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 دوارمیاند، گرچه امشده طراحی ولا یآموزان متوسطهعموماً بالحاظ کردن دانش هاتیفعال

 باً یکار دارم. من تقر نیاز ا زهیها بپردازند. من دو انگو معلمان هم به آن گرید یسن یهاگروه

 یهاتیفعال کنمیتر، گمان مکه بکنم! از آن مهم اشمداشته ب یکار دیبازنشسته هستم و با

 یپس سع تر،یو چه در توئ یدرس یهاچه در کتاب شوند،یم دایسخت پ جبر« خوب»

درک و فهم  جادیاست که در ا یتی، فعال«خوب» تی. منظورم از فعالسمیبنو ییکردم چندتا

وقت به  گرچه هر ارند،تمرکز د هاهیکه بر رو ییهاتینه فعال دند،یاز جبر مف یخوب

 یاری ،هم هاهیها در فهم بهتر روبه آن م،یفهم بهتر جبر کمک کن یآموزان برادانش

سه سطح  یعنی) یاجبر مدرسه یبند( در دسته۲۰۰۷) کایرن. اگر با کلمات میارسانده

  .است یدیبر سطح تول امیبت کنم، تمرکز اصلح( ص۲ یو عموم یلیتبد ،یدیتول
 پژوهش یپروژه یبر رو ۲۰۰۸از  میوبالگ، مشخصاً بر کارها یبرا هاتیفعال یطراح در

 با هدف دانش یمنابع آموزش کردمیکه کمک م ییام، جاکرده هیتک  MSICCA 3 طراح

که  کنم دیتول ییهاتیام که فعالکرده یحال سع نیبا ا. شود دتولی اول یآموزان متوسطه

 .باشندن ICCAMS یهاتیفعال هیشبخیلی 

حل کردن معادالت،  ی)برا هاهیرو یو اجرا یجبر یبا نمادها یورزبر دست دشیو تأک شودیتکه ارائه ممدرسه معموالً تکه جبر

اما به نظر من معموالً  اورد،یبه همراه ب ییهاییتوانا تواندیم هاتیفعال نیاانجام شدن در متبحّر (ست. هانیخط و مانند ا بیش افتنی

                                                           
 .3نوشت شماره (، اجی مجی جبر، ویکی139۷کوچمن، دیتمر )خرداد  1

2 Generational, Transformational, & Global/Meta level 
3 Increasing Competence and Confidence in Algebra and Multiplicative Structures; iccams-maths.org. 
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تا پنج ،که در آن در هر هفته ی. وبالگکنمیام، صحبت مآن را به راه انداخته راًیکه اخ
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شدت ناتوان آموز را بهدانش رسند،ینظر مبه معنایو ب هدفیآموز[ ب]نزد دانش هاتیفعال نیا ی: معتقدم وقتدهدیاتفاق برعکس رخ م

 .میکنیم

معمول در  یهایاز ناکارآمد یاریاند، اما به نظر من بسفراوان یدرس یهاو در کتاب تری. امثالش در توئدیریرا در نظر بگ فیتکل نیا

فراهم کند.  یجبر یورزآموزان فرصت دستدانش یاست که برا نیا فیتکل پشتِ تِیّرا دربردارد. ن یاجبر مدرسه یهافیتکل

 نیا فهمندیم هم آموزانکه دانش ستین ینداشته باشد و شک یاشکال دیهدف، شا نیا یبرا ییهافیتکل نیچن از گاهبهگاه یاستفاده

جبر  نکهیآموزان خواهد رساند. اول از همه، ابه دانش یگرید یهاامیقطعًا پ فیتکل نیآن هدف طرح شده است. اما ا یبرا فیتکل

مختلف  یجبر یهاعبارت نیصورت اذوزنقه به یهاچه شده است که طول ضلع(. ۲۰۰۲،  4 )آینلی و پرَت است دهیفایو ب هدفیب

شکل تصور کرد؛ نه  نیا طیمح افتنی یبرا یهدف توانیم یسختبه لیدل نیندارد و به هم یواضح یمسئله معنا نیدرآمده است؟ ا

