پاسخ مؤلفین ریاضی پایه دوم ابتدایی
ضمن تشكر و احترام خدمت همكار عزيز كه با دلسوزي نكاتي
راجع به رياضي پايه دوم ابتدايي مطرح فرمودند ،كه در اين نوشتار به
بعضي از آنها اش��اره كرده و سعي ميگردد در حد بضاعت به آنها
پاسخ داده شود.
 .1آيا اين كتاب از نظر روحي و اجتماعي با كودك 8ساله منطبق است؟

در کتاب ریاضی دوم ابتدایی

اشاره
مجله رشد آموزش ریاضی،
تداوم معنادار خود را مدیون تعامل
و تبادلنظر دائمی با مخاطبان
اصلی خود که معلمان ریاضی و
دستاندرکاران آموزش معلمان
ریاضی هستند ،میداند .به همین
دلیل ،بیشترین تالش اعضای
هیئتتحریریهمجله،جستوجو
برای پیدا کردن راههای مختلف
ایجاد چنین تعامل و تبادلنظری
بوده است .خوشبختانه از سال
 1381که به همت مسئوالن
محترم دفتر انتشارات وتکنولوژی
آموزشی ،تولید و توزیع مجله،
نظم بیشتری یافته و شمارگان
آن نیز باالتر رفته است .معلمان
محترم ارتباط بیشتری با مجله
خودشان برقرار کردهاند و بیشتر
از گذشته ،دیدگاههای خود را
برای چاپ ،ارسال کردهاند .به
همین دلیل ،آرزوی دیرینه دفتر
انتشارات و تکنولوژی آموزشی و
هیئت تحریریه مجله رشد آموزش
ریاضی میرود تا تحقق یابد .در
نتیجه ،با نظر هیئت تحریریه مجله،
قرار شد تا دیدگاههای ارسالی
عین ًا و بدون ویرایش چاپ شوند.
در ضمن ،از خوانندگان محترم
استدعا داریم که پاسخگو و منتقد
دیدگاهها باشند و تعامل و تبادل
نظر را از طریق بازتاب بر آنها،
معنادارتر و کارآمدتر کنند.

نسرین نجیبی
دبیر ریاضی -شیراز

با سالم بر اساتید عزیز و دلسوز واقعی این
مرز و بوم به خصوص در مسئله مهم آموزش
ریاضی .استادان عزیز! آیا کتاب ریاضی دوم
دبستان را که تازه تألیف شده مشاهده نمودهاید؟
 از نظر شما آیا این کتاب با نیازهای روحی و
اجتماعی یک کودک  8ساله منطبق است؟
 آیا باید در آموزش مفهوم کسر این قدر عجله
کنیم که آن را به کالس دوم دبستان بکشیم؟
 آیا سؤاالت احتمال در آخر کتاب ،برای یک
دانشآموز  8ساله سنگین نیست؟
 سؤالهایی که صورتشان  3یا  4سطر است،
برای یک بچة کالس دومی بنده در حد یک
داستان است (نه یک مسئله ریاضی که باید حل
شود).
 در شرایطی که آموزشوپرورش استفاده از
کتابهای کمک آموزشی را ممنوع کرده ،آیا
تکرار و تمرین که یکی از ارکان مهم یادگیری
ریاضی است به اندازه کافی در این کتاب مد نظر
قرار گرفته؟
 آیا این افزایش حجم کتاب منطقی است؟
سؤاالت بسیاری مطرح است که در نهایت،
منجر به استمدادم و التماس عاجزانه برای
جلوگیری از ظلم به کودکان عزیزمان شده است.
لذا تقاضا دارم قبل از این که مثل کتاب ریاضی
اول دبستان ،عدهای قربانی این عدم شناخت
رشد آموزش ریاضی از کودک و مسائل آموزشی او شوند ،به داد
کودکانمانبرسید.
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پاس��خ :اين سؤال كلي است ،بايد توجه داشته باشيم كه كتاب
پايه دوم ابتدايي چندين مرحله اعتباربخش��ي را طي نموده است و
افراد مختلفي از معلمان و متخصصان راجع به كتاب فوق نظر دادهاند
و سعي شده تا حد امكان اين نقطه نظرات اعمال گردد .پاسخ صريح
شما ،بايستي در قالب يك پژوهش علمي صورت پذيرد.

 .2آيا بايد در آموزش مفهوم كس��ر اين قدر عجله كنيم كه آن را به كالس دوم
دبستانبكشيم؟

پاسخ :احتماالً همكار عزيز به صورت دقيق قسمت كسر را مطالعه
ننمودهاند ،چرا كه در اين قسمت به صورت بسيار ساده و بيشتر از نظر
كالس خواس��تيم دانشآموزان با اين مفهوم آشنا شوند و از آموزش
نمادين كسر پرهيز نمودهايم.
 .3آيا سؤاالت احتمال در آخر كتاب براي يك دانشآموز 8ساله سنگين نيست؟

پاسخ :قسمت احتمال در آخر كتاب نيست بلكه در فصل هفت
همراه با كسر مطرح شده است و اين قسمت دانشآموز بيشتر در قالب
فعاليتها و بازيهاي جالب به مفهومسازي ميپردازد.

 .4سؤالهايي كه صورتشان 3يا 4سطر است براي يك بچه كالس دومي بنده در
حد يك داستان است (نه يك مسئله رياضي كه بايد حل شود)

پاس��خ :در كتاب سعي شده است از مسئلههايي كه صورتشان
بسيار طوالني است پرهيز شود اگر مواردي از اين دست همكار عزيز
مشاهده نمودهاند ،به دفتر تأليف كتب درسي ارسال نمايند تا اصالح
صورت پذيرد.

.5درشرايطيكهآموزشوپروشاستفادهازكتابهايكمكآموزشيراممنوع
كرده ،آيا تكرار و تمرين كه يكي از اركان مهم يادگيري است به اندازه كافي در
اينكتابمدنظرقرارگرفته؟

پاس��خ :در اين كتاب سعي ش��ده به اندازه كفايت تمرينهاي
مختلف و متنوع در اختيار دانشآموزان قرار دهد ،اما خود همكاران با
توجه به شرايط كالس ميتوانند تمارين مختلف را طراحي و در اختيار
دانشآموزان قرار داده تا به حل تمارين بپردازند.
 .6آيا اين افزايش حجم كتاب منطقي است؟

پاسخ :در پاسخ به اين سؤال بايد پرسيد منظور از حجم ،تعداد
فعاليتهاي كتاب اس��ت ،تعداد مفاهيم است يا تعداد صفحات ،اگر
تعداد مفاهيم هم اس��ت كه ما ،افزايش خاصي نسبت به كتابهاي
سالهاي گذشته نداشتهايم ،اگر منظور تعداد صفحات است كه باز
اين پاسخ را ميتوان براي آن در نظر گرفت ،اما اگر تعداد فعاليتها و
تمارين است كه با توجه به خواسته باال بايستي به اندازه كفايت فعاليت
و تمرين جهت يادگيري قرار دهيم.
سؤاالتبسياريمطرحاست.

باز اگر سؤال ديگري در ذهن اين همكار هست .ميتواند نقطه
نظرات خود را به دفتر تأليف كتب درسي ارسال تا پاسخ سؤاالتشان
را دريافت نمايد.

