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1شمـاره هشـتم

...هستخدایی که 

!کشتزهری که هشت روز پیش خوراندید نتیجه داده، حسن را : +

.کارت درست است، تحقیق کن که فرزندی نداشته باشد! مرحبا: _

.

.

.
. پسرهشتم ربیع االول تاریخ شهادت پدر است و آغاز امامت

ر یک حرف در پس پرده غیبت بسیار است، اینک بیایید د
... .شاید که بیاید شاید. جمله؛ عمل کنیم

بگویمبیایی غم دل با تو چوگفته بودم

۱چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

ی ورق بزنید و از محتوای. انجیر با هشتمین شماره خود، در کنار شماستنشریه 
. که تیم انجیر نگارش و طراحی کرده، لذت ببرید

سعدی: 1

شما ، سردبیر ؛ ارادتمند 

سپیده شاه محمدزاده



...ولی
دهم،روز امتحان به هر سوالی پاسخ می 

یاربسوجالبروشاستادان،ازیکیازکارشناسی،دورهدرتحصیلمزماندر
رسمدهایکالسدرراروشاین.گرفتمیادامتحانهمانیاارزشیابیدربدیعی

50امتحانیکراآموزاندانشامتحانات.بودعالیخیلیآننتیجهوکردماجرا
تدریسکهمباحثیهمهازکاملیوجامعهایسؤالوگرفتهنظردراینمره

10عبارتیبه.رسید15بههاسؤالتعدادکنممیفکر.کردمطرحبودم،کرده
گفتهآموزانمدانشبهشد،میشاملرااینمره3سوال5واینمره3/5سوال
ولی،دهممیپاسخآنهاسوالهایتمامبهودارمحضورامتحانجلسهدرکهبودم
!دارمشرط

روز امتحان فرا رسید و بچه ها همه کنجکاو بودند تا بفهمند شرط من برای پاسخ 
من با فهرستی از نام دانش آموزان ! گویی به سوال های سر امتحان آنها چیست

ا ب. وارد جلسه امتحان شدم و بالفاصله دست دو سه نفر باال رفت که آقا سؤالی داریم
اولین نفر درباره یکی « چه سؤالی دارید؟»:روی خوش به سمت آنها رفتم و پرسیدم

آقا می شود از فالن راه مسئله را حل کنیم؟ یا از فالن فرمول »:ها پرسید کهاز سؤال
یک »:گفتم« نمره3/5آقا »:گفت« سؤال چند نمره دارد؟»:به او گفتم« استفاده کنیم؟

پاسخنمره از نمرة ورقه ات کم می کنم و به سؤالت 
سؤالآقا یعنی، چه از این »:گفت« !دقیق می دهم

،با راهنمایی شما نمره بگیرم و چه نمره نگیرم
«؟شما در هر صورت یک نمره کم می کنید

آقا »:او گفت« درست فهمیدی»:گفتم
صبر کنید یک بار دیگر خودم کمی 
.کنمفکر 

نفر « اگر نشد، دوباره می پرسم
آقا می شود درباره »:بعدی پرسید

«راهنمایی کنید؟۵سؤال 
شروعمن اصال نمی دانم از کجا باید 

. کنم
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آموزدانشاین«.کنممیراهنماییوکنممیکماتورقهینمرهاز0/75»:گفتم
سعیلبتهاوکردمشروعمن«.بفرماییدراهنماییآقاکنم،میقبول»:گفتاولیبرخالف

در.یسندبنوبتوانندشدهکمینمرهاندازهبهحداقلکهکنمراهنماییطوریکردممی
رسمنروشایندر.شدمیمنجرمسئلهکاملحلبهحتیراهنماییموارد،بیشتر
میمفاهیومطالبازاستفادهباآنهاودادممییادآموزانمدانشبههمامتحانجلسه

.دکردنمیحلراهامسئلهگرفتند،مییادامتحانجلسهسرودرسکالسدرکه

3شمـاره هشـتم

راحتخیالباوشدمیکمامتحانبهنسبتهابچهاضطراباززیادیمقدارروشاینبا
یکنکردفراموشباگاهیاین،ازقبل.کردندمیپیداحضورامتحانجلسهسرتری

ولیدادند،میدستازکاملطوربهراآننمرةومسئلهیکحلجزئی،فرمولیامطلب
.ندبگیرراسؤالنمرهتوانستندمی(نمرهیکتا0/75)کمیجریمهبافقطروشایندر
ابحاضریدشماآیا.رسیدممیبود،آموزانمدانشیادگیریکهخودمهدفبههممن

برگزارراانیامتحباالشرایطبابگیردتصمیمدبیرشمااگربدهید؟امتحانباالشرایط
سیدعلی عظیمی رشتیدهید؟مینشانالعملیعکسچهشماکند،

97ورودیرشته آموزش ابتداییدانشجوی کارشناسی 
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!کنید؟آیا تابه حال شده در حل یک مسئله ریاضی به مشکل برخورد
!ل کنید؟آیا همه مسائل ریاضی را در اولین برخورد با مسئله میتوانید ح

!؟آیا حل مسائل ریاضی به همین سادگی هست یا دشواری هایی دارد
آیا تابحال شده بخاطر دشواری ظاهر سوال از حل کردن آن منصرف 

!بشوید؟
:نیدپس به این سه مرحله برای حل مسائل و مشکالت ریاضی توجه ک

درس ریاضی همیشه جزو دروسی محسوب می شود که دانش آموزان، 
.  ندبیشترین مشکل را دارند و همیشه از حل مسائل آن فراری هست

.نداگرچه ممکن است مشکالت ریاضی به روش های مختلفی حل شو

مرحله اول برای حل مشکالت در یک مسئله این است که در این 
.قسمت نوع مشکل در مسئله باید مشخص شود

برای . قبل از شروع باید بدانید که دقیقاً