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Standards for Mathematical Practice 

 اتریاضی کاربردیاستانداردھای 
در  زگاران ریاضیآمو دانش آموزان توسط بھوانایی و تخصصھایی کھ می بایست انواع تریاضی  کاربردیاستانداردھای 

اھمیتی دیرین  مّھم و داراینای "فرایند ھا و مھارتھای" تمام سطوح آموزش داده  شوند را در بر دارند.  این شیوه ھا بر مب
حل مسئلھ، استدالل و اثبات، ارتباطات، ارائھ و اتصاالت می باشد.   NTCMاّولین بخش در ند.  آموزش استوارسیستم در 

استدالل طبیعی، خبرگی  :"Adding it Up"مھارتھای ریاضی تعیین شده در گزارش شورای پژوھش ملّی ، دّومین بخش
درک مفھومی (درک مفاھیم ریاضی، عملیات و روابط) روان بودن رویھ ھا (مھارت در انجام روشھا با  استراتژی،

فید و بدرد بخور، ریاضیات بھ عنوان علمی معقول، متمایل دائمی بھ دیدن ( کیفیت و متناسب) موقعیت پر بار ، دقّت،انعطاف
 بھ سعی و کوشش و موثر بودن خود فرد) می باشند. باورھمراه با 

 درک مسائل و پشتکار در حل آنھا )۱

آنھا دانش آموزان متبحر در ریاضی حل مسئلھ را با تشریح مفھوم آن و یافتن نقطھ شروع برای راه حلشان آغاز می کنند.  
مفھوم ھا، محدودیتھا، روابط و اھداف را بررسی می کنند.  آنھا بھ جای اینکھ با عجلھ شروع بھ حل مسئلھ نمایند فرم و  داده

بینش برای یافتن راه حل دست آوردن برنامھ ریزی می کنند.  آنھا برای ب حل مسئلھ را مسیرراه حل را بررسی کرده و 
ل می کنند.  آنھا روند پیشرفت خود را بررسی و ارزیابی کرده و در صورت مسئلھ ھای ساده تر و یا مشابھ را ح صحیح،

ھ، برای بدست آوردن اّطالعات دانش آموزان بزرگتر ممکن است، بستھ بھ محتویات مسئلنیاز تغییر مسیر می دھند.  
رابطھ بین  درندقا و یا صفحھ نمودار ماشین حساب را تغییر دھند.  دانش آموزان متبحر در ریاضی یجبرمعادالت 

م و روابطشان را بصورت نمودار رسم نموده و معادالت، توصیف کالمی، جدولھا و نمودارھا را توضیح داده یا مطالب مھّ 
، ممکن است از اجسام واقعی یا تصویر برای کمک بھ درک و حل جستجو کنند.  دانش آموزان کم سنتر نظم گرایشھا را

ن متبحر در ریاضی با استفاده از روشھای مختلف جوابھایشان را چک کرده و ھمواره از مسئلھ استفاده کنند.  دانش آموزا
راه حلھای دیگران را درک و ارتباط بین روشھای در حل مسائل پیچیده است؟" آنھا قادرند  ، "آیا این درستخود می پرسند

 متفاوت را شناسائی کنند.

 استدالل انتزاعی و کّمی )۲

نھا از دو توانایی مکمل برای حل در ریاضی مفھوم کّمیت و رابطھ آن در مسائل مشکل را می فھمند.  آ دانش آموزان متبحر
جدا  توانایی –decontextualize) ( متن از یک کلمھ جدا کردن تواناییمسائل مربوط بھ روابط کّمی کمک می گیرند:  

کردن و نشان دادن یک وضعیت بصورت نمادین و دست بردن در سمبلھای نمادین بطوریکھ آنھا مفھوم خود را بدون 
در صورت نیاز توقف در فرایند  – ( contextualize)در متن قرار دادن یک کلمھ تواناییو مراجعھ بھ مرجع حفظ نمایند، 

دستکاری بمنظور کاوش در مراجع در مورد سمبلھای مورد بررسی.  استدالل کّمی مستلزم داشتن عادات ارائھ منسجمی از 
نھ فقط محاسبھ آنھا؛ و  ندازه گیری درگیر، توجھ بھ معنی کّمیتھا ومسئلھ مورد بررسی می باشد؛ در نظر گرفتن واحدھای ا

