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  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
  مقدمه

ها و تجربيات نوين  سوم ميالدي، پيشرفتي  هبا ورود به هزار
، )ص(آموزشي، اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر 

، »العمر يادگيري مادام«گر ، يا به عبارت دي»زگهواره تا گور دانش بجوي«
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  هالمللي دربار طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (يات انسان را هاي ح بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي هاي نظام آموزشي و زيرساخت و بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
ت از طريق كتاب، يادگيري اطالعا. هاي آموزشي هستند كشورمان، كتاب

گانيه . (عليرغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود  اي در سراسر نظام رسانهي  هيافت

  .ادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازندرا حفظ كنند و به تحقق ي
ريزي آموزشي وزارت  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و »وپرورش آموزش
هاي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب آموزشي كشور، در امر پژوهش، برنامه

وه بر ساماندهي امور توليد و اين سازمان، عال. اي دارد آموزشي نقش عمده
اندركاران امور  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت نشر كتاب
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هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  چاپ و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را برعهده  دانش
راهم شده است، تالشي مقدماتي براي حاضر في  هآنچه در مجموع. دارد

ي  هاميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كلي. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

هاي متعالي و آرماني نظام آموزشي كشور  شوند و به سمت تحقق هدف
  .پيش روند

  
  آموزشيدفتر انتشارات كمك 
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  )ابتدايي ـ راهنمايي(هاي آموزشي رياضي  هاي كتاب ويژگي
هايي هستند كه به منظور فراهم  هاي آموزشي رياضي، كتاب كتاب«

هاي ايجاد انگيزه آموزش جبراني، افزايش دانش و سواد  كردن زمينه
ها، ارتقاي يادگيرنده و تسهيل، تقويت، تكميل و  علمي، پرورش مهارت

رسمي مصوب درسي و يا در كنار ي  ه، براساس برنامتعميق يادگيري
درسي رياضي ي  هدرسي، به منظور گسترده كردن يا تكميل برنامي  هبرنام

  ».شوند توليد مي
درسي ي  هبنابراين، كتابي آموزشي است كه يا به تأييد و تقويت برنام

درسي فرصت ي  ههاي آموزشي كه برنام پردازد و يا با توجه به زمينه مي
هاي آموزشي  ها را نداشته است، با در نظر گرفتن هدف پرداختن به آن

  .شود ها تهيه مي آني  هخاص براي مخاطبان ويژه و برحسب عالق
  

  هاي آموزشي انواع كتاب
  »كار و تمرين«هاي  كتاب) الف

هايي هستند كه به منظور تعميق، توسعه و تثبيت  كتاب :تعريف
شوند و با در نظر  درسي مصوب تهيه ميي  هيادگيري و در چارچوب برنام

هاي جديدي برحسب  آموزان، فرصت هاي فردي دانش گرفتن تفاوت
  .كنند ها ايجاد مي نيازهاي متفاوت آن

دفتر : هر كتاب با نام :»كار و تمرين«هاي  هاي كتاب مصداق
هاي  بندي شده، سؤال هاي طبقه تمرين، كتاب كار، نمونه سؤال، سؤال

هايي  هاي امتحاني و نيز كتاب تيزهوشان و سؤالي  هاي ويژه نمونه، سؤال
هاي زيادي  ، تمرين)بدون قصد تدريس(درس ي  هكه بعد از يك خالص

  .شوند بندي مي دهند، شامل اين طبقه ارائه مي
كند، هدف اصلي آن،  ها متمايز مي ها را از ساير كتاب چه اين كتاب آن

هاست و نه تدريس جديد و يا  يعني ايجاد فرصتي براي تمرين آموخته
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تر باشد، در اين  هر كتابي كه در آن چنين هدفي پررنگ. آموزش مجدد
  .گيرد بندي قرار مي طبقه

  
  ها هدف

ي  هآموزان در ارتباط با مطالب كتاب و برنام هاي دانش تعميق آموخته 
  درسي؛

  ها؛ ها و نگرش ايجاد زمينه براي تقويت مهارت 
ها و توسعه و  راي آموزش مجدد، تمرين آموختهايجاد فرصت تازه ب 
  سازي آموزش براي مخاطبان گوناگون؛ غني
هاي كاربردي در  درسي، از جمله ذكر مثالي  هتكميل محتواي برنام 

هاي اجتماعي، هنري  زندگي روزمره، كاربرد در ساير علوم، پرورش مهارت
  و خالقيت؛

  آموزان؛ گيري دانشاستحكام و استمرار بخشيدن به فرايند ياد 
اي و تكويني  يابي مرحله فراهم ساختن فرصت و زمينه براي ارزش 

  معلم؛ي  هآموزان به وسيل دانش
اي و  ها، به طوري كه از آموزش كليشه تمريني  هايجاد تنوع در ارائ 

  .يادگيري صوري به يادگيري دروني و عميق كمك كند
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
دانشي، مهارتي و (هاي گوناگون يادگيري  ها و هدف حيطه براي 

