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باسمه تعالی
فرایند تولید برنامه ی درسی مجموعه فعالیت های نظام مند وطرح ریزی شده ای است ، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوین ، اجرا وارزشیابی( رادر 

یک بافت منسجم وهماهنگ با غایت واهداف نظام تعلیم وتربیت رسمی سامان دهی نماید.
در تدوین محتوای كتب دانش آموزان با نیاز های ویژه كه بخشی از فرایند برنامه ریزی 
تا مالحظات  ساحت های تربیتی حاكم برفلسفه تعلیم وتربیت  درسی است ، سعی شده 
كه ناظربر رشد وتوان مندی دانش آموزان برای درک وفهم دانش پایه وعمومی ، كسب 
انتقادی  به كارگیری شیوه تفكرعلمی ومنطقی ، توان تفكر  مهارت های دانش افزایی ، 
آمادگی جهت بروز خالقیت ونوآوری ونیز كسب دانش ، بینش و تفكر فناورانه برای بهبود 
كیفیت زندگی است ، مورد توجه قرارگیرد. این محتوا با  فراهم نمودن فرصت های مناسب 
برنامه درسی ضمن تاكید بر  انعطاف در عین ثبات وهمه جانبه نگری وتوجه به هویت ویژه 
متربیان با نیازهای خاص ،زمینه ساز دست یابی دانش آموزان به كسب شایستگی های الزم 

) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر باشدومعلمان عزیز وگرامی با بهره گیری از 
این كتاب بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی واجتماعی یاری نمایند.

این كار بزرگ حاصل همكاری صمیمانه  كارشناسان سازمان آموزش وپرورش كودكان 
استثنایی و گروه های تالیف كتاب های درسی می باشد، شایسته است ازتالش ومساعی 
تمامی این عزیزان وهمكاران سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع كه در 

مراحل چاپ وآماده سازی مارایاری داده اند، تقدیر وتشكر نماییم.
دراینجا از همه همكاران وصاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات وپیشنهادهای 

خودرا در خصوص این محتوا به این سازمان منعكس نمایند.                                

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی کشور



سخنی با معلم
هدف از آموزش ریاضی انتقال مفاهیم، مهار ت ها و دانشی است که مبنا و پایه ی سازگاری شناختی و اجتماعی دانش آموزان 
شود. لذا در تدوین اهداف و محتوای این کتاب به ارائه مفاهیمی تاکید شده است که دانش آموزان بتوانند در زندگی شغلی و روزمره 

خود، برای بهتر زیستن از آن بهره جویند.
برای اجرای بهتر آموزش، توجه دبیران محترم را به نکات ذیل جلب می کنیم:

الف(ساختار کتاب
ساختار کتاب ریاضی براساس موارد زیر طراحی شده است:

1 ـ تصویر عنوانی: هر درس )مفهوم( با تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن درس آغاز می شود. همکاران
گرامی قبل از آموزش مفاهیم درس جدید ،می توانند از این تصاویر برای جلب توجه دانش آموزان و ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی 

آنان به منظور ورود به درس جدید استفاده کنند.
2ـ  آیا می دانید: در صفحه عنوانی مطالبی جهت افزایش و تقویت اطالعات عمومی دانش آموزان ارائه گردیده است ، ازاین 

بخش ارزشیابی به عمل نمی آید
3ـ تاریخ: در ابتدای آموزش مفاهیم و برخی از تمرین ها ، » واژه تاریخ « نوشته شده است که ضروری است دانش آموزان تاریخ 

آن روز را در جای خالی بنویسند.
4ـ یادآوری: هدف از تمرینات یادآوری، توجه به مطالب پیش نیازی است که الزم است دانش آموز برای آموزش موضوع جدید 

آنها را فرا گرفته باشد، برخی از این تمرین ها نیز به منظور توسعه تجربیات دانش آموزان در مفهوم مورد نظر می باشد.
5ـ مطالب جدید: پس از یادآوری و ارزشیابی از پیش دانسته های دانش آموزان، مفاهیم جدید مطرح گردیده است و تا حد امکان 
تالش در این بوده است که دانش آموز با هدایت مربی به طور فعال در فرآیند یاددهی  یادگیری مشارکت داشته باشد. در این بخش 

تمرین هایی نیز جهت تسلط و تثبیت یادگیری دانش آموزان ارایه گردیده است.
6ـ تمرین: هدف از تمرین های ارائه شده ،تکمیل یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی دانش آموزان در فضای کالس درس است.

7ـ مسئله:در حال حاضر آموزش ریاضیات به دانش آموزان با نیازهای ویژه از انتقال مفاهیم ساده و عمومی به سمت حل مسائل 
کاربردی تغییر کرده است .حل مسئله از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است . لذا این فعالیت به منظور کاربردی نمودن 

آموزش های ریاضی در زندگی روزمره می باشد.
8ـ فعالیت و ریاضی در زندگی: محیط پیرامون دانش آموز فرصت های مناسبی را برای تلفیق ریاضیات با زندگی دانش آموز فراهم 

می آورد.این تمرینات موجب می شود وی به طور منسجم مفاهیم را به زندگی شخصی و شغلی خود تعمیم دهد.
9ـ بازی و ریاضی: به منظور ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی فعالیت هایی در 

قالب بازی و سرگرمی  طراحی شده است.



ب(رو ش های تدریس
با توجه به رویکردهای نوین آموزشی،در فعالیت های یاد دهی  یادگیری از رو شهایی استفاده می شود که دانش آموز نقش فعالی در این 
فرایند ایفا نماید. همچنین باید بر رو ش هایی تاکید شود که دانش آموز بتواند مطلب آموخته شده را تعمیم داده و در موقعیت های مختلف 
به کار گیرد. بنابراین تاکید بر آموزش عینی و ملموس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، به کارگیری مفاهیم و روابط عددی در سایر 
دروس، حرفه ها و به طور کلی در زندگی روزمره می باشد. برای تحقق این امر ابتکار و خالقیت معلم نقش به سزایی دارد. رو ش هایی 
مانند ایفای نقش استفاده از تجربه ها و مشاهدات عینی، بحث گروهی، روش نمایشی و... از جمله رو ش هایی هستند که در آموزش 
ریاضی می توان استفاده کرد. البته باید توجه داشت که جدا کردن رو شها از یکدیگر فقط برای مطالعه آ نهاست و معمواًل هنگام تدریس 

از مجموعه ای از رو ش ها استفاده می شود.

ج( ارزشیابی
با توجه به ساختار کتاب ریاضی عالوه بر آزمون کتبی، ارزشیابی از مهار ت ها و به عبارتی ارزشیابی عملی مورد تاکید می باشد.بارم 

ارزش یابی پایانی درس ریاضی 12 نمره کتبی و 8 نمره عملی است.
در ارزشیابی مستمر درس ریاضی باید به فعالیت های کالسی دانش آموز، تکالیف درسی، فعالیت های خارج از کالس و امتحانات 

کالسی توجه شود.

آرزومندیم تدوین و تالیف این کتاب برای دانش آموزان مفید واقع گردد. از همکاران گرامی و صاحبنظران تقاضا داریم، با نظرات 
سازند ه ی خود ما را از کاستی های کتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی مورد لحاظ قرار گیرد.



آیـامیدانیـد؟ 
طوالنی ترین شب سال، سی ام آذرماه است و به آن 

شب یلدا می گویند.

تقویم


