
 معلمان یبرا یریادگیتقال در  یتجربه

« ادشمارش و تعد»فرصتی برای درک کودکانی که در مسیر یادگیری 

1زنند.دست و پا می

 

ترین کارهایی است که هر معلمی به آن نیاز دارد. اما این که معلم ها یکی از مهمشنیدن بچه

 آموزشهای بعدی شنود، به درستی درک کند و با توجه به آن، قدمها میآنچه را که از بچه

های یادگیری و گاهی ما به عنوان معلم آنقدر از تجربه ؛ای نیسترا طراحی کند، کار ساده

توانیم ایم که نمیگیرند، فاصله گرفتهفهمیدن آنچه که دارند یاد می ها دربچهو پا زدن دست 

را ی مؤثرترتوانیم فرصت یادگیری درک کنیم کودک در کجای مسیر قرار دارد و چگونه می

 برایش فراهم کنیم.

ابه تی مشدر موقعیرا به عنوان معلم بتوانیم خودمان ما ی این نوشته این است که اگر ایده

از  ،آنو اجرای مسیر آموزش ها را بهتر درک کنیم و در طراحی توانیم بچهآموز در مسیر یادگیری قرار دهیم، میدانش یتجربهبا 

توان در می ای کلی است و، ایده«موقعیت مشابه»یعنی استفاده از  ،این ایده آموزان، پشتیبانی کنیم.یادگیری تعداد بیشتری از دانش

استفاده « شمارش و تعداد»با موضوع  کالس درسیک ، از مثالی از آن اما در اینجا برای توضیح ختلفی از آن یاد کرد؛ات مموضوع

 ام تا بتوانندها طراحی کرده. پس از آن، موقعیتی را که برای معلمخواهم کردکنم و آنچه را که در کالس اتفاق افتاده، توصیف می

 دهم. خوشان را در شرایطی مشابه با کودک قرار دهند، توضیح می

 آموزان در مسیر یادگیری اعداد را تشخیص دهید.را بخوانید و سعی کنید موقعیت هر کدام از دانش« مثالی از کالس درس»ابتدا 

 

 درس:مثالی از کالس 

گر اهدهچند مش زیراالبته این کالس با کالس معمولی فرق دارد  ؛یک کالس اول دبستان با یک معلم و چند کودک، را تصور کنید

 کنند. ها برای رسیدن به پاسخ دارند، ثبت میمسیرهایی را که بچه

 1۱و  ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، 1:خوانندمی ها با همخواهد که شعر آغاز فعالیت را بخوانند؛ بچهها میابتدا، معلم از بچه. 

 .  1۱گوید ایستد و با بقیه میو بعد می ۹گوید می ۵ها بعد از کنند، فقط یکی از بچهها با هم همخوانی میهمه بچه

 

 ها معلم این مهره ها که بیشتر بچهبینند. در حالیپرسد که چند تا مهره میدهد و میها نشان میرا به بچه

باز هم تا از انگشتانشان را  ۴ها کنند، بعضی از بچهرا پیدا می ۴، عدد ۴و  ۳، ۲، 1تا مهره، بقیه با شمردن  ۴گویند می

 . دهندو نشان می اندکرده

 کند. ال بعدی را مطرح میؤها، سبچه تأییداند و معلم با ها پاسخ درست دادههمه بچه

 

                                                           

 .1۵نوشت شماره ، ویکیمعلمان یبرا یریادگیتقال در  یتجربه (،1۴۱1 ماهاردیبهشت) زهره، پندی1 

 

 زهره پندی

  1۴۱1اردیبهشت 

 نوشت()نوشته شده برای ویکی



 کند معلم یک مهره اضافه می رسد بعضی از دهد، به نظر می)توضیحی درباره اضافه کردن یک مهره نمی

د. در بیننپرسد که حاال چند تا مهره میاند و بعضی فقط به نتیجه توجه دارند( معلم میها این اضافه کردن را دیدهبچه

کنند، را پیدا می ۵، عدد ۵و  ۴، ۳، ۲، 1گویند، بقیه با شمردن ها بدون شمردن، پاسخ را میکه باز هم بیشتر بچهحالی

 . دهندمیرا نشان  ۵ها با انگشتانشان عدد باز هم بعضی از بچه

 کند. بعدی را مطرح می سؤالتا مهره داریم و  ۵کند که حاال می تأییداند و معلم همه پاسخ درست داده

 

