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 هر نقشی که در اين جهان است

 

 تصويری از آن ورای جان است

 

 :تقدير و تشکر 

 

ن امر ياد مرا در اياوست از افرادی که با تحمل زحمات ز ضمن تشکر از خالق منان که فقط سزاوار       

 .م ياری کردند تشکر و قدردانی می نماي

مانه ين گزارش مرا صميه ايمد احمدی که در تهصقای آی و جناب يبه شرزه يط از همکاری سرکار خانم

 .م ينماا میاری رزگ کمال تشکر و سپاس، اری کردند ي
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 چکيده

افزايش عالقه مندی دانش با هدف که در ناحيه سه اشتغال به کار داشتم  91 -91سال تحصيلی         

موزان مدرسه راهنمايی آش دانبا شش راه کار بر موزان به رسم هندسی کتاب رياضی راهنمايی طرحی راآ

رسم چند -1بازديد اماکن متبرکه  -1: راه کارهای انجام شده عبارتند از  .ارائه دادم نمونه دولتی پويش 

انش دطراحی چند قطعه مکانيکی توسط  -2....قوس دروازه قرآن و ، قوس و و گنبد از جمله گنبد شاهچراغ 

 در عرفی ستاره جغرافيا که معرف جهات اصلی و فرعیم -1درست کردن الگوی فراکتال هندسی -2آموز 

 . معرفی چند کتاب -6 ست جغرافيا

ماند موزان داشت بعضی از راه کارها ناتمام آمن ودانش طرح برای علی رغم نتايج مثبتی که انجام اين         

ران ينيز عدم توجه دبمتوجه بی عالقه گی و به عالوه با ورودم به ناحيه يك نها نشدم آيا موفق به اجرای 

.  شدم، موزان به اين مبحث بود آرياضی نسبت به قسمت رسم هندسی که خود باعث بی عالقه گی دانش 

 کمی تغيير و اصالح مجدد و روش با های قبلی را بنابراين با يك رويکرد فرايندی و راهبردی منسجم طرح

 . دبيران محترم رياضی پرداختم موزان وآبه تقويت موضوع در دانش ديگر  متنوع های جديد و

موزان ودبيران رياضی را با آهای تکميلی سعی کردم دانش  ر راه کارهايم برای حل اين مسئله با فعاليتد  -

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

 .نان ايجاد کنم آزمينه را برای عالقه مندی  يد وآنان بوجود آساده و روشن در ذهن 

دوره راهنمايی را در کتاب های  کاربرد رسم ، شنايی و تعميم و تطبيق کاربرد رسم رياضیآبه منظور  -

موزان احجام آهايی دانش  همچنين با در اختيار گذاشتن طرح ، نشان دادم... ينه کاری وآکاری  منبت

 .درست کردند  ری را با اشکال هندسیهندسی زيبا و نقوش سنتی و معما
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موزان را به بازديد از حرم مطهر علی بن حمزه آهای تزيينی  دانش  شنايی بيشتر با رسمآبه منظور         

د رسم را در رسپس کارب، را ترسيم کنند آن شنا شوند و آ... ينه کاری منبت و آها ی  برده تا با طرح (ع)

شنايی با رسم جهت مطالعه به دانش آشش کتاب درزمينه  ، ان شناساندمنآتذهيب و الگوهای خياطی به 

 .موزان و همکاران معرفی نمودم آ

 112مشتمل بر Power pointاز جمله اقدامات انجام شده برای دبيران تهيه پوستر و برنامه           

پس از اجرای .  و کشور بود استان ، ران رياضی ناحيهين در چند گردهمايی و کنفرانس دبآه اساليد و ارائ

 موزانآنها نيز دانش آبی تفاوت نبوده و تعدادی از   کارها دبيران رياضی نيز نسبت به رسم هندسی اين راه

بر جذاب  ترافعموزان اآهمچنين دانش  .ارائه دادند  موزش الزمه راآازديد اماکن متبرکه برده و شان را به ب

آنان رسم ابتکاری شان را بصورت کارت پستال در آورده و به معلم .  کردند بودن رسم هندسه و زنگ رياضی

درضمن تدريس رياضی . اوليای آنها نسبت به اجرای اين طرح اظهار رضايت نمودند . شان تقديم می کنند 

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

 .می باشند   ن رياضی به رسم هندسی دبيرا

 

 :  د واژه ها کلي

 در زندگی ، اماکن مذهبی  رسم تزيينی و فنیکاربرد  ،  تکميلیهای فعاليت 
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 مقدمه

 

چو بنگريم کرات ، سيارات و ستاره ها را برمداری از نظم رياضی ببينيم که اندک تغييری در اين        

مغان آورد و چون گوش فرا دهيم هر ترنمی جان مايه ای از راز رياضی را حرکت می توانست نابودی را به ار

 .به جان دارد 

رياضی علم مناظر و مرايا ، علم مقابله و اعداد و علم فهم و نجات ، گاه نهايت را چنان نزديك که می       

ف الهی چون بر دلی سايه ذره لط. توان چشم پوشيد و گاه نزديك را چنان دور که عالمی به ياری خواستن 

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

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

) 

درپی فرصتی تا اولين معلم هستی را از خود خشنود گردانم قلم در اين سير سايه رضوان بردلم افتاد و        

وجان در وادی عشق به مشق واداشتم وبا تالشی بدون چشم داشت سعی کردم که دانش آموزان و دبيران 

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

 .ت همکاران و خوانندگان عزيز قرار بگيرد اميد است مثمر ثمر واقع شده و مورد عناي
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 توصيف وضع موجود 

 

 به نام خدايی که توفيق ازاوست             دل زنده را نورتحقيق ازاوست

هنگامی که دردوران راهنمايی ، مشغول به تحصيل علم ودانش بودم ، علی رغم عالقه خاصی که به         

از اين درس به نام رسم درمن وساير همکالسی هايم يك نوع دلزدگی و بی  بخشی ٬درس رياضی داشتم 

 .عالقه گی ايجاد می کرد 

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

ليل پخش شدن جوهر و من واکثريت قريب به اتفاق بچه ها به د. رسم و جوهرتکليف مربوطه راانجام دهيم 

نمره  ٬علی رغم تالش وزحمت فراوان  ٬کثيف شدن رسم ومشکالت ديگری که ضمن کار پيش می آمد 

رسم به چه دردی می خورد و چه ارتباطی  »خوبی ازاين قسمت نمی گرفتيم و هميشه می گفتيم که 

 « !  بارياضی دارد ؟

درآنجا نيزدربررسی . يری رياضی به تحصيل مشغول شدم تا اين که وارد تربيت معلم شده ودررشته دب        

کتب به بخش رسم که می رسيدم همان بی عالقه گی وفقدان انگيزه دوران تحصيل به سراغم می آمد و باز 

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

د استاد و سايردانشجويان قرارگرفت و همين ييأدرآن جا چند رسم ابتکاری را کشيدم که مورد ت         

بدنبال جوابی قانع  ٬امرمشوقی شد ، که درارتباط اين بخش بامبحث رياضی و به طورکلی ، کارآيی آن 

شيرازمنتقل شدم وپس 2سال خدمت در آموزش وپرورش به ناحيه 1باالخره پس ازگذشت   . کننده باشم

 .مونه دولتی پويش واقع در بلوار دالوران بسيج رفتم ازپست بندی به مدرسه راهنمايی دخترانه ن

دانش آموزان اين مدرسه بيشترازمدارس ديگر ، نسبت به قسمت رسم رياضيات دلسرد و بی تفاوت بودند و 

درس خيلی مسخره ای » يا  «رسم چه کارش بارياضی » : بارهااين جمالت را ازآنها شنيدم که می گفتند 

 .«د ؟ است وبه چه دردی می خور
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برای رفع تکليف  فاانجام می دادنديااگرخودشان ترسيم می کردند ، صر ءتکاليف رسم شان رايا اوليا        

 . بود 

درک ٬درصددانش آموزان کشورهای مختلف94تا84طبق مطالعات انجام شده درآزمون تيمز حدود       

نوآوری وتفکرخالق درآنان شده وباعث صحيحی ازچگونگی کاربردهندسه دردنيای واقعی ندارندوهمين مانع 

 (. 1277-نوری ٬کيامنش .            )  دلسردی آنان نسبت به هندسه می شود

با اجرای شش فعاليت تکميلی درکارآيی وکاربرد رسم هندسی درمکان  82-81بنابراين درسال تحصيلی      

نش آموزان نسبت به رسم وتدريس آن هاو موقعيت های مختلف تاحدزيادی موفق به ايجادعالقه مندی دردا

درحين انجام اقدامات فوق متوجه شدم که همکاران محترم رياضی نسبت به کاربرد . به شيوه نووجديد شدم 

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

توسط مؤسسه تيمزمشخص گرديده است که معلمان ايران درمقايسه با بررسی گزارشات ارائه شده        

 ( 1277–نوری  ٬کيامنش.       )باهمکاران خوددرکشورهای ديگرآموزش کمتری می بينند 

بنابراين به نظرمی رسد که تنها عامل ، دانش آموزان نيست که برروندکار تأثير     می گذارد ، بلکه          

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

 .نظرقرارداد 

گر . ناحيه يك شيرازمنتقل شدم ( تيزهوشان ) درسال تحصيلی جاری به مدرسه راهنمايی فرزانگان           

نشان می دهند و عالقه وتمايل زيادی نسبت به درس رياضی ازخود  ٬چه اکثردانش آموزان اين مدرسه 

رسم  »شايد اين درس را بيشتر از دروس ديگرمطالعه              می کنند ، اما برای آنان نيز همين سؤال که

بنابراين ازابتدای سال تحصيلی ازطريق يك رويکرد فرآيندی وراهبردی . مطرح است « چه کارش با رياضی؟

به تقويت  ٬و روش های جديد ومتنوع  ٬اصالح مجدد منسجم با استفاده از طرح های قبلی با کمی تغيير و 

 .موضوع دردانش آموزان و همکاران محترم پرداختم
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  1شواهد  –گردآوری داده ها 

 

شيراز به  2در جهت عالقه مندی دانش آموزان مدرسه راهنمايی پويش ناحيه  91-91درسال تحصيلی       

 ٬کار علت کاهش عالقه دانش آموزان به رسم رياضیرسم رياضی فعاليت هايی انجام دادم حين اجرای 

که آن هم به دليل ندانستن کاربرد رسم رياضی است ، برايم  ٬ذوق و اشتياق دراين زمينه  ٬نداشتن انگيزه 

دانش آموزدراين زمينه احساس نيازنمی کند و نيازش رادرقسمت های ديگر به خصوص تست . روشن شد 

همچنين . هميت رياضيات درمسابقات علمی وآزمون های ورودی واقف هستند چون آنان به ا ٬پيدا می کند 

وقت کافی برای اتمام تکاليف نداشته واغلب اوقات اوليا رسم های شان  ٬به دليل داشتن تکاليف زياد مدرسه 

 .راترسيم می کنند 

. )  وشن باشد مرتبط کنم ازدرس را با تصويرعينی که به اندازه کافی ساده و ر ءبنابراين سعی هرجز        

همچنين کاربردهايی از رسم ها را در زمينه های تزئينی و فنی به آنها نشان دهم تا (   76٬نژادصادقی

نشريه داخلی . ) ببينندکه چگونه رياضيات ازدرون جهان اطراف آنها زاده شده، وآنان رادراين امرياری کنم 

 (. 79کميته بهره وری ، آبان ماه 

 : ايج بدست آمده از اين روش ها در مدرسه پويش عبارت بودند از نت       

 تحقق يافتن تدريس رسم رياضی به شيوه های نو و جديد -

 اشتياق دانش آموزان به هنگام تدريس وبازديد  -

 اظهاررضايت اوليای آنان ازاجرای اين طرح  -

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

 گيری مطلوب کاربردرسم رياضی ياد -

 ترسيم رسم های ابتکاری توسط دانش آموزان -

 تهيه کارت پستال توسط دانش آموز و تقديم به دبيررياضی  -
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 تعويض دفتررسم وکشيدن مجددتمام رسم های کتاب  -

 ٬شيرازمنتقل شدم  1ناحيه ( تيزهوشان ) به مدرسه راهنمايی فرزانگان (  86-87) درسال تحصيلی جاری

دانش آموزان اين مدرسه نيز مانند مدرسه راهنمايی پويش بسيارفعال وپرکار هستند وتمام توان خود را برای 

تحصيل وکسب علم و شرکت درآزمون های مختلف بکارمی برند ولی باز در قسمت رسم هندسی با همان 

ان داشتم سعی کردم تا از با توجه به شناخت و تجربه ای که ازاين گونه دانش آموز.  مشکالت مواجه بودم 

 .همان اوايل سال به دنبال رفع اين مشکل باشم 

به  ٬برای ادامه وتکميل راه کارهای عالقه مند نمودن دانش آموزان به اطالعات دقيق تری نيازداشتم       

رات پرداختم تاصحبت ها ونظ... مجالت رشد و ٬خبرنامه ها ٬مقاالت٬اين منظور به دنبال مطالعه کتاب ها

 .پيش کسوتان رادراين زمينه جويا شوم

درصددانش آموزان کشورهای  94تا  84حدود TIMSS« طبق مطالعات انجام شده درآزمون          

متفاوت درک چگونگی کاربرد هندسه دردنيای واقعی رانمی دانند وهمين مانع ازنوآوری وتفکرخالق درآنان 

 (. 77اسفند –نوری  ٬کيامنش  ) «                    شده وباعث د لسردی آنان به هندسه می گردد

تجسم فضايی،درک عملی : رسم هندسه موجب تکامل سه کيفيت دردانش آموزان می شود »همچنين

ء ازدرس هندسه رابرتصويرعينی که به اندازه کافی ساده     پس بايدتاجايی که امکان دارد هرجز. وتفکرمنطقی 

يستی ازچنين تصويری آغازکردوهمه شرح وبسط های بعدی رابرآن متکی با.متکی کرد٬وروشن می باشد

 ( . 76٬نژادصادقی ) «ساخت 

نمودارها و نقشه ها  ٬جداول ) پس شاگردان بايدتشويق شوند مسائل روزمره رابه کمك نمايش های رياضی 

نتايج حاصل رابيان  دانش رياضی خودرا به کار برند و به کمك شرايط اوليه ٬تفسيرکنند (با بيان رياضی 

بلکه بايد  ٬شاگردان نه تنها بايد ببينند که چگونه رياضيات در درون جهان واقعی کاربرد دارد . کنند 

(  79آبان –نشريه کميته بهره وری )  «. مشاهده کنند که چگونه از درون جهان اطراف آنها زاده شده است 

. 
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فعاليت های .  ی تکميلی نيزمی توان استفاده کرد پس برای رسيدن به اين هدف ازفعاليت ها        

فعاليت هايی هستند که برمبنای محتوی دروس يك موضوع درسی طراحی می شود و هدف آن »  ٬تکميلی

مفاهيم وتمرين مهارت  ۂتعميق يادگيری دانش آموزان وايجاد فرصت برای عالقه مندی و انديشيدن دربار

 ( . 82٬تصويررودی )« هاست 

تغييرات رفتاردانش آموز رامشاهده وارزيابی ٬بااجرای فعاليت های تکميلی می توانيم به طورمستقيم»        

فعاليت هايی که درآن دانش آموزان به رقابت سالم می پردازند ، و روحيه خالقيت آنها تقويت می شود .کنيم

مختلف شخصيتی وروحی آنها  جنبه های ٬آزادانه و با اختياردر فعاليت های گروهی مشارکت می کنند  ٬

 ( 82٬احمدی) «تقويت می شود و استعداد وتوانمندی های خود را نمايان می سازد 

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

و بهره وری مناسب درآن  سبب افزايش درک مفاهيم هندسی دراو جذاب توضيحات جنبی و و مدل ها

 (. 78امينی ـ بهمن٬طالقانی) « وسايل می شود 

اقتصادی و  ٬رسم های هندسی می تواند درخدمت مدل سازی فرآيند های اجتماعی» همچنين        

 79زنگنه٬ظهوری )« . صنعتی قراربگيردکه پيش بينی اين فرآينددرعرصه تصميم گيری ها بسيار مهم است 

) 

که به  ٬اين فکر بودم که چگونه و ازکجا بايد کاربرد رسم ها را به صورت عينی به آنان نشان دهم در         

يك معلم رياضی (  1281به نقل از نسترن اسدی ، ) جرج پوليا به نظر»  : مطالبی ازجرج پوليا برخورد کردم

 ٬وزان با عمليات عادی پرکنداگراو وقت مقرر     شده اش را به تمرين دانش آم٬مجال وفرصت زيادی دارد  

اما  ٬مانع پيشرفت عقالنی آنها می شود و از فرصت خود استفاده نادرست می کند  ٬آنها را می کشد قۀعال

اگراو حس کنجکاوی دانش آموزانش را باترتيب دادن مسائلی متناسب با معلومات شان جلب کند و آنها 

ت ارائه رشد تفکرمستقل را به آنها أيجاد کند و جرممکن است درآنان ذوق ا ٬رادرحل مسائل کمك کند 

 «. بدهد 
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معلم بايد بين معلومات مختلف دانش آموزان با استفاده ازفرصت های مناسب وحدت ايجاد کند » پس        

تا آنان به کارآيی هندسه و اهميت آن درجريان زندگی و پرورش ذهن و انديشه واقف گردند و زمينه برای 

 (  87بهمن -عليمردانی )«  . بيشتر به وجود آيد عالقه مندی 

متوجه شدم که  ٬علی رغم نتايج حاصل از بررسی های فوق (  86 – 87) در سال تحصيلی جاری        

اکثر همکاران محترم رياضی نسبت به کارآيی وکاربرد رسم هندسه نيز ناآگاه و بی تفاوت هستند و همين 

 . آموزان مؤثراست امر نيز در بی عالقه گی دانش 

تعليم وتعلم جريان پويايی است که درآن معلمان و      دانش آموزان هميشه » البته بايد توجه داشت         

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

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

درسی وتالش برای به روزکردن  باشند وسعی دراحاطه کامل به مواد عاطفی است برخوردار اخالقی و ٬علمی 

 (82يوسفی نژاد ، ) «  .  توجه به پيشرفت سريع اطالعات وعلوم داشته باشند معلومات خويش با

بسياری ازويژگی های تدريس »  TIMSSطبق نتايج بدست آمده ازسومين مطالعه بين المللی آزمون       

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

 تشکيل جلسات بحث وگفتگووسمينارهایضمن خدمت، ٬های مناسب آموزش قبل ازخدمت

رشد مهارت معلم برای تدريس  زمينه ساز ٬يادگيری  -درزمينه های مختلف فرآيند ياددهی٬تخصصی

سفانه معلمان ايران درمقايسه با همکاران خود درکشورهای ديگرآموزش کمتری      أاما مت. کارآمد خواهد بود 

 (. 77اسفند -نوری ٬کيامنش)  «. می بينند 

بلکه  ٬گذارد   ثير        میأبنابراين به نظر می رسدکه تنها عامل ، دانش آموز نيست که بر روند کار ت       

بايد به دنبال عوامل ديگراز جمله عالقه  و آگاهی دبيران رياضی نسبت به کاربرد و کارآيی رسم هندسه نيز 

 .مؤثر است 
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ـ جهت تکميل اطالعاتم  و ادامه پژوهشم الزم دانستم که با همکاران باتجربه مدرسه راهنمايی پويش دراين 

آنان براساس تجربيات خود مطالبی رامطرح کردند و من سعی کردم  ٬زمينه بحث وتبادل نظری داشته باشم 

باتوجه به بحث وتبادل نظری که با همکاران با (  21ص 1پيوست شماره . )نکات مهم آنها را يادداشت کنم 

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

 .نمودم 

همچنين موضوع راه کارهای عالقه مندی دانش آموزان را به رسم رياضی با مدير مدرسه فرزانگان در       

پيوست . )ميان گذاشتم و مسئله را برايشان تشريح کردم که ايشان نيز اعالم همکاری در اين زمينه نمودند 

 ( 22ص1شماره 

سنجی برای  همکاران و        دانش آموزان و به عالوه می دانستم که الزم است در فرم های نظر        

اوليای آن ها تنظيم نموده و نظرات و پيشنهادها و راه کارهای آنان را در اين زمينه جويا شوم ، اما مدرسه 

راهنمايی فرزانگان ناحيه يك اولين سال شروع به کارش است و دانش آموزان فقط در پايه اول راهنمايی 

ند ، آنان هنوز با مسئله رسم آشنايی کافی را ندارند ، بنابراين  سعی کردم با تهيه مشغول به تحصيل می باش

يك سری فرم های نظرسنجی توجه آنان را به قسمت رسم جلب کرده و اقدامات بعدی را طبق آن انجام   

پيوست )   .     نفر از دانش آموزان توزيع گرديد  16نفر از همکاران و  14فرم های نظرسنجی بين .  دهم 

 ( ص        62ص     و62شماره 

 :جمع بندی پاسخ دانش آموزان به سؤاالت فرم نظر سنجي به شرح زیر است       

آنان به اين صورت  ٪61دانش آموزان انجام تکاليف رسم را بر تست ترجيح می دهند و در صورتی که  11٪

 .نمی باشند 

 .تا حدودی الزم می دانند  ٪19ستند ودانش آموزان رسم هندسی را الزم نمی دان 61٪

 .دانش آموزان به رسم هندسی عالقه نشان می دهند  ٪14فقط 
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آنان اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا  ٪2/91کاربرد رسم هندسی را نمی دانستند همچنين  6/81٪

 .آينه کاری را ببينند نمی توانند آن را طراحی کنند 

 :بيران رياضی با توجه به سؤاالت فرم نظر سنجی به شرح زير است همچنين جمع بندی د         

آنان کاربرد رسم را در زندگی می  ٪24از همکاران رياضی کشيدن رسم را الزم ندانسته و تنها  84٪       

دانند و تمامی همکاران اذعان داشتند که اقدامی در زمينه عالقه مند کردن دانش آموزان به رسم هندسی 

 .نداده اند انجام 

آنان اگر  ٪8کاربرد آن را نمی دانند ، ٪81آنان به رسم هندسی اهميت نمی دهند و  ٪91بنابراين         

طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری را ببينند نمی توانند طراحی کنند و تا کنون هيچ کدام از 

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

 

 تجزیه و تحليل و تفسير داده ها

 

تجارب کاری من در سال های قبل درزمينه عالقه مندی دانش آموزان به رسم رياضی نشان می داد ،        

زمينه است  که از علت های اساسی بی عالقه گی آنان به رسم رياضی نداشتن انگيزه ، ذوق و اشتياق در اين

به قول جرج . )که آن هم بدليل ندانستن کاربرد رسم است و اين که احساس نياز نسبت به آن نمی کنند 

او نيازش را در قسمت های مختلف به خصوص تست می يابد چون (  1281پوليا به نقل از نسترن اسدی ، 

چنين به دليل داشتن تکاليف زياد هم. به اهميت رياضيات در مسابقات علمی و آزمونهای مختلف واقف است 

 .، اغلب اوقات اوليا تکاليف رسم شان را می کشند 

بعد از بررسی ها و بحث و گفتگو با همکاران با تجربه و مطالعه کتاب ها و مقاالت مختلف وهمچنين          

ت دسته بندی و بررسی فرم تکميل شده نظر سنجی توسط همکاران رياضی و        دانش آموزان ، حاال نوب
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تجزيه و تحليل داده ها و تعيين عوامل مؤثر در ايجاد مسئله بود برای اين کار ، داده ها را بر اساس نمودار 

 ( 22ص   2پيوست شماره . ) استخوان ماهی دسته بندی کردم 

رسم هندسی  براساس اين نمودار به اين نتايج رسيدم که يکی از داليل بی عالقه گی دانش آموزان به        

دبيران رياضی با توجه به وقت و فرصت کم تدريس ، کم بودن منابع مطالعاتی در . دبيران رياضی هستند 

اين زمينه ، ارتباط ضعيف با همکاران در زمينه رسم و ندانستن کاربرد رسم هندسی ، به کار عملی و رسم 

داشته و ادعا دارند بيشتر دانش آموزان شان نيز اهميت نداده اند و اکثر دبيران نيز عالقه ای در اين زمينه ن

دانش آموزان نسبت  به مطالب رسم و کاربرد آن در زندگی روزمره اشان آگاهی . به رسم اهميت نمی دهند 

ندارند ، احساس نياز در اين زمينه نمی کنند و آن را الزم نمی دانند در نتيجه عالقه ای نسبت به اين 

 .قسمت نشان نمی دهند 

با توجه به اينکه تعليم و تعلم جريان پويايی است که در آن معلمان و دانش آموزان هميشه در تعامل         

معلم بايد بين معلومات مختلف      دانش آموزان و خودش با استفاده از (82يوسفی نژاد،)با يکديگرند ، 

عليمردانی )اهميت آن واقف گردند فرصت های مناسب وحدت ايجاد کند ، تا آنان به کارايی رسم هندسه و 

و به هدف اصلی رسم هندسه که تقويت مهارت های استفاده از ابزار تکنولوژی و اندازه گيری است ( 78، 

همچنين افزايش دقت تمرکز و حوصله ی د انش آموزان و آشنايی آنان با کاربرد رسم های فنی و تزيينی 

 .است ،  برسد 

اه هايی بود که بتوان هر جزء از درس را با تصوير عينی که به اندازه کافی ساده و پس بايستی به دنبال ر      

، همچنين کاربردهايی از رسم ها را در زمينه های تزيينی ( 76نژادصادقی ،  . )روشن باشد مرتبط کرد 

اين وسيله  وفنی به آنها نشان دهم تا ببينند که چگونه رياضيات از درون جهان اطراف آنها زاده شده و به

ايجاد انگيزه نموده و زمينه را برای عالقه مندی بيشتر فراهم کنم هايی را ارائه دهم که با مواد و ابزارهای 

تصاوير و نمادهای گرافيکی هندسی مدل ها و توضيحات جنبی و جذاب سبب افزايش درک : متنوعی مانند 
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همچنين از طريق آموزش به معلمان ، ( 82 احمدی ،)مفاهيم هندسی در همکاران و دانش آموزان شوم  ، 

 (77کيامنش،اسفند. )شرايط مناسب تدريس کارآمد را برای همکاران بوجود آورم 

 



قابل برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

19 

 

 راه کارهای پيشنهادی

چنانچه مالحظه شد علت اصلی بسياری از مسائل دانش آموزان در کاهش عالقه به رسم هندسی          

نياز به رسم ، نداشتن ذوق ،  اشتياق ، انگيزه ، سليقه ، استعداد و ندانستن کاربرد رسم  ، نداشتن احساس 

همچنين وقت و فرصت کافی برای کشيدن رسم و تدريس اين مطلب و ندانستن منابع اطالعاتی در اين 

 .زمينه می باشد 

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

بازديد از آينه کاری و کاشی کاری و منبت کاری اماکن متبرکه و طراحی و رسم آنها توسط دانش  -1 

 آموزان 

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

 بردن چند قطعه مکانيکی در کالس درس و رسم آن قطعات -2

 هندسی به نام برف دانه کخ درست کردن يکی از الگوهای فراکتال -2

 معرفی ستاره جغرافيا که معرف جهات اصلی و فرعی جغرافيا می باشد  -1

 معرفی چند کتاب  -6

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

 موز و محيط پيرامونتعميم و تطبيق کاربرد رسم رياضی درزندگی دانش آ -1 

 آموزش طرحی با نام گره و کاربرد آن  -1 

 درست کردن احجام هندسی جذاب -2

 کاربرد رسم هندسی در نقوش سنتی و معماری  -2

 معرفی و کاربرد رسم هندسی در الگوهای خياطی و تذهيب  -1

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

 و ارائه آن در کنفرانس ها و همايش های مختلف آموزشی  Power point نامهتهيه بر -7
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 معرفی چند منبع مطالعاتی -8

 استفاده از رايانه در ارائه مطالب ترسيم و معرفی برخی ابزارهای ترسيمی مثل  اتوکد            -9

 دعوت از افراد صاحب نظر در زمينه رسم هندسه  -14

 ا ی منبت کاری و خاتم کاریبازديد از مغازه ه -11

 تشکيل نمايشگاه از رسم های دانش آموزان  - 11
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 خالصه اجرای راه کارهای پيشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن

 

رسم های تزيينی در معماری ، ساخت و . رسم ها را می توان به دو قسمت تزيينی و فنی تقسيم کرد         

کاربرد دارد و رسم های فنی ...پنجره های مشبك ، تابلوها        و  طراحی ، مثل گچ بری ، منبت کاری ،

.... برای بيان مشخصات و جزييات قطعات ، نماها ، پالن ها که در مهندسی معماری ، عمران ، معادن و 

 .استفاده می شود 

هر دو نمونه رسم با توجه به اين تقسيم بندی سعی بر آن داشتم که در اجرای فعاليت های تکميلی به        

 .توجه کنم ( تزيينی و فنی)

رسم چهار ضلعی ها عمود منصف نيمساز زاويه رسم : ) قبل از انجام کار ، يك سری مطالب مانند        

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

  

 اجرای راه حل اول 

ری و کاشی کاری و منبت کاری اماکن متبرکه و طراحی و رسم آن توسط دانش بازديد از آينه کا: عنوان 

 آموز 

 آشنايی با رسم تزيينی -:  هدف 

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

با توجه به )و روشن باشد مرتبط کنم يابد و هر جزء از درس را با تصوير عينی که به اندازه کافی ساده 

 (76مطالب نژاد صادقی ، 

 اجرا
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تعدادی از دانش آموزان مدرسه راهنمايی پويش را به بازديد از اماکن متبرکه برده  19/8/82در تاريخ         

و پس از گروه بندی شروع به طراحی و کشيدن طرح های مختلف  آينه کاری ، منبت کاری ، کاشی کاری ، 

 (22ص 2پيوست شماره) و پنجره های مشبك کردند                               در

 .آنان توانستند کاربرد رسم رياضی را با تصاوير عينی که به اندازه کافی ساده و روشن بود مرتبط کنند     

 اجرای راه حل دوم

 رسم چند قوس و گنبد : عنوان 

 آشنايی با رسم های تزيينی : هدف 

ين راه حل سعی شده که دانش آموز اماکن اطرافش را به کمك نمودار و نقشه ترجمه کند و با دانش در ا -

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

 (79بان ماه با توجه به مطالب نشريه داخلی کميته بهره وری ، آ)جهان اطراف آنها زاده شده 

 اجرا

در کتاب طاق و قوس دکتر حسين زمرشيدی رسم هندسی بيش از صد طاق و قوس بيان شده که           

قوس ورودی دروازه قرآن ، قوس ورودی (  (ع)احمد بن موسی )با انتخاب رسم گنبد حضرت شاهچراغ 

شروع   17/9/82ی تهران در تاريخ و گنبد بقعه سيد رکن الدين يزد و قوس ميدان آزاد(ع)بارگاه امام رضا 

 . به فعاليت کردم 

ابتدا با نشان دادن عکس هايی از آن اماکن ايجاد انگيزه نموده ، سپس با کمك    دانش آموزان روی         

 (21ص   1پيوست شماره )تابلو مرحله به مرحله رسم گنبدها و قوس ها را انجام دادم 

ر روی طلقی کشيده و با منطبق کردن بر ترانسپرنت  عکس ها و با استفاده اين رسم را قبل از کالس ب       

از دستگاه اورهد دانش آموزان را توجيه کردم که چگونه رياضيات از درون جهان اطراف آن ها زاده شده و 

 (28تا ص26از ص  6پيوست شماره)کاربرد رسم را بصورت عينی به آنها نشان دادم 
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 اجرای راه حل سوم

 بردن چند قطعه مکانيکی به کالس درس و رسم آن قطعات : ن عنوا

 آشنايی با رسم های فنی : هدف 

در اين قسمت سعی کردم به آنها نشان دهم که رسم رياضی می تواند در خدمت مدل سازی فرايندهای  -

تصميم  اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی قرار بگيرد و نيز توجه شود که پيش بينی اين فرايندها در عرصه

 ( 79با توجه به مطالب ظهوری زنگنه ، .  )گيری ها بسيار مهم است 

 :اجرا  

الزم بود تا دانش آموزان را با رسم های فنی نيز . در دو مرحله قبلی روی رسم های تزيينی کار شد        

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

سنتی و يا رايانه ها قطعات پيچيده مکانيکی يا  ساختمان ها و تاسيسات بزرگ را بوسيله نقشه کشی به 

: نقشه کشی در صنعت در رشته هايی مانند . تصوير کشيد و برای ساخت در اختيار متخصصان قرار داد 

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

 .گيرد 

» و سه نمونه « استاتورايل پمپ» چند قطعه مکانيکی بنام های  2/14/82به همين منظور در تاريخ         

 (29ص  7پيوست شماره. )انتخاب و به کالس درس بردم « حديده 

هر گروه در مورد روش . ان فعاليت را شروع کرديم پس از توضيح در مورد آن قطعات و گروه بندی آن         

سپس در مورد روش صحيح رسم آن ها با توجه به کتاب رسم . طراحی و ترسيم آن ها با هم بحث کردند 

 (29ص  8پيوست شماره)فنی هنرستان توضيحاتی داده و آن قطعات را به کمك دانش آموزان رسم کرديم 

 

 اجرای راه حل چهارم

 ت کردن يکی از الگوهای فراکتال هندسی به نام برف دانه کخ ومعرفی سايت فراکتال درس:  عنوان 



قابل برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

24 

 

 (21ص  14پيوست شماره( )82گاهنامه فرزان تابستان )آشنايی با فراکتال هندسی برف دانه کخ  -: هدف 

در اين روش سعی شده تا حس کنجکاوی دانش آموزان را با ترتيب دادن مسايلی متناسب با   -     

علومات شان جلب کنم ، آن ها را در حل مسايل شان کمك کنم تا در آنان ذوق ايجادشده و جرأت ارائه م

 .رشدهای تفکر مستقل در آن ها بوجود آيد 

 (81جرج پوليا به نقل از نسترن اسدی ، )

 :اجرا 

ن برف دانه ، سپس شروع به درست کرد 1ابتدا سايت فراکتال های هندسی به آنان معرفی کردم          

 . شدند 

استفاده کرده و دو مثلث متساوی االضالع را بريده روی هم قرار دادند که يك  A4آنان از يك کاغذ          

شش مثلث متساوی االضالع کوچك تر روی گوشه های مثلث به وجود آمده . ستاره شش پر به وجود آيد 

ن روی مثلث های قبلی شکل را کامل تر می که با بريدن شش مثلث متساوی االضالع کوچك و قرار داد

 (24ص  9پيوست شماره. )کنند ، اين کار چند بار تکرار کرده تا برف دانه کخ به وجود آيد 

 

 

 ( www . Fractalus . com -  www. Fractal . art.pl) سايت فراکتال هندسی  -1

 

 اجرای راه حل پنجم

 معرفی چند کتاب : عنوان 

 بع مختلف جهت دانش آموزان فعال آشنايی با منا: هدف 
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در اين روش فعالت دانش آموز با مواد و ابزارهای متنوعی مانند تصاوير و نمادهای گرافيکی مدل ها  -

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

 (78صالحی امينی ، )آن وسايل گردد 

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

در اين کتاب ها مولف ضمن معرفی چندين طرح جالب به خواننده آموزش داده که برای رسم         

توان رسم  طرحهای مختلف  الزم به کشيدن کليه طرح نيست  چون اکثر طرح ها را با تقارن يا دوران می

. ) کرد بدين منظور چند صفحه از کتاب را بعنوان الگو کپی کرده و در اختيار دانش آموزان قرار دادم 

 (21ص  11پيوست شماره

 

 اجرای راه حل ششم

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

 آشنايی با رسم : هدف 

 شنايی و کاربرد رسم در درس های غير از رياضی آ -

در اين روش سعی شده تا حس کنجکاوی دانش آموزان را با ترتيب دادن مسايلی متناسب با معلومات  -

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

 (81پوليا به نقل اسدی )                    .تفکر مستقل در آن ها به وجود آيد 

در اين مرحله آنها را با نماد ستاره مانند ، در زمينه ی معرفی جهات اصلی و فرعی جغرافيا آشنا کردم : اجرا 

 .تا کاربرد رسم هندسی را در درس هايی غير از رياضی ببينند (22ص  11پيوست )، 
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 و نظارت بر آن اجرای فعاليت های تکميلي در سال جاری

 

 اجرای راه حل اول

 تعميم و تطبيق کاربرد رسم رياضی : عنوان 

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

 مختلف 

دن زمينه ايجاد يك تصوير عينی ساده و روشن در ذهن آنان و فراهم آور(  1276) به قول نژاد صادقی  -

 .برای عالقه مندی بيشتر فراگيران است 

از همان اوايل سال در نيمه دوم مهرماه به بخش رسم هندسه که رسيديم تصاويری در مورد کاربرد : اجرا 

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

  12پيوست شماره. )ن را ايجاد نمايم و توجه آنان را به اين قسمت جلب نمايم زمينه عالقه مندی آنا

 (22ص

برای اين کار صفحاتی از رسم های متفاوت اول و دوم وسوم راهنمايی با کاربردهايشان را در موقعيت های 

 : از جمله . متفاوت به آنها نشان دادم 

 12پيوست شماره.                      )آينه کاری  کتاب رياضی سوم راهنمايی در 18کاربرد رسم صفحه -

 (21ص

 ( 26ص   11پيوست شماره)کتاب رياضی سوم راهنمايی در سراميك و کاشی  29کاربرد رسم صفحه -

کتاب رياضی دوم راهنمايی به دانش آموزان طراحی را آموزش داده که صفحه را 24در رسم صفحه -

در آن طراحی کنند که اين مورد را در کاشی کاری ، قالی بافی ، شطرنجی نموده و الگوی مورد نظر را 

 (11تا ص  27از ص 16پيوست شماره. )می توان مشاهده کرد .... آجرنمای جديد و قديم ، گليم بافی و
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کتاب رياضی دوم راهنمايی همان رسم فنی بوده که من طرحی از رسم فنی يا  187کاربرد رسم صفحه   -

زينی را به آنان نشان دادم که با طراحی و ساخت اين وسيله توسط متخصصان قطعات بوشينگی و ر

 (11ص  18پيوست شماره . )کشورمان ديگر لزومی به وارد کردن آن قطعه از کشور ژاپن نيست 

کتاب رياضی دوم راهنمايی آموزش نقشه کشی وپالن و نما يعنی همان  116همچنين هدف رسم صفحه  - 

 (12ص  19پيوست شماره .  )به اين منظور چند نما و پالن را به آنان نشان دادم رسم فنی می باشد که

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

ه کشی به تصوير ساختمان ها و تاسيسات بزرگ را به وسيله نقش... سنتی يا رايانه ها و برنامه های اتوکد و 

 .کشيد و برای ساخت در اختيار متخصصان قرار داد 

 

پيوست )حال کمی زمينه برای عالقه مندی و آشنايی آنان با کاربرد رسم هندسی بوجود آمده بود  -

فعاليت های  انجام شده را با همکارانم در هر .که بايد اقدام به فعاليت های بعدی می کردم (12ص 14شماره

 ( 12ص 11پيوست شماره . ) ان می گذاشتم که بسيار مورد توجه وتاييد ايشان قرار می گرفت بخش در مي

 

 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

در اجرای راه کارهای سال گذشته کتاب نقش به روايت هندسه ، معرفی گرديده شد که در آن به اين        

نکته اشاره شد که برای کشيدن طرح هندسی ، الزم به رسم کليه طرح نيست بلکه با کشيدن قسمتی از آن 

 .با دوران يا انتقال می توان شکل را کامل کرد 
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از شکل رسم می  11/1نام گره را به دانش آموزان معرفی کردم که در آن رسم طرحی به  8/9/87در تاريخ 

شود و با دوران طرح کامل می گردد و کاربرد آن را در قسمت های مختلف از جمله درب های مشبك رنگی 

پيوست شماره . )نشان دادم ....، منبت کاری ، آينه کاری ، خاتم کاری ، ميناکاری ، فرش،    کاشی کاری و

 (18تا ص 11از ص 11

در اين طرح با دانش آموزان به اين هدف نيز رسيديم که می توان يك طرح را رسم کرد ولی در موارد و       

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

وده و جوابی برای اين سوال که هميشه برای دانش آموزان کنم و زمينه ای برای عالقه مندی آنان ايجاد نم

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

در اين قسمت نيز با همکارانم سرکار خانم ها سلطانی ، اوجی و زارع در مورد اجرای اين مرحله و        

 (18ص 12پيوست شماره . )ه گرفتم مرحله ی بعدی صحبت و تبادل نظر داشتم و از راهنمايی آنها بهر

 

 اجرای راه حل سوم

بازديد از آينه کاری کاشی کاری  ومنبت کاری اماکن متبرکه و طراحی و رسم آن توسط دانش :  عنوان  

 آموزان 

 آشنايی با رسم های تزيينی : هدف 

طقی تحقق يابد در اين قسمت تاجايی که امکان داشته سعی شده تا تجسم فضايی درک علمی  و تفکر من

با توجه به مطالب ) وهر جزء از درس را با تصوير عينی که به اندازه کافی ساده و روشن باشد مرتبط کنم 

 ( 76نژاد صادقی 

به عالوه برانگيختن حس کنجکاوی دانش آموز با معلومات شان وکمك به حل مسايل آنها وايجاد ذوق و  -

 .خش است اشتياق در آنان نيز از ديگر اهداف اين ب
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با توجه به نتايجی که در مدرسه راهنمايی پويش داشتم سعی کردم دانش آموزان مدرسه راهنمايی :  اجرا 

به بازديد از حرم مطهر حضرت علی بن حمزه   9/14/86فرزانگان را نيز با هماهنگی مدير مدرسه در تاريخ 

و هر گروه قسمت های مختلفی از جمله  در آنجا پس از زيارت ، دانش آموزان گروه بندی شدند. ببرم (ع)

 ( 19ص 12پيوست شماره . )آينه کاری ، منبت کاری و دريچه های مشبك رنگی را طراحی می کردند 

روز بعد از بازديد ، دانش آموزی می گفت که من فکر کردم که رياضيات فقط يك سری فرمول و           

 (61و  64ص 11پيوست شماره . )جالب و گسترده است تست و محاسبات است نمی دانستم رياضی اينقدر 

تا اينجا موفق شده بودم حس کنجکاوی دانش آموزان را جلب کنم و به آنان در حل مسايل کمك نموده و 

 .ايجاد ذوق و اشتياق نمايم 

 16پيوست شماره)دراين مرحله نيز با همکاران بحث و تبادل نظری داشته و نظرات آنان را جويا شدم 

 (61ص

از  17پيوست شماره . ) نمونه ای از رسم های طراحی شده توسط دانش آموزان به پيوست ارسال می گردد 

(  67تا ص  61ص  
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 اجرای راه حل چهارم

 درست کردن احجام هندسی جذاب : عنوان 

 آشنايی با منابع مختلف : هدف 

د مدل ها تصاوير و نمادهای گرافيکی در اين روش فعاليت دانش آموز با مواد و ابزارهای متنوعی مانن -

رياضی و توضيحات جنبی و جذاب ترتيب داده شده تا سبب افزايش درک مفاهيم و بهره وری مناسب از 

 ( 78با توجه به مطالب امينی و صالحی ، . ) وسايل گردد 

 اجرا

وجوانان را به آنان از کانون پرورش فکری کودکان ون« احجام هندسی بسازيم » در اين مرحله کتاب       

در اين کتاب الگوهايی از احجام هندسی از دوازده وجهی ، مکعب (  68ص 18پيوست شماره )معرفی کردم 

يخ بيست وجهی ، صليب هشت وجهی ، دوازده وجهی قطری ، پنج چهار وجهی ، معرفی گرديده که در 

 . وتزيين توضيحاتی داده است برش ، خط انداختن ، تا کردن چسباندن : مورد مراحل ساخت آن يعنی 

الگوهای کتاب را کپی کرده و دراختيار گروه های هر  14/11/87جهت رسيدن به هدفم در تاريخ       

 (69ص  19پيوست شماره )کالس قرار دادم و آنان باکمك دوستان احجام هندسی را درست کردند 

 24پيوست شماره )ل داديم               سپس با کمك دانش آموزان نمايشگاهی از کارهای آنان تشکي   

 ( 74ص

 ( 71ص  24پيوست ) که مورد تأييد همکاران و مسئولين محترم مدرسه قرار گرفت 
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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  -

مات دانش آموزجهت درک کاربرد رسم هندسه و اهميت آن در جريان زندگی و ايجاد وحدت بين معلو -

 ( 78با توجه به مطالب عليمردانی ،  بهمن  . ) پرورش ذهن و انديشه 

از محمد «  بيان تصويری با شکل های هندسی » از جمله کتاب های معرفی شده به دانش آموزان کتاب 

 ( 71ص 21پيوست شماره .) علی کشاورز می باشد 

در اين کتاب گوشه ای از امکانات و روش های بکارگيری شکل های هندسی در ساخت و ساز شکل           

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

يز روش طراحی کاغذ ديواری ، نقش نشانه ها ،  سمبل ها ، عالئم تصويری و تصوير      سازی های ساده و ن

 (71ص 21پيوست .   ) نشان داده شده  است ...  پارچه و 

تعداد  طرح هايی از برش ها و ترکيب قطعات آنها را کپی کرده و در اختيارگروه های  1/1/87در تاريخ       

بعضی از طرح ها را درست دانش آموزان قرار دادم که آنان با عالقه مندی استقبال نموده و به صورت گروهی 

 (82تا ص 72از ص  22پيوست شماره . )کردند من نيز دائماً بر کار آنها نظارت داشتم 

. سپس کارهای تکميل شده را جهت تشويق و ايجاد عالقه مندی بيشتر در کالس نصب کرديم        

 (81ص  22پيوست شماره)

رانم در ميان گذاشتم که بسيار مورد توجه و تأييد آنان در اين مرحله نيز فعاليت های انجام شده را با همکا

 ( 81ص   21پيوست شماره . )قرار گرفت 

 

 اجرای راه حل ششم
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 معرفی کاربرد رسم در الگوهای خياطی و تذهيب : عنوان 

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

هندسی را درجهان واقعی ببينند و متوجه شوند که  در اين روش سعی شده تا دانش آموزان کاربرد رسم -

 (79با توجه به مطالب نشريه داخلی کميته بهره وری ، . ) چگونه در جهان اطراف آنها وجود دارد 
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 :اجرا 

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

طراحی و رسم چند الگوی خياطی با توجه کتاب آموزش برش فيروزه   1/1/87منظور در تاريخ بدين          

 (86ص 26پيوست شماره) به آنان نشان دادم 

 : همچنين کاربرد رسم هندسی را در تذهيب به آنان نشان دادم  به اين ترتيب که  -

را به دانش ( بته جقه ) رسيم گل ترمه روش ت« تذهيب به شيوه اردشير مجرد تاکستانی » با توجه به کتاب 

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

 ( 87ص 27پيوست شماره)های متفاوتی را بوجود بياورند و از ترکيب آن طرحهای تذهيب را بسازند 

شيراز و مدرس تربيت معلم شهيد باهنر شيراز  1رياضی ناحيه تذهيبی از سرکار خانم علی عسکريان دبير 

که ترکيبی از گل ترمه های متفاوت است را به دانش آموزان نشان دادم و زمينه را برای عالقه مندی بيشتر 

 .در اين مرحله نيز از همکاران ، نظرشان را جويا شدم (  87ص 28پيوست شماره .)آنان فراهم کردم 

 

 هفتم اجرای را ه حل

 تشکيل نمايشگاه : عنوان 

 اهميت دادن به فعاليت دانش آموزان  -: هدف 

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

 (82-با توجه به مطالب احمدی )توانمندی های دانش آموز 

 :اجرا 

مدرسه و با همکاری دانش آموزان عزيز نمايشگاهی از  در دهه فجر با هماهنگی مسئولين محترم       

 .                     کارهای آنان در محل نمازخانه ی مدرسه ترتيب داديم 
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دانش آموزان با اشتياق زياد در اين زمينه همکاری نموده و با عالقه از نمايشگاه بازديد می کردند که        

و   89ص  21پيوست شماره . ) آنان به رسم هندسی بوده است خود نشانه ی جلب توجه و عالقه مندی 

 ( 74ص 24پيوست 
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در روش های ارائه شده در سال های گذشته و امسال راه کارهايی برای عالقه مندی دانش آموزان به          

 .د رسم رياضی اجرا شد که هر کدام می تواند الگويی برای دبيران رياضی جهت رسيدن به همين هدف باش

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

دادم که بعضی از آنان را به طرق مختلف برای دانش آموزان نيز ارائه  داده ام که در ذيل توضيحات الزم داده 

 .شده است 

 

 

 اجرای راه حل هشتم

 تهيه پوستر : عنوان 

 جهت توجه بيشتر دبيران به قسمت رسم رياضی  -: ف هد

نشان دادن کاربرد رسم که چگونه می تواند در خدمت مدل سازی فرايندهای اجتماعی اقتصادی و صنعتی  -

 (  79با توجه به مطالب ظهوری زنگنه ،  )قرار بگيرد 

سنجی که توسط دبيران تکميل با توجه به نتايج اجرای فعاليت های سال های قبل  و فرم های نظر: اجرا 

گرديده بود ، سعی کردم به عنوان اولين اقدام برای همکاران محترم رياضی به درست کردن پوستر و ارائه 

 .آن در همايش ها و گردهمايی ها بپردازم 

 شيراز پوستری تهيه و در 2بنابراين با همکاری جناب آقای محمد بيضايی کارشناس تحقيقات ناحيه          

) شيراز سالن دبيرستان ناصريان ناحيه دو شيراز  2گردهمايی های تشکيل شده در تاالر معلم ناحيه  

و تربيت معلم شهيد باهنر و سالن آموزش ضمن خدمت شهيد رجايی و (  94ص  21پيوست شماره 

. رار گرفت همچنين در مدرسه راهنمايی نمونه پويش به نمايش گذاشتم که مورد استقبال همکاران محترم ق

 ( 94ص  22پيوست شماره )
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البته ارائه مقاله به صورت پوستر با هماهنگی کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش         

 (91ص22پيوست.)جناب آقای فرشيد قاسمی مورد تأييد قرار گرفته بود

 اجرای راه حل نهم

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

با توجه به نتايج کيامنش نوری ، ) ارائه مطالب به معلمان و فراهم آوردن شرايط مناسب تدريس  –: هدف 

78) 

به عالوه در اين روش سعی شده تا دبيران تسلط بر مطالب رسم داشته باشند و به رسم هندسی توجه و 

با توجه به مطالب )و دانش آموزان شان تعامل برقرار کنند  عالقه نشان بدهند تا بتوانند بين معلومات خود

 (82يوسفی نژاد ،

  Power pointاز نتايج پژوهش و تحقيقاتم در زمينه عالقه مندی به رسم رياضی برنامه ی  : اجرا 

پيوست . )اساليد را تهيه کردم که در اين برنامه شش روش با تصاوير متنوع ارائه گرديده  112مشتمل بر

 ( 91، ص 21ارهشم

کالس های آموزش ضمن خدمت دبيران   14/11/86اين برنامه را با هماهنگی مسئولين در تاريخ        

در گردهمايی استانی دبيران  11/11/81همچنين تاريخ (  91ص 26پيوست شماره )شيراز  2رياضی ناحيه 

و در تاريخ بيست و ( 92ص  27پيوست شماره)رياضی استان فارس در سالن تربيت معلم سلمان فارسی 

به صورت پوستر در هشتمين کنفرانس آموزش رياضی ايران ارائه دادم  81چهارم تا بيست و ششم مرداد ماه 

 (92ص  28پيوست شماره .)

پس از اجرا ، همکارانم ادعا داشتند که تأثير مثبتی بر آنان داشته و موضوعاتی نيز در آن جا مطرح         

ه حال به آن توجه نداشته ، ديدگاهشان نسبت به رسم رياضی تغيير کرده و انگيزه ای برای گرديده که تا ب

 (  92ص  29پيوست شماره . ) ارائه روش های جديد در زمينه رسم هندسی در آنان به وجود آمده است 
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 اجرای راه حل دهم

 معرفی منابع مطالعاتی : عنوان 

  آشنايی با منابع مطالعاتی مختلف: هدف 

با توجه به مطالب يوسفی نژاد ) به روز شدن معلومات دبيران با توجه به پيشرفت اطالعات و علوم مختلف  -

،82) 

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

ای مقاله داشتم کتاب های را جهت هندسی را نمی شناسند ، بنابراين در گردهمايی های متفاوت که اجر

 (92ص 14پيوست شماره . )مطالعه و عالقه مندی بيشتر آنان معرفی کردم 

 :کتاب های معرفی شده عبارتند از 

از دکتر حسين زمرشيدی در اين کتاب رسم هندسی بيش از صد طاق و قوس « طاق ها و قوس ها »  -1 

 (  91ص  11پيوست شماره . ) آموزش داده شده است 

از دکتر حسين زمرشيدی که در آن به رسم و طراحی کاشی کاری های متفاوت و « کاشی کاری »  -1

 .متنوع پرداخته است 

از کتاب های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اين کتاب «  1و 1احجام هندسی بسازيم  »  -2

. ) نشان داده شده است .....ازده وجهی والگوهايی از احجام هندسی زيبا از جمله مکعب يخ و ستاره دو

 (  68ص 18پيوست شماره 

از محمد علی کشاورزکه در اين کتاب گوشه ای از امکانات و « بيان تصويری با شکل های هندسی »  -2

. روش های بکارگيری شکل های هندسی در ساخت و ساز شکل ها و تصويرهايی با مفهوم بيان شده است 

دارای بيان بصری خاصی هستند مانند نشانه ها ، سمبل ها ، عالئم تصويری و طراحی شکل هايی که 

.                                     مشخص گرديده است ....  تصويرسازی های ساده و نيز        روش طراحی کاغذ ديواری ،  نقش پارچه و

 ( 71ص  21پيوست شماره ) 
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که در اين کتاب از قدرت ( 96ص  11پيوست شماره ) يف الدين از دکتر احمد شر« هندسه دلپذير »  -1

سخن رفته همچنين در مورد تبديل ... تخيل آفرين استادان نقش گر ايرانی در کاشی کاری ها و قالی ها و 

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

 . ی برای خوانندگان محترم اين اقدام پژوهی باشد اين کتاب ها می توانند منابع جامع

 :نتایج بدست آمده 

 (  96ص 12پيوست شماره )تحقق يافتن تدريس رسم رياضی به روش نو و جديد  -1

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

 ( 96ص  12پيوست شماره )آموز 

از ص   16و  11پيوست شماره )گيری مطلوب کاربرد رسم هندسی برای دبيران رياضی و دانش آموزان ياد-2

 ( 142تا ص  97

 ( 142تا ص 97از ص   16پيوست شماره )کشيدن رسم های ابتکاری توسط دانش آموزان  -2

و  141ص 17پيوست شماره ) درست کردن اشکال با همان رسم های طراحی شده توسط دانش آموز    -1

146 ) 

 (ص   18پيوست شماره )تهيه کارت پستال توسط دانش آموز و تقديم به دبير رياضی  -6

پيوست )جالب و جذاب بودن مطالب ارائه شده در گردهمايی در زمينه کاربرد رسم برای دبيران رياضی  -7

 ( 148و  147ص 19شماره 
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 ارزیابي تاثير اقدام جدید و اعتبار آن

 

 بي تاثير طرح بر خود  ارزیا -الف

اين طرح با تغييرات در . اجرای اين طرح بيش از هر کس و هر چيز ديگر خودم را تحت تاثير قرار داد       

خودم آغاز شد و ادامه يافت ، ضمن آن بسياری از چيزهايی را که  نمی دانستم فرا گرفتم و راه کارها و 

زيادی را دقيق و عميق خواندم و به ديدگاه های جديدی دست  کتاب ها و مقاالت. رفتارهايم را اصالح کردم

دعوت و اجرای طرح در گردهمايی ها و کنفرانس . همچنين اجرای اين طرح براعتبار شغلی ام افزود .  يافتم

 .های متفاوت ثمرات همين کسب اعتبار بود 

شيراز در زمينه کاربرد  2ناحيه  برای دبيران رياضی( س)در اجرای مقاله ای که درسالن حضرت زينب        

رسم داشتم سرکار خانم سعادت فوق ليسانس رياضی ضمن تشکر از اجرای مقاله و تاثير مثبت آن اذعان 

داشتند که در دوران دانشجويی کارشناسی ارشد شان موضوعات مطرح شده در گردهمايی صورتی هم راستا 

که استادشان آنان را به بازديد از قسمت هايی از منزل بيان گرديده ، جالب اين بود  1در کتاب جبر مدرن

برده و در مورد کاشی کارها منبت کاری ها و ( در برنامه نشان داده بودم(زينب الملوک و باغ قوام شيراز که 

اين موضوع انگيزه مرا (  114ص 61پيوست شماره )با توجه به مطالب کتاب جبر نوين صحبت کرده اند ... 

 .م را جزم ترکرد قوی تر و عزم

 

 ارزیابي آثار طرح بر دانش آموزان -ب 

بعد از . نفر از دانش آموزان توزيع گرديده بود  16فرم های نظر سنجی که قبل از اجرای طرح بين        

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

                                                
1 . Moden Algebra (JOHNR. DURBIN)  
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دانش آموزان ٪19کار ها به وضوح می توان ديد که در ابتدا تنها  با مقايسه نتايج قبل و بعد از انجام راه 

رسم هندسی را الزم می دانستند اما پس از راه کار ها کليه آنان رسم را  الزم می دانستند،همچنين در ابتدا 

از آنان به رسم ٪2/91آنان به رسم هندسی عالقه مند بودند در حالی که پس از انجام راه کار ها  14٪

از دانش آموزان ٪6/81قبل از اجرای راه کارها. ی عالقه مند و بقيه تا حدودی عالقه مند می باشندهندس

آگاهی داشتند در حالی که بعد از اجرا کليه آنان نسبت به کاربرد  ٪2/12کاربرد رسم را نمی دانستند و فقط 

ای از يك کاشی کاری يا آينه از دانش آموزان اگر طرح ساده ٪2/91در ابتدا .رسم آشنايی پيدا کرده اند

آنان آن طرح ٪6/81کاری می ديدند نمی توانستند آن را طراحی کنند در حالی که بعد از اجرای راه کار ها 

با اين مقايسه می توان .ها را می توانستند ترسيم کنند و بقيه نيز تا حدودی واقف برای اين کار می باشند

 .آموزان و ميزان عالقه مندی آنان به رسم هندسی مشاهده کردتاثير فعاليت های تکميلی را بر دانش 

بعد از اجرای طرح غير از فرم های نظر سنجی نظر تعدادی از دانش آموزان را درزمينه عالقه مندی به        

رسم هندسی و اجرای راه کارها جويا شدم آنان اين درس را جذاب متنوع و دوست داشتنی اعالم کردند 

 (   97ص         11و پيوست  114ص  64هپيوست شمار)

 

 ارزیابي آثار طرح برهمکاران  -ج

نفر از همکاران توزيع شده بود بعد از اجرا نيز  14فرم های نظر سنجی که قبل از اجرای راه کارها بين        

 (  114ص 61پيوست شماره )نفر داده و تکميل کردند  14به همان  

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

 از همکاران به رسم هندسی اهميت٪14کتاب رياضی را الزم دانسته همچنين در ابتدا  

 .اهميت می دهند ٪81می دادند در صورتی که بعد از اجرای راه کار  

 هی دارند در صورتی معلمان به کاربرد رسم هندسی در زندگی روزمره خود آگا٪94همچنين
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 از همکاران به اين امر واقف بودند،همچنين اکثر دانش آموزان آنان نيز رسم ٪24که قبال 

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

 .می توانند طراحی کنند و رسم های ابتکاری در اين زمينه می کشند

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

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

ردهمايی شيراز بعد از اجرای مقاله ، اين برنامه را بهترين گ 2درضمن يکی از دبيران رياضی ناحيه          

دانسته و از اثرات مثبت و جالب بودن بازديد دانش آموزان شان از           کاشی  کاری ها و آينه کاری ها 

و  114ص 64پيوست شماره  . ) صحبت کرده و اين طرح را يك روش سازنده در امر آموزش می دانند ... و

 (92ص 29پيوست 

دانش آموزان و همکاران نسبت به رسم رياضی تا حدودی پس می توانم ادعا کنم که به عالقه مندی      

 .دست يافته ام 
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 ارزیابي آثار طرح بر اوليای دانش آموزان          –د 

آنان ضمن تشکر و قدردانی نسبت  به اجرای . از چند تن از اوليای دانش آموزان نظر خواهی کردم         

رح نه تنها برای فرزندان شان موثر بوده بلکه برای خودشان طرح اظهار رضايت نموده و بيان کردند که اين ط

همچنين کالس رياضی را از حالت خشك و بی روح به فضايی دوستانه و . نيز اثر مثبت به جا گذاشته است

 (  116ص 61و پيوست 111ص 62پيوست شماره. )جذاب تبديل شده است
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 اعتبار یابي     

  

زارش اقدام پژوهی و راه کارهايم قرار داشتند نظر خواهی کردم اين طرح از افرادی که در جريان گ        

 :آنان عبارتند از.  مورد تأئيد همگان قرار گرفت

 (  117ص 66پيوست شماره ) 1سرکار خانم مؤذنی مدير مدرسه راهنمايی فرزانگان-1

 (74ص 24ه پيوست شمار)1سرکار خانم معصومه فرخنده پی معاون مدرسه راهنمايی فرزانگان-1

 ( 117ص 67پيوست شماره )شيراز1جناب آقای صمد احمدی رابط تحقيقاتی ناحيه-2

 (91ص  11پيوست شماره )1سرکار خانم فهيمه غنيمت استاد دانشگاه و دبير رياضی فرزانگان-2

 شيراز و دبير رياضی مدرسه1جناب آقای محمدرضا مصطفوی سر گروه آموزشی ناحيه-1

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

پيوست شماره )شيراز و دبير مدرسه راهنمايی نمونه دولتی  2سرکار خانم بکائی سرگروه آموزشی ناحيه-6

 ( 118ص 69

 شيراز و دبير مدرسه راهنمايی نمونه 2سرکار خانم شهره زارع سرگروه آموزشی ناحيه-7

 ( 119ص  74پيوست شماره )دولتی پويش  

و دبير رياضی مدرسه راهنمايی نمونه  دولتی شهيد 2جناب آقای محمد جمعه سرگروه آموزشی ناحيه-8

 ( 119ص  71پيوست شماره )صالحی وشاهد شيراز 

پيوست شماره )  1سرکار خانم مرجان امينی مادر دانش آموز ميترا امينی از مدرسه راهنمايی فرزانگان-9

 ( 114ص 71
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 ( 114ص  72پيوست شماره )بردبار دبير علوم اجتماعی مدرسه راهنمايی پويش سرکار خانم -14

 تجدید نظر و پيشنهادها    

در اجرای مراحل اقدام پژوهی در کنار حل مشکالت و مسايل ازپيش تعيين شده مشکالت و مسايل      

 .جديدی رخ می نمايد ، يعنی هم مسئله حل و هم توليد می شود 

م علی رغم توفيقاتی که بدست آوردم کارهايم کاستی هايی داشت که برای رفع آن طرح در تجارب قبلی ا

 .های سال جاری اقداماتی را انجام دادم 

از جمله اين که در اين اقدام پژوهی راه کارهای عالقه مندی دانش آموزان به رسم رياضی هم برای       

  .دانش آموزان و هم برای دبيران رياضی اجرا گرديد 

از ده راه حل که در اين اقدام پژوهی مد نظر داشتم موفق به اجرای پنج مرحله از آن برای دانش       

 . آموزان و سه مرحله برای دبيران رياضی و سه مرحله آن به صورت مشترک شدم

ه اما محدوديت هايی نيز وجود داشت از جمله اين که با توجه به اين که اولين سال تأسيس مدرس      

بود و فقط دانش آموزان اول راهنمايی در اين مدرسه مشغول به تحصيل ( تيزهوشان )راهنمايی فرزانگان 

سعی دارم از افراد صاحب نظر در ... انشا ا. بودند به همين دليل نتوانستم تمام راه کارهايم را اجرا نمايم 

کنم تا دبيران رياضی بيشتر با اين زمينه رسم هندسه کمك بگيرم و از آنان در همايش های مختلف دعوت 

همچنين راه کارهايم را به همراه روش های متنوع ديگر در همايش ها و گردهمايی . موضوع آشنا گردند 

های مختلف در سال های آينده نيز ارائه دهم و در اين زمينه بيشتر با همکاران رياضی به بحث و تبادل نظر 

 .بپردازم 

مرا مورد عنايت قرار داده و اين اقدام پژوهی را مطالعه نموده و سعی بر اجرای راه برای همکارانی که       

 :از جمله  . کارها دارند پيشنهادهايی دارم 

 .از همان ابتدا ی سال شروع به انجام راه کارها نموده تا با کمبود وقت مواجه نشوند  -
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ياز به وقت اضافی ندارد فقط کافی است اين طرح در کليه مدارس عادی نيز قابل اجرا می باشد و ن -

سپس از کارهای موفق دانش آموزان . همکاران محترم راه کارهارا درکالس های متفاوت اجرا نمايند 

نمايشگاهی تشکيل دهند تا هم موفق به اجرای تمامی راه کارها باشند و هم دانش آموزان تمامی راه کارهای 

 . دسی ببينند و مطلع شونديکديگر را جهت عالقه مندی به رسم هن

دانش آموزان را به بازديد از مغازه ها و کارگاه های منبت کاری ، خاتم کاری ببرند تا بيشتر با کاربرد رسم  -

 .آشنا شوند 

 .از رايانه در ارائه مطالب ترسيم و معرفی برخی ابزارها ی ترسيمی مثل اتوکد استفاده شود  -

 .ن زمينه بحث و تبادل نظر داشته باشند با دبيران رياضی بيشتر در اي -

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

، دبير رياضی مرکز پيش دانشگاهی کوثر  مقاله خالقيت و آموزش رياضی، ( 1281سال . )اسدی ، نسترن  -

 . 1سنندج ، ناحيه 

مجموعه مقاالت برگزيده ی همايش تبين جايگاه فعاليت های ، ( 1282سال . )تصوير رودی ، فرشته  -

 .، انتشارات رسانه تخصصی ، سازمان آموزش و پرورش استان کرمان  مکمل و فوق برنامه

 .، انتشارات کيهان ، چاپ اول  کاشی کاری، ( 1274پاييز. )زمرشيدی ، حسين  -

 .انتشارات کيهان ، چاپ اول  ، و قوس ها طاق، (  1268تابستان . )  زمرشيدی ، حسين  -

 .، انتشارات مدرسه ، چاپ سوم  ندسه دلپذير، ه( 1282سال . )شرف الدين ، احمد -

، مجموعه مقاالت چهارمين  مقاله هندسه کاغذ و تا در کالس درس(1278بهمن. )صالحی طالقانی ، امير   –

نامه ريزی نيروی انسانی اداره کل آموزش کنفرانس آموزش رياضی ايران ، دفتر نشر فخر دانش ، معاونت و بر

 .و پرورش تهران 

، خبرنامه کميته برنامه ريزی ستاد ملی جهانی رياضيات ، ( 1279شهريور . )ظهوری زنگنه ، حميدرضا  -

 . 1معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقيقات وفناوری ، شماره 

 .         تشارات عابد، چاپ اول ،ان( به روايت هندسه)نقش ، (1281تابستان . )غربی، مظفر -

 .، انتشارات يکان ،چاپ اول رياضی هنر، (1279تابستان . )غربی ،مظفر -

 .، انتشارات مدرسه، چاپ اول بيان تصويری با شکلهای هندسی،(1278زمستان .)کشاورز، محمد علی -

ژوهشکده  انتشارات پ المللیيافته های سومين مطالعه ی بين ،(77اسفند .)کيامنش، عليرضا، نوری، رحمان -

 . تعليم و تربيت تهران ،چاپ اول

گاهنامه انجمن معلمان و دبيران رياضی استان ) فرزان گاهنامه،(1282تابستان . )منزوی ،محمد باقر -

 .چهارمحال بختياری، نشر آصف، سال هشتم 
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تهران، نشر کتابهای  میرسم فنی عمو(1282سال)موسوی ، سيد ابوالحسن، وحيدی ،عبدالنبی و ديگران  -

 . درسی ايران

 .، دانشگاه فردوسی مشهد (  1221آبان . ) نشريه داخلی کميته بهره وری -

، دفتر انتشارات کمك آموزشی سازمان پژوهش و  رياضی آموزش رشد، ( 1276پاييز . )نژادصادقی ، نوراله -

 . برنامه ريزی 

 

 

 

 نتایج فرم های تکميل شده توسط دانش آموزان

 

 : 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 يك رسم را برای  1

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

 دهيد ؟

11% 61% 14% 

 %19 %61 %19 دانيد ؟آيا رسم هندسی را الزم می  1

 %28 %21 %14 آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 2

--  %6/81 %2/12 آيا کاربرد رسم هندسی را می دانيد ؟ 2
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اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری ببينيد می  1

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟

6/7% 2/91%  --
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 ریاضينتایج فرم های تکميل شده توسط دبيران 

 

 :  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 ؟

84%  --14% 

 %21 %24 %14 به رسم هندسی کتاب رياضی اهميت می دهيد ؟ 1

 %1 %1 %94 به کشيدن رسم عالقه داريد ؟ 2

 %64 %14 %24 با کاربرد رسم رياضی در زندگی روزمره خود آگاهی داريد ؟  2

--  %94 %14 تا به حال رسم ابتکاری کشيده ايد ؟ 1

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آموز به  6

 رسم رياضی انجام داده ايد ؟

 --144%  --

تا به حال با همکاران خود در اين زمينه بحث و تبادل  7

 نظری داشته ايد ؟

 --144%  --

 

8 

 :همکار گرامی آيا دانش آموز شما 

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می داند ؟

 

14% 

 

14% 

 

24% 

--  %91 %1 به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 9
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 %21 %14 %11 به کشيدن رسم عالقه دارد ؟ 14

 %1 %81 %14 کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

--  %91 %1 تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11

اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری ببيند  12

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

 --84% 14% 

 %21 %24 %11 اغلب تکليف رسمش را خودش می کشد ؟ 12

تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلف  11

 ديگر استفاده کرده ؟

 ---144%  ---

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

 :زیر است 

  

ف
دي

ر
 

تا  خير  بلی سؤال 

 حدودی

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

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

 دهيد ؟

61% 28%  --

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

 %6/7--  %2/91 آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 2

-- --  %144 هندسی را می دانيد ؟آيا کاربرد رسم  2

اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری ببينيد می  1

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟

6/81%  --2/12% 
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 :نتايج حاصل از جمع بندی پاسخ دبيران رياضی با توجه به سؤاالت فرم به شرح زير است 

 

ف
دي

ر
 

 تاحدودی خير بلی  سؤال 

 

1 

 : گرامی  همکار

 کشيدن رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می دانيد ؟

 

144% 

 

 --

 

 --

 %11--  %81 به رسم هندسی کتاب رياضی اهميت می دهيد ؟ 1

-- --  %144 به کشيدن رسم عالقه داريد ؟ 2

 %14  %94 با کاربرد رسم رياضی در زندگی روزمره خود آگاهی داريد ؟  2

--  %14 %14 کشيده ايد ؟ تا به حال رسم ابتکاری 1

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آموز به  6

 رسم رياضی انجام داده ايد ؟

21% 11%  --

تا به حال با همکاران خود در اين زمينه بحث و تبادل  7

 نظری داشته ايد ؟

61%  --21% 

 

8 

 :همکار گرامی آيا دانش آموز شما 

 ب رياضی را الزم می داند ؟کشيدن رسم هندسی کتا

74% 14% 14% 

--  %14 %94 به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 9

--  %14 %94 به کشيدن رسم عالقه دارد ؟ 14

 %11  %81 کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

--  %14 %14 تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11
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اشی کاری يا آينه کاری ببيند اگر طرح ساده ای از يك ک 12

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

64% 11% 11% 

-- --  %144 اغلب تکليف رسمش را خودش می کشد ؟ 12

تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلف  11

 ديگر استفاده کرده ؟

14% 11% 11% 

--  %94 %14 است ؟تا کنون رسم های کتاب را به صورت حجم در آورده  16

 



قابل برای خرید فایل ورد . فایل برای مشاهده است ین ا

 .به سایت مراجعه کنید ویرایش 

54 

 

  

نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ دانش آموزان با توجه به سواالت فرم به شرح 

 :زیر است 

  

ف
دي

ر
 

تا  خير بلی  سؤال 

 حدودی

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

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

 دهيد ؟

   

    يا رسم هندسی را الزم می دانيد ؟آ 1

    آيا به رسم هندسی عالقه داريد ؟ 2

    آيا کاربرد رسم هندسی را می دانيد ؟ 2

اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری ببينيد می  1

 توانيد آن را طراحی کنيد ؟
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به سؤاالت فرم به شرح  نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ دبيران ریاضي با توجه

 :زیر است 

 

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 ؟ 2

    داريد ؟  با کاربرد رسم رياضی در زندگی روزمره خود آگاهی 2

    تا به حال رسم ابتکاری کشيده ايد ؟ 1

اقدامی يا فعاليتی در زمينه عالقه مند کردن دانش آموز به  6

 رسم رياضی انجام داده ايد ؟

   

تا به حال با همکاران خود در اين زمينه بحث و تبادل  7

 نظری داشته ايد ؟

   

 

8 

 :همکار گرامی آيا دانش آموز شما 

 رسم هندسی کتاب رياضی را الزم می داند ؟کشيدن 

   

    به رسم هندسی اهميت می دهد ؟ 9

    به کشيدن رسم عالقه دارد ؟ 14
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    کاربرد رسم هندسی را در زندگی روزمره می داند ؟ 11

    تا به حال رسم ابتکاری کشيده است ؟ 11

د اگر طرح ساده ای از يك کاشی کاری يا آينه کاری ببين 12

 آيا می تواند آن را طراحی کند ؟

   

    اغلب تکليف رسمش را خودش می کشد ؟ 12

تا کنون رسم های کتاب را برای طرح ها يا کارهای مختلف  11

 ديگر استفاده کرده ؟

   

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

 

 


