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 نگاه به یک موضوع از زوایای مختلف ریاضی
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 برگرفته از کتاب حسابان، سوم ریاضی



آموزانهای چندگانه از نگاه دانشحلراه چیستی  



 (چه تفاوتی حس کردید؟) آموزاندانشهای یادداشت تکرار کد گذاری محوری

س
ال

جو ک
فضای مثبت   

 روانی

62 

 بار

لذت بسیار برایم امسال ولی بود آورترس کمی هم شاید و کنندهخسته من برای همیشه ریاضی هایکالس 
 .است بخش

فضای تأمل و  
 پرسشگری

23 

 بار

است کار از جزئی هم فکر و کنیمنمی اجرا و کپی دستگاه، مثل که است این اشعمده تفاوت. 
مسأله تا چهار و بدیم گوش حرفتون به که ننشستیم فقط اینکه یعنی میشیم، روبرو درس با ترعمیق کم یه 

 .کردنمون حفظ نه میشه، درگیر ذهنمون و فکرمون .بگیریم یاد فرمول و

معلم
 

های ویژگی
 فردی

 بار 18
کنهمی تدریس اهمیت و حوصله با را درس و میذاره احترام نظرمون به معلم. 
است آرامش و اطمینان و مثبت انرژی از سرشار که شماست وجود در تفاوت. 

های ویژگی
 تعاملی

50 

 بار

شودمی حل طرف دو همکاری با اینجا اما آموز،دانش یا کردمی حل معلم یا را سؤال گذشته هایسال. 
میذاره هابچه جای خودشو و مهمه معلم برای هابچه نظر. 

ی
ض

س ریا
در

 بار 20 ماهیت کلی 

است آسانی درس ریاضی ،کالس این در ولی گیرندمی سخت خیلی را ریاضی دیگر هایکالس. 
و نیست سطحی قبل هایسال مثل و بود شده گرفته ترجدی خیلی قبل هایسال به نسبت امسال ریاضی 

 .بیشتره خیلی ریاضی تحلیل و تجزیه
مواجهه با حل 

 مسأله

111  
 بار

راه یک دارند سعی دیگر هایکالس ندارد، وجود دیگر هایکالس در معموالً که بعدی چند و متفاوت دید-

 .بدهند یاد ما به قطعی حل

های بازنمایی
 متفاوت

 .یننب می رو توضیحات تصویر پردازیخیال جایبه آموزاندانش دهد،می توضیح معلم وقتی که خوبه بار 19

ش
دان

آموز
 بار 35 بیشترمشارکت  

او یاردست یا معلم همکار یک و هستم آموزدانش نکنم احساس که کندمی ایجاد خوبی حس من در این 
 .دهدمی نفس به اعتماد من به این .هستم

های ویژگی
 فردی

36 

 بار

بپرسم سؤال که کشیدم می خجالت فهمیدم نمی را چیزی ریاضی هایکالس سر وقتی. 
شاید بگم، رو ذهنم توی جواب باید .رفته باال نفسمبه اعتماد .تونممی منم که دارم باور کالس این توی 

 .باشه درست



آموزانهای چندگانه از نگاه دانشحلهای تدریس با تأکید بر راهویژگی  

 ویژگی های فردی•

 فعالیت و مشارکت بیشتر•

 ویژگیهای فردی•

ویژگیهای معلم در تعامل با دانش •
 آموزان

 فضای مثبت روانی•

 فضای تأمل و پرسشگری•

 ماهیت کلی ریاضی•

 شیوه ی مواجهه با حل مسائل•

 بازنمایی های متفاوت•

درس 

 ریاضی

فضای 

 کالس

 معلم دانش آموز



های چندگانهحلراهچالش های استفاده از   



 (چه حس بدی داشتید؟) آموزاندانشهای یادداشت تکرار کد گذاری محوری

حفظ تعادل بین  
یادگیری مفهومی و 

 اییادگیری رویه

 بار 27

انگار کنم حل خواممی خودم وقتی ولی آسونه خیلی جوابا انگار کنینمی حل تمرینارو خودتون وقتی  
 .کنم قوی ریاضیمو ذهن چطوری دونمنمی و شهمی سخت خیلی خیلی خیلی

باید خیلی و شممی گیج بینممی رو تمرینا وقتی .اسکنندهخسته ریاضی کنممی حس .دارم بدی حس  
 .بگیرم یاد تا کنم حل تمرین

 ایجاد احساس

 سر در گمی
 بار 14

کردم تجربه شدمی ارائه کالس در که متفاوتی هایحلراه به نسبت ایکنندهگیج حس. 