 کند ی دیگر اضافه میمعلم دو تا مهره رسد دهد، به نظر میردن دو تا مهره نمی)توضیحی درباره اضافه ک

ر فقط بینند. این باپرسد که حاال چند تا مهره میاند و بعضی فقط نتیجه را( و میها این اضافه کردن را دیدهبعضی از بچه

ایی را که ه)یعنی مهره ۷و  ۶شمرند. چند نفر ها میگویند و تعداد بیشتری از بچهرا می ۷باره ها یکتعداد کمی از بچه

را در پاسخ بیان  ۶و دو نفر که عدد  ۸را. به جز یک نفر که  ۷تا  1ها از شمرند و بعضیمعلم اضافه کرده است( را می

ها بعضی از بچه .دهدکنند. کودکی که در شمارش آغاز کالس همراه نبود، پاسخی نمیرا بیان می ۷کنند، بقیه عدد می

 .دهندمینشان  ۲و  ۵ترکیب  را با انگشتانشان به صورت ۷عدد 

اند و کودکی را گفته ۸یا  ۶هایی که درست است و بچه ۷دهد که پاسخ شمرد و نشان میها را یکی، یکی میمعلم مهره

 کنند.که عددی نگفته بود هم با او موافقت می

 

 گویند ها با شمارش و بقیه بدون شمارش می؟ چند تا از بچه۷بیشتر است یا  ۸ .۸ها گفته بودند گوید بعضی بچهمعلم می

 دهد.و فقط کودکی که در شمارش آغاز کالس همراه نبود، پاسخی نمی ۸

 بعدی است. سؤالکند، حاال نوبت می تأییدرا  ۸معلم پاسخ 

 

 دارد معلم یک مهره را بر می ها رسد بعضی از بچهدهد، به نظر میمی)توضیحی درباره برداشتن یک مهره ن

نیمی  یبا  بینند. این بار تقرپرسد که چند تا مهره می( و میکردنداند و بعضی فقط به نتیجه کار توجه این برداشتن را دیده

کالس  گویند. کودکی که در شمارش آغازرا می ۶شمارند و پاسخ می ۶تا  1گویند و بقیه از را می ۶باره ها یکاز بچه

 .دهندمینشان  1و  ۵را با انگشتانشان به صورت ترکیب  ۶ها عدد باز هم بعضی از بچه .دهدهمراه نبود، پاسخی نمی

 رسد. کند و این فعالیت به پایان میمی تأییدمعلم پاسخ را 

 

 1و  ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ ،1۱خوانند، ها با هم میخواهد که شعر پایان را بخوانند؛ بچهها میدر ادامه، معلم از بچه . 

 هایی از شعر را همراه نیستند. ها قسمتنیمی از بچه تقریبا 

 

ه شود و دربارگردد، برای کودکی که در شعر شمارش ابتدای کالس همراه نبوده، نگران میحاال معلم به مشاهدات ثبت شده برمی

ها برای پیدا کردن جواب از یک شروع به است که بعضی از بچهآیا مهم »پرسد: های ثبت شده از خودش میی یادداشتبقیه

همراه  یدرباره« اند؟کند که از چه راهی به پاسخ درست رسیدهکنند، آیا فرقی میکنند؟ وقتی پاسخ درست را پیدا میشمردن می

توانیم ها شعر اول فعالیت را بلدند و میبچه .کنیمداریم تمرین می فعال  »ها در شعر پایان فعالیت، برایش روشن است: نبودن بچه

 «رویم سراغ تفریق.ها در شعر پایانی همراه شدند، میجمع را شروع کنیم و بعد از این که بیشتر بچه



ان خودتت را از سؤاالتوانید این فکر کنید. می« شمارش و تعداد»ها از اید سعی کنید به درک هر کدام از بچهحاال که مثال را خوانده

 بپرسید:

 شناسند؟را می 1۱ها اعداد تا آیا هر کدام از این بچه 

  آورند؟طور به دست میهرا چ ۳+۴حاصل 

  کنند؟ طور پیدا میهرا چ ۹-۲حاصل 

 آیا آماده هستند که وارد جمع و تفریق اعداد یک رقمی شوند؟ 

 

را ببینید و سعی کنید « موقعیت مشابه»، صرف کردید، زمان کافی از این کالس ثبت شده که برای تحلیل مشاهداتپس از آن

 خودتان را در این موقعیت قرار دهید. 

