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 چکيده

 

 

افززايش  با هدف به کار داشتم  ستان علی آباد مدرسه عفت حاجی آباد شهرکه در  21 -21سال تحصيلی  در      

مزوزان  آدانش بزا شزش راه کزار بزر     موزان به رسم هندسی کتاب رياضی راهنمايی طرحزی را آعالقه مندی دانش 

-1بازديزد امزاکم متبرکزه     -1: راه کارهای انجام شده عبارتنزد از   .ارائه دادم  عفت حاجی آبادمدرسه راهنمايی 

درسزت کزردن الیزوی فراکتزال     -1انش آمزوز  دطراحی چند قطعه مکانيکی توسط  -3رسم چند قوس و و گنبد 

 . معرفی چند کتاب -6 ست جغرافيا در معرفی ستاره جغرافيا که معرف جهات اصلی و فرعی -5هندسی 

يزا  مانزد  موزان داشت بعضی از راه کارها ناتمام آمم ودانش طرح برای علی رغم نتايج مثبتی که انجام ايم         

کمی تغييزر و   با های قبلی را بنابرايم با يک رويکرد فرايندی و راهبردی منسجم طرح. نها نشدمآموفق به اجرای 

مزوزان و دبيزران محتزرم رياضزی     آبه تقويزت موضزوع در دانزش    ديیر  متنوع های جديد و اصالح مجدد و روش

 . پرداختم

مزوزان ودبيزران رياضزی را بزا     آکميلی سعی کردم دانزش  های ت ر راه کارهايم برای حل ايم مسئله با فعاليتد  -

شنا کنم تا يک تصوير عينی سزاده  آهای مختلف  ها و موقعيت فنی در مکانو های تزيينی  کاربرد و کارايی رسم

 .نان ايجاد کنم آيد و زمينه را برای عالقه مندی آنان بوجود آو روشم در ذهم 

 دوره راهنمزايی را در منبزت  کتزاب  های  کاربرد رسم ، رد رسم رياضیشنايی و تعميم و تطبيق کاربآبه منظور  -

موزان احجام هندسزی زيبزا و   آهايی دانش  همچنيم با در اختيار گذاشتم طرح ، نشان دادم... ينه کاری وآکاری 

 .درست کردند  نقوش سنتی و معماری را با اشکال هندسی
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شنايی با رسم جهزت  آشش کتاب درزمينه  ، نان شناساندمآه د رسم را در تذهيب و الیوهای خياطی برکارب       

 .موزان و همکاران معرفی نمودم آمطالعه به دانش 

پز  از اجزرای ايزم    .  بود Power pointاز جمله اقدامات انجام شده برای دبيران تهيه پوستر و برنامه           

بزر جزذاب    تزراف عموزان اآهمچنيم دانش  .ندبودبی تفاوت ن  کارها دبيران رياضی نيز نسبت به رسم هندسی راه

آنان رسم ابتکاری شان را بصزورت کزارت پسزتال در آورده و بزه معلزم      . کردند  بودن رسم هندسه و زنگ رياضی

بزه  درضزمم تزدري  رياضزی    . شان تقديم می کنند  اوليای آنها نسبت به اجرای ايم طرح اظهار رضايت نمودند 

نتايج به دست آمده حاکی از افزايش عالقه مندی و توجه دانش آمزوزان و دبيزران    .شيوه نو و جديد تحقق يافت 

 .می باشند  رياضی به رسم هندسی

 

 در زندگی ، اماکم مذهبی  رسم تزيينی و فنیکاربرد  ،  تکميلیهای فعاليت :  د واژه ها کلي
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 مقدمه

 

نظم رياضی ببينيم که اندک تغييزری در ايزم حرکزت    چو بنیريم کرات ، سيارات و ستاره ها را برمداری از        

می توانست نابودی را به ارمغان آورد و چون گوش فرا دهيم هر ترنمی جان مايه ای از راز رياضی را به جزان دارد  

. 

رياضی علم مناظر و مرايا ، علم مقابله و اعداد و علم فهم و نجات ، گاه نهايت را چنان نزديک که مزی تزوان         

سايه ذره لطزف الهزی چزون بزر دلزی افتزد       . م پوشيد و گاه نزديک را چنان دور که عالمی به ياری خواستم چش

مجنون وار شيدای دو چندانش کند تا رخصتی يابد وبا چشمه دل ذره بيند و چون ذره در ذره افتزد کمزال هنزر    

 (مظفر غربی . ) معلم هنر  در هر ذره کاينات بيند و اقرار نمايد که اوست اوليم معلم رياضی و اوليم

در ايم سير سايه رضوان بردلم افتاد و درپی فرصتی تا اوليم معلم هسزتی را از خزود خشزنود گزردانم قلزم             

وجان در وادی عشق به مشق واداشتم وبا تالشی بدون چشم داشزت سزعی کزردم کزه دانزش آمزوزان و دبيزران        

 .ی راهنمايی است عالقه مند کنم رياضی را به رسم هندسی که بخشی از درس رياض

 .اميد است مثمر ثمر واقع شده و مورد عنايت همکاران و خوانندگان عزيز قرار بیيرد 
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 توصيف وضع موجود 

 

 به نام خدايی که توفيق ازاوست             دل زنده را نورتحقيق ازاوست

ال است که مشغول خزدمت در کسزوت   س …… مدت تقريبا،  …………دارای مدرک  ..………اينجانب 

 . مقدس آموزگاری می باشم 

هنیامی که دردوران راهنمايی ، مشغول به تحصيل علم ودانش بودم ، علی رغم عالقه خاصی که بزه درس          

بخشی از ايم درس به نام رسم درمم وساير همکالسی هايم يک نوع دلزدگزی و بزی عالقزه گزی      ٬رياضی داشتم 

 .د ايجاد می کر

سپ  ازما می خواست که روی صفحه روغنی و با قلم رسزم   ٬معلم مربوطه آموزش مختصری به ما می داد        

مم واکثريت قريب به اتفاق بچه ها به دليل پخزش شزدن جزوهر و کثيزف     . و جوهرتکليف مربوطه راانجام دهيم 

نمزره خزوبی ازايزم     ٬مت فزراوان  علی رغم تالش وزح ٬شدن رسم ومشکالت ديیری که ضمم کار پيش می آمد 

 « !  رسم به چه دردی می خورد و چه ارتباطی بارياضی دارد ؟ »قسمت نمی گرفتيم و هميشه می گفتيم که 

درآنجزا نيزدربررسزی   . تا ايم که وارد تربيت معلم شده ودررشته دبيری رياضی به تحصزيل مشزغول شزدم            

قه گی وفقدان انیيزه دوران تحصيل بزه سزراغم مزی آمزد و بزاز      کتب به بخش رسم که می رسيدم همان بی عال

 .را مطرح می کردم « ايم مبحث به چه دردی می خورد» ال کهؤهمان س

ييزد اسزتاد و سايردانشزجويان قرارگرفزت و همزيم      أدرآن جا چند رسم ابتکزاری را کشزيدم کزه مزورد ت             

بزدنبال جزوابی قزانع کننزده      ٬و به طورکلی ، کارآيی آن  امرمشوقی شد ، که درارتباط ايم بخش بامبحث رياضی

  . باشم

بيشترازمدارس ديیر ، نسبت به قسمت رسم رياضيات دلسرد و بزی تفزاوت    مدرسه عفت حاجی آباددانش آموزان 

درس خيلزی مسزخره   » يزا   «رسم چه کارش بارياضی » : بودند و بارهاايم جمالت را ازآنها شنيدم که می گفتند 

 .«وبه چه دردی می خورد ؟  ای است

 . برای رفع تکليف بود  انجام می دادنديااگرخودشان ترسيم می کردند ، صرفاًًًً ءتکاليف رسم شان رايا اوليا        

درک صزحيحی  ٬درصددانش آموزان کشورهای مختلف22تا82طبق مطالعات انجام شده درآزمون تيمز حدود       

قعی ندارندوهميم مانع نوآوری وتفکرخالق درآنان شده وباعث دلسردی آنزان  ازچیونیی کاربردهندسه دردنيای وا

 (. 1311-نوری ٬کيامنش )                                 .      نسبت به هندسه می شود
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با اجرای شش فعاليت تکميلی درکارآيی وکاربرد رسم هندسی درمکان هزاو   22-21بنابرايم درسال تحصيلی      

ی مختلف تاحدزيادی موفق به ايجادعالقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم وتدري  آن به شزيوه  موقعيت ها

درحيم انجام اقدامات فوق متوجه شدم که همکاران محترم رياضی نسزبت بزه کزاربرد وکزارآيی     . نووجديد شدم 

 .می نمايد  رسم هندسه نيزنا آگاه وبی تفاوت هستندوهميم امربی عالقه گی دانش آموزان راتشديد

با بررسی گزارشات ارائه شده توسزط مؤسسزه تيمزمشزخر گرديزده اسزت کزه معلمزان ايزران درمقايسزه                 

 ( 1311–نوری  ٬کيامنش)                      .    باهمکاران خوددرکشورهای ديیرآموزش کمتری می بينند 

می گزذارد ، بلکزه              نيست که برروندکار تأثير بنابرايم به نظرمی رسد که تنها عامل ، دانش آموزان         

بايد عوامل ديیرازجمله عالقه وآگاهی دبيران رياضی نسبت به کاربرد و کارآيی رسم هندسه را نيز مد نظرقزرارداد  

. 