  .تمرين و فعاليت داشته باشد) نگرشي
آموزان داشته  هاي واگرا در جهت پرورش و تقويت خالقيت دانش سؤال 
  .باشد
اي پرهيز كرده و اصل را بر  هاي تكراري، يكنواخت و كليشه از سؤال 

  .تكرار نگذاشته باشد
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درسي هماهنگي داشته باشد و برنامه را ي  هنامهاي بر با سرفصل 
  .تقويت و تكميل كند

  .هاي علمي در ميدان عمل فراهم سازد هايي براي كاربرد يافته فرصت 
ضمن توجه به يادگيري مشاركتي، براي كارهاي گروهي و همياري و  

  .هايي فراهم كند تعاون، فرصت
تكميل جدول، طراحي و  رسم شكل،: هاي متنوع از جمله انواع فعاليت 

هاي عملي و كارورزي  ساخت وسايل، رسم نمودار و جدول و پازل، فعاليت
  .داشته باشد... و هنري و

هايي براي انديشيدن و فكركردن  هاي تفكر را تقويت و فرصت مهارت 
  .فراهم كند

هايي مواجه كند؛ به طوري كه  ها و مسأله مخاطبان را با معماها، پرسش 
وزان براي طي كردن روش علمي و حل مسأله و معماها، انگيزه آم دانش

  . داشته باشند
ها و علوم و  ارتباط دروني رياضي و ارتباط رياضيات با ساير درس 

  .زندگي روزمره را تبيين كند
  .ها پرهيز كند ها و تمرين مستقيم پاسخ مسألهي  هاز ارائ 
ها و  هيزد و از مثالهاي كتاب درسي بپر ها و مسأله از حل تمرين 

  .هاي حل شده كمتر استفاده كند تمرين
هاي قبل پرهيز كند و آموزش  هاي امتحاني سال نمونه سؤالي  هاز ارائ 

  .يابي قرار ندهد را در خدمت ارزش
اي در سطح آموزش عمومي تأكيد نكند و  هاي چند گزينه بر سؤال 

  .زدن را ترويج ندهد فرهنگ تست
هاي جذاب مثل بازي و سرگرمي  ها از قالب ها و تمرين السؤي  هدر ارائ 

  .استفاده كند
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ها  آموزان، تمرين هاي فردي دانش ها و توانايي با در نظر گرفتن تفاوت 
  .هاي گوناگون داشته باشد هاي مناسب با سطح و مسأله

  
  هاي جنبي و سرگرمي كتاب) ب

موزان با آ ها، دانش هايي هستند كه به ياري آن كتاب :تعريف
تري  هاي كم درسي فرصتي  ههاي متفاوت رياضيات ـ كه در برنام جنبه

ها و  شوند و شگفتي مند مي اند ـ آشنا و عالقه براي بروز و ظهور داشته
كنند و با تاريخ كشف، بسط و  هاي رياضيات را مشاهده و تجربه مي زيبايي

ها، مستقل از  اين نوع كتاب. شوند گسترش مباحث متنوع رياضي آشنا مي
درسي، ي  ههاي درسي هستند و در صورت تغيير و تحول برنام كتاب

  .كنند موجوديت خود را حفظ مي
هايي هستند كه  كتاب :هاي جنبي و سرگرمي هاي كتاب مصداق

ها با  اين كتاب. شوند بازي، معما، سرگرمي، جدول و تاريخچه مي: شامل
و رياضي، و بازي و رياضي تفريح با رياضي، سرگرمي : هايي مثل عنوان

افزايي دارند و ممكن است  ها عموماً جنبه دانش شوند؛ اين كتاب چاپ مي
ها استفاده شده باشد؛ براي  كه از فناوري در جهت بازي و سرگرمي در آن

  .ها، رياضي است بازي با ماشين حساب كه محتواي بازي: مثال
الً عموم معمو. ها، مخاطب خاص خود را دارند اين نوع كتاب

اي كه  ها باشند و تنها عده توانند مخاطب اين نوع كتاب آموزان نمي دانش
هاي ديگر با  مندند و نيز كساني كه دوست دارند از جنبه به رياضي عالقه

  .كنند ها استفاده مي رياضيات برخورد داشته باشند، از آن
  
  ها هدف

مندان با  ن عالقهآموزان به رياضيات و آشنا كرد مند كردن دانش عالقه 
  هاي ديگر رياضي؛ جنبه
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  هاي رياضيات؛ ها و شگفتي نشان دادن زيبايي 
بيان تاريخ كشف، توسعه، بسط رياضي و اتفاقات جالبي كه در دنياي  

  رياضي رخ داده است؛
ها،  هاي آن آشنا كردن مخاطبان با دانشمندان علوم رياضي، تالش 

  اند؛ و نقشي كه در علم رياضي داشته ها، تأليفات اتفاقات مهم زندگي آن
  آموزان و معلمان؛ گسترش فرهنگ رياضيات و ترويج آن بين دانش 
ها و معماهاي جالب و  آموزان به تفكر، با طرح سؤال ترغيب دانش 