 

 موقعیت مشابه:

خودتان را به جای یک نوآموز قرار دهید که قرار است بشمارد و برای این که حس او به عنوان نوآموز را بهتر درک کنید، شعر 

 را با شعر دیگری جایگزین کنید: « یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده»معروفِ 

 «اال، ای، آهوی، وحشی، کجایی، مرا، با، توست، چندین، آشنایی»

 معنی این جایگزینی این است که: 

  تا مهره« اال»یعنی 

   تا مهره« آهوی»یعنی 

 تا مهره.« مرا»یعنی  و 

 خ دهید:ت زیر پاسسؤاالرا حفظ کنید و بعد از حفظ شدن، روی شعر را بپوشانید و به اگر شعر را حفظ نیستید، سعی کنید که آن

  بشمارید. « آشنایی»تا « اال»از 

  این  شروع« اال»را گفتید یا از « وحشی»پاسخ دادید؟ آیا یکباره کلمه  سؤالچند تا مهره است؟ چطور به این 

 به شمردن کردید؟

  حاال  پاسخ دادید؟  سؤالطور به این ه؟ چاستچند تا 

  حاال  پاسخ دادید؟ سؤالطور به این ه؟ چاستچند تا 

 «پاسخ دادید؟ سؤالطور به این هچ ؟«با»بیشتر است یا « توست 

  حاال  پاسخ دادید؟ سؤالطور به این ه؟ چاستچند تا 

  طور بود؟هشروع کنید! چ« آشنایی»حاال برعکس بشمارید! از 

 

 آموزان را توصیف کنید.حاال دوباره به مثال کالس درس برگردید و سعی کنید با این تجربه، موقعیت هر کدام از دانش

 ی جمع و تفریق هستند یا نه، به این فکر کنید که خودتان:ها آمادهکه ببینید آیا بچهبرای اینمثال 

 کنید؟را پیدا می« وحشی»ی عالوهبه« آهوی»طور حاصل هچ 

  طور؟هرا چ« ای»منهای « چندین»حاصل 

 



 آیا راهی به جز شمردن برای یافتن حاصل دارید؟

 آنز تحلیل کند و ا راها بچهادراکات بهتر بتواند « موقعیت مشابه»ایده و امید این نوشته این است که معلم پس از قرار گرفتن در 

 در ارزیابی مسیری که برای یادگیری طراحی کرده است و در ادامه برای بهبود این مسیر، بهره ببرد.

س درس ها در کالسؤالها هنگام پاسخ دادن به ، شبیه موقعیتی است که بچه«شابهموقعیت م»البته این را در نظر بگیرید که گرچه 

ین ایک بزرگسال پیش از قرار گرفتن در برای مثال ها، خیلی متفاوت است. ی واقعی بچهی یک بزرگسال با تجربهدارند، اما تجربه

داشته است و اگر در موقعیت جدید،  «تعداد»ای یافتن های زیادی برای استفاده از راهبردهای مختلف برفرصت، «موقعیت مشابه»

ستفاده برای حل کردن مشکل، ا پیشین خودهای تبدیل کند و از تجربه آشناموقعیت را به موقعیتی این تواند ، میبرخوردمشکلی به 

 نماید؛ این در حالی است که کودک این امکان را ندارد.

تواند کارکرد خود را داشته باشد و به ما به عنوان معلم کمک کند که بتوانیم می« یت مشابهموقع»ی قرار گرفتن در با این حال تجربه

 «این چند تا است؟» سؤالتجربه کنیم. ما در شرایط معمول به  ،های مختلفدر سطح« تعداد و شمارش»از را ها تا حدودی، درک بچه

ه چ ها در سطوح مختلفبچهدرک کنیم توانیم نمی دهیم و معموال به صورت ناخودآگاه و بدون نیاز به فکر کردن و تقال پاسخ می

 کنند. برای پاسخ دادن به آن طی می راهی را

 «درک مبتنی بر شمارش»رکشان از اعداد، کنیم که دآموزانی عمل میگیریم، شبیه به دانشقرار می« موقعیت مشابه»اما وقتی در 

زم با درک عددی ال رای آنداشته باشیم، تفاوت و فاصله« درک مبتنی بر شمارش»توانیم ارزیابی بهتری از است، در این شرایط می

 غییر دهیم. تری از اعداد تها به درک عمیقورزی پیرامون اعداد ببینیم و مسیر یادگیری را برای دستیابی بچهبرای ریاضی