مزی دهنزد و شزايد         عالقه وتمايل زيادی نسبت به درس رياضی ازخود نشزان   ٬اکثردانش آموزان ايم مدرسه 

« رسم چه کزارش بزا رياضزی؟    »سؤال که ايممی کنند ، اما برای آنان    درس را بيشتر از دروس ديیرمطالعهايم 

بنابرايم ازابتدای سال تحصيلی ازطريق يک رويکرد فرآيندی وراهبردی منسجم بزا اسزتفاده از طزرح    .  بودمطرح

قويزت موضزوع دردانزش آمزوزان و     بزه ت  ٬و روش های جديزد ومتنزوع    ٬های قبلی با کمی تغيير و اصالح مجدد 

 .همکاران محترم پرداختم
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  1شواهد  –گردآوری داده ها 

 

رسزم رياضزی فعاليزت    ............در جهت عالقه مندی دانش آموزان مدرسه راهنمايی  22-21درسال تحصيلی       

ذوق و اشتياق  ٬انیيزه  نداشتم ٬هايی انجام دادم حيم اجرای کار علت کاهش عالقه دانش آموزان به رسم رياضی

دانزش آمزوزدرايم زمينزه    . که آن هم به دليل ندانستم کاربرد رسم رياضی است ، برايم روشم شد  ٬درايم زمينه 

چزون آنزان بزه اهميزت      ٬احساس نيازنمی کند و نيازش رادرقسمت های ديیر به خصوص تست پيزدا مزی کنزد    

 ٬همچنيم به دليل داشتم تکزاليف زيزاد مدرسزه    . ستند رياضيات درمسابقات علمی وآزمون های ورودی واقف ه

 .می کنند  وقت کافی برای اتمام تکاليف نداشته واغلب اوقات اوليا رسم های شان راترسيم 

. )  ازدرس را با تصويرعينی که بزه انزدازه کزافی سزاده و روشزم باشزد مزرتبط کزنم          ءبنابرايم سعی هرجز        

بردهايی از رسم ها را در زمينه های تزئينی و فنی به آنها نشان دهم تزا ببينندکزه   همچنيم کار(   16٬نژادصادقی

نشزريه داخلزی کميتزه بهزره     . ) چیونه رياضيات ازدرون جهان اطراف آنها زاده شده، وآنان رادرايم امرياری کنم 

 (. 12وری ، آبان ماه 

 : دند از نتايج بدست آمده از ايم روش ها در مدرسه پويش عبارت بو       

 تحقق يافتم تدري  رسم رياضی به شيوه های نو و جديد -

 اشتياق دانش آموزان به هنیام تدري  وبازديد  -

 اظهاررضايت اوليای آنان ازاجرای ايم طرح  -

 جذاب شدن درس رسم برای دانش آموزان وخاطره انیيزشدن زنگ رياضی  -

 يادگيری مطلوب کاربردرسم رياضی  -

 توسط دانش آموزانترسيم رسم های ابتکاری  -

 تهيه کارت پستال توسط دانش آموز و تقديم به دبيررياضی  -

 تعويض دفتررسم وکشيدن مجددتمام رسم های کتاب  -

 ٬شزيرازمنتقل شزدم    1ناحيزه  ( تيزهوشزان  ) به مدرسه راهنمزايی فرزانیزان   (  22 -21 )درسال تحصيلی جاری

يش بسيارفعال وپرکار هستند وتمزام تزوان خزود را بزرای     دانش آموزان ايم مدرسه نيز مانند مدرسه راهنمايی پو

تحصيل وکسب علم و شرکت درآزمون های مختلف بکارمی برنزد ولزی بزاز در قسزمت رسزم هندسزی بزا همزان         

با توجه به شناخت و تجربه ای که ازايم گونه دانش آموزان داشتم سعی کردم تا از همان .  مشکالت مواجه بودم 

 .فع ايم مشکل باشم اوايل سال به دنبال ر
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بزه ايزم    ٬برای ادامه وتکميل راه کارهای عالقه مند نمودن دانش آموزان به اطالعات دقيق تزری نيازداشزتم         

پزرداختم تاصزحبت هزا ونظزرات پزيش      ... مجزالت رشزد و   ٬خبرنامه ها ٬مقاالت٬منظور به دنبال مطالعه کتاب ها

 .کسوتان رادرايم زمينه جويا شوم

درصددانش آمزوزان کشزورهای متفزاوت     22تا  82حدود TIMSS« بق مطالعات انجام شده درآزمون ط         

درک چیونیی کاربرد هندسه دردنيای واقعی رانمی دانند وهميم مانع ازنوآوری وتفکرخالق درآنان شزده وباعزث   

 .( 11اسفند –نوری  ٬کيامنش  ) «                   د لسردی آنان به هندسه می گردد 

تجسزم فضزايی،درک عملزی    : رسم هندسه موجزب تکامزل سزه کيفيزت دردانزش آمزوزان مزی شزود         »همچنيم

ء ازدرس هندسه رابرتصويرعينی کزه بزه انزدازه کزافی سزاده          پ  بايدتاجايی که امکان دارد هرجز. وتفکرمنطقی 

رابرآن متکزی سزاخت   بايستی ازچنيم تصويری آغازکردوهمه شرح وبسط های بعدی .متکی کرد٬وروشم می باشد

 ( . 16٬نژادصادقی ) «

نمودارهزا و نقشزه هزا بزا      ٬جداول ) پ  شاگردان بايدتشويق شوند مسائل روزمره رابه کمک نمايش های رياضی 

. دانش رياضی خودرا به کار برند و به کمک شرايط اوليه نتزايج حاصزل رابيزان کننزد      ٬تفسيرکنند (بيان رياضی 

بلکه بايد مشاهده کننزد کزه    ٬ينند که چیونه رياضيات در درون جهان واقعی کاربرد دارد شاگردان نه تنها بايد بب

 ( . 12آبان –نشريه کميته بهره وری )  «. چیونه از درون جهان اطراف آنها زاده شده است 

»  ٬يلزی فعاليت هزای تکم .  پ  برای رسيدن به ايم هدف ازفعاليت های تکميلی نيزمی توان استفاده کرد         

فعاليت هايی هستند که برمبنای محتزوی دروس يزک موضزوع درسزی طراحزی مزی شزود و هزدف آن تعميزق          

« مفزاهيم وتمزريم مهزارت هاسزت      ۂيادگيری دانش آموزان وايجاد فرصت برای عالقه مندی و انديشيدن دربزار 

 ( . 81٬تصويررودی )

تغييزرات رفتزاردانش آمزوز رامشزاهده وارزيزابی      ٬يمبااجرای فعاليت های تکميلی می توانيم به طورمسزتق »        

 ٬فعاليت هايی که درآن دانش آموزان به رقابت سالم می پردازند ، و روحيه خالقيت آنها تقويزت مزی شزود    .کنيم

جنبه های مختلف شخصيتی وروحزی آنهزا تقويزت     ٬آزادانه و با اختياردر فعاليت های گروهی مشارکت می کنند 

 ( 81٬احمدی) «توانمندی های خود را نمايان می سازد می شود و استعداد و

 مدل هزا  ٬ نمادهای گرافيکی هندسی و ابزارهای متنوعی مانند تصاوير با مواد و فعاليت های دانش آموز»          

« سبب افزايش درک مفاهيم هندسی دراو و بهره وری مناسب درآن وسايل می شود  جذاب توضيحات جنبی و و

 (. 18مينی ز بهمما٬طالقانی) 

اقتصزادی و صزنعتی    ٬رسم های هندسی می تواند درخدمت مدل سازی فرآيند های اجتمزاعی » همچنيم        

 ( 12زنینه٬ظهوری )« . قراربیيردکه پيش بينی ايم فرآينددرعرصه تصميم گيری ها بسيار مهم است 
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کزه بزه    ٬را به صورت عينی بزه آنزان نشزان دهزم     درايم فکر بودم که چیونه و ازکجا بايد کاربرد رسم ها          

يزک معلزم رياضزی    (  1381به نقل از نسزترن اسزدی ،   ) جرج پوليا به نظر»  : مطالبی ازجرج پوليا برخورد کردم

 قۀعال ٬اگراو وقت مقرر     شده اش را به تمريم دانش آموزان با عمليات عادی پرکند٬مجال وفرصت زيادی دارد  

امزا اگزراو حز      ٬مانع پيشرفت عقالنی آنها می شود و از فرصت خود استفاده نادرست می کند  ٬آنها را می کشد

کنجکاوی دانش آموزانش را باترتيب دادن مسائلی متناسب با معلومات شان جلزب کنزد و آنهزا رادرحزل مسزائل      

 «. هد ت ارائه رشد تفکرمستقل را به آنها بدأممکم است درآنان ذوق ايجاد کند و جر ٬کمک کند 

معلم بايد بيم معلومات مختلف دانش آموزان با استفاده ازفرصت های مناسب وحدت ايجاد کنزد تزا   » پ         

آنان به کارآيی هندسه و اهميت آن درجريان زندگی و پرورش ذهم و انديشه واقف گردند و زمينزه بزرای عالقزه    

 (  81بهمم -عليمردانی )«  . مندی بيشتر به وجود آيد 

متوجزه شزدم کزه اکثزر      ٬علی رغم نتايج حاصل از بررسی های فزوق  (  86 – 81) در سال تحصيلی جاری        

همکاران محترم رياضی نسبت به کارآيی وکاربرد رسم هندسه نيز ناآگاه و بی تفاوت هستند و هميم امزر نيزز در   

 . بی عالقه گی دانش آموزان مؤثراست 

تعليم وتعلم جريان پويايی است کزه درآن معلمزان و      دانزش آمزوزان هميشزه      » البته بايد توجه داشت         

 رفتار و٬دانش آموزان همواره با دقت فراوان. درتعامل با يکديیرند 

 ٬بنابرايم معلمان بايد ازصالحيت های حرفه ای که شامل صالحيت های علمزی   ٬عملکرد معلمان را زيرنظردارند 

درسی وتالش برای بزه روزکزردن معلومزات     باشند وسعی دراحاطه کامل به مواد ارعاطفی است برخورد اخالقی و

 (81يوسفی نژاد ، ) «  .  توجه به پيشرفت سريع اطالعات وعلوم داشته باشند خويش با

بسزياری ازويژگزی هزای تزدري      »  TIMSSطبق نتايج بدست آمده ازسوميم مطالعه بيم المللزی آزمزون         

ايجادبرنامه های . ازطريق آموزش به معلمان وفراهم آوردن شرايط مناسب تدري  بوجود آورد کارآمد رامی توان 

درزمينزه هزای   ٬تخصصزی  تشکيل جلسات بحث وگفتیووسمينارهایضمم خدمت، ٬مناسب آموزش قبل ازخدمت

سزفانه  أمت امزا . زمينه ساز رشد مهارت معلم برای تدري  کارآمد خواهد بزود   ٬يادگيری  -مختلف فرآيند ياددهی

 -نزوری  ٬کيزامنش )  «. معلمان ايران درمقايسه با همکاران خود درکشورهای ديیرآموزش کمتری      می بينند 

 (. 11اسفند

بلکزه بايزد    ٬ثير        می گذارد  أبنابرايم به نظر می رسدکه تنها عامل ، دانش آموز نيست که بر روند کار ت       

قه  و آگاهی دبيران رياضی نسبت به کاربرد و کزارآيی رسزم هندسزه نيزز مزؤثر      به دنبال عوامل ديیراز جمله عال

 .است 
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ز جهت تکميل اطالعاتم  و ادامه پژوهشم الزم دانستم که با همکاران باتجربزه مدرسزه راهنمزايی پزويش درايزم      

سزعی کزردم   آنان براساس تجربيات خود مطالبی رامطزرح کردنزد و مزم     ٬زمينه بحث وتبادل نظری داشته باشم 

باتوجه به بحث وتبزادل نظزری کزه بزا همکزاران بزا       (  31ص 1پيوست شماره . )نکات مهم آنها را يادداشت کنم 

 .، فرم نظرسنجی راتهيه وبه تعدادی ازهمکاران ارائه نمودم  86تجربه خود درايم زمينه داشتم در مهرماه سال 

