Standards for Mathematical Practice
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی رﯾﺎﺿﯽ اﻧﻮاع ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺼﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﮔﺎران رﯾﺎﺿﯽ در
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ را در ﺑﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی "ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی" ﻣ ّﮭﻢ و دارای اھﻤﯿﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﺳﺘﻮارﻧﺪّ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ در  NTCMﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ،اﺳﺘﺪﻻل و اﺛﺒﺎت ،ارﺗﺒﺎطﺎت ،اراﺋﮫ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﭘﮋوھﺶ ﻣﻠّﯽ " :"Adding it Upاﺳﺘﺪﻻل طﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﯽ
ّ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،درک ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ )درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت و رواﺑﻂ( روان ﺑﻮدن روﯾﮫ ھﺎ )ﻣﮭﺎرت در اﻧﺠﺎم روﺷﮭﺎ ﺑﺎ
اﻧﻌﻄﺎف ،دﻗّﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﺎر )ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺋﻤﯽ ﺑﮫ دﯾﺪن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺪرد ﺑﺨﻮر،
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻓﺮد( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۱درک ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺸﺘﮑﺎر در ﺣﻞ آﻧﮭﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻔﮭﻮم آن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﺮوع ﺑﺮای راه ﺣﻠﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ
داده ھﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ ،رواﺑﻂ و اھﺪاف را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮم و ﻣﻔﮭﻮم
راه ﺣﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ
ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ھﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴﺌﻠﮫ ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ّ
اطﻼﻋﺎت
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮی و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﮫ ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﺎدﻻت ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺟﺪوﻟﮭﺎ و ﻧﻤﻮدارھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣ ّﮭﻢ و رواﺑﻄﺸﺎن را ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﻧﻤﻮده و
ﻧﻈﻢ ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻢ ﺳﻨﺘﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺟﺴﺎم واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ درک و ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﺑﮭﺎﯾﺸﺎن را ﭼﮏ ﮐﺮده و ھﻤﻮاره از
ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ" ،آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟" آﻧﮭﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه راه ﺣﻠﮭﺎی دﯾﮕﺮان را درک و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ روﺷﮭﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 (۲اﺳﺗدﻻل اﻧﺗزاﻋﯽ و ﮐ ّﻣﯽ
داﻧش آﻣوزان ﻣﺗﺑﺣر در رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﮐ ّﻤﯿﺖ و راﺑﻄﮫ آن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ .آﻧﮭﺎ از دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رواﺑﻂ ﮐ ّﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از ﻣﺘﻦ ) – (decontextualizeﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا
ﮐﺮدن و ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ و دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﺳﻤﺒﻠﮭﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮد را ﺑﺪون
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ در ﻣﺘﻦ)  – (contextualizeدر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻗﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎوش در ﻣﺮاﺟﻊ در ﻣﻮرد ﺳﻤﺒﻠﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ .اﺳﺘﺪﻻل ﮐ ّﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻋﺎدات اراﺋﮫ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درﮔﯿﺮ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐ ّﻤﯿﺘﮭﺎ و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ آﻧﮭﺎ؛ و
داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺷﯿﺎء.
 (۳ﺷﮑل دادن اﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻌﺗﺑر و ﻧﻘد اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی دﯾﮕران
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ از ﺣﺪﺳﯿﺎت ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ اﺑﺘﺪا راه ﺣﻞ را ﺣﺪس زده ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺪس ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺳﺮی راه ﺣﻠﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ از
آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮده ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ.