 خواص مختلف عملکرد و اشیاء.وان استفاده از دانستن و ت
 شکل دادن استدالل علمی معتبر و نقد استداللھای دیگران  )۳

نتایج از پیش تعریف شده در شکل دادن بھ استدالل خود استفاده می دانش آموزان متبحر در ریاضی از حدسیات، تعاریف و 
ی استفاده می کنند.  آنھا راه حلھای منطقکنند.  آنھا ابتدا راه حل را حدس زده سپس برای اثبات حدس خود از یک سری 

مسئلھ از در حل ی کرده و را شناسایمثالھای مخالف  بررسی کرده ورا با تقسیم کردن بھ قسمتھای کوچکتر  ھاقادرند موقعیت
پاسخ دھند.   ط برقرار نموده و بھ استدالل شاناستفاده کنند.  آنھا قادرند نتیجھ گیری خود را توجیھ کرده، با دیگران ارتبا ھاآن
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ر با توجھ بھ محتوای مطلب برھانھای معقول و قابل قبول ارائھ می دھند.  دانش آموزان متبح ستدالل آنھا استقرایی بوده وا
در ریاضی ھمچنین قادرند اثر دو استدالل معقول را مقایسھ کرده، استدالل منطقی و صحیح را از استدالل ناقص تمیز داده و 

آنرا توضیح دھند.  دانش آموزان مقطع ابتدایی قادرند بر اساس مرجعھای واقعی  –در صورت داشتن نقصی در استدالل  –
و کارھا استدالل کنند. این استداللھا با وجود اینکھ ھنوز بصورت کامل و رسمی  و ملموس مانند اشیاء، طرحھا، نمودارھا
دامنھ ریاضی  ارتباط بین استدالل وآنھا با معنی می باشند.  در سالھای باالتر برایشان شکل نگرفتھ اند ولی درست و 

آنھا را استداللھا گوش داده و یا ر پایھ تحصیلی می توانند بھ این د.  تمام دانش آموزان در ھربوطھ اش را یاد می گیرنم
یا بھبود آنھا در موردشان سئوال نمایند.  دانش  کردن و برای روشن ورد منطقی بودن آنھا تصمیم گرفتھدر مد، مطالعھ نماین

  پیدا کرده و با استفاده از تناقض اثبات می کنند. ز طریق مقایسھ، راه حلآموزان ا

 تالگو با ریاضیا )۴

 شانت روزمره، جامعھ و محیط کاردانش آموزان متبحر در ریاضی قادرند معلومات ریاضی خود را برای حل مشکال
متوسطھ، معادلھ ساده جمع باشد.  در مقطع  د.  در پایھ ھای پایینتر، این توانایی می تواند بھ شکل نوشتن یکاستفاده کنن

لیل یک مشکل در آموز ممکن است از استدالل متناسب برای برنامھ ریزی یک رویداد در مدرسھ و یا تجزیھ تح دانش
دانش آموز ممکن است از ھندسھ برای حل یک مشکل طراحی و یا از توابع برای  ،د.  در مقطع دبیرستانجامعھ استفاده کن

در ریاضی کھ توانایی بکار گیری  د.  دانش آموزان متبحرتوضیح چگونگی وابستگی یک عامل بھ عامل دیگر استفاده کن
حدسیات یا تخمیناتی کھ شاید نیاز بھ تجدید نظر نیز داشتھ  ،دانش خود را دارند قادرند برای ساده کردن یک موقعیت پیچیده

می توانند رابطھ شان بوده و م در شرایط علمی یتھای مھّ قادر بھ تشخیص کمّ دانش آموزان متبحر در ریاضی باشند، بزنند.  
این  ،آنھا برای نتیجھ گیری نھایی  ھمچون نمودارھا، جدولھا، فلوچارت و فرمولھا ترسیم کنند.استفاده از ابزارھایی  را با

و روی این مسئلھ کھ آیا نتیجھ  خود را در بطن موقعیت تفسیر نموده رابطھ ھا را تجزیھ و تحلیل کرده و مرتب نتایج
گیریشان معنی می دھد، فکر می کنند و در صورتیکھ مدل مورد استفاده شان کمکی در رسیدن بھ ھدف نکرده باشد آنرا 

 بھبود می بخشند.

