فعال باشندسعي كنیم دانش آموزان د ر جريان   .6

حجم كتاب های رياضي كمترشود.يعني در كتاب های درسي به كیفیت و كاربردهای رياضي وچگونگي روش  -7

 حل مساله وپرورش تفکر وخالقیت اهمیت داده شود تا كمیت ومفاهیم محض رياضي.

همه جهات بررسي  قبل از هرگونه اقدام به اطالعات دقیقي نیاز داريم پس بهتر است يک دانش آموز از-1

 گرديده تا بتوان يک مسیر روشن را برای كار انتخاب كرد.
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با اولیای دانش آموز دوست بود زيرا آنها هستند كه مي توانند بازخورد خوبي از كج فهمي ها وبد فهمي -5

 های او به ما ارائه دهند.

 خود را جای دانش آموز بگذاريم تا بهتر مشکل آنها را متوجه شويم -01

 همواره از هر فرصتي برای تشويق او استفاده كنیم زيرا باعث  استمرار رفتار مطلوب مي گردد.-00

از روش ها و نظريه های مختلف و همینطور اينترنت و كتاب درمان اختالالت رياضي و مراكز مشاوره  -00

 مي توان بهره فراواني گرفت پس بهتر است همواره به دانسته های خود متکي نباشیم.
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 فهرست منابع و ماخذ

 انتشارات فراروان 0111تبريزی،مصطفي ،درمان اختالالت رياضي،چاپ -0

 اختالالت ياد گیری ،شبنم شوقCDتبريزی ، مصطفي، -0

 ،انتشارات مبنا75فريارو رخشان ،ناتواني های يادگیری ،چاپ  -1

،ناشر 0117چاپ سوم پ طرح معلم پژوهنده ، _سیف الهي ،وجه اهلل،راهنمای اقدام پژوهي در آ -1

 انتشارات گیالن

مقیمي آذری ،محمد باقر ، مترجم ناتواني های يادگیری در كودكان، مولف الورنس جي گرين ،  -1

 ، انتشارت احرار تبريز 0175

 007شماره پي در پي  0150ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشي ،دوره بیست وهشتم ،آذر  -6

 ،انتشارات ورای دانش0111معارف رياضي ،چاپ طباطبايي ، سید محمد و همکاران ،دايره ال -7

 سايت های اينتر نتي -1

            .aspx1-d.blogfa.com/post-http://imamali 

           mjiryai.blogfa.co-http://shaban 

           17moallem.blogfa.com/post/-http://andishe 

           .aspx1-.blogfa.com/post0ferdosi0http:// 

 توانا معلم وبالگ 

 0151خرداد ماه 105و101ره ماهنامه پیوند شما

http://imamali-d.blogfa.com/post-8.aspx
http://shaban-jiryai.blogfa.com/
http://andishe-moallem.blogfa.com/post/37
http://2ferdosi2.blogfa.com/post-4.aspx
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 بانک مقاالت و پايان نامه ها

 گوگل

 ياهو

 سايت شبکه رشد آموزش وپرورش

 سايت تبیان

 شبکه آموزش صدا وسیما

 پیوست ها

 آزمون های عملکردی 

http://www.aligold.com/
http://www.aligold.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.roshd.ir/
http://www.roshd.ir/
http://www.tebyan.net/
http://www.tebyan.net/
http://www2.irib.ir/amouzesh
http://www2.irib.ir/amouzesh
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 آزمونهای مداد كاغذی
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 سوال عملکردی شواهد یک ودو

 زارووسايل مورد نیاز:مدادرنگي،خط كشاب

 دخترای هوشمندم به طور گروهي فعالیتهای زير راانجام دهیدو به سواالت زير پاسخ دهید-0

 درشکل زير ارتفاع راقرمز وقاعده رابارنگ بنفش رنگ كنید 

 .قسمتهای رنگي رااندازه بگیريد ومقدار آنها رابنويسید 

 یمتر وبار ديگر بر حسب متر محاسبه كنید.ارتفاع و قائده را يک بار برحسب میل 
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 ابزارووسايل مورد نیاز:مدادرنگي،خط كش

 به طور گروهي فعالیتهای زير راانجام دهیدو به سواالت زير پاسخ دهید -0

 طول وعرض رااندازه بگیريد ومقدار آنها را برحسب میلیمتر و متر وسانتیمتر بنويسید 

 م

 اال حساب كنیدساحت شکل رابرحسب واحد های ب

 

 

 

 

  

 ابزارووسايل مورد نیاز:مدادرنگي،خط كش

 دخترای انديشمندم به طور گروهي فعالیتهای زير راانجام دهیدو به سواالت زير پاسخ دهید-1

 درشکل زير قطر بزرگ را  آبي ،قطر كوچک  راقرمز رنگ كنید 



 

هزار تومان به  5فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط این 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه نمائید.سایت علمی و پژوهشی اس

56 
 

 ر  بنويسیدقسمتهای رنگي رااندازه بگیريد ومقدار آنها برحسب متر و دسي مت 

 م

 ساحت شکل را با واحد میلیمتر وسانتیمتربدست آورده وحساب كن

 ابزارووسايل مورد نیاز:مدادرنگي،خط كش-1

 درشکل زير طول راسبز،عرض را آبي رنگ كنید 

 قسمتهای رنگي رااندازه بگیريد ومقدار آنها رابر حسب متر و میلیمتر بنويسید 

 

 اب كنید.مساحت شکل رابرحسب متر و سانتیمتر حس

 

 

 

  

 :  محیط و مساحت سطح كتاب رياضي خود را را با واحد میلیمتر وسانتیمترحساب كن  .   -1

 دقیقه 1زمان :        

 دقیقه 1:  محیط و مساحت يک موزايیک كف كالس  را با واحد متر و سانتیمتر حساب كن  .          زمان :-6

 0 0 1 1 1 6 معیارهای مورد ارزيابي:

       آموز به درستي وسايل را انتخاب مي كند . دانش

       دانش آموز به درستي دلیل كار خود را شرح مي دهد.
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       دانش آموز در زمان مورد نظر كار خود را انجام مي دهد.
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 پرسشنامه

 نید سپاس گزارم .همکار محترم با سالم : از اينکه با دلسوزی خود برای كمک به دانش آموزان من را ياری مي ك

با توجه به مطالعاتي كه در اين زمینه داليل ضعف دانش آموزان در زمینه درس رياض شده است  پرتکرار ترين 

 داليل ضعف به شرح زير است.

 عدم توجه به تفاوت های فردی و ارائه تکالیف يکسان -0

 ضعف در مفاهیم رياضي پیش نیاز -0

 ها نیمکت مناسب نا چیدمان  -1

 نداشتن دقت و توجه كافي در ساعت رياضي -1

 عدم آشنايي دانش آموزان با كاربرد مفاهیم رياضي در مدرسه -1

 مشکل بودن درس رياضي -0

 استرس و اضطراب داشتن در زنگ رياضي -0

 زود فرا موش شدن رياضي -1

 با نشاط نبودن فضای كالس رياضي -1
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 دن انجام تکالیف رياضيبا نشاط نبودن فضای كالس رياضي وقت گیر بو -1

 

پرسش : به نظر شما كدام يک از موارد باال ازمهمترين داليل ضعف دانش آموزان در قسمت تبديل واحد ها مي 

 باشد ؟ 

 

 