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اﺳﺘﺪﻻل آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮھﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ
در رﯾﺎﺿﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺛﺮ دو اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻌﻘﻮل را ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮده ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺤﯿﺢ را از اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻤﯿﺰ داده و
– در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺼﯽ در اﺳﺘﺪﻻل – آﻧﺮا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻌﮭﺎی واﻗﻌﯽ
و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎء ،طﺮﺣﮭﺎ ،ﻧﻤﻮدارھﺎ و ﮐﺎرھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ھﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﻤﯽ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ وﻟﯽ درﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل و داﻣﻨﮫ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺮﺑﻮطﮫ اش را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان در ھﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎ ﮔﻮش داده و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد آﻧﮭﺎ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .داﻧﺶ
آﻣﻮزان از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ،راه ﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 (۴اﻟﮕو ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎت
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺳﺎده ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ،
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﯾﮏ روﯾﺪاد در ﻣﺪرﺳﮫ و ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ھﻨﺪﺳﮫ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ طﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی
داﻧﺶ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺣﺪﺳﯿﺎت ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺰﻧﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐ ّﻤﯿﺘﮭﺎی ﻣ ّﮭﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﮫ ﺷﺎن
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﻮدارھﺎ ،ﺟﺪوﻟﮭﺎ ،ﻓﻠﻮﭼﺎرت و ﻓﺮﻣﻮﻟﮭﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ
راﺑﻄﮫ ھﺎ را ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را در ﺑﻄﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده و روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ
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.
 (۵اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺻورت ﻣدﺑراﻧﮫ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاد و
ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﺪﻟﮭﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﻧﻘﺎﻟﮫ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ،ورﻗﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻧﺮم اﻓﺰار ھﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎھﺮ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯿﺸﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﮐﺪام وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی آﻧﮭﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺎھﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮداری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻧﻤﻮدارھﺎی ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺧﻄﺎھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺎ ﺧﺘﻦ اﻟﮕﻮ ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﻦ آوری
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺴﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺣﺪﺳﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺸﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎ داده ھﺎ ﺑﮭﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮن دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در طﺮح ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﻦ آوری ﺟﮭﺖ درک ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۶دﻗّت در ﺻﺣت
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﺒﺤﺮ در رﯾﺎﺿﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط دﻗﯿﻖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ در
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻼﺋﻤﯽ را ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺪاوم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺣﺪ ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﺤﻮرھﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ راﺑﻄﮫ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﺮده ،ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﻋﺪدی را ﺑﺎ دﻗّﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از ﭘﯿﺶ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
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ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮﯾﺢ و
واﺿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 (۷ﺟﺳﺗﺟو و اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺗﺎر
داﻧش آﻣوزان ﻣﺗﺑﺣر در رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ د ّﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺟﮭت ﺷﻧﺎﺧت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎ روال ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
داﻧش آﻣوزان ﺟواﻧﺗر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻔت ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻔت اﺳت ،ﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت اﺷﮑﺎل را ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌداد اﺿﻼﻋﺷﺎن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و از ھم ﺟدا ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺗﯽ ،داﻧش آﻣوزان ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﮐﮫ  ۷ x ۸ﻣﺳﺎوی اﺳت ﺑﺎ  ۷ x ۵ + ۷ x ۳در ﻣﺳﯾر ﯾﺎدﮔﯾری  .در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  x2 + ۹x + ۱۴داﻧش آﻣوزان ﺑزرﮔﺗر ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﻋدد  ۱۴ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ  ۷ x ۲و ﻋدد  ۹ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ  ۷ + ۲اﺳت .آﻧﮭﺎ اھﻣﯾت ﺧط وﺟود در ﯾﮏ ﺷﮑل ھﻧدﺳﯽ را
ﺗﺷﺧﯾص داده و ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺧط ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎدرﻧد ﺟﮭت
ﻣرور ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾر روش دھﻧد .اﻧﮭﺎ ﭼﯾزھﺎی ﭘﯾﭼﯾده را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺟﺑری ﺑﺻورت ﯾﮏ ﺷﺊ و ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺷﯾﺎء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﮐﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ،۵ -۳ (x-y)۲ﻋدد
 ۵ﻣﻧﮭﺎی ﯾﮏ ﻋدد ﻣﺛﺑت ﺿرﺑدر ﻋددی ﺑﮫ ﺗوان رﺳﯾده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدد واﻗﻌﯽ  xوy
ﻣﻘدار آن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر از  ۵ﺑﺎﺷد.