  .جذاب
  
  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي

  .ها و محتواي كتاب، تنوع وجود داشته باشد در طرح معماها، سرگرمي 
ها، رعايت توالي ساده به مشكل و  در طرح معماها و سرگرمي 
  .آموزان در نظر گرفته شده باشد هاي دانش هاي متفاوت و توانايي سطح

ها و مطالب جنبي، بار آموزشي داشته باشند؛ به طوري كه  سرگرمي 
  .ـ يادگيري بهره جست هاي ياددهي ها در طرح فعاليت بتوان از آن

آموز  هايي كه خارج از حد توانايي دانش ا و سرگرمياز طرح معماه 
ها ناچيز است و يا پاسخي گمراه كننده  هستند، يا محتواي رياضي آن

  .دارند، پرهيز شده باشد
هاي مذهبي، ملي و سنتي توجه داشته  به مسائل فرهنگي و ارزش 
  .باشد
مند  هآموزان را به رياضي عالق محتواي مطرح شده، جذاب باشد و دانش 
  .كند
در طرح مباحث تاريخي، به مستند بودن وقايع توجه و دقت الزم داشته  
  .باشد
  .تفكر را فراهم سازدي  هزمين 
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ها، براي جذاب كردن، ايجاد فهم جديد و  ها و نقاشي از تصويرها، طرح 
  .تعميق محتوا، به خوبي بهره گرفته شده باشد

  
  افزايي و تكميلي هاي دانش كتاب) پ

اطالعات فراتر از ي  ههايي هستند كه به ارائ كتاب :عريفت
توانند به عنوان  پردازند و مي درسي ميي  ههاي كتاب و برنام چارچوب

ها  اين كتاب. آموزان قرار گيرند دانشي  همنبع و مرجع مورد استفاد
درسي مصوب توليد ي  هبرنامي  هخودآموز هستند و براي تكميل و يا توسع

ها، قصد مؤلف مبني بر تدوين يك اثر آموزشي  ژگي بارز آنوي. شوند مي
  .هاي گوناگون متنوع بهره بگيرد است كه در اين راه امكان دارد از قالب

هايي هستند  كتاب :افزايي و تكميلي هاي دانش هاي كتاب مصداق
ها و  فعاليت، نمونه سؤالي  هها، ارائ كه ضمن توضيح درس، حل مثال

آموزشي ي  هشوند و جنب تدريس و آموزش تهيه ميها، با هدف  تمرين
تدريس و آموزش ممكن است از ي  هدر ارائ. ها، بر تمرين غالب است آن

شعر، داستان، سرگرمي، بازي و يا انتقال يك : هاي فعاليتي مانند قالب
اطالعات استفاده شده باشد؛ ولي باز هم آنچه بارز است، ي  هسويه و ارائ

  .محتواستي  هرائتأكيد بر آموزش و ا
هاي رياضي نيز شامل همين نوع  نامه المعارفي و واژه هاي دائرة كتاب

اطالعات ي  ههايي كه داير در هر صورت، كل كتاب. شوند ها مي كتاب
بخشند، در اين حوزه  كنند و يا توسعه مي آموز را تكميل مي رياضي دانش

  .گيرند قرار مي
  
  ها  هدف

رياضي و متناسب با ي  هاز دانش در حوزاي مدون  مجموعهي  هارائ 
  مخاطبان؛
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رياضيات، ي  ههاي مخاطبان دربار پاسخ مناسب به كنجكاوي 
  درسي؛ي  هها و تكميل محتواي برنام كاربردهاي آن، ارتباط با ساير علم

فراهم كردن فرصتي مجدد براي آموزش تكميلي و جبراني محتواي  
  هاي درسي؛ كتاب

درسي رياضيات و ي  ههاي جديد در چارچوب برنام فراهم كردن زمينه 
  مطالب و محتواي جديد؛ي  هارائ
پاسخگويي به برخي نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور  

  هاي درسي؛ برنامه
محتواي تكميلي براي برنامه درسي و پركردن خألهاي احتمالي ي  هارائ 

گر و همچنين بسط مطالب هاي دي ها با روش و يا بيان محتواي درس
  مطرح شده؛

دانش رياضي ي  همحتوا، مفاهيم و اطالعاتي كه به مجموعي  هارائ 
  .شود آموز افزوده مي دانش

  
  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي

درسي مصوب باشد و آن را تكميل، تأييد و ي  هدر چارچوب برنام 
  .تقويت كند

  .ز تعامل برقرار كندآمو قالب فعال داشته باشد و با دانش 
  .وار اطالعات پرهيز كند و صرفاً انتقالي نباشد سلسلهي  هاز ارائ 
  ...).از نظر هنري، تصويرها و(محتوا جذاب باشد ي  هشكل ارائ 
آموز را تحريك كند و بر عالقه و نشاط او  كنجكاوي و تفكر دانش 