هایی را ایجاد محدودیتچه  اعداد« درک مبتنی بر شمارش»نشان دهم « موقعیت مشابه»ی خواهم با توجه به تجربهدر اینجا می

 کند.  می

 

 اعداد:« درک مبتنی بر شمارش»ارزیابی 

این اتفاق در  .کردندتفاده میها از شمردن اسسؤالپاسخ دادن به  برای هادر مثالی که از کالس درس دیدیم، بعضی از بچه

درک »خواهیم به کمک گیریم و میافتد. وقتی ما در چنین سطحی از درک اعداد قرار میبرای ما هم می« موقعیت مشابه»

شویم هایی از اعداد بسازیم و جمع یا تفریق کنیم، مجبور می، عدد قبلی یا بعدی یک عدد را پیدا کنیم، ترکیب«مبتنی بر شمارش

 هایی را که در این سطح هستند، بهتر درک کنیم. توانیم بچهشمارش برگردیم و میبه 

 :کندیادآوری می« درک مبتنی بر شمارش»ی نکاتی را دربارهاین تجربه به صورتی عملی، 

 برای به یاد آوردن نام هر عدد، یا نام عدد قبلی  هاآن، استها از اعداد، به شمارش محدود وقتی درک بچه اول آن که

ها دهیم و از بچهها نشان میرا به بچه ها شوند. مثال وقتی این مهرهو بعدی آن، به شمارش متکی می

 کنندتا انگشتشان را باز می ۴ها، بدون شمردن، ها را نشان دهند، خیلی از بچهخواهیم که با انگشتانشان تعداد مهرهمی

دارند. یعنی  ۴و  ۳، ۲، 1ها چند تا است، نیاز به شمردن که بگویند تعداد این مهرهها برای آنو بعضی از همین بچه

کند( اما می ۲بیند )تعدادبینیها، تعدادشان را هم میزمان با دیدن مهرهبیند و همداند که چند تا مهره میکودک می

 ه نام آن را بگوید، نیاز به شمردن دارد.کداند و برای آننام این تعداد را نمی
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 سؤالتا است، ولی برای پاسخ دادن به  ۴دانستیم دیدیم و میرا می ها این مهره «موقعیت مشابه»در  ما نیز

 سؤالرا برای پاسخ دادن به « وحشی»ما با شمردن، «. اال، ای، آهوی، وحشی»نیاز به شمردن داشتیم: « چند تا مهره؟»

یا برای فهمیدن  ها پیدا کردیم، اما اگر قرار باشد هر بار برای پیدا کردن تعداد این مهره« مهره؟ چند تا»

رک توانند با تکیه بر شمارش، دها هم نمیبه همین ترتیب، بچه توانیم با اعداد کار کنیم.بشماریم، نمی« وحشی»معنی 

هایی که هایی فکر کنیم که به بچهرای رفع این مشکل باید به فعالیتکار کنند. ب هاآنکاملی از اعداد داشته باشند و با 

در این سطح قرار دارند، کمک کند تا بتوانند بدون شمارش، نام اعداد و ارتباط میان اعداد را به یاد بیاورند، مثال 

نند و ها گفتگو کی این رابطهدهد که اعداد را در رابطه با یکدیگر ببینند و دربارهها امکان میهایی که به بچهفعالیت

 ها نام اعداد و برخی حقایق عددی را به خاطر بسپارند.در خالل این فعالیت

 برندکار میشود، راهبردهایی که برای جمع یا تفریق بهها از اعداد، به شمارش محدود میوقتی درک بچه دوم آن که 

شمارش »، «شمارش تا»و  ۳در جمع« شمارش به جلو»ا ی« شمارش همه» گردد؛ برای مثالنیز به شمارش محدود می

 .۴در تفریق« شمارش به عقب»یا « ماندهباقی

شود و یادگیری شروع می «شمارش به جلو»شوند، یادگیری جمع، بعد از با این محدودیت، جمع و تفریق از هم جدا می

است که جمع و تفریق دو گردد. این در حالی، موکول می«شمارش به عقب»درباره تفریق به بعد از توانایی کودک در 

 هاآنی جمع و تفریقی میان کل بین سه عدد درک شود، رابطه -جزء -ی جزءروی یک سکه هستند و وقتی رابطه

بیند، برای یافتن حاصل جمع و تفریق ای که میان سه عدد میتواند از رابطهشود و کودک میطور همزمان درک میبه