 (۸ﺟﺳﺗﺟو و ﺑﯾﺎن ﻧظم در اﺳﺗدﻻھﺎی ﺗﮑراری
داﻧش آﻣوزان ﻣﺗﺑﺣر در رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﮑرار ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺷده و ھﻣزﻣﺎن ﺑدﻧﺑﺎل راه ﺣل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﯾﺎﻧﺑر ھﺳﺗﻧد .داﻧش
آﻣوزان ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗر دﺑﺳﺗﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗﻘﺳﯾم  ۲۵ﺑر  ،۱۱ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﮑررا ً ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﻋدد اﻋﺷﺎری ﺗﮑراری دارد .آﻧﮭﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﯾب ﺑﺎرھﺎ ﻧﻘﺎط روی ﺧط از طرﯾﻖ )۲و (۱ﺑﺎ
ﺷﯾب  ۳را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،داﻧش آﻣوزان ﻣﺗوﺳطﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻌﺎدﻟﮫ  (y-۲)/ (x-۱)=۳را از آن ﺟدا ﮐﻧﻧد .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﮐﮫ در ﺻورت ﺑﺳط دادن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻣدﯾﮕر را ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )-۱) ( x2 + x+۱) ،(x-۱) (x+۱
 (x-۱) (X۳ +x۲ +x+۱) ،(xﻣﻣﮑن اﺳت آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓرﻣول ﮐﻠﯽ ﻣﺟﻣوع ھﻧدﺳﯽ ھداﯾت ﮐﻧد .داﻧش آﻣوزان ﻣﺗﺑﺣر در
رﯾﺎﺿﯽ ھﻣزﻣﺎن ﮐﺎر ﺑرروی ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾّﺎت ھم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣداوم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود را ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﺗﺻﺎل اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﺎرﺑردی رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﺗوای رﯾﺎﺿﯾﺎت
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﺎرﺑردی رﯾﺎﺿﺎت ،روﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯾری رﯾﺎﺿﯾﺎت در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در
ﻣﻘطﻊ دﺑﺳﺗﺎن ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻣﺎرﺳت و ﺑﻠوغ ﻓﮑری ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد .طراﺣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
درﺳﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺣرﻓﮫ ای ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ در آﻣوزش رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای درس ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﺗوای رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﺗﻌﺎدل از روﺷﮭﺎ و درک ﻣطﺎﻟب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .درﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ "ﺑﻔﮭم" آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻏﻠب ﻣطﺎﻟب ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻣرﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای درﺳﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻣوﻻ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣطﻠﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑرروی روش ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ زﯾﺎد ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .داﻧش آﻣوزان در ﺻورت ﻧداﺷﺗن ﭘﺎﯾﮫ ای اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر در
ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧﺳﺟم ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ،ﺑﮑﺎر ﺑری
رﯾﺎﺿﯽ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﻓن آوری درﺣل ﻣﺳﺎﺋل رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺻﺣﯾﺢ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮫ دﯾﮕر داﻧش
آﻣوزان ،ﻋﻘﺑﮕرد ﺑرای ﯾﮏ ﻣرور ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ روش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﯾﺎﻧﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ،ﻋدم
درک ﺻﺣﯾﺢ ﻣطﻠب ،ﻋﻣﯾﻘﺎ از ﯾﺎدﮔﯾری ﺷﯾوه ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧد.
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در اﯾن راﺳﺗﺎ ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر درک ﻣطﻠب را .ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد" ،ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎطﻊ" ﺑﯾن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺷﯾوه ھﺎی رﯾﺎﺿﯾﺎت
و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﺗوای رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣرﮐزی در دروس رﯾﺎﺿﯽ ﺑوده ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯾﺷﺎن
ﺑﮭﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ،آﻣوزش ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺣرﻓﮫ ای و ﻣوﻓّﻘﯾت داﻧش آﻣوزان در درس رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
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