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بسمه تعالی
فرآیند تولید برنامه ی درسی مجموعه فعالیت های نظام مند وطرح ریزی شده ای است ،که تالش دارد ابعاد
چهارگانه زیر نظام برنامه درسی  (طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی) را در یک بافت منسجم و هماهنگ با غایت و
اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سامان دهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرآیند برنامه ریزی درسی است ،سعی
شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم برفلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای
درک و فهم دانش پایه و عمومی ،کسب مهارت های دانش  افزایی ،به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی ،توان
تفکر انتقادی ،آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش ،بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت
توجه قرار گیرد .این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر
زندگی است ،مورد ّ
توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دست یابی
انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و ّ
دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم (توانمندی ها ،مهارت ها) می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند
فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های
تألیف کتاب های درسی می باشد ،شایسته است از تالش و مساعی تمامی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند ،تقدیر و تشکر نماییم.
در این جا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم ،تا نظرات و پیشنهادهای خود را در
خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نمایند.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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«ساختار کتاب ریاضی پایه ششم»
سخنی با همکاران
توجه به تحول در نظام آموزشی و تدوین ابالغ سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و استقرار ساختار جدید آموزشی،
با ّ
سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز همگام با سایر بخش های وزارت آموزش و پرورش اقدام به برنامه ریزی و تمهید مقدمات،
از جمله تألیف کتب درسی جدید نموده است .تا بتواند گامی دیگر در جهت برابرسازی فرصت های یادگیری و بهبود بخشیدن
به محتوا و روش های آموزش این گروه از دانش آموزان فراهم نماید.
با سپاس از خدای مهربان که به ما امکان داد تا در جهت بهبود و بهسازی روش های آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و همچنین
توجه به نیازهای دانش آموزان به تألیف کتاب جدید ریاضی پایه ششم
دست یابی به اهداف پیش بینی شده ی برنامه درس ملی ،با ّ
همت گماریم.
در این کتاب تالش شده است با روش های آموزش جدید ،دانش آموزان به فکر کرن ترغیب شوند و در یادگیری ،نقش فعال ایفا
نموده و با فراگیری مهارت های مختلف ،توانایی ایشان در حل مسئله تقویت شود.
دانش آموزان با توجه به ویژگی ها و تفاوت هایی که دارند .می توانند در کنار هم و با حس مسئولیت پذیری و کمک به یکدیگر،
برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری نمایند.
برای تدریس اثربخش کتاب ،مراجعه به راهنمای معلم مربوطه الزامی است و برای پیشبرد بهتر فرآیند یاددهی ــ یادگیری ،آگاهی
از ساختار کتاب جزء الینفک آن محسوب می شود.
کتاب شامل  6فصل و هر فصل شامل  2بخش است.بخش اول که با رنگ سبز نشان داده شده  ،مربوط به موضوعاتی است که
دانش آموز در سال پیش فراگرفته و اکنون در قالب تمرین و مهارت یا بی به کسب تجربه از محیط پیرامون خود می پردازد .بخش
دوم که به رنگ گل بهی نشان داده شده است ،شامل آموزش و مهارت یابی است که با ارائه پیش نیازها به آموزش موضوعات جدید
می پردازد.
ـ هر درس با توجه به محتوای ارائه شده شامل عناوین زیر است:
1ــ تصویر عنوانی
تصویر عنوانی برگرفته از برخی محتواهای جدید هر فصل است .هدف از تصویر عنوانی ارائه محتوای اصلی برخی دروس
جدید در هر فصل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است و شامل مفاهیم کلی آن درس ها و به منظور ایجاد انگیزه برای ورود
توجه دانش آموزان را به آن جلب
دانش آموزان به فصل جدید در نظر گرفته شده است که آموزگار قبل از تدریس فصل جدیدّ ،
می نماید.
2ــ متن درس
شامل فعالیت هایی جهت آموزش مفاهیم و اهداف اصلی درس و تکمیل یادگیری در فضای کالس درس است .معمو ًال هر
درس به منظور ایجاد انگیزه با یک داستان و با طرح یک سؤال شروع می شود .سپس آموزگار با استفاده از ابزار و اشیا ملموس
توجه به رویکرد یادگیرنده محور ومحتوا محور با تاکید بر درک مفاهیم ،زمینه مشارکت دانش
به آموزش موضوع می پردازد و با ّ
آموزان را در امر تدریس ،با طرح سؤاالتی فراهم نموده تا آن ها با پاسخ های خود ،در امر یادگیری سهیم باشند.در هر درس
مطالب جدید با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

3ــ کار در کالس
نوعی فعالیت انفرادی در جهت تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی در کالس که زیر نظر معلم انجام می پذیرد.
4ــ تمرین و کاربرد
با توجه به سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان ،تالش شده که فعالیت های مختلفی در نظر گرفته شود.این فعالیت ها از
تمرین آغاز و به کاربرد ریاضی در زندگی خاتمه می یابد و شامل موارد زیر است:
ـ تمرین
نوعی فعالیت در جهت توسعه و تثبیت یادگیری است که برکاربرد مفاهیم و موضوعات تأکید دارد .این قسمت می تواند هم در
کالس و هم در منزل زیر نظر معلم و اولیا انجام پذیرد.
ـ مسئله حل کنید
این فعالیت به منظور کاربردی نمودن آموزش های ریاضی در زندگی روزمره ارائه شده است.
ـ درک و ساخت مسئله
در درک مسئله دانش آموز مسئله کامل را از ناقص تشخیص داده و در ساخت مسئله ،که گامی فراتر از درک مسئله است دانش آموز
طی مراحل ارائه شده اقدام به ساخت و تکمیل مسئله می نماید.
ـ ریاضی و زندگی
به منظور کاربرد سواد ریاضی دانش آموزان در زندگی و ارتباط آموخته های ریاضی از کالس درس با محیط پیرامون خود که
شامل :منزل ،فروشگاه ،خیابان و … است ،در پایان بعضی از درس ها تمرین هایی ارائه شده است.
ـ تقارن
تقارن در قالب تصاویری ارائه شده که دانش آموز بر اساس دستور ،اقدام به تکمیل آن می نماید.

5ــ مرور فصل

در پایان هر فصل عالوه بر تمرین های تکمیلی و ترکیبی که مورد ارزیابی قرار می گیرند ،بر مهارت هایی مانند :خواندن و نوشتن،
جدول و سرگرمی ،الگویابی ،حدس بزن و … اشاره شده است که برای تقویت فکری دانش آموزان است و نیاز به ارزشیابی ندارد.
الف)ــ فرهنگ نوشتن :برای تبدیل آموخته های ریاضی به زبان ادبیات ،طبقه بندی و مرور اطالعات و به منظور ارتقای دانش
ریاضی ،پیش بینی شده است.
ب) ــ فرهنگ خواندن :به منظور تقویت مهارت خواندن و افزایش درک و فهم تمرین ها و مسایل ریاضی ،اطالعاتی ساده در
عین حال کاربردی ،ارائه شده است.
توجه به موضوع برخی از دروس ،فعالیتی با ایجاد یک سؤال در
ج) ــ حدس بزن :به منظور تقویت فکری دانش آموزان و با ّ
نظر گرفته شده که با ارائه پاسخ های گوناگون از سوی دانش آموزان ،آموزگار اقدام به هدایت دانش آموز برای رسیدن به پاسخ
صحیح می نماید.
د) ــ الگویابی :به منظور درک روابط عددی ،بخشی به عنوان الگویابی طراحی شده که دانش آموز با حل آن به کشف روابط
اعداد دست یابد.
هـ) ــ جدول و سرگرمی :به منظور ایجاد انگیزه لذت بیشتر دانش آموزان در حل مسایل ریاضی ،پیش بینی شده است.