 . یاضیجالب از ر یشو نه هدف جذاب کاوش بخ «یواقع یایدن»معنادار از  یاحل کردن مسئله یِ هدف عمل

 

 نی. ازدیانگیرا برنم کسی یدر آن طرح شده است، واقعاً عالقه فیتکل نیکه ا یایهندس ینهیهم بدتر است: زم نیاز ا یحت طیشرا

 ایچهار عبارت را با هم جمع کند. آ نیا میخواهیآموز مکه ما از دانش قتیحق نیا یاست برا یایصرفاً ظاهرساز یهندس ینهیزم

. از کنمیگمان نم شود؟یمنجر م ،فیتکلبیشتر  یمعنادار ای[ یاضیمختلف ر یها]با بخش مرتبط بودن ت،یبه جذاب یظاهرساز نیا

 کند؟یمنتقل م م،یاهندسه قائل یکه برا یگاهجای و ارزش یدرباره یامیچه پ تیوضع نیا گر،یطرف د

2۰𝑥ی ید )یعنآیبه دست م طیمح یکه برا یکه عبارت میدارد بگو جا + بر  یانشانه توانستیم فیاست که تکل زیقدر تروتمآن (2

 .شدیدر نظر گرفته م یهدف نیالبته اگه چن -جبر در ساده کردن اطالعات باشد  ییکارا

از  یکم به بعضسؤال دست نیا«. چند است؟ طیباشد، مح 3برابر  𝑥 اگر»در قسمت دومش باشد:  دیشا ف،یتکل نیمثبت ا ینقطه

نشان  یبرا میحرف استفاده کن کیاز  میتوانیم یعنی رد،یمقدار بگ نیچند تواندیم 𝑥 که کندیرا منتقل م دهیا نیآموزان، ادانش

 .ستیخاص که در ابتدا نامعلوم باشد، ن یصرفًا عدد - شودیم دهید یامعموالً در جبر مدرسه هبرخالف آنچ -که  ریدادن متغ

                                                           
4 Ainley & Pratt 



 

 

𝑥برای .میرا نجات ده فیتکل نیا میتوانیم م،یکن تیشأن هندسه را رعا اگر =  -همچنان  ای؟ آدیآیواقعاً چه بر سر شکل م  3 

 ییهاواحد و ساق 19و  11 یهاطولبه ییهابا قاعده یااصالً ذوزنقه ایمتقارن است؟ آ - دیآیشده برمرسم طور که از شکلِ همان

 شتریآن، ب یبه معنادار فیتکل طراحِ یتوجهیب ب،یترتنیگرفت که وجود ندارد! بد جهینت توانیواحد وجود دارد؟ م 1۲و  11طول به

شکل  نیا ،ییها𝑥 چه یازاکه به میکن یاگر بررس ،میبکش رونیمسئله ب نیاز ا یخوب زیچ میتوانی. اما هنوز مدیآیبه چشممان م

شده، چه بر سر داده یبه مقدار 𝑥 رییدر اثر تغ نکهیا یمثالً با بررس م،ین کار برویهم سراغ ا یشتریبا عمق ب میتوانیوجود دارد. م

 .دیآیها و کل شکل ماز ضلع کیطول هر

دو شکل،  نی. در اشدمی سهیمقا مانندبیمساحت دو شکل صل ،در وبالگ گذاشته شده یهافیتکل ییتاپنج یهااز مجموعه یکی در

 .تاستاز آن پنج فیتکل نیدوم ر،یکنند. شکل ز رییتغ توانندیها مضلع یهاطول

 

 ایاند؟ آآمده. از کجا میااوردهین بیدو شکل عج نیوجود ا یبرا یهیتوج چیگفت که ما ه توانیذوزنقه، م طیمح فیمثل تکل قاًیدق

 یرفتنیپذ ف،یتکل نیکه ا آورمیم لیاما من دل م،ی[ اختراع کنفیتکل نیا تیاهم ی]برا یعمل یهیتوج میبتوان دیوجود دارند؟ شا