  .نسبت به رياضي بيفزايد
  .آموز كمك كند دانشي  هبه رشد سواد علمي و فناوران 
آموز قرار گيرد و  دانشي  هتواند به عنوان مرجع و منبع مورد استفاد مي 
  .وجوگري و تحقيق را در او تقويت كند جستي  هروحي
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بندي كردن مفاهيم پرهيز كند،  ها، خالصه و دسته تعريفي  هاز ارائ 
د و بيان آموزان را به سرعت به قواعد و دستورهاي رياضي نرسان دانش

  .اي نباشد كتاب، قاعده
سازي و حس همياري و تعاون را تقويت  براي كارهاي گروهي زمينه 
  .كند
كاربردهاي رياضي را در زندگي روزمره و در ارتباط با ساير علوم آشكار  
  .سازد
  .ها را تقويت كند هاي رياضي تأكيد و آن بر آموزش مهارت 
مفهومي مفاهيم و محتوا را براي  ي هارتباط دروني رياضيات و شبك 

  .آموز قوت بخشد و گسترش دهد دانش
  
  
  اي معلم افزايي حرفه هاي دانش كتاب) ت

اي معلمان در  افزايي حرفه هايي هستند كه به دانش كتاب :تعريف
ي  ههاي يادگيري و تدريس در چارچوب اهداف و برنام رياضي و در زمينه

ها و توانايي  تر و مهارت ه دانش بيشمعلماني ك. درسي، توجه خاصي دارند
. كنند آموزان مؤثرتر عمل مي بهتري دارند، در راهنمايي و آموزش دانش

  .ها، ناشي از همين نكته است ضرورت توجه به اين نوع كتاب
هاي  كتاب :اي معلم افزايي حرفه هاي دانش هاي كتاب مصداق

مباني نظري و  استفاده از وسايل آموزشي،ي  هروش تدريس رياضي، نحو
تئوريك آموزش رياضي و همچنين مباحث علوم تربيتي متناسب با 
آموزش رياضي كه در نهايت با هدف افزايش توانايي معلم در به كارگيري 

هاي ياددهي ـ يادگيري در  هاي تدريس و طراحي و اجرا و فعاليت روش
  .شوند كالس درس استفاده مي
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  ها هدف
هاي ياددهي ـ  هاي معلم در هدايت فعاليت رتها و مها افزايش توانايي 

  درسي رياضي؛ي  هها و يا برنام يادگيري، با تأكيد بر دروس
  توجه دادن معلمان به اهميت علوم تربيتي و نقش آن در آموزش؛ 
  اي او؛ هاي حرفه هاي معلم براي باال بردن صالحيت افزايش توانايي 
ها با مباحث  شنا كردن آنروزآمد كردن معلمان درخصوص آموزش و آ 

  .هاي تدريس جديد جديد آموزش رياضي و روش
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
محتواي كتاب به بهبود فرايند تدريس معلمان از طريق حل مشكالت  

  .ها كمك كند آموزشي آن
هاي كالسي  محتواي كتاب توانمندي معلم را به منظور طراحي فعاليت 

  .ن افزايش دهدآموزا براي دانش
مواردي از درهم تنيدگي مباحث درسي با مسائل جامعه، زندگي  

  .روزمره، مشاغل و فناوري روز را مطرح كند
ها  درسي رياضي بپردازد و آني  هها و برنام ها، هدف به تشريح سياست 

  .را براي معلمان تفسير و تبيين كند
ته و مقطع تدريس اي معلمان در رش محتواي كتاب با نيازهاي حرفه 

  .هماهنگي داشته باشد
اي معلمان درخصوص آموزش  به معرفي مواد و منابع مورد نياز و حرفه 

  .رياضي بپردازد
آموزان را  هاي فردي دانش هاي تدريس متناسب با نيازها و تفاوت روش 

  .مطرح كند
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  افزايي رياضي معلم هاي دانش كتاب) ث
معلمان در ي  هافزايي دانش پاي دانش هايي هستند كه براي كتاب :تعريف

معلم با توجه به سطح تحصيالت و ارتباط . شوند زمينه رياضي تهيه مي
دهد، نياز دارد  تحصيلي و دروس رياضياتي كه آموزش ميي  هخود با پاي

خود را در آن موضوع خاص باال ببرد و سپس در ي  هابتدا دانش پاي
ها براي تأمين اين نياز معلمان  كتاب  اين. آموز بكوشد آموزش آن به دانش

  .شوند تهيه مي
هايي هستند  كتاب :افزايي رياضي معلم هاي دانش هاي كتاب مصداق

هاي  رياضي و مرتبط با درسي  هها براساس دانش پاي كه محتواي آن
رياضي معلم ي  هرياضي آموزش عمومي است و با هدف افزايش دانش پاي

اول ابتدايي ي  هتي آموزش مفهوم عدد در پايبراي مثال، وق. شوند تهيه مي
هاست، معلم كالس اول بايد دانش رياضي  مجموعهي  هبراساس نظري