 یافتن جزء مجهول در یک رابطه جمع و تفریق، استفاده کند.یا 

را های جمع و تفریق محدود شدن به راهبردهای جمع و تفریق مبتنی بر شمارش، امکان استفاده از ویژگی به عالوه،

 د؛ چرا کهکنهایی که برای کودک تبدیل به حقیقت شده نیز محدود میبرای یافتن حاصل یک عبارت به کمک ترکیب

کل  -ءجز -ءجز یاز رابطه او ییافتهسازمان به دانشدر جمع و تفریق کارآمد  یاتخاذ راهبردها یکودک برا ییتوانا»

تواند برای یافتن ی ترکیب اعداد را دارد، میکودکی که تجربه برای مثال. ۵( «۲۱1۲است. )چنگ مربوط  1۱تا  1اعداد 

است،  ۳یکی بیشتر از  ۴قت شده، استفاده کند و با توجه به این که که برایش تبدیل به حقی ۳+۳= ۶از  ۳+۴حاصل 

 را پیدا کند.  ۷اضافه کند و حاصل  ۶یکی به 

 

م و را بهتر درک کنی« درک مبتنی بر شمارش»کند که محدودیت به ما کمک می« موقعیت مشابه»قرار گرفتن در  یتجربه ارزیابیِ 

 هاییبچه بهد و نکنمیها از اعداد را فراهم درک بچه یکنیم که امکان توسعهرا انتخاب یا طراحی های جایگزینی فعالیت ،در ادامه

 . بدهد« نشمردن»است، فرصتی برای « مبتنی بر شمارشدرک »که درکشان از اعداد 

« درس مثالی از کالس»الیتی که در زمان با فعآید با این نگاه طراحی شده است. این فعالیت از نظر زمانی، همفعالیتی که در ادامه می

 تواند جایگزین آن شود. آمد، قابل اجرا است و می

                                                           

 ببینید. «جمع درراهبردهای مبتنی بر شمارش »ی فیلمی درباره ۳ 

 ببینید. «تفریق درراهبردهای مبتنی بر شمارش »ی فیلمی درباره ۴ 

5 Teaching young children decomposition strategies to solve addition problems: An experimental study; 

 ZJ. Cheng, The Journal of Mathematical Behavior, 2012 

 

https://maths4maryams.org/wp-content/uploads/2022/05/Additionn.mp4
https://maths4maryams.org/wp-content/uploads/2022/05/Subrtracion.mp4


 «نشمردن»فعالیت جایگزین؛ فرصتی برای 

است که در هر خانه از آن یک  پنجدر  دویک جدول « تاییقاب ده»تایی و تعدادی مهره دارند. ها یک قاب دههر کدام از بچه

 ۶را روی آن نمایش داد. 1۱توان اعداد تا تیب میگیرد و بدین ترمهره قرار می

دهد که قرار است هر تصویر را ها توضیح میتایی آماده کرده است و برای بچهمعلم تعدادی تصویر از اعداد مختلف در قاب ده

 هایشان بسازند. هایی که دارند، همان را روی قابببینند و با استفاده از مهره

خواهد ا میهحاال از بچه .ها تصویر را بسازندکند تا بچهچند ثانیه صبر می .کنددهد و پنهان مییک تصویر را سه ثانیه نشان می 

وی ررا ها بچههای هر یک از گفتهطور فهمیدند که باید چند تا مهره بگذارند و هطور آن را ساختند، یعنی چهکه توضیح دهند چ

 دهد.کند و به همین ترتیب فعالیت را ادامه مینویسد. سپس تصویر دیگری انتخاب میدهد و میتخته کالس نشان می

 آمده است. هنگام انجام این فعالیت ی کالسیهاگفتگواز  هاییمثال در ادامه

 

 :۷مهره را نشان داده است ۴تایی با وقتی معلم یک قاب ده

  تا ۴»نویسد: معلم می «مهره گذاشتم.تا  ۴تا مهره بود، من هم  ۴: »گویدمیکودک» 

  گوید: دهد و میتا را نشان می ۲تا و  ۲معلم به کمک کودکی که این را گفته است،  «تا مهره ۲تا و  ۲: »گویدمیکودک

 «۲+۲: »نویسدو می «تا ۴تا برابر است با  ۲تا و  ۲»