است )البته جالب  زیبرانگچالش کند،یم رییتغ( 𝑢)یعنی  هااز ضلع یکیطول  یها وقتشکل نیکردن ا جسمجذاب است. ت رایز ؛است

را در  دهیا نی. امیبدون سقف تصور کن ییهالمستطیمکعب یها را گستردهشکل یوقت شودیتر مآسان اریتجسم بس نیاست که ا

ها با مساحت کند،یم رییتغ 𝑢 یکه وقت شودیاست: معلوم م زیبرانگلشها هم چامساحت شکل یسهیام(. مقاکرده انبی 3 ینسخه

از  یکی. در مورد شودیبرعکس )؟( م 𝑢 از یدو شکل در مقدار مشخص نیو نسبت مساحت ا کنندیم رییتغ یمتفاوت یهاسرعت

به  توانیم قت،یحق نیا دنیفهم برای. است ۲ یاز درجه ،یگریاست و در مورد د یخط حت[با مسا 𝑢 یرابطه] ها،شکل

 شودیفقط بلندتر م هالیاز مکعب مستط یکی ،𝑢 رییفکر کرد: با تغ ندیآیدست مها بهکه از شکل یبدون سقف یهالیمستطمکعب

ها را از شکل یکی مساحت ،4 ی(. در نسخهشودیدر دو جهت بزرگ م یعنی) شودیم ترعیقاعده )که مربع است( وس ،یگریاما در د

2۰𝑢 رتبا عبا +  تیفعال نی. اابدیب گریمساحت شکل د یبرا یکه عبارت میخواهیآموز مشکل؟( و از دانش )کدام میکنیم انیب  2۵

مختلف انجام داد  یهاها به روشاز شکل کهری یآن را با فکر کردن به هندسه توانیاست که م یداشتنجهت هم دوست نیاز ا



 

 

 نیبا ا یورزدست یبرا شودیم یازهیانگ ن،یبرابرند. هم ییهاعبارت قت،یاند اما در حقمتفاوت ظاهراً هاجهی(. نتدینیرا بب ترنیی)پا

 .که واقعاً با هم برابرند جهینت نیبه ا دنیها و رسعبارت

 

است که مکرراً  یکردیهمان رو ن،ی. امیاد داشتهموضوع تعمّ نیو ما در ا ست«ایپو»ذاتاً  مانند،بیصل یهاشکل یهافیتکل یمجموعه

معمواًل در جبر  کردیرو نیرا درک کنند. اما ا «ریمتغ»که مفهوم  میآموزان کمک کنتا به دانش میابه کار گرفته ICCAMS در

خاص )اما موقتًا  یبه کار کردن با عدداغلب  یادر جبر مدرسه م،یگفت نیاز ا شیطور که پ. و همانشودیگرفته م دهیناد یامدرسه

و ساختار مرتبط  تیدازه به عمومتا چه ان یامدرسه نگاه در جبرِ نیا نکهی. بر سر اریو نه کار کردن با متغ شودینامعلوم( توجه م

 .ستیجدّ یبحث یجا شود،یم

ظاهراً  شود؛یتکه پرداخته متکه یشکلموضوع معموالً به نی. اما به اشوندیرا شامل م تیکه عموم اندییهاو نمودارشان، از حوزه هاتابع

 یعنیراست است ) ینمودارْ خط ی. در عوض، وقتکندیو چگونه رفتار م ستیتابع مربوط به چ نیکه ا ستیمهم ن مانیاوقات برا شتریب

y صورتبه تواندمی خط یکه معادله میکنیتمرکز م یاهروی یقاعده نی!( ما به اارددر اکثر مو = mx + c نوشته شود که m 

است که  جایی یدهندهنشان c ( وبشی یهمان دستور محاسبه؛جلو رفتن زانیم یباال رفتن بر رو زانیخط است )م بیهمان ش

 قاعده دو یدرباره یتیاست، که موقع ققای ی، درس اجارهICCAMS یهادرس نیاز کاراتر یکی. کندیها را قطع مy خط، محور