  .مرتبط با اين روش آموزش را بداند
  

  ها هدف
رياضي براي افزايش دانش علمي ي  هاطالعات دانشِ پايي  هارائ 

  معلمان و موضوعات تدريس؛
بهبود وضعيت علمي معلمان، متناسب با سطحي كه رياضيات آموزش  
  دهند؛ مي
روزآمد كردن اطالعات معلمان، يادآوري مطالب و مفاهيمي كه قبالً  

  هاي جديد؛ ها با بيان اصطالحات و واژه ايد و آشنا كردن آن خوانده
  .كار ارائه منابعي براي معلمان تازه 
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
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هاي عملي است، دانش علمي متناسب با  كه عاري از غلط ضمن اين 
  .دهد سطح آموزش رياضي را در اختيار معلم قرار مي

بيان آن براي معلم ساده و قابل فهم است و همچنين معلم را درگير  
  .كند مي  انجام فعاليت

علم، كند و ضمن فعال كردن م مفاهيم پرهيز ميي  هيكسويي  هاز ارائ 
  .تري به تعميق و بسط مفاهيم دارد توجه بيش

  .كند مواد و منابع تكميلي و مورد نياز معلم را معرفي مي 
كند، محتواي  هاي رياضي كه معلم تدريس مي درخصوص موضوع 

هاي  دهد؛ از جمله تاريخچه، سرگرمي تكميلي را در اختيار او قرار مي
  .رياضي  زيبايي ها و مناسب، معرفي دانشمندان، و شگفتي

  
  هاي فناوري كتاب) ج

هايي هستند كه با رايانه و ماشين حساب در سطح  كتاب :تعريف
اگرچه امروزه استفاده از رايانه در آموزش . آموزش عمومي ارتباط دارند

رسد كه بررسي  بيشتر دروس رواج پيدا كرده است با اين حال به نظر مي
حال حاضر از اولويت بيشتري  ها در حوزه درسي رياضي در اين كتاب

  .برخوردار است
  

  ها هدف
گسترش سواد علمي و فناوري در ارتباط با استفاده از رايانه و ماشين  

  حساب؛
استفاده از رايانه و ماشين ي  هآموز و آموزش نحو آشنا كردن دانش 

  حساب؛ 
  ترويج فرهنگ استفاده از رايانه و ماشين حساب در آموزش؛ 
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آموزان و معلمان در استفاده از رايانه و  ن دانش و توانايي دانشباال برد 
  .ماشين حساب

  
  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي

ها بايد به روز باشد؛ چون موضوع رايانه دائم در حال  محتواي كتاب 
  .تغيير و تحول است

  .افزار خاصي وابسته نباشد خودآموز باشد و به نوع رايانه و يا نرم 
  .آموز باشد سطح معلومات و انتظارات دانش در 
  .از تصوير براي بيان مفاهيم مورد نظر به خوبي استفاده كند 
  .هاي عملي براي مخاطب داشته باشد و او را درگير كند فعاليت 
  .جذاب باشد و به خودي خود انگيزه ايجاد كند 
ته باشد، هاي مورد استفاده، طرحي مناسب داش براي اصطالحات و واژه 

آموز را دچار  به طوري كه هم به زبان فارسي لطمه نزند و هم فهم دانش
  .اختالل نكند

نيازهاي  آموز طراحي شده باشد و پيش دانشي  هبراساس پيش دانست 
  .الزم را در ابتدا يادآوري كند

  
هاي آموزشي رياضي  موضوعات قابل طرح براي توليد كتاب

  )ابتدايي ـ راهنمايي(
آموزش عمومي، به طور ي  ههاي آموزش رياضي در دور يد كتابدر تول
  :توان موضوعات و موارد زير را طرح كرد كلي، مي

معماهاي (هاي آموزشي  شامل سرگرمي هاي جنبي و مرجع كتاب. 1
  ...نامه، فرهنگ و المعارف، واژه ـ دايرة) فكري، پازل، ماز، جدول

ي  هنام ا، زندگيپيدايش علوم و نمادهي  هتاريخچ(ـ تاريخي 
  )آموزان بزرگ، اتفاقات و وقايع جالب تاريخي مربوط به رياضي دانش
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  )اي يا موضوعي پايه(هاي تمرين، كار و ارزشيابي  كتاب. 2
اي، موضوعي،  پايه(آموزان  افزايي براي دانش هاي دانش كتاب. 3

  )اي تكميلي، فرا برنامه
  )اي، موضوعي حرفه(افزايي براي معلمان  هاي دانش كتاب. 4
  هاي موضوعي كتاب. 5

توان موضوعات علمي زير را كه  هاي موضوعي، مي در توليد كتاب
آموزش عمومي است، پيشنهاد ي  هريزي رياضيات دور مربوط به برنامه

  .كرد
  
  آموزش ابتداييي  هدور

  يابي يابي و مكان ـ جهت
  ـ نماد عدد و مفهوم آن

  ها نـ جمع و تفريق عددهاي طبيعي و خواص آ
  ها ـ ضرب و تقسيم عددهاي طبيعي و خواص آن