 ز ابزار متناسب بصورت مدبرانھاستفاده ا )۵

گیرند.  این ابزار ممکن است شامل مداد و  دانش آموزان متبحر در ریاضی ابزار موجود را برای حل مسئلھ در نظر می
کاغذ، مدلھای واقعی، خط کش، نقالھ، ماشین حساب، ورقھ کامپیوتر، سیستم جبری کامپیوتری، اطالعات آماری و یا یک 
 نرم افزار ھندسی باشد.  دانش آموزان ماھر با ابزار متناسب با پایھ تحصیلی یا کالس ریاضیشان آشنایی داشتھ و می دانند

برای مثال دانش آموزان کدام وسیلھ برای چھ موقعی مناسب بوده و در ضمن محدودیتھای آنھا را نیز تشخیص می دھند.  
تخمین الی را با ماھر دبیرستانی از ماشین حساب نموداری برای حل نمودارھای توابع استفاده می کنند.  آنھا خطاھای احتم

فن آوری  ،نگام سا ختن الگو ھای ریاضیدر ھآنھا آگاھند کھ ر معلومات ریاضی شان پیدا می کنند.  دیگاستفاده از زدن و یا 
، کشف پیامدھا و مقایسھ پیش فرضیات با داده ھا بھشان کمک کند.  دانش آموزان در تجسم نتایج، حدسیات مختلف میتواند

مانند متون دیجیتالی در تارنماھا را مرتبط بھ ریاضیات ع مختلف خارجی متبحر در ریاضی در پایھ ھای مختلف قادرند مناب
از مفاھیم صحیح از فن آوری جھت درک عمیقتر پیدا کرده و در طرح یا حل مسئلھ بکار گیرند.  آنھا قادر بھ استفاده 

 ریاضی می باشند.

 دقّت در صحت )۶

ند.  آنھا سعی بر استفاده از تعاریف صحیح در دانش آموزان متبحر در ریاضی سعی بر برقراری ارتباط دقیق با دیگران دار
کرده کھ شامل عالمت مساوی می را کھ استفاده می کنند عنوان آنھا معنی عالئ  بحث با دیگران و استدالل خود دارند.

رابطھ نام گذاری محورھا برای توضیح  و ن واحد ھای اندازه گیریتعییبصورت متداوم و متناسب نیز می باشد.  آنھا ھنگام 
با مقادیر در مسئلھ محتاطانھ عمل می کنند.  آنھا بطور دقیق و مناسب محاسبھ کرده، جوابھای عددی را با دقّت و متناسب با 

ابتدایی، دانش آموزان توضیحات از پیش حساب شده و فرمولھ شده بھ یکدیگر می دھند.  متن مسئلھ بیان می کنند.  در مقطع 
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تانی برسند یاد می گیرند کھ ادعاھای خود را بررسی کرده و از تعاریف موجود استفاده صریح و تا زمانی کھ بھ مقطع دبیرس
 واضح نمایند.  

 جستجو و استفاده از ساختار )۷

برای مثال دانش آموزان متبحر در ریاضی با دقّت بیشتری جھت شناخت ساختار یا روال موجود بھ مسئلھ می نگرند.  
یا آنھا ممکن ممکن است متوجھ شوند کھ ھفت تا بیشتر از سھ مساوی با سھ تا بیشتر از ھفت است، وزان جوانتر دانش آم

، دانش آموزان متوجھ می شوند ر سالھای آتیدکنند.   و از ھم جدادستھ بندی است اشکال را بر اساس تعداد اضالعشان 
دانش آموزان بزرگتر تشخیص  x۹ + x2 + ۱۴ معادلھدر مسیر یادگیری . در  x ۷  +۵ x ۷ ۳ مساوی است با x ۷ ۸ کھ

آنھا اھمیت خط وجود در یک شکل ھندسی را است.   ۷+  ۲مساوی با  ۹ عدد و x ۷ ۲ مساوی با ۱۴ عدد می دھند کھ
تشخیص داده و می تواند از طریق استفاده از یک خط کمکی برای حل مسائل استفاده کند.  آنھا ھمچنین قادرند جھت 