 «د؟یکنیکدامشان را انتخاب م». یپوند مبلغ ورود 1۰پوند به همراه  1 یساعت ایپوند،  ۵ یساعت ایرا دربردارد:  ققای یاجاره برای

 وقتچیاگر ه یها ملموس است حتآن یهمه یبرا تیو موقع کندیآموزان را به خود جذب مدانش ف،یتکل نیکه ا میمتوجه شد

و  یجبر یهاو عبارت ریبا کاربرد جدول مقاد شودیم قیتلف تیدرس، موقع نیهم نکنند. در ا ندهیاجاره نکرده باشند و در آ یقیقا

 .تاباندینور م هیبر بق هانیاز ا کینمودارها و هر

 تی. اما به موضوع عموماماوردهیرا ن «ققای یاجاره»مثل  ییهافیکنم، در وبالگم تکل یرا کپ ICCAMS مطالب خواستمینم چون

وجود  یشکل یاز الگوها ییهامثال ،هااز کتاب یاری. در بسیشکل یخصوص با استفاده از الگوهاام، بهپرداخته گرید ییهانهیدر زم

در نظر گرفته نشده است.  یها نقش درخورآن یکه برا مینیبیم م،یتوجه کن یادر جبر مدرسه میتعم تیبه اهم یدارند، گرچه وقت

( یسوم ،یدوم ،یاول یهاچهار شکل از الگو )با نام ایاز سه  یادنباله شوند؛یارائه م رشدْ  یصورت الگوهابه یشکل یمعموالً الگوها

ها، خطها، پاره]نقطه یو بعد تعداد اجزاء مشخص میدر الگو را بکش یکه شکل بعد شودیو سپس از ما خواسته م شودینشان داده م

 تواندیکه خود م کندیاز کاوش باز م یحد مشخص یجا را برا ،کردیرو نی. امیکن دایم الگو پاn ایصدم  ای ستمبی مثالً شکلِ دررا [ …



 

 

روش که  نیا یعنیمنجر شود،  یتجرب یکردیبه رو تواندیم یسادگبه گر،یواقع شود. اما از طرف د دیساختار الگو مف یدر جستجو

عددها(  نیب ای)درون  یاقاعدهبه دنبال الگو،  یفهرست کنند و بدون ارجاع به ساختار واقع یدر جدولرا اعداد  یهاآموزان جفتدانش

 .بگردند

(. ۲۰1۰)کوچمن،   استفاده کنم  ۵ عامصورت مناسب، از الگوها به یهاتیتمرکز بر ساختار حفظ شود، مشتاقم که در موقع نکهیا یبرا

 ،. سپسمیکن دایدر الگو پرا  شکلی یکه چطور با استفاده از آن، شماره شودیو نشان داده م فیتعر« مانندY»ی شکل ر،یز فیدر تکل

 یهاکارا، تعداد نقطه یکه با روش میخواهیآموزان ماز دانش یشکل. وقت نیستمیب م؛یرویدر الگو م« دوردست» یشکل غبالفاصله سرا

 .شکل خاص تمرکز کنند و به آن ساختار ببخشند نیکه بر ا میخواهیآموزان مکنند، عماًل از دانش دایشکل را پ نیا

 

 شودیاند اما معلوم مگذاشت که در نگاه اول متفاوت ییساختارها توانیالگو م یاست که رو نیا هافیجنس تکل نیت اقوّ ینقطه

 ،یجبر یهابا عبارت یورزساختار با نمادها و دست انیب یاست برا یازهیانگ تْیوضع نیا مانند،بیصل یهااند. مانند شکلکه معادل

را  یو عبارت سوم میدهیم ستمیساختار شکل ب یما دو عبارت برا ف،یتکل نای دوم یشود. در نسخه لومتا معادل بودنشان مع

× 2۰): میخواهیم  ۴) + × 2۰)و  ۱ ۵)  − (2۰ − و عدد  میکنیاستفاده م «6 ی بازگزاره» یک از میکه ما دار توجه کنید .(۱ 