  و  «۵یکی کمتر از »گوید: دهد و میرا نشان می معلم جای خالی مهره «تا بود. ۵تر از یک مهره کم: »گویدمیکودک

 «۵-1: »نویسدمی

  نویسد را می «1 ، ۲،  ۳ ، ۴»معلم  «تا مهره گذاشتم. ۴و  ۴، ۳، ۲، 1تا بود. بعد شمردم  ۴من شمردم : »گویدمیکودک

 کشد.خط می ۴و دور 

 

 :۸است مهره را نشان داده ۷تایی با وقتی معلم یک قاب ده

  در »پرسد: دهد و میتای پایین را نشان می ۲، معلم ردیف باال و «تا دیگر ۲یک ردیف کامل بود و : »گویدمیکودک

شمارد کودک می «کال چند تا مهره است؟»پرسد: معلم می «تا ۵»گوید: کودک می «یک ردیف کامل چند تا مهره بود؟

تا  ۵»گوید: دهد و در پایان میی ششم و هفتم را نشان میمعلم همزمان مهره «تا است. ۷ها ، مهره۷، ۶»گوید: و می

 «۵+۲»نویسد: و می «تا شد ۷تا برابر  ۲و 

  ر بود، اگر این سه تا هم پُ» :پرسددهد و میمعلم جای خالی مهره را نشان می «تا جای خالی بود. ۳: »گویدمیکودک

 «1۱-۳» :نویسدو می .«است 1۱تا کمتر از  ۳، ۷» :کندمی  و تصریح «شد چند تا مهره؟می

  گوید: دهد و میتا را نشان می ۳تا و  ۴معلم به کمک کودکی که این را گفته است،  «تا ۳تا و  ۴: »گویدمیکودک 

 «۴+۳»نویسد: و می .«تا است ۷تا برابر  ۳تا و  ۴»

 ۷کارت عدد »نویسد: معلم می «من همان را ساختم. ،است ۷این کارت عدد »گوید: کودک می» 

     

     

     

     

                                                           
 مراجعه کنید.  (mathsbot.comجا )ایندهد به را میها تایی و مهرهامکان ساختن قاب ده برای دسترسی به ابزاری مجازی که ۶

  شود. های متنوعی را ببینید که با این ابزار انجام میتوانید فعالیتهم می (mathink.irجا )ایندر   

  را ببینید. «مهره ۴تایی با ی قاب دهگفتگو درباره»فیلم  ۷ 

 را ببینید. «مهره ۷تایی با ی قاب دهگفتگو درباره»فیلم  ۸ 

https://mathsbot.com/manipulatives/tenFrame
https://mathink.ir/page/3/?s=%D9%82%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://maths4maryams.org/wp-content/uploads/2022/05/Ten-Frame-1.mp4
https://maths4maryams.org/wp-content/uploads/2022/05/Ten-Frame-2.mp4


 1،  ۲،  ۳،  ۴،  ۵،  ۶،  ۷»معلم  «۷و  ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، 1تا مهره گذاشتم؛  ۷تا مهره بود و من هم  ۷»گوید: کودک می» 

 کشد.خط می ۷نویسد و دور را می

  دهد، تا را نشان می ۳ تا و ۲تا و  ۲معلم به کمک کودکی که این را گفته است،  «تا ۳تا و  ۲تا و  ۲: »گویدمیکودک

 «۲+۲+۳»نویسد: و می «تا ۷تا برابر است با  ۳تا و  ۲تا و  ۲» :گویدمی

 

 :است تا مهره ۹تایی با ی کالس بعد از گفتگو درباره قاب دهتخته این تصویرِ 

 
 

 

 این فعالیت با فعالیتی که در مثال کالس درس آمد، از چند نظر متفاوت است:

 ه اعداد ب ازرا  درکشان ر،یتصو هر ساختن با تا دهدیمرا  فرصت نیاها بچه به ت،یفعال نیا یریتصو ییبازنماآن که  اول

 آوردن نام اعداد مشکل دارند. ادیاگر در به  یحت ؛بگذارند شینما

 یراهبردها از استفاده امکان ف،یرد کی در هاآن دنیچ یجا به ییتاده قاب در هامهره دادن قرار با تیفعال نیاکه  آن دوم 

 یکه در سطح دهدیآموزان مفرصت را به دانش نیو ا کندیم جادیا را (اعداد بیترک از استفاده هم و شمردن)هم  مختلف