و تغییر روش دھند.  انھا چیزھای پیچیده را می بینند، مثال می فھمند کھ بعضی معادالت مرور مسئلھ بھ عقب برگشتھ 
، عدد y-x( ۳- ۵(۲ل آنھا می فھمند کھ در معادلھ ت یک شئ و یا مجموعھ ای از اشیاء می باشد.  برای مثاجبری بصور

 yو xمنھای یک عدد مثبت ضربدر عددی بھ توان رسیده می باشد و تشخیص میدھند کھ بدون توجھ بھ عدد واقعی  ۵
 باشد. ۵مقدار آن نمی تواند بیشتر از 

 جستجو و بیان نظم در استدالھای تکراری )۸

دانش   میانبر ھستند. ر محاسبات شده و ھمزمان بدنبال راه حل عمومی ومتوجھ تکرا دانش آموزان متبحر در ریاضی
، محاسبھ مکرراً تکرار می شود، نتیجھ می ۱۱بر  ۲۵آموزان پایھ ھای باالتر دبستان متوجھ می شوند کھ در ھنگام تقسیم 

) با ۱و۲نقاط روی خط از طریق ( ا در ھنگام محاسبھ شیب بارھانھآد.  پاسخ یک عدد اعشاری تکراری دار کھگیرند 
را از آن جدا کنند.  توجھ بھ این  -x/ ()۲(y-۱=(۳ ممکن است معادلھ ، دانش آموزان متوسطھکنندمی  را بررسی ۳شیب 

-x) (۱-x،( )۱+x + x2 ) (۱+۱موضوع کھ در صورت بسط دادن معادلھ قسمتھایی از آنھا ھمدیگر را حذف می کنند (
x،( )۱+x+ ۲x+ ۳X) (۱-xآموزان متبحر در  دانش  ھدایت کند.ت آنھا را بھ سمت فرمول کلی مجموع ھندسی ) ممکن اس

بھ کلیّات ھم توجھ می کنند.  آنھا بطور مداوم نتایج خود را مسئوالنھ ارزیابی  برروی جزئیات مسئلھکار ھمزمان  ریاضی
 می کنند.

 ریاضیات بھ استانداردھای محتوای ریاضیات کاربردیاتصال استانداردھای 

تحصیلی در  در طول سالھایروشھایی کھ دانش آموزان در حال یادگیری ریاضیات  ،ریاضات استانداردھای کاربردی
.  طراحان برنامھ ھای را توضیح می دھند دبستان، راھنمایی و دبیرستان با ممارست و بلوغ فکری فرا می گیرند مقطع

تمرینھای ریاضی  ،می بایست بھ این مسئلھ کھ در آموزش ریاضیات ،درسی، ارزیابی ھا و برنامھ ھای توسعھ حرفھ ای
 نمایند.درس باشند، توجھ محتوای  بھمرتبط ید با

کھ با کلمھ "بفھم" آغاز  کیبی متعادل از روشھا و درک مطالب می باشند.  درخواستھاییمحتوای ریاضیات تراستانداردھای 
متوجھ صل می کنند.  معموال دانش آموزانی کھ مت تند کھ تمرینھا را بھ محتوای درسیخوبی ھسمطالب می شوند اغلب 

 در انعطاف پذیر ای در صورت نداشتن پایھدانش آموزان   می کنند.تکیھ اد نمی شوند برروی روش حل مسئلھ زیمطلبی 
ھ گیری، بکار بری توجیھ نتیج مسائل مشابھ، حل مسئلھ بصورت منسجم، می توانند از ، بھ احتمال قوی کمترحل مسئلھ
ریاضی بھ دیگر دانش ، توضیح صحیح ریاضیده آگاھانھ از فن آوری درحل مسائل تھای عملی، استفادر موقعیریاضی 

د.  بطور خالصھ، عدم استفاده کنن از یک روش شناختھ شده برای پیدا کردن میانبر برای یک مرور کلی دآموزان، عقبگر
 .دشیوه ھای ریاضی جلوگیری میکن یادگیری عمیقا از ،درک صحیح مطلب
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ریاضیات  استانداردھای شیوه ھایتعیین میکنند، "نقاط تقاطع" بین .، استانداردھایی کھ انتظار درک مطلب را در این راستا
قاطع مفاھیم مرکزی در دروس ریاضی بوده کھ ھدف اصلیشان این نقاط ت  می باشند. استانداردھای محتوای ریاضیات و

 .بھبود برنامھ درسی، آموزش، ارزیابی، توسعھ حرفھ ای و موفّقیت دانش آموزان در درس ریاضی می باشند

 