ها حاصل نقطه یمکان نشیشده است، از چ ریتصو نییطور که در پاها، همانعبارت نیاست. البته ا ۷ریمتغدر نقش شبه ستیب

 .شوندیم

                                                           
5 Generic 
6 Open sentence 
7 Quasi variable 



 

 

 

خوب  یلینه. البته خ ایادامه دهم از این  شتریب یلیخ توانمیم ایآ دانمیام. نمکرده دیوبالگ تول یبرا فیمجموعه تکل 16حاال،  تا

 ها وجود خواهد داشت! نسخه از مسئله ۲۰×۵مجموع  در برسم، که در آن صورت ۲۰که به  شودیم

نشان دادن  یبرا یاست، اما راه یمصنوع یلیمسئله خ نیا تی. موقعبرمیان میبه پا د،یآیکه در ادامه م گرید یفیمقاله را با تکل نیا

مقاله  یاست که در ابتدا طیمح فیتکل هیها شبجنبه یآمده، از بعضراست  که در سمت  ی. داستانگذاردیما م یپا شیجبر پ ییکارا

جرج را نشان  یهاتعداد بلوط 𝑔 میکن ضفر یعن)ی میحل کن یجبر یرا با نمادگذار فیکه تکل میریبگ میذکر کردم. اگر تصم

۶۰  :میاش کنساده میتوانیجمله که م نیشامل جمع چند میرسیم یا، به معادله(دهدیم =  𝑔 + ۴ 𝑔 + ۵ 𝑔 =  ۱۰ 𝑔 

𝑔  پس) =   .(رندیگیبلوط م 3۰و  ۲4، 6 بیترتبه یو جرج، پپا و کلوئ  ۶

 

 یازین نجایاست. در هر صورت آشکار است که در اه دارد: معمّموجّ یابلهانه است، اما هدفحتی و  یمصنوع یلیداستان خ نیالبته ا

ها را آن توانیوجود دارد؛ عموماً م یاسهجبر مدر فیاز تکال یاریاست که در بس یمعضل ن،یو ا میاستفاده کن یاز جبر رسم ستین

 !م؟یریبگ ادیرا  یرسم یهاکه روش میحل کرد. پس چرا تالش کن یررسمیصورت غبه



 

 

 «۸ یارجاع دور»مسئله شامل  نیتر است. اکار سخت نیحل کرد، اما ا یررسمیصورت غبه توانیم زیرا ن ]سمت چپ[دوم  داستان

که  دمید یا( در باب مرور جبر مدرسه۲۰1۰) 9 و ساذرلند سنیم عالیِ  یبار در نوشته نیمسائل که آن را اول یبرا یاست؛ ساختار

 .گرفت یپ (11 اثر به قلم ُد ال گرانژ نیا فرانسوی یترجمه در تعلیقاتی برد هم یشا ای) 1۰ لریاو« اصول جبر»ش را  تا ردّ میتوان

+ 𝑔 یم:کن نیصورت، نماد نیرا به ا آن میتوانیم  𝑝 + 𝑐 = ۸۰ ،  𝑐 =
𝑝

۴
+  𝑝    و 𝑔 +  𝑝 = 𝑐 . اما  رسد،یبه نظر م دهیچیپ

. میها را در ذهنمان داشته باشحساب و کتاب آن ستیالزم ن گری. دمیاکاغذ آورده یروابط مختلف را به رو ب،یترت نیکم به ادست

 …شوند دایشده پخواسته یکه مقدارها یی!(، تا جامیکار را داشته باش نیمانده است )البته اگر مهارت ا یبا نمادها باق یورزفقط دست

 نکهیا رغمیعل یحت نند،ی( را ببیجبر یهاهی)و رو یآموزان کمک کند که قدرت نمادگذارروش حل ممکن است به دانش نای. 

 .را ندارند رینقش متغ)در اینجا( و  میادهکار برنامعلوم خاص به یمقدارها یجاحروف را به
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