  اعدادي  هـ عددنويسي، ارزش مكاني و مقايس
  ـ تقارن محوري و مركزي

  ـ زمان و واحد آن
  ها ـ نقطه و انواع خطوط و خواص آن

  ـ آمار، نمودار ستوني و ميانگين
  ـ پول و واحد آن
  ها هاي هندسي و خواص آن ـ اجزاي شكل

  گيري طول و محيط ـ واحدهاي اندازه
  گيري سطح و مساحت ـ واحدهاي اندازه
  گيري حجم و گنجايش ـ واحدهاي اندازه
  ـ زاويه و واحد آن
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  ـ مفهوم كسر و محاسبات آن
  پذيري و قواعد آن ـ بخش

  ـ كسر اعشاري و عمليات آن
  گيري دما و جرم ـ واحد اندازه

  ـ نسبت، تناسب، درصد
  پذيري ـ بخش

  
  صيليراهنمايي تحي  هدور

  ابتداييي  هـ يادآوري دور
  ـ مقسوم عليه و مضرب

  ـ توان
  ـ كسر متعارفي

  ـ تناسب و درصد
  ـ اعداد اعشاري و عمليات آن
  ـ اعداد صحيح و عمليات آن

  ـ تعداد تقريبي و آمار
  ها ـ مجموعه
  هاي شمار، مبناها ـ دستگاه

  ـ جذر دقيق و جذر تقريبي
  ـ اعداد گويا و عمليات آن

  هاي جبري حروف و عبارتـ كاربرد 
  ـ معادله

  ـ مختصات و بردار
  ـ اعداد حقيقي

  خط و دستگاه معادالت خطيي  هـ معادل
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  هاي هندسه ـ مفاهيم و تعريف
  ها ـ انطباق و تساوي شكل

  ها ـ تساوي مثلث
  تالسي  هـ خطوط موازي و مورب و قضي

  ها ها و خواص آن ـ چهار ضلعي
  هاي هندسي ـ مساحت شكل

  عددي و مركزي و دورانـ تقارن 
  ـ حجم و گنجايش

  ـ دايره و زاويه
  فيثاغورثي  هـ رابط

  هاي هندسي ـ تشابه شكل
  ـ زاويه و مثلث

  هاي هندسي ـ ترسيم
  ـ رسم

  ـ حل مسأله
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  آموز هاي رياضي كار و تمرين دانش هاي عمومي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده      :               نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

1  
 ساختار فيزيكي و كيفيت چاپ كتاب

نماي ظاهري و كلـي كتـاب تـا چـه انـدازه جـذاب و برانگيزنـده        
 است؟

        

بـر يـادگيري وهـاآرايي و زيباسازي متن و اثر آنكيفيت صفحه  2
 برقراري ارتباط با مخاطبان چگونه است؟

        

ـ     3 شناسـنامه كتـاب، فهرسـت موضـوعي،يهتا چه انـدازه بـه ارائ
 فهرست واژگان و منابع توجه شده است؟

        

يههـاي آسـان كننـدبنـدي و نمادگـذاريتا چه اندازه از عنـوان  4
 يادگيري در متن كتاب استفاده شده است؟

        

 كيفيت بيان و نثر كتاب  5
 بيان تا چه اندازه ساده، روان و گويا است؟يهنثر و شيو

        

هاي به كـار رفتـه بـا تـوانها و عبارتتا چه اندازه واژگان، جمله  6
 درك و سن مخاطبان هماهنگي دارد؟

        

هـاي دسـتوريكيفيت ويرايش انجام شده چگونه است و عالمت  7
 د در سراسر كتاب رعايت شده است؟و اصول نگارش تا چه ح

        

8  
 يادگيرييههاي جذاب و آسان كنندتصويرها و طرح

تصويرهاي پشت و روي جلد تا چه اندازه با پيام و موضوع كتـاب  
 سازگاري و هماهنگي دارد؟

        

كيفيت شكل، تصوير، جدول و نمودارها از نظـر زيبـايي و روشـن  9
 بودن پيام چگونه است؟

        

ميــزان اســتفاده از تصــوير و شــكل، در آســان كــردن و ســرعت  10
 بخشيدن به انتقال پيام چگونه است؟

        

هـا بـا مـتن كتـاباندازه و قطع تصويرها و جايگـاه و ارتبـاط آن  11
 چگونه است؟

        

 دهي محتوامحتواي عملي و كيفيت سازمان  12
 دار است؟محتواي ارائه شده تا چه اندازه از صحت علمي برخور

        

محتــواي ارائــه شــده تــا چــه انــدازه عــاري از ايجــاد بــدفهمي و  13
 بدآموزي براي مخاطب است؟

        

هـايدانسـتهها تا چه اندازه بـه پـيشها و مهارتدر طرح انديشه  14
 احتمالي مخاطبان توجه شده است؟

        

         انسجام و توالي مطالب ارائه شده چگونه است؟  15
         ها تا چه اندازه رعايت شده است؟منطقي انديشهسير  16
هـاي نـو و علـم آموزشـي روزمطالب تا چه اندازه تازه و با روش  17

 همخواني دارد و يا در تقابل نيست؟
        

هـاي مخاطبـانمحتواي كتاب تا چه انـدازه بـا نيازهـا و ويژگـي  18
 هماهنگي دارد؟

        

گـويمخاطبان و پاسخيهمورد عالقمحتواي كتاب تا چه اندازه  19
 هاست؟كنجكاوي آن

        

محتواي كتاب با زندگي فردي و اجتماعي مخاطبان تا چه انـدازه  20
 ارتباط نزديك دارد؟

        

          جمع
 جمع كل
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  افزايي رياضي معلم هاي دانش هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده                 :    نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـاي دانشـي،    به سطوح مختلـف يـادگيري و هـدف     1
  مهارتي و نگرشي تا چه حد توجه داشته است؟

          

2  

هــا، بــه طــوري كــه تكــرار  تنــوع در طراحــي ســؤال
هاي مطـرح شـده در كتـاب درسـي نباشـند و       السؤ

اي و متـداول تـا چـه حـد      هاي كليشه پرهيز از كتاب
  رعايت شده است؟

          

هـاي   تا چه حد به پرورش خالقيت و طراحـي سـؤال    3
  واگرا توجه شده است؟

          

هاي كاربردي در ارتباط با زندگي روزمره و كاربرد  از مثال  4
  حد سود جسته است؟رياضي در ساير علوم تا چه 

          

درسـي مصـوب دوره و پوشـش    ي  هچه قدر با برنامـ   5
  تحصيلي هماهنگي دارد؟ي  هنسبتي موضوعات پاي

          

هــاي عملــي و كارهــاي دســتي و  بــه طــرح فعاليــت  6
  ساختني تا چه اندازه توجه داشته است؟

          

7  
هـاي   به راهبردهـاي حـل مسـأله و طراحـي مسـأله     

، ملموس و كاربردي تـا چـه حـد    درگيركننده، واقعي
  توجه داشته است؟

          

8  

هاي فرايندي، از جملـه حـدس و تخمـين،     به مهارت
حل مسأله، اسـتدالل، محاسـبات عـددي و عمليـات     

چـه قـدر توجـه    ... سـازي، الگويـابي و   ذهني، فرضيه
  داشته است؟

          

تفكـر نقـاد،     هايي كه مستلزم انديشـيدن،  به طرح پرسش  9
  پژوهش است، تا چه اندازه پرداخته است؟ كاوشگري و

          

10  
تا چه حد به تالش مخاطبـان در رسـيدن بـه پاسـخ     

هـا و ايجـاد فرصـت بـراي آن و عـدم ارائـه        پرسش
  ها به طور كامل و فوري توجه داشته است؟ پاسخ

          

11  

تنظــيم محتــوا را بــه شــكلي كــه مصــرفي باشــد و  
فاده كنـد و فضـا   آموز بتواند به راحتي از آن است دانش

ها وجود داشته باشد، تا چه حـد در   براي نوشتن پاسخ
  نظر گرفته است؟

          

            جمع
  جمع كل
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  آموز هاي جنبي و سرگرمي دانش هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد       :         ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

وجود تنوع در مطالب و محتواي ارائه شده تا چه حـد    1
  رعايت شده است؟

          

هـاي   در طراحي و تنظيم محتوا تا چه اندازه به هدف  2
  هاي مصوب درسي توجه شده است؟ آموزشي برنامه

          

3  
بـومي، ملـي، سـنتي و    (و ارزشي  به مسائل فرهنگي

و نبود موارد ضدارزشي تا چـه انـدازه توجـه    ) مذهبي
  شده است؟

          

محتوا تا چه اندازه جذابيت داشته است و مخاطـب را    4
  كند؟ مند مي به رياضيات عالقه

          

            كند؟ تفكر را فراهم ميي  همحتوا تا چه اندازه زمين  5

تصـوير بــراي پرورانــدن   در محتـوا تــا چـه انــدازه از    6
  بهينه شده است؟ي  همطلب، استفاد

          

            جمع
  جمع كل
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  آموز افزايي و تكميلي دانش هاي دانش هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ژگيوي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ي  همحتواي كتاب تـا چـه انـدازه در چـارچوب برنامـ       1
  درسي مصوب دوره قرار دارد؟

          

2  
هاي فعال تا چه اندازه توجه داشـته و   به قالب و روش

آموز را درگيـر توليـد محتـوا و دانـش كـرده و       دانش
  ست؟تعامل دو طرفه به وجود آورده ا

          

            به خودآموز بودن كتاب تا چه اندازه توجه شده است؟  3

محتوا تا چه اندازه تنـوع و جـذابيت دارد   ي  هقالب ارائ  4
  و از ابزارهاي مختلف استفاده شده است؟

          

5  
هاي بنيادي قابل تعميم  به پروراندن مفاهيم و مهارت

يم مفـاه ي  هسـو  تا چه اندازه توجـه و از انتقـال يـك   
  پرهيز شده است؟

          

6  
هـاي فراينـدي    به روش حل مسأله و پرورش مهارت

سازي، الگويابي  آوري اطالعات، فرضيه همچون جمع
  تا چه اندازه توجه شده است؟... و

          

7  
هايي توجه شده است كه  تا چه اندازه به طرح پرسش

، كاوشگري و پـژوهش  )تفكر نقاد(مستلزم انديشيدن 
  هستند؟) ملكرد فرديهاي ع تكليف(

          

8  
هاي  براي تالش مخاطب در رسيدن به پاسخ پرسش

مطرح شده، تا چـه انـدازه فرصـت فـراهم شـده و از      
  دادن پاسخ فوري خودداري شده است؟

          

9  
هاي تجربي، كارهاي دسـتي و   براي پروراندن مهارت

قابل اجرا براي مخاطبان تا چه اندازه فرصت فـراهم  
  شده است؟

          

10  
به طرح مسائل كاربردي در ارتباط با زندگي روزمـره  

ها و علوم تا چه انـدازه   و ارتباط رياضي با ساير درس
  توجه شده است؟

          

            جمع
  جمع كل
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  اي معلم هاي مهارتي و حرفه هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده :                    نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـاي   محتواي كتاب تـا چـه انـدازه بـه بهبـود روش       1
  كند؟ تدريس و آموزش معلم كمك مي

          

2  
محتواي كتاب تـا چـه انـدازه بـه معلـم در طراحـي       

كنـد و   دگيري كمـك مـي  هاي يـاددهي ـ يـا    فعاليت
  دهد؟ توانايي او را افزايش مي

          

3  
هـا و چـارچوب    محتواي كتاب تا چه انـدازه بـه سياسـت   

درسي مصوب نزديك است و يـا آن را تشـريح   ي  هبرنام
  كند؟ مي

          

اي  محتواي كتاب تـا چـه انـدازه بـا نيازهـاي حرفـه        4
  معلمان در ارتباط است؟

          

ــه روش  5 ــا در ارائ ــا ت ــاوت  ه ــه تف ــدازه ب هــاي  چــه ان
  ها توجه شده است؟ هاي آن آموزان و ويژگي دانش

          

6  
به معرفي مواد و منابع مورد نياز معلمـان بـه منظـور    

ها تا چه اندازه توجـه   اي آن هاي حرفه افزايش توانايي
  شده است؟

          

محتواي كتاب تا چه اندازه به روز و قابل اسـتفاده در    7
  نده است؟شرايط حال و آي

          

            جمع
  جمع كل
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  افزايي رياضي معلم هاي دانش هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

در (محتواي كتاب تا چه اندازه عاري از غلـط علمـي     1
  است؟) رياضياتي  هحوز

          

محتواي كتاب تا چه اندازه براي معلمان قابـل فهـم     2
  است؟

          

محتواي كتاب تا چه اندازه به معرفـي مـواد و منـابع      3
  كند؟ تكميلي مورد نياز معلم اشاره مي

          

4  
توانـد بـه    جنبي كه مـي در كتاب تا چه اندازه مطالب 

محتواي علمي و درك معتبـر مفـاهيم كمـك كنـد،     
  آورده شده است؟

          

محتواي كتاب تا چه اندازه با نيازهاي واقعي معلمـان    5
  خواني دارد؟ هم

          

            جمع
  جمع كل

  



26 

 

  آموز هاي فناوري دانش هاي اختصاصي كتاب مشخصات و ويژگي
  آموزش رياضي: حوزه آموزشي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     كتابنام 
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            محتواي كتاب تا چه اندازه به روز است؟  1

در كتاب تا چه اندازه به خودآموز بـودن توجـه شـده      2
  است؟

          

3  
، )مخاطـب (آمـوز   سطح ذهنـي دانـش  تا چه اندازه به 

هاي ذهنـي و علمـي    امكانات در اختيار وي و توانايي
  او توجه شده است؟

          

براي انتقال پيام و مفاهيم، تـا چـه انـدازه از تصـوير،       4
  طرح و عكس استفاده شده است؟

          

تا چه اندازه به كاربرد فنـاوري در زنـدگي روزمـره و      5
  ده است؟عواقب و نتايج آن توجه ش

          

6  
تــا چــه انــدازه در يــادگيري، كــار كــردن بــا انجــام  

هاي عملي و استفاده از فناوري ايجـاد انگيـزه    فعاليت
  كند؟ مي

          

            جمع
  جمع كل

  
  

هاي علمي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
هاي آموزشي  بخشي كتاب ساماني  هنظران دربار صاحب هاي كاربردي و ديدگاه
هاي آموزشي  گان كتابنويسندگان، ناشران و ساير پديدآورند ي  را براي استفاده

  .كندارائه 
  

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  دفتر انتشارات كمك آموزشي

  هاي آموزشي بخشي كتاب سامان ي دبيرخانه
http://samanketab.roshdmag.ir  