است دشوار برایم مسأله حل هنگام به گیریتصمیم و کندمی گیج مرا طریق چند از مسائل کردن حل. 

 کمبود وقت
13 

 بار

عقب گاهی .بعد سؤال سر برین بعد کنیم، وارد دفتر توی بدین وقت شهمی تموم توضیح اینکه از بعد  
 .افتیممی

عقب باید که حس این .بشه تموم باید زود و عقبه درس که دارم اینو استرس حس همش کالس سر من-

 .کنهمی اذیت منو کنیم، جبران هامونوافتادگی

به نیاز اینکه دلیل به اما است، خوب خیلی کنیممی حل مختلف هایراه از را سؤال هر که روش این  
 .شود می کم نکات کردن یادداشت برای وقت گاهی دارد، سرعت

-مقاومت فکری دانش

 آموزان
 بار 11

فکر یحوصله من و کنیم فکر که دادیدمی یاد ما به شما چون .میومد بدم ریاضی از واقعاً سال اوایل  
   .نداشتم کردن

دادن درس مدل .فهمم نمی هیچی و شدم احمق کنم می حس و دارم بدی خیلی حس پیش جلسه 3 از  
 .شمنمی متوجه اصالً رو شما

 .باشمداشته کافی توجه درس به تونمنمی اصالً شلوغه کالس وقتی بار 6 ی سکوتپدیده

 توجه منفی 

 آموزان به یکدیگردانش
 بار 12

کنم فکر .دارم مشکل من تنها و هستند باهوش خیلی ریاضی درس در دیگر هایبچه کنممی احساس  
 .کنندمی تمرین زیاد آنها

حس یه و کردم شرکت کالس توی کم خیلی چون .نبود خوب هم خیلی ولی نداشتم بدی حس امروز  
 .شد زیاد خیلی خوندنم درس عطش و شد ایجاد توم عمیقی رقابت
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؟های چندگانهحلراهچرا   



 (چه حس خوبی دارید؟) آموزاندانشهای یادداشت تکرار کد گذاری محوری

 فهم بهتر

 ترو عمیق
 بار 52

ًدوباره را درس و بگذارم وقت خانه در نیست نیازی و شدم درس متوجه کامال 
 .کنممی حل را ها تمرین فقط و بخوانم

که خاطر این به .داشتم خوبی حس شما هایکالس سر ترم طول در کلی طور به 
 که کاری هر که بودم متوجه و کردممی درک بلکه گرفتممی یاد تنها نه را مباحث

   .چیست برای روممی که راهی هر و کنممی

 لذت یادگیری 

 و حل مسأله
 بار 19

دارد خوبی حس سؤال هایجواب کردن پیدا و هاسؤال به دادنجواب. 

گیرمنمی یاد فرمولی صورت به  را ریاضی که کندمی ایجاد خوبی حس من در این  
 .ماندمی مدتم دراز یحافظه در و

احساس توانمندی و 
 خود باوری

 بار 28

باال گرفتن یاد ریاضی برای قبل، به نسبت نفسمبه اعتماد که بود این خوبم حس 
 .رفته

می و نیست ارزشبی من هایدانسته هم زیاد که فهمیدم و کردم باور را خودم-

 .بشوم ترموفق تالش با توانم

 بار 31 کالس پویا 
مشغول چون .شمنمی زمان گذر متوجه که اینه ریاضی هایزنگ در حس بهترین 

 .کنمنمی حوصلگیبی احساس و هستم درس و تمرین حل

 بار 24 جوّ مشارکتی

می کنممی حس چون دارم خوبی حس خیلی من میشه بررسی همه فکر که وقتی  
 گذاشته وقت اینکه حس و کنم مطرح درسی مطلب مورد در خودمو نظر تونم

 .خوبه خیلی بدن نظر و کنند شرکت همه تا میشه

بهبود ارتباط معلم و 
 آموزدانش

 بار 12
شوینمی سرزنش معلم سوی از نباشی بلد را سؤال وقتی اینکه. 

نیست آموز دانش با معلم ی رابطه مثل من با شما ی رابطه. 
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