ن را به رسم رياضی با مدير مدرسه فرزانیزان در ميزان   همچنيم موضوع راه کارهای عالقه مندی دانش آموزا      

پيوسزت شزماره   . )گذاشتم و مسئله را برايشان تشريح کردم که ايشان نيز اعالم همکاری در ايم زمينزه نمودنزد   

 ( 33ص1

به عالوه می دانستم که الزم است در فرم های نظر سنجی برای  همکاران و        دانزش آمزوزان و اوليزای           

آن ها تنظيم نموده و نظرات و پيشنهادها و راه کارهای آنان را در ايم زمينه جويا شزوم ، امزا مدرسزه راهنمزايی     

فرزانیان ناحيه يک اوليم سال شروع به کارش است و دانزش آمزوزان فقزط در پايزه اول راهنمزايی مشزغول بزه        

، بنابرايم  سعی کردم با تهيه يک سری فزرم   تحصيل می باشند ، آنان هنوز با مسئله رسم آشنايی کافی را ندارند

فزرم هزای   .  های نظرسنجی توجه آنان را به قسمت رسم جلب کرده و اقدامات بعدی را طبزق آن انجزام   دهزم    

ص     63پيوسزت شزماره   .       ) نفزر از دانزش آمزوزان توزيزع گرديزد       16نفزر از همکزاران و    12نظرسنجی بيم 

 ( ص        61و

:بندی پاسخ دانش آموزان به سؤاالت فرم نظر سنجی به شرح زير است جمع         

آنان به ايم صورت نمی  ٪65دانش آموزان انجام تکاليف رسم را بر تست ترجيح می دهند و در صورتی که  15٪

.باشند   

.تا حدودی الزم می دانند  ٪12دانش آموزان رسم هندسی را الزم نمی دانستند و 61٪  

.موزان به رسم هندسی عالقه نشان می دهند دانش آ ٪12فقط   

آنان اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يا آينه  ٪1/21کاربرد رسم هندسی را نمی دانستند همچنيم  6/85٪

.کاری را ببينند نمی توانند آن را طراحی کنند   

 :زير است  همچنيم جمع بندی دبيران رياضی با توجه به سؤاالت فرم نظر سنجی به شرح         

آنان کاربرد رسم را در زندگی می داننزد و   ٪32از همکاران رياضی کشيدن رسم را الزم ندانسته و تنها  82٪       

تمامی همکاران اذعان داشتند که اقدامی در زمينه عالقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسزی انجزام نزداده    

 .اند 
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آنزان اگزر طزرح     ٪8کاربرد آن را نمی داننزد ،  ٪85ی اهميت نمی دهند و آنان به رسم هندس ٪25بنابرايم         

ساده ای از يک کاشی کاری يا آينه کاری را ببينند نمی توانند طراحی کنند و تا کنون هيچ کزدام از آنزان رسزم    

 .های کتاب را به صورت حجم در نياورده و در طرح ها يا کارهای مختلف ديیر استفاده نکرده اند 

 

 ه و تحليل و تفسير داده هاتجزي

 

تجارب کاری مم در سال های قبل درزمينه عالقه مندی دانش آموزان به رسم رياضی نشان مزی داد ، کزه          

از علت های اساسی بی عالقه گی آنان به رسم رياضی نداشتم انیيزه ، ذوق و اشتياق در ايم زمينه اسزت کزه آن   

به قول جرج پوليا بزه نقزل   . )ايم که احساس نياز نسبت به آن نمی کنند  هم بدليل ندانستم کاربرد رسم است و

او نيازش را در قسمت های مختلف بزه خصزوص تسزت مزی يابزد چزون بزه اهميزت         (  1381از نسترن اسدی ، 

همچنيم به دليل داشتم تکاليف زياد ، اغلب اوقزات  . رياضيات در مسابقات علمی و آزمونهای مختلف واقف است 

 .تکاليف رسم شان را می کشند اوليا 

بعد از بررسی ها و بحث و گفتیو با همکاران با تجربه و مطالعه کتزاب هزا و مقزاالت مختلزف وهمچنزيم               

بررسی فرم تکميل شده نظر سنجی توسط همکاران رياضی و        دانزش آمزوزان ، حزاال نوبزت دسزته بنزدی و       

مؤثر در ايجاد مسئله بود بزرای ايزم کزار ، داده هزا را بزر اسزاس نمزودار        تجزيه و تحليل داده ها و تعييم عوامل 

 ( 33ص   3پيوست شماره . ) استخوان ماهی دسته بندی کردم 

براساس ايم نمودار به ايم نتايج رسيدم که يکی از داليل بی عالقه گی دانزش آمزوزان بزه رسزم هندسزی              

جه به وقت و فرصت کم تدري  ، کم بزودن منزابع مطالعزاتی در ايزم     دبيران رياضی با تو. دبيران رياضی هستند 

زمينه ، ارتباط ضعيف با همکاران در زمينه رسم و ندانستم کاربرد رسم هندسی ، به کزار عملزی و رسزم اهميزت     

م نداده اند و اکثر دبيران نيز عالقه ای در ايم زمينه نداشته و ادعا دارند بيشتر دانزش آمزوزان شزان نيزز بزه رسز      

دانش آموزان نسبت  به مطالب رسم و کاربرد آن در زنزدگی روزمزره اشزان آگزاهی ندارنزد ،      . اهميت نمی دهند 

احساس نياز در ايم زمينه نمی کنند و آن را الزم نمی دانند در نتيجه عالقه ای نسبت به ايم قسمت نشان نمزی  

 .دهند 

است که در آن معلمان و دانش آموزان هميشزه در تعامزل بزا    با توجه به اينکه تعليم و تعلم جريان پويايی         

معلم بايد بيم معلومات مختلف      دانش آمزوزان و خزودش بزا اسزتفاده از فرصزت      (81يوسفی نژاد،)يکديیرند ، 

و بزه  ( 18عليمردانزی ،  )های مناسب وحدت ايجاد کند ، تا آنان به کارايی رسم هندسه و اهميت آن واقف گردند 
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رسم هندسه که تقويت مهارت های استفاده از ابزار تکنولوژی و اندازه گيری است همچنزيم افززايش    هدف اصلی

 .دقت تمرکز و حوصله ی د انش آموزان و آشنايی آنان با کاربرد رسم های فنی و تزيينی است ،  برسد 

ی که بزه انزدازه کزافی سزاده و     پ  بايستی به دنبال راه هايی بود که بتوان هر جزء از درس را با تصوير عين      

، همچنيم کاربردهايی از رسم ها را در زمينه های تزيينی وفنی بزه  ( 16نژادصادقی ،  . )روشم باشد مرتبط کرد 

آنها نشان دهم تا ببينند که چیونه رياضيات از درون جهان اطراف آنها زاده شده و به ايزم وسزيله ايجزاد انیيززه     

: ه مندی بيشتر فراهم کنم هايی را ارائه دهم که با مزواد و ابزارهزای متنزوعی ماننزد     نموده و زمينه را برای عالق

تصاوير و نمادهای گرافيکی هندسی مدل ها و توضيحات جنبی و جذاب سبب افزايش درک مفاهيم هندسزی در  

تزدري   همچنيم از طريق آموزش به معلمان ، شزرايط مناسزب   ( 81احمدی ، )همکاران و دانش آموزان شوم  ، 

 (11کيامنش،اسفند. )کارآمد را برای همکاران بوجود آورم 
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 راه کارهای پيشنهادی

چنانچه مالحظه شد علت اصلی بسزياری از مسزائل دانزش آمزوزان در کزاهش عالقزه بزه رسزم هندسزی                   

ه ، اسزتعداد و  ندانستم کاربرد رسم  ، نداشتم احساس نياز بزه رسزم ، نداشزتم ذوق ،  اشزتياق ، انیيززه ، سزليق      

همچنيم وقت و فرصت کافی برای کشيدن رسم و تدري  ايم مطلب و ندانستم منابع اطالعزاتی در ايزم زمينزه    

 .می باشد 

 :در سال های قبل شش راه کار برای عالقه مندی دانش آموزان به رسم اجرا کرده بودم که عبارتند از        

 بت کاری اماکم متبرکه و طراحی و رسم آنها توسط دانش آموزان بازديد از آينه کاری و کاشی کاری و من -1 

 ... (گنبد شاهچراغ، قوس دروازه قرآن و )رسم چند قوس و گنبد  -1

 بردن چند قطعه مکانيکی در کالس درس و رسم آن قطعات -3

 درست کردن يکی از الیوهای فراکتال هندسی به نام برف دانه کخ -1

 ه معرف جهات اصلی و فرعی جغرافيا می باشد معرفی ستاره جغرافيا ک -5

 معرفی چند کتاب  -6

 : امسال به وسيله فعاليت های تکميلی حدود دوازده راه کار ديیر را پيشنهاد نمودم که عبارتند از      

 تعميم و تطبيق کاربرد رسم رياضی درزندگی دانش آموز و محيط پيرامون -1 

 برد آن آموزش طرحی با نام گره و کار -1 

 درست کردن احجام هندسی جذاب -3

 کاربرد رسم هندسی در نقوش سنتی و معماری  -1

 معرفی و کاربرد رسم هندسی در الیوهای خياطی و تذهيب  -5

 تهيه پوستر و ارائه آن در همايش ها و گردهمايی های همکاران  -6

 های مختلف آموزشی و ارائه آن در کنفران  ها و همايش  Power point تهيه برنامه -1

 معرفی چند منبع مطالعاتی -8

 استفاده از رايانه در ارائه مطالب ترسيم و معرفی برخی ابزارهای ترسيمی مثل  اتوکد            -2

 دعوت از افراد صاحب نظر در زمينه رسم هندسه  -12

 بازديد از مغازه ها ی منبت کاری و خاتم کاری -11

 سم های دانش آموزان تشکيل نمايشیاه از ر - 11
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 خالصه اجرای راه کارهای پيشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن

 

رسزم هزای تزيينزی در معمزاری ، سزاخت و      . رسم ها را می توان به دو قسمت تزيينی و فنی تقسيم کرد         

و رسم هزای فنزی بزرای    کاربرد دارد ...طراحی ، مثل گچ بری ، منبت کاری ، پنجره های مشبک ، تابلوها        و 

اسزتفاده مزی   .... بيان مشخصات و جزييات قطعات ، نماها ، پالن ها که در مهندسی معماری ، عمران ، معزادن و  

 .شود 

با توجه به ايم تقسيم بندی سعی بر آن داشتم که در اجرای فعاليت های تکميلزی بزه هزر دو نمونزه رسزم             

 .توجه کنم ( تزيينی و فنی)

رسم چهار ضلعی ها عمود منصف نيمساز زاويه رسزم دايزره و   : ) بل از انجام کار ، يک سری مطالب مانند ق       

 .را به عنوان يادآوری آموزش دادم ... ( تقسيم آن به قسمت های مختلف و 

  

 اجرای راه حل اول 

 رسم آن توسط دانش آموز بازديد از آينه کاری و کاشی کاری و منبت کاری اماکم متبرکه و طراحی و : عنوان 

 آشنايی با رسم تزيينی -:  هدف 

در ايم قسمت تا جايی که امکان داشته سعی شده تا تجسم فضايی درک عملی و تفکر منطقی تحقق يابزد          

با توجزه بزه مطالزب نزژاد     )و هر جزء از درس را با تصوير عينی که به اندازه کافی ساده و روشم باشد مرتبط کنم 

 (16،  صادقی

 اجرا

تعدادی از دانش آموزان مدرسه راهنمايی پويش را به بازديد از امزاکم متبرکزه بزرده و     12/8/81در تاريخ         

پ  از گروه بندی شروع به طراحی و کشيدن طرح های مختلف  آينه کاری ، منبت کاری ، کاشزی کزاری ، در و   

 (31ص 1پيوست شماره)    پنجره های مشبک کردند                           

 .آنان توانستند کاربرد رسم رياضی را با تصاوير عينی که به اندازه کافی ساده و روشم بود مرتبط کنند     
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 اجرای راه حل دوم

 رسم چند قوس و گنبد : عنوان 

 آشنايی با رسم های تزيينی : هدف 

ه کمک نمزودار و نقشزه ترجمزه کنزد و بزا دانزش       در ايم راه حل سعی شده که دانش آموز اماکم اطرافش را ب -

رياضی خود نتايج حاصل را تفسير کند و ببيند که چیونه رياضيات در جهان واقعی کاربرد دارد و از درون جهزان  

 (12با توجه به مطالب نشريه داخلی کميته بهره وری ، آبان ماه )اطراف آنها زاده شده 

 اجرا

ر حسيم زمرشيدی رسم هندسی بيش از صد طاق و قوس بيزان شزده کزه بزا     در کتاب طاق و قوس دکت          

قوس ورودی دروازه قرآن ، قوس ورودی بارگزاه امزام   (  (ع)احمد بم موسی )انتخاب رسم گنبد حضرت شاهچراغ 

شروع به فعاليت کزردم    11/2/81و گنبد بقعه سيد رکم الديم يزد و قوس ميدان آزادی تهران در تاريخ (ع)رضا 

 . 

ابتدا با نشان دادن عک  هايی از آن اماکم ايجاد انیيزه نموده ، سپ  با کمک    دانش آموزان روی تزابلو          

 (35ص   5پيوست شماره )مرحله به مرحله رسم گنبدها و قوس ها را انجام دادم 

ک  هزا و بزا اسزتفاده از    ايم رسم را قبل از کالس بر روی طلقی کشيده و با منطبق کردن بر ترانسپرنت  ع       

دستیاه اورهد دانش آموزان را توجيه کردم که چیونه رياضيات از درون جهان اطراف آن هزا زاده شزده و کزاربرد    

 (38تا ص36از ص  6پيوست شماره)رسم را بصورت عينی به آنها نشان دادم 

 

 اجرای راه حل سوم

 طعات بردن چند قطعه مکانيکی به کالس درس و رسم آن ق: عنوان 

 آشنايی با رسم های فنی : هدف 

در ايم قسمت سعی کردم به آنها نشان دهم که رسم رياضزی مزی توانزد در خزدمت مزدل سزازی فراينزدهای         -

اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی قرار بیيرد و نيز توجه شود که پيش بينی ايم فرايندها در عرصه تصميم گيری هزا  

 ( 12ب ظهوری زنینه ، با توجه به مطال.  )بسيار مهم است 

 :اجرا  
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الزم بود تا دانش آموزان را با رسم های فنزی نيزز آشزنا    . در دو مرحله قبلی روی رسم های تزيينی کار شد        

کنم ، البته امروزه با استعانت از شيوه های علمی ارايه شده به راحتی می توان با استفاده از روش هزای سزنتی و   

چيده مکانيکی يا  ساختمان ها و تاسيسات بزرگ را بوسيله نقشه کشی به تصزوير کشزيد و   يا رايانه ها قطعات پي

صزنايع فلززی ، صزنايع    : نقشه کشی در صنعت در رشته هايی مانند . برای ساخت در اختيار متخصصان قرار داد 

 .د مورد استفاده قرار می گير... اتومبيل ، صنايع چوب  ، رشته ساخت و توليد ، رشته برق و 

» و سزه نمونزه   « اسزتاتورايل پمز   » چند قطعه مکانيکی بنزام هزای    3/12/81به هميم منظور در تاريخ         

 (32ص  1پيوست شماره. )انتخاب و به کالس درس بردم « حديده 

هزر گزروه در مزورد روش    . پ  از توضيح در مورد آن قطعات و گروه بندی آنان فعاليت را شزروع کزرديم            

سپ  در مورد روش صحيح رسم آن ها با توجه به کتزاب رسزم فنزی    . احی و ترسيم آن ها با هم بحث کردند طر

 (32ص  8پيوست شماره)هنرستان توضيحاتی داده و آن قطعات را به کمک دانش آموزان رسم کرديم 

 

 اجرای راه حل چهارم

 انه کخ ومعرفی سايت فراکتال درست کردن يکی از الیوهای فراکتال هندسی به نام برف د:  عنوان 

 (11ص  12پيوست شماره( )83گاهنامه فرزان تابستان )آشنايی با فراکتال هندسی برف دانه کخ  -: هدف 

در ايم روش سعی شده تا ح  کنجکاوی دانش آموزان را با ترتيب دادن مسزايلی متناسزب بزا معلومزات       -     

ک کنم تا در آنان ذوق ايجادشده و جرأت ارائه رشزدهای تفکزر   شان جلب کنم ، آن ها را در حل مسايل شان کم

 .مستقل در آن ها بوجود آيد 

 (81جرج پوليا به نقل از نسترن اسدی ، )

 :اجرا 

 . ، سپ  شروع به درست کردن برف دانه شدند  1ابتدا سايت فراکتال های هندسی به آنان معرفی کردم          

ستفاده کرده و دو مثلث متساوی االضالع را بريده روی هزم قزرار دادنزد کزه يزک      ا A4آنان از يک کاغذ          

شش مثلث متساوی االضالع کوچک تر روی گوشه های مثلث به وجود آمده کزه بزا   . ستاره شش پر به وجود آيد 

 بريدن شش مثلث متساوی االضالع کوچک و قرار دادن روی مثلث های قبلی شکل را کامل تر مزی کننزد ، ايزم   

 (12ص  2پيوست شماره. )کار چند بار تکرار کرده تا برف دانه کخ به وجود آيد 
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 ( www . Fractalus . com -  www. Fractal . art.pl) سايت فراکتال هندسی  -1

 

 
 

 

 

 

 اجرای راه حل پنجم

 معرفی چند کتاب : عنوان 

 آشنايی با منابع مختلف جهت دانش آموزان فعال : هدف 

فعالت دانش آموز با مواد و ابزارهای متنوعی مانند تصاوير و نمادهای گرافيکی مدل ها توضزيحات   در ايم روش -

جنبی و جذاب تنظيم گرديده تا سبب افزايش درک مفاهيم رياضی در او و بهره وری مناسب از آن وسايل گزردد  

 (18صالحی امينی ، )

 ازجمله نقش هنر به روايت هندسه و هنر رياضی  معرفی چند کتاب از مظفر غربی دبير رياضی سنندج:  اجرا 

در ايم کتاب ها مولف ضمم معرفی چنديم طرح جالب به خواننده آموزش داده که بزرای رسزم طرحهزای            

مختلف  الزم به کشيدن کليه طرح نيست  چون اکثر طرح ها را با تقارن يزا دوران مزی تزوان رسزم کزرد بزديم       

 11پيوسزت شزماره  . ) ا بعنوان الیو کپی کرده و در اختيار دانش آمزوزان قزرار دادم   منظور چند صفحه از کتاب ر

 (11ص 

 

 اجرای راه حل ششم

 معرفی ستاره جغرافيا که معرف جهات اصلی و فرعی جغرافيا می باشد : عنوان 

 آشنايی با رسم : هدف 

 آشنايی و کاربرد رسم در درس های غير از رياضی  -

ه تا ح  کنجکاوی دانش آموزان را با ترتيب دادن مسايلی متناسزب بزا معلومزات شزان     در ايم روش سعی شد -

جلب کنم ، آن ها را در حل مسايل شان کمک کنم تا در آن ها ذوق ايجاد شود و جرأت ارائه رشد تفکر مسزتقل  

 (81پوليا به نقل اسدی .                    )در آن ها به وجود آيد 
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آنها را با نماد ستاره مانند ، در زمينه ی معرفی جهات اصلی و فرعی جغرافيزا آشزنا کزردم ،    در ايم مرحله : اجرا 

 .تا کاربرد رسم هندسی را در درس هايی غير از رياضی ببينند (13ص  11پيوست )
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 اجرای فعاليت های تکميلی در سال جاری و نظارت بر آن

 

 اجرای راه حل اول

 سم رياضی تعميم و تطبيق کاربرد ر: عنوان 

 آشنايی دانش آموزان با کاربرد و کارائی رسم های تزيينی و فنی در مکان ها و موقعيت های مختلف  -: هدف  

ايجاد يک تصوير عينی ساده و روشم در ذهم آنان و فزراهم آوردن زمينزه بزرای    (  1316) به قول نژاد صادقی  -

 .عالقه مندی بيشتر فراگيران است 

ايل سال در نيمه دوم مهرماه به بخش رسم هندسه که رسيديم تصاويری در مورد کزاربرد رسزم   از همان او: اجرا 

ها در زمينه های مختلف به آنان نشان دادم تا با ديدن کاربرد رسم ها در مکا ن ها و موارد متفاوت زمينه عالقزه  

 (11ص  13شمارهپيوست . )مندی آنان را ايجاد نمايم و توجه آنان را به ايم قسمت جلب نمايم 

برای ايم کار صفحاتی از رسم های متفاوت اول و دوم وسزوم راهنمزايی بزا کاربردهايشزان را در موقعيزت هزای       

 : از جمله . متفاوت به آنها نشان دادم 

 (15ص 11پيوست شماره.                      )کتاب رياضی سوم راهنمايی در آينه کاری  18کاربرد رسم صفحه -

 ( 16ص   15پيوست شماره)کتاب رياضی سوم راهنمايی در سراميک و کاشی  12کاربرد رسم صفحه -

کتاب رياضی دوم راهنمايی به دانش آموزان طراحی را آموزش داده کزه صزفحه را شزطرنجی    12در رسم صفحه -

فی ، آجرنمزای جديزد و   نموده و الیوی مورد نظر را در آن طراحی کنند که ايم مورد را در کاشی کاری ، قالی بزا 

 (51تا ص  11از ص 16پيوست شماره. )می توان مشاهده کرد .... قديم ، گليم بافی و

کتاب رياضی دوم راهنمايی همان رسم فنی بوده کزه مزم طرحزی از رسزم فنزی يزا        181کاربرد رسم صفحه   -

توسزط متخصصزان کشزورمان     قطعات بوشينیی و رزينی را به آنان نشان دادم که با طراحی و ساخت ايم وسيله

 (51ص  18پيوست شماره . )ديیر لزومی به وارد کردن آن قطعه از کشور ژاپم نيست 

کتاب رياضی دوم راهنمايی آموزش نقشه کشزی وپزالن و نمزا يعنزی همزان       116همچنيم هدف رسم صفحه  - 

 (53ص  12يوست شماره پ.  )رسم فنی می باشد که به ايم منظور چند نما و پالن را به آنان نشان دادم

البته امروزه با استعانت از شيوه های علمی ارائه شده به راحتی می توان با استفاده از روش های سزنتی يزا           

ساختمان ها و تاسيسات بزرگ را به وسيله نقشه کشی به تصوير کشزيد و بزرای   ... رايانه ها و برنامه های اتوکد و 

 .داد  ساخت در اختيار متخصصان قرار
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 12پيوسزت شزماره  )حال کمی زمينه برای عالقه مندی و آشنايی آنان با کاربرد رسم هندسی بوجود آمده بزود   -

فعاليت های  انجام شزده را بزا همکزارانم در هزر بخزش در      .که بايد اقدام به فعاليت های بعدی می کردم (51ص

 ( 51ص 11پيوست شماره . ) رفت ميان می گذاشتم که بسيار مورد توجه وتاييد ايشان قرار می گ

 

 اجرای راه حل دوم

 آموزش طرحی با نام گره: عنوان 

 آشنايی بارسم تزيينی -: هدف 

 تعميم و تعميق يادگيری رسم رياضی جهت تقويت استعداد توان مندی های          دانش آموزان  -

 اجرا

سه ، معرفی گرديده شد که در آن به ايم نکتزه  در اجرای راه کارهای سال گذشته کتاب نقش به روايت هند       

اشاره شد که برای کشيدن طرح هندسی ، الزم به رسم کليه طرح نيست بلکه با کشيدن قسزمتی از آن بزا دوران   

 .يا انتقال می توان شکل را کامل کرد 

/11رسم طرحی به نام گره را به دانش آموزان معرفی کردم که در آن  8/2/81در تاريخ 
شکل رسم می شزود و  از  1

با دوران طرح کامل می گردد و کاربرد آن را در قسمت های مختلف از جمله درب هزای مشزبک رنیزی ، منبزت     

 55از ص 11پيوست شزماره  . )نشان دادم ....کاری ، آينه کاری ، خاتم کاری ، ميناکاری ، فرش،    کاشی کاری و

 (58تا ص

هدف نيز رسيديم که می توان يک طرح را رسزم کزرد ولزی در مزوارد و     در ايم طرح با دانش آموزان به ايم       

تا ايم جا با راه کارهايم توانسته بودم نظر دانش آموزان را به رسم جلب کزنم و  . کاربردهای متفاوتی به کار بست 

رح بزود  زمينه ای برای عالقه مندی آنان ايجاد نموده و جوابی برای ايم سوال که هميشه برای دانش آموزان مطز 

 .پيدا کنم « رسم چه کارش به رياضی ؟ » که 

در ايم قسمت نيز با همکارانم سرکار خانم ها سلطانی ، اوجی و زارع در مورد اجرای ايزم مرحلزه و مرحلزه           

 (58ص 13پيوست شماره . )ی بعدی صحبت و تبادل نظر داشتم و از راهنمايی آنها بهره گرفتم 

 

 اجرای راه حل سوم

 بازديد از آينه کاری کاشی کاری  ومنبت کاری اماکم متبرکه و طراحی و رسم آن توسط دانش آموزان :  ن عنوا 

 آشنايی با رسم های تزيينی : هدف 
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در ايم قسمت تاجايی که امکان داشته سعی شده تا تجسم فضايی درک علمی  و تفکر منطقی تحقزق يابزد وهزر    

با توجه به مطالب نژاد صزادقی  ) دازه کافی ساده و روشم باشد مرتبط کنم جزء از درس را با تصوير عينی که به ان

16 ) 

به عالوه برانیيختم ح  کنجکاوی دانش آموز با معلومات شان وکمزک بزه حزل مسزايل آنهزا وايجزاد ذوق و        -

 .اشتياق در آنان نيز از ديیر اهداف ايم بخش است 

ی پويش داشزتم سزعی کزردم دانزش آمزوزان مدرسزه راهنمزايی        با توجه به نتايجی که در مدرسه راهنماي:  اجرا 

به بازديد از حزرم مطهزر حضزرت علزی بزم حمززه         2/12/86فرزانیان را نيز با هماهنیی مدير مدرسه در تاريخ 

در آنجا پ  از زيارت ، دانش آموزان گروه بندی شدند و هر گروه قسمت های مختلفزی از جملزه آينزه    . ببرم (ع)

 ( 52ص 11پيوست شماره . )ری و دريچه های مشبک رنیی را طراحی می کردند کاری ، منبت کا

روز بعد از بازديد ، دانش آموزی می گفت که مم فکر کردم که رياضيات فقط يک سری فرمزول و تسزت             

 (61و  62ص 15پيوست شماره . )و محاسبات است نمی دانستم رياضی اينقدر جالب و گسترده است 

موفق شده بودم ح  کنجکاوی دانش آموزان را جلب کنم و به آنان در حل مسايل کمک نموده و ايجاد  تا اينجا

 .ذوق و اشتياق نمايم 

 (61ص 16پيوست شماره)درايم مرحله نيز با همکاران بحث و تبادل نظری داشته و نظرات آنان را جويا شدم 

از ص   11پيوست شماره . ) يوست ارسال می گردد نمونه ای از رسم های طراحی شده توسط دانش آموزان به پ

(  61تا ص  61
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 اجرای راه حل چهارم

 درست کردن احجام هندسی جذاب : عنوان 

 آشنايی با منابع مختلف : هدف 

در ايم روش فعاليت دانش آموز با مواد و ابزارهای متنوعی مانند مدل ها تصاوير و نمادهای گرافيکی رياضزی و   -

. ) و جذاب ترتيب داده شده تا سبب افزايش درک مفاهيم و بهره وری مناسب از وسزايل گزردد    توضيحات جنبی

 ( 18با توجه به مطالب امينی و صالحی ، 

 اجرا

از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان را به آنان معرفزی  « احجام هندسی بسازيم » در ايم مرحله کتاب       

ايم کتاب الیوهايی از احجام هندسی از دوازده وجهی ، مکعزب يزخ بيسزت     در(  68ص 18پيوست شماره )کردم 

وجهی ، صليب هشت وجهی ، دوازده وجهی قطری ، پنج چهار وجهزی ، معرفزی گرديزده کزه در مزورد مراحزل       

 . برش ، خط انداختم ، تا کردن چسباندن وتزييم توضيحاتی داده است : ساخت آن يعنی 

الیوهای کتاب را کپی کرده و دراختيار گزروه هزای هزر کزالس      12/11/81تاريخ  جهت رسيدن به هدفم در      

 (62ص  12پيوست شماره )قرار دادم و آنان باکمک دوستان احجام هندسی را درست کردند 

 12ص 32پيوسزت شزماره   )سپ  با کمک دانش آموزان نمايشیاهی از کارهای آنان تشکيل داديم                  

) 

 ( 11ص  32پيوست ) ييد همکاران و مسئوليم محترم مدرسه قرار گرفت که مورد تأ
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 اجرای راه حل پنجم

 کاربرد رسم هندسی در نقوش سنتی و معماری : عنوان 

 آشنايی با رسم تزيينی: هدف 

 آشنايی با منابع مختلف  -

يان زندگی و پزرورش  ايجاد وحدت بيم معلومات دانش آموزجهت درک کاربرد رسم هندسه و اهميت آن در جر -

 ( 18با توجه به مطالب عليمردانی ،  بهمم  . ) ذهم و انديشه 

از محمزد علزی   «  بيان تصويری با شکل های هندسزی  » از جمله کتاب های معرفی شده به دانش آموزان کتاب 

 ( 11ص 31پيوست شماره .) کشاورز می باشد 

ای بکارگيری شکل های هندسی در ساخت و ساز شکل ها و در ايم کتاب گوشه ای از امکانات و روش ه          

نشانه هزا ،   : طراحی شکل هايی که دارای بيان بصری خاصی هستند ، مانند . تصويرهايی با مفهوم بيان می شود 

...  سمبل ها ، عالئم تصويری و تصوير      سازی های ساده و نيز روش طراحزی کاغزذ ديزواری ، نقزش پارچزه و      

 (11ص 31پيوست .   ) شده  است نشان داده 

تعداد  طرح هايی از برش ها و ترکيب قطعات آنهزا را کپزی کزرده و در اختيزارگروه هزای       1/1/81در تاريخ       

دانش آموزان قرار دادم که آنان با عالقه مندی استقبال نموده و به صورت گروهی بعضزی از طزرح هزا را درسزت     

 (81تا ص 13از ص  33پيوست شماره . )نظارت داشتم  کردند مم نيز دائماًً بر کار آنها

پيوسزت  . )سپ  کارهای تکميل شده را جهت تشويق و ايجاد عالقه مندی بيشتر در کالس نصزب کزرديم          

 (85ص  31شماره

ار در ايم مرحله نيز فعاليت های انجام شده را با همکارانم در ميان گذاشتم که بسيار مورد توجه و تأييد آنزان قزر  

 ( 85ص   35پيوست شماره . )گرفت 

 

 اجرای راه حل ششم

 معرفی کاربرد رسم در الیوهای خياطی و تذهيب : عنوان 

 آشنايی با کاربرد رسم در درس هايی غير از رياضی : هدف 

در ايم روش سعی شده تا دانش آموزان کاربرد رسم هندسزی را درجهزان واقعزی ببيننزد و متوجزه شزوند کزه         -

 (12با توجه به مطالب نشريه داخلی کميته بهره وری ، . ) جهان اطراف آنها وجود دارد  چیونه در
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 :اجرا 

 .در ايم راه حل سعی کردم تا دانش آموزان را با کاربرد رسم در درس هايی غير از رياضی آشنا کنم         

توجه کتاب آموزش برش فيزروزه بزه   طراحی و رسم چند الیوی خياطی با   1/1/81بديم منظور در تاريخ          

 (86ص 36پيوست شماره) آنان نشان دادم 

 : همچنيم کاربرد رسم هندسی را در تذهيب به آنان نشان دادم  به ايم ترتيب که  -

را بزه دانزش   ( بتزه جقزه   ) روش ترسيم گل ترمزه  « تذهيب به شيوه اردشير مجرد تاکستانی » با توجه به کتاب 

و به آنان نشان دادم که چیونه با کشيدن دايره های مماس بر هم می توانند گل ترمه هزای  آموزان آموزش دادم 

 ( 81ص 31پيوست شماره)متفاوتی را بوجود بياورند و از ترکيب آن طرحهای تذهيب را بسازند 

کزه   شيراز و مدرس تربيت معلم شزهيد بزاهنر شزيراز    1تذهيبی از سرکار خانم علی عسکريان دبير رياضی ناحيه 

ترکيبی از گل ترمه های متفاوت است را به دانش آموزان نشان دادم و زمينه را برای عالقزه منزدی بيشزتر آنزان     

 .در ايم مرحله نيز از همکاران ، نظرشان را جويا شدم (  81ص 38پيوست شماره .)فراهم کردم 

 

 اجرای را ه حل هفتم

 تشکيل نمايشیاه : عنوان 

 اليت دانش آموزان اهميت دادن به فع -: هدف 

اهميت دادن به جنبه های مختلف شخصيتی و روحی و ذهنی دانش آموز و تقويت روحيه خزالق و توانمنزدی    -

 (81-با توجه به مطالب احمدی )های دانش آموز 

 :اجرا 

ی در دهه فجر با هماهنیی مسئوليم محترم مدرسه و با همکاری دانش آموزان عزيزز نمايشزیاهی از کارهزا          

 .                     آنان در محل نمازخانه ی مدرسه ترتيب داديم 

دانش آموزان با اشتياق زياد در ايم زمينه همکاری نموده و با عالقه از نمايشیاه بازديد می کردند کزه خزود          

 32پيوسزت  و   82ص  11پيوست شزماره  . ) نشانه ی جلب توجه و عالقه مندی آنان به رسم هندسی بوده است 

 ( 12ص
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در روش های ارائه شده در سال های گذشته و امسال راه کارهايی برای عالقزه منزدی دانزش آمزوزان بزه               

 .رسم رياضی اجرا شد که هر کدام می تواند الیويی برای دبيران رياضی جهت رسيدن به هميم هدف باشد 

هندسی و عالقه مندی همکاران محترم رياضی نيز انجام دادم البته اقداماتی برای نشان دادن کاربرد رسم          

که بعضی از آنان را به طرق مختلف برای دانش آموزان نيز ارائه  داده ام کزه در ذيزل توضزيحات الزم داده شزده     

 .است 

 

 

 اجرای راه حل هشتم

 تهيه پوستر : عنوان 

 جهت توجه بيشتر دبيران به قسمت رسم رياضی  -: هدف 

دادن کاربرد رسم که چیونه می تواند در خدمت مدل سازی فراينزدهای اجتمزاعی اقتصزادی و صزنعتی     نشان  -

 (  12با توجه به مطالب ظهوری زنینه ،  )قرار بیيرد 

با توجه به نتايج اجرای فعاليت های سال های قبل  و فزرم هزای نظرسزنجی کزه توسزط دبيزران تکميزل        : اجرا 

ان اوليم اقدام برای همکاران محترم رياضی به درست کردن پوستر و ارائزه آن در  گرديده بود ، سعی کردم به عنو

 .همايش ها و گردهمايی ها بپردازم 

شزيراز پوسزتری تهيزه و در     3بنابرايم با همکاری جناب آقای محمد بيضايی کارشناس تحقيقزات ناحيزه            

پيوسزت  ) الم دبيرستان ناصزريان ناحيزه دو شزيراز    شيراز س 3گردهمايی های تشکيل شده در تاالر معلم ناحيه  

و تربيت معلم شهيد باهنر و سالم آموزش ضمم خدمت شهيد رجايی و همچنيم در مدرسزه  (  22ص  11شماره 

ص  13پيوست شزماره  . )راهنمايی نمونه پويش به نمايش گذاشتم که مورد استقبال همکاران محترم قرار گرفت 

22 ) 

مقاله به صورت پوستر با هماهنیی کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش جنزاب  البته ارائه         

 (21ص11پيوست.)آقای فرشيد قاسمی مورد تأييد قرار گرفته بود
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 اجرای راه حل نهم

 و اجرای آن در همايش و گردهمايی های مختلف  Power pointتهيه برنامه : عنوان 

با توجه به نتايج        کيامنش نزوری ،  ) ن و فراهم آوردن شرايط مناسب تدري  ارائه مطالب به معلما –: هدف 

18) 

به عالوه در ايم روش سعی شده تا دبيران تسلط بر مطالب رسم داشته باشند و به رسم هندسزی توجزه و عالقزه    

به مطالب يوسفی نزژاد   با توجه)نشان بدهند تا بتوانند بيم معلومات خود و دانش آموزان شان تعامل برقرار کنند 

،81) 

مشزتمل    Power pointاز نتايج پژوهش و تحقيقاتم در زمينه عالقه مندی به رسزم رياضزی برنامزه ی     : اجرا 

،  15پيوسزت شزماره  . )اساليد را تهيه کردم که در ايم برنامه شش روش با تصاوير متنزوع ارائزه گرديزده     111بر

 ( 21ص

کالس های آموزش ضمم خدمت دبيزران رياضزی     12/11/86مسئوليم در تاريخ  ايم برنامه را با هماهنیی       

در گردهمزايی اسزتانی دبيزران رياضزی      15/11/85همچنزيم تزاريخ   (  21ص 16پيوست شماره )شيراز  3ناحيه 

و در تزاريخ بيسزت و چهزارم تزا     ( 23ص  11پيوسزت شزماره  )استان فارس در سالم تربيت معلم سلمان فارسزی  

پيوسزت  .)به صورت پوستر در هشتميم کنفران  آموزش رياضزی ايزران ارائزه دادم     85مرداد ماه بيست و ششم 

 (23ص  18شماره 

پ  از اجرا ، همکارانم ادعا داشتند که تأثير مثبتی بزر آنزان داشزته و موضزوعاتی نيزز در آن جزا مطزرح                

سم رياضی تغيير کرده و انیيزه ای بزرای ارائزه   گرديده که تا به حال به آن توجه نداشته ، ديدگاهشان نسبت به ر

 (  21ص  12پيوست شماره . ) روش های جديد در زمينه رسم هندسی در آنان به وجود آمده است 

 

 اجرای راه حل دهم

 معرفی منابع مطالعاتی : عنوان 

 آشنايی با منابع مطالعاتی مختلف : هدف 

با توجزه بزه مطالزب يوسزفی نزژاد      ) فت اطالعات و علوم مختلف به روز شدن معلومات دبيران با توجه به پيشر -

،81) 

در تکميل فرم های نظر سنجی دبيران رياضی ادعا داشته اند که منابع مطالعاتی در زمينه رسم هندسزی را  : اجرا 

 نمی شناسند ، بنابرايم در گردهمايی های متفاوت که اجرای مقاله داشتم کتاب های را جهزت مطالعزه و عالقزه   

 (21ص 52پيوست شماره . )مندی بيشتر آنان معرفی کردم 
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 :کتاب های معرفی شده عبارتند از 

از دکتر حسيم زمرشيدی در ايم کتزاب رسزم هندسزی بزيش از صزد طزاق و قزوس        « طاق ها و قوس ها »  -1 

 (  25ص  51پيوست شماره . ) آموزش داده شده است 

در آن به رسم و طراحی کاشی کاری هزای متفزاوت و متنزوع     از دکتر حسيم زمرشيدی که« کاشی کاری »  -1

 .پرداخته است 

از کتاب های کزانون پزرورش فکزری کودکزان و نوجوانزان در ايزم کتزاب        «  1و 1احجام هندسی بسازيم  »  -3

پيوسزت  . ) نشزان داده شزده اسزت    .....الیوهايی از احجام هندسی زيبا از جمله مکعب يخ و ستاره دوازده وجهی و

 (  68ص 18ماره ش

از محمد علی کشاورزکه در ايم کتزاب گوشزه ای از امکانزات و روش    « بيان تصويری با شکل های هندسی »  -1

طراحزی  . های بکارگيری شکل های هندسی در ساخت و ساز شکل ها و تصويرهايی با مفهوم بيزان شزده اسزت    

مبل ها ، عالئم تصويری و تصويرسزازی هزای   شکل هايی که دارای بيان بصری خاصی هستند مانند نشانه ها ، س

.                                     مشزززخر گرديزززده اسزززت  ....  سزززاده و نيزززز        روش طراحزززی کاغزززذ ديزززواری ،  نقزززش پارچزززه و   

 ( 11ص  31پيوست شماره ) 

ب از قدرت تخيزل  که در ايم کتا( 26ص  51پيوست شماره ) از دکتر احمد شريف الديم « هندسه دلپذير »  -5

سخم رفته همچنيم در مورد تبديل چرخشی به ... آفريم استادان نقش گر ايرانی در کاشی کاری ها و قالی ها و 

 . حرکت راست خط و مسئله زيبای ابوالوفای بوزرجانی صحبت گرديده است 

  .ايم کتاب ها می توانند منابع جامعی برای خوانندگان محترم ايم اقدام پژوهی باشد 
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 ( 2شواهد )  نتايج به دست آمده از اجرای راه حل

 

 (  26ص 53پيوست شماره )تحقق يافتم تدري  رسم رياضی به روش نو و جديد  -1

جذاب شدن درس رسم هندسی برای دانش آموزان و خاطره انیيز شدن زنگ رياضی برای معلم و دانش آمزوز   -1

 ( 26ص  51پيوست شماره )

از ص   56و  55پيوسزت شزماره   )اربرد رسم هندسی برای دبيران رياضزی و دانزش آمزوزان    يادگيری مطلوب ک-3

 ( 123تا ص  21

 ( 123تا ص 21از ص   56پيوست شماره )کشيدن رسم های ابتکاری توسط دانش آموزان  -1

سزت شزماره   پيو) درست کردن اشکال با همان رسم های طراحی شده توسط دانش آموز                           -5

 ( 126و  125ص 51

 (ص   58پيوست شماره )تهيه کارت پستال توسط دانش آموز و تقديم به دبير رياضی  -6

پيوسزت  )جالب و جذاب بودن مطالب ارائه شده در گردهمايی در زمينه کزاربرد رسزم بزرای دبيزران رياضزی       -1

 ( 128و  121ص 52شماره 
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 ارزيابی تاثير اقدام جديد و اعتبار آن

 

 ارزيابی تاثير طرح بر خود   -الف

ايزم طزرح بزا تغييزرات در     . اجرای ايم طرح بيش از هر ک  و هر چيز ديیر خودم را تحت تزاثير قزرار داد         

خودم آغاز شد و ادامه يافزت ، ضزمم آن بسزياری از چيزهزايی را کزه  نمزی دانسزتم فزرا گزرفتم و راه کارهزا و           

ها و مقاالت زيادی را دقيق و عميق خواندم و بزه ديزدگاه هزای جديزدی دسزت      کتاب . رفتارهايم را اصالح کردم

دعوت و اجرای طرح در گردهمايی ها و کنفران  های . همچنيم اجرای ايم طرح براعتبار شغلی ام افزود .  يافتم

 .متفاوت ثمرات هميم کسب اعتبار بود 

شزيراز در زمينزه کزاربرد     3بيران رياضزی ناحيزه   برای د( س)در اجرای مقاله ای که درسالم حضرت زينب        

رسم داشتم سرکار خانم سعادت فوق ليسان  رياضی ضمم تشکر از اجرای مقاله و تاثير مثبت آن اذعان داشتند 

که در دوران دانشجويی کارشناسی ارشد شان موضوعات مطرح شده در گردهمايی صورتی هزم راسزتا در کتزاب    

لب ايم بود که استادشان آنان را به بازديد از قسمت هايی از منزل زينب الملزوک و  بيان گرديده ، جا 1جبر مدرن

با توجه به مطالزب  ... برده و در مورد کاشی کارها منبت کاری ها و ( در برنامه نشان داده بودم(باغ قوام شيراز که 

وی تزر و عززمم را جززم    ايم موضوع انیيزه مرا قز (  112ص 61پيوست شماره )کتاب جبر نويم صحبت کرده اند 

 .ترکرد 

 

 ارزيابی آثار طرح بر دانش آموزان -ب 

بعزد از اجزرای   . نفر از دانش آموزان توزيع گرديده بود  16فرم های نظر سنجی که قبل از اجرای طرح بيم        

 ( 111و  111ص 61پيوست )نفر داده و تکميل کردند  16طرح به همان 

دانش آموزان رسم ٪12انجام راه کار ها به وضوح می توان ديد که در ابتدا تنها   با مقايسه نتايج قبل و بعد از

آنان  ٪12هندسی را الزم می دانستند اما پ  از راه کار ها کليه آنان رسم را  الزم می دانستند،همچنيم در ابتدا 

به رسم هندسی عالقه مند و از آنان ٪1/21به رسم هندسی عالقه مند بودند در حالی که پ  از انجام راه کار ها 

از دانش آموزان کاربرد رسم را نمی دانستند ٪6/85قبل از اجرای راه کارها. بقيه تا حدودی عالقه مند می باشند

در .آگاهی داشتند در حالی که بعد از اجرا کليه آنان نسبت به کاربرد رسم آشنايی پيدا کرده اند ٪1/11و فقط 

ر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يا آينه کاری می ديدند نمی توانستند آن را از دانش آموزان اگ٪1/21ابتدا 

                                                
1 . Moden Algebra (JOHNR. DURBIN)  
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آنان آن طرح ها را می توانستند ترسيم کنند و بقيه نيز ٪6/85طراحی کنند در حالی که بعد از اجرای راه کار ها 

را بر دانش آموزان و با ايم مقايسه می توان تاثير فعاليت های تکميلی .تا حدودی واقف برای ايم کار می باشند

 .ميزان عالقه مندی آنان به رسم هندسی مشاهده کرد

بعد از اجرای طرح غير از فرم های نظر سنجی نظر تعدادی از دانش آمزوزان را درزمينزه عالقزه منزدی بزه             

رسم هندسی و اجرای راه کارها جويا شزدم آنزان ايزم درس را جزذاب متنزوع و دوسزت داشزتنی اعزالم کردنزد          

 (   21ص         55و پيوست  112ص  62پيوست شماره)

 

 ارزيابی آثار طرح برهمکاران  -ج

نفر از همکاران توزيع شده بود بعد از اجرا نيزز بزه    12فرم های نظر سنجی که قبل از اجرای راه کارها بيم        

 (  112ص 61پيوست شماره )نفر داده و تکميل کردند  12همان  

 قبل و بعد از انجام راه کارها مشاهده می گردد که کليه معلمان رسم هندسی با مقايسه نتايج

 از همکاران به رسم هندسی اهميت٪12کتاب رياضی را الزم دانسته همچنيم در ابتدا  

 .اهميت می دهند ٪85می دادند در صورتی که بعد از اجرای راه کار  

 مره خود آگاهی دارند در صورتی معلمان به کاربرد رسم هندسی در زندگی روز٪22همچنيم

 از همکاران به ايم امر واقف بودند،همچنيم اکثر دانش آموزان آنان نيز رسم ٪32که قبال 

هندسی را الزم دانسته،به آن اهميت می دادند،کاربردش را می دانند،طرح های کاشی کاری يا آينه کاری را می 

 .ينه می کشندتوانند طراحی کنند و رسم های ابتکاری در ايم زم

با مقايسه نتايج قبل از انجام راه کارها می توان تاثير فعاليت های تکميلی را بر معلمان همچنيم افزايش           

 .عالقه مندی آنان و دانش آموزان را به وضوح مشاهده کرد 

را بهتزريم گردهمزايی   شيراز بعزد از اجزرای مقالزه ، ايزم برنامزه       3درضمم يکی از دبيران رياضی ناحيه          

... دانسته و از اثرات مثبت و جالب بودن بازديد دانش آموزان شان از           کاشی  کاری ها و آينزه کزاری هزا و   

و پيوسزت   112ص 62پيوست شزماره   . ) صحبت کرده و ايم طرح را يک روش سازنده در امر آموزش می دانند 

 (21ص 12

عالقه مندی دانش آموزان و همکاران نسبت به رسم رياضی تا حزدودی دسزت   پ  می توانم ادعا کنم که به      

 .يافته ام 
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 ارزيابی آثار طرح بر اوليای دانش آموزان          –د 

آنان ضمم تشکر و قدردانی نسبت  به اجزرای طزرح   . از چند تم از اوليای دانش آموزان نظر خواهی کردم         

ند که ايم طرح نه تنها برای فرزندان شان موثر بوده بلکه برای خودشزان نيزز اثزر    اظهار رضايت نموده و بيان کرد

همچنيم کالس رياضی را از حالت خشزک و بزی روح بزه فضزايی دوسزتانه و جزذاب       . مثبت به جا گذاشته است

 (  116ص 65و پيوست 115ص 61پيوست شماره. )تبديل شده است



برای خرید فایل قابل . فایل برای مشاهده است این 

 .جعه کنید ویرایش این اقدام پژوهی به سایت مرا

 

 33 

      

 اعتبار يابی

  

ه در جريان گزارش اقدام پژوهی و راه کارهايم قرار داشتند نظر خواهی کردم ايم طرح مورد از افرادی ک        

 :آنان عبارتند از.  تأئيد همیان قرار گرفت

 (  111ص 66پيوست شماره ) 1سرکار خانم مؤذنی مدير مدرسه راهنمايی فرزانیان-1

 (12ص 32پيوست شماره )1سرکار خانم معصومه فرخنده پی معاون مدرسه راهنمايی فرزانیان-1

 ( 111ص 61پيوست شماره )شيراز1جناب آقای صمد احمدی رابط تحقيقاتی ناحيه-3

 (25ص  51پيوست شماره )1سرکار خانم فهيمه غنيمت استاد دانشیاه و دبير رياضی فرزانیان-1

 شيراز و دبير رياضی مدرسه1جناب آقای محمدرضا مصطفوی سر گروه آموزشی ناحيه-5

 (118ص 68پيوست شماره )ی خسرو آصف و مدرسه راهنمايی تيز هوشانراهنماي 

 62پيوست شماره )شيراز و دبير مدرسه راهنمايی نمونه دولتی  1سرکار خانم بکائی سرگروه آموزشی ناحيه-6

 ( 118ص

 شيراز و دبير مدرسه راهنمايی نمونه 3سرکار خانم شهره زارع سرگروه آموزشی ناحيه-1

 ( 112ص  12ست شماره پيو)دولتی پويش  

و دبير رياضی مدرسه راهنمايی نمونه  دولتی شهيد صالحی 3جناب آقای محمد جمعه سرگروه آموزشی ناحيه-8

 ( 112ص  11پيوست شماره )وشاهد شيراز 

 11پيوست شماره )  1سرکار خانم مرجان امينی مادر دانش آموز ميترا امينی از مدرسه راهنمايی فرزانیان-2

 ( 112ص

 ( 112ص  13پيوست شماره )سرکار خانم بردبار دبير علوم اجتماعی مدرسه راهنمايی پويش -12
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 تجديد نظر و پيشنهادها
در اجرای مراحل اقدام پژوهی در کنار حل مشکالت و مسايل ازپيش تعييم شده مشکالت و مسايل جديزدی       

 .رخ می نمايد ، يعنی هم مسئله حل و هم توليد می شود 
در تجارب قبلی ام علی رغم توفيقاتی که بدست آوردم کارهايم کاستی هايی داشت که برای رفع آن طزرح هزای   

 .سال جاری اقداماتی را انجام دادم 
از جمله ايم که در ايم اقدام پژوهی راه کارهای عالقه مندی دانش آموزان به رسم رياضی هزم بزرای دانزش          

 . ضی اجرا گرديد آموزان و هم برای دبيران ريا
از ده راه حل که در ايم اقدام پژوهی مد نظر داشتم موفق به اجرای پنج مرحله از آن برای دانزش آمزوزان و         

 . سه مرحله برای دبيران رياضی و سه مرحله آن به صورت مشترک شدم
سال تأسي  مدرسه راهنمايی  اما محدوديت هايی نيز وجود داشت از جمله ايم که با توجه به ايم که اوليم      

بود و فقط دانش آموزان اول راهنمايی در ايم مدرسه مشغول به تحصيل بودند بزه همزيم   ( تيزهوشان )فرزانیان 
سعی دارم از افزراد صزاحب نظزر در زمينزه رسزم هندسزه       ... انشا ا. دليل نتوانستم تمام راه کارهايم را اجرا نمايم 

. های مختلف دعوت کنم تا دبيران رياضی بيشتر با ايزم موضزوع آشزنا گردنزد     کمک بیيرم و از آنان در همايش 
همچنيم راه کارهايم را به همراه روش های متنوع ديیر در همايش ها و گردهمايی های مختلزف در سزال هزای    

 .آينده نيز ارائه دهم و در ايم زمينه بيشتر با همکاران رياضی به بحث و تبادل نظر بپردازم 
ای همکارانی که مرا مورد عنايت قرار داده و ايم اقدام پژوهی را مطالعه نموده و سعی بر اجرای راه کارهزا  بر      

 :از جمله  . دارند پيشنهادهايی دارم 
 .از همان ابتدا ی سال شروع به انجام راه کارها نموده تا با کمبود وقت مواجه نشوند  -
جرا می باشد و نياز به وقت اضافی ندارد فقط کزافی اسزت همکزاران    ايم طرح در کليه مدارس عادی نيز قابل ا -

سپ  از کارهای موفق دانش آموزان نمايشزیاهی تشزکيل   . محترم راه کارهارا درکالس های متفاوت اجرا نمايند 
 دهند تا هم موفق به اجرای تمامی راه کارها باشند و هم دانش آموزان تمامی راه کارهای يکديیر را جهت عالقزه 

 . مندی به رسم هندسی ببينند و مطلع شوند
دانش آموزان را به بازديد از مغازه ها و کارگاه های منبت کاری ، خاتم کاری ببرند تزا بيشزتر بزا کزاربرد رسزم       -

 .آشنا شوند 
 .از رايانه در ارائه مطالب ترسيم و معرفی برخی ابزارها ی ترسيمی مثل اتوکد استفاده شود  -
 .اضی بيشتر در ايم زمينه بحث و تبادل نظر داشته باشند با دبيران ري -

 اميد است ايم اقدام پژوهی مثمر ثمر خوانندگان عزيز واقع شود
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 فهرست منابع

، دبير رياضزی مرکزز پزيش دانشزیاهی کزوثر       مقاله خالقيت و آموزش رياضی، ( 1381سال . )اسدی ، نسترن  -

 . 1سنندج ، ناحيه 

مجموعه مقاالت برگزيده ی همايش تبيم جايیاه فعاليت های مکمزل و  ، ( 1381سال . )تصوير رودی ، فرشته  -
 .، انتشارات رسانه تخصصی ، سازمان آموزش و پرورش استان کرمان  فوق برنامه

 .، انتشارات کيهان ، چاپ اول  کاشی کاری، ( 1312پاييز. )زمرشيدی ، حسيم  -

 .، انتشارات کيهان ، چاپ اول  و قوس ها طاق ،(  1368تابستان . )  زمرشيدی ، حسيم  -

 .، انتشارات مدرسه ، چاپ سوم  ندسه دلپذير، ه( 1383سال . )شرف الديم ، احمد -

، مجموعزه مقزاالت چهزارميم     مقاله هندسه کاغذ و تزا در کزالس درس  (1318بهمم. )صالحی طالقانی ، امير   –

ش ، معاونت و برنامه ريزی نيروی انسزانی اداره کزل آمزوزش و    کنفران  آموزش رياضی ايران ، دفتر نشر فخر دان

 .پرورش تهران 

، خبرنامزه کميتزه برنامزه ريززی سزتاد ملزی جهزانی رياضزيات ،         ( 1312شهريور . )ظهوری زنینه ، حميدرضا  -

 . 1معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات وفناوری ، شماره 

 .         ،انتشارات عابد، چاپ اول ( وايت هندسهبه ر)نقش ، (1381تابستان . )غربی، مظفر -

 .، انتشارات يکان ،چاپ اول رياضی هنر، (1312تابستان . )غربی ،مظفر -

 .، انتشارات مدرسه، چاپ اول بيان تصويری با شکلهای هندسی،(1318زمستان .)کشاورز، محمد علی -

ژوهشزکده   انتشزارات پ  م مطالعزه ی بزيم المللزی   يافته های سومي،(11اسفند .)کيامنش، عليرضا، نوری، رحمان -

 . تعليم و تربيت تهران ،چاپ اول

گاهنامزه انجمزم معلمزان و دبيزران رياضزی اسزتان       ) فزرزان  گاهنامزه ،(1383تابسزتان  . )منزوی ،محمزد بزاقر   -

 .چهارمحال بختياری، نشر آصف، سال هشتم 

تهزران، نشزر کتابهزای     رسزم فنزی عمزومی   (1381سال)موسوی ، سيد ابوالحسم، وحيدی ،عبدالنبی و ديیران  -

 . درسی ايران

 .، دانشیاه فردوسی مشهد (  1311آبان . ) نشريه داخلی کميته بهره وری -
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 وسط دانش آموزاننتايج فرم های تکميل شده ت

 

 : جمع بندی پاسخ دانش آموزان به سؤاالت فرم نظر سنجی به شرح زير است 

 

ف
دي
ر

 

تا  خير بلی  سؤال 

 حدودی

اگر معلم شما تعدادی سؤال تست رياضی و يک رسم را برای  1

تکليف به شما بدهد آيا شما تکليف رسم را به تست ترجيح می 

 دهيد ؟

15% 65% 12% 

 %12 %61 %12 دسی را الزم می دانيد ؟آيا رسم هن 1

 %38 %11 %12 آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 3

 -- %6/85 %1/11 آيا کاربرد رسم هندسی را می دانيد ؟ 1

اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يزا آينزه کزاری ببينيزد مزی       5

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟

6/1% 1/21% -- 
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 ده توسط دبيران رياضینتايج فرم های تکميل ش

 

 :  جمع بندی پاسخ دبيران رياضی با توجه به سواالت فرم نظر سنجی به شرح زير است   

           

ف
دي
ر

 

 تاحدودی خير بلی  سؤال 

 

1 

 : همکار گرامی 

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می دانيد ؟

82% -- 12% 

 %15 %32 %12 ؟ به رسم هندسی کتاب رياضی اهميت می دهيد 1

 %5 %5 %22 به کشيدن رسم عالقه داريد ؟ 3

 %62 %12 %32 با کاربرد رسم رياضی در زندگی روزمره خود آگاهی داريد ؟  1

 -- %22 %12 تا به حال رسم ابتکاری کشيده ايد ؟ 5

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آمزوز بزه    6

 ؟رسم رياضی انجام داده ايد 

-- 122% -- 

تا به حال با همکزاران خزود در ايزم زمينزه بحزث و تبزادل        1

 نظری داشته ايد ؟

-- 122% -- 

 

8 

 :همکار گرامی آيا دانش آموز شما 

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می داند ؟

 

12% 

 

52% 

 

12% 

 -- %25 %5 به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 2

 %35 %52 %15 رد ؟به کشيدن رسم عالقه دا 12

 %5 %85 %12 کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

 -- %25 %5 تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11

اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يا آينه کاری ببيند  13

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

-- 82% 12% 

 %35 %12 %15 د ؟اغلب تکليف رسمش را خودش می کش 11
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تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلزف   15

 ديیر استفاده کرده ؟

--- 122% --- 

 -- %122 --- تا کنون رسم های کتاب را به صورت حجم در آورده است ؟ 16
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 :نتايج حاصل از جمع بندی پاسخ دانش آموزان با توجه به سواالت فرم به شرح زير است 

  

ف
دي
ر

 

تا  خير بلی  سؤال 

 حدودی

اگر معلم شما تعدادی سؤال تست رياضی و يک رسم را برای  1

تکليف به شما بدهد آيا شما تکليف رسم را به تست ترجيح می 

 دهيد ؟

61% 38% -- 

 -- -- %122 آيا رسم هندسی را الزم می دانيد ؟ 1

 %6/1 -- %1/21 آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 3

 -- -- %122 آيا کاربرد رسم هندسی را می دانيد ؟ 1

اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يزا آينزه کزاری ببينيزد مزی       5

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟

6/85% -- 1/11% 
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 :نتايج حاصل از جمع بندی پاسخ دبيران رياضی با توجه به سؤاالت فرم به شرح زير است 

 

ف
دي
ر

 

 حدودیتا خير بلی  سؤال 

 

1 

 : همکار گرامی 

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می دانيد ؟

 

122% 

 

-- 

 

-- 

 %15 -- %85 به رسم هندسی کتاب رياضی اهميت می دهيد ؟ 1

 -- -- %122 به کشيدن رسم عالقه داريد ؟ 3

 %12  %22 با کاربرد رسم رياضی در زندگی روزمره خود آگاهی داريد ؟  1

 -- %52 %52 حال رسم ابتکاری کشيده ايد ؟تا به  5

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آمزوز بزه    6

 رسم رياضی انجام داده ايد ؟

15% 55% -- 

تا به حال با همکزاران خزود در ايزم زمينزه بحزث و تبزادل        1

 نظری داشته ايد ؟

65% -- 35% 

 

8 

 :همکار گرامی آيا دانش آموز شما 

 ن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می داند ؟کشيد

12% 12% 12% 

 -- %12 %22 به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 2

 -- %12 %22 به کشيدن رسم عالقه دارد ؟ 12

 %15  %85 کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

 -- %52 %52 تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11

ساده ای از يک کاشی کاری يا آينه کاری ببيند اگر طرح  13

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

62% 15% 15% 

 -- -- %122 اغلب تکليف رسمش را خودش می کشد ؟ 11

تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلزف   15

 ديیر استفاده کرده ؟

12% 15% 55% 
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 -- %22 %12 ت حجم در آورده است ؟تا کنون رسم های کتاب را به صور 16
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 :نتايج حاصل از جمع بندی پاسخ دانش آموزان با توجه به سواالت فرم به شرح زير است 

  

ف
دي
ر

 

تا  خير بلی  سؤال 

 حدودی

اگر معلم شما تعدادی سؤال تست رياضی و يک رسم را برای  1

می  تکليف به شما بدهد آيا شما تکليف رسم را به تست ترجيح

 دهيد ؟

   

    آيا رسم هندسی را الزم می دانيد ؟ 1

    آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 3

    آيا کاربرد رسم هندسی را می دانيد ؟ 1

اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری يزا آينزه کزاری ببينيزد مزی       5

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟
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 :يران رياضی با توجه به سؤاالت فرم به شرح زير است نتايج حاصل از جمع بندی پاسخ دب

 

ف
دي
ر

 

 تاحدودی خير بلی  سؤال 

 

1 

 : همکار گرامی 

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می دانيد ؟

   

    به رسم هندسی کتاب رياضی اهميت می دهيد ؟ 1

    به کشيدن رسم عالقه داريد ؟ 3

    ی روزمره خود آگاهی داريد ؟ با کاربرد رسم رياضی در زندگ 1

    تا به حال رسم ابتکاری کشيده ايد ؟ 5

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آمزوز بزه    6

 رسم رياضی انجام داده ايد ؟

   

تا به حال با همکزاران خزود در ايزم زمينزه بحزث و تبزادل        1

 نظری داشته ايد ؟

   

 

8 

 :آموز شما  همکار گرامی آيا دانش

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می داند ؟

   

    به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 2

    به کشيدن رسم عالقه دارد ؟ 12

    کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

    تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11

يا آينه کاری ببيند  اگر طرح ساده ای از يک کاشی کاری 13

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

   

    اغلب تکليف رسمش را خودش می کشد ؟ 11

تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلزف   15

 ديیر استفاده کرده ؟
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    تا کنون رسم های کتاب را به صورت حجم در آورده است ؟ 16

 

 