 .بشمردند که نباشد الزم شناسند،یم را را آن یهابیترک و عدد کی اگر یعنی دهند؛ پاسخ هاسؤالکه هستند، به 

 را  گریکدی یهامختلف بتوانند پاسخ یهاها در سطحتا بچه کندیگفتگو فراهم م یبرا یفرصت تیفعال نیا آن که سوم

 شمرد،ینم را اول سطر یتا ۵ یگرید که شنودیم است، شمرده را مهره تا ۷ که یکودکمثال  رند؛یبگ ادیبشنوند و از هم 

 و کندیم سهیمقا خودش روشبا  را روش نیا او، کند؛یم دایپ را تعداد، ۷ و ۶ گفتن با فقط و است تا ۵ نیا دیگویمبلکه 

 و ۵ بیترک را ۷ ریتصو که یکودکبرای مثال  ای کند؛یم استفاده آن از گرید یهاتیموقع در کند، درک را آن توانست اگر

. بسپارد خاطر به را آن و بشنود بارها را ۷ نام تا ابدییم یفرصت داند،ینم را آن نام یول دارد تا ۷ از یدرک و ندیبیم ۲

 خاطر به قتیحق کی عنوان به را ۷ ساختن یبرا ۴ و ۳ ای  ۵ و ۲ بیترک که کندیم کمک هابچه یبرخ به نیهمچن

 .کنند فکر هاآن انیم ارتباط به و نندیبب ۴ و ۳ معادل را ۵ و ۲ که دهدیم فرصت گرید یبرخ به و بسپارند

 به  یکه به طور رسماز آن شیپ ند،یگویاعداد م بیها درباره ترکآنچه که بچه نِ ینماد ییبازنما با تیفعال نیاکه  آن چهارم

 .کندیم فراهم نمادها نیا با هاآن یمواجهه یبرا را یبپردازد، فرصت یاضیر عالئمو آموزش  یمعرف

« شمارش درک مبتنی بر»توجه به ارزیابی توان پیدا کرد. اما با بهای دیگری هم تفاوتالبته شاید ها را بیان کردم، این تفاوتمن فعال  

ست که در هاد، تفاوت دوم و سوم است. این تفاوتوشانتخاب جایگزین فعالیت این فعالیت به عنوان  شد در گام قبلی، آنچه که باعث

هایی که درکشان از و به بچه دهدمیی هر عدد را های سازندهکالس، فرصت بروز راهبردهای مبتنی بر ارتباط میان اعداد و ترکیب



، درک خود را توسعه دهند هاآنکند که با شنیدن این راهبردها و مقایسه و ارزیابی میاست کمک « مبتنی بر شمارشدرک »اعداد، 

 و برای کار با اعداد آماده شوند.

های لیتبتواند فعاکه کند میکمک به معلم ، چگونه «موقعیت مشابه»ی قرار گرفتن در خواستم نشان دهم که تجربهبا این مثال می

 ثرتر انتخاب، طراحی و اجرا کند. ؤهای جایگزین را به صورتی مکالسش را ارزیابی کند و فعالیت

ه دربار« ت مشابهموقعی»ی اصلی این نوشته برگردم؛ آنچه که در این نوشته آمد، مثالی بود از طراحی یک خواهم به ایدهحاال می

در مسیر  آموزانِدرک بهتر دانش به منظوری مشابه برای معلمان های طراحی شدهی استفاده از موقعیتدهاما ای ؛«شمارش و تعداد»

 یورههای ریاضی دتوان در موضوعات مختلفی از آن استفاده کرد. من به عنوان پشتیبان معلمی کلی است که مییادگیری، یک ایده

کنم، ممکن است شما استفاده می هاآنهای معلمان از ام که در کارگاههای مشابهی در موضوعات مختلف طرح کردهابتدایی، موقعیت

 را با هم به اشتراک بگذاریم. هاآنشوم که بتوانیم هایی از این دست داشته باشید که خوشحال میهم تجربه

ی طراحی مسیر یادگیری هر موضوع، در موقعیت یادگیری مشابهی قرار بگیریم، اما شاید البته نه شدنی است و نه الزم است که برا

 ها به ما در همدلی با کودکان در مسیر یادگیری کمک کند.ی تقال برای یادگیری در چند تا از این موقعیتتجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اف -دی  -سازی فایل پیویرایش متن، آماده و خوشگل

 ی ریاضیات اصفهاندستجردی؛ خانهشراره تقی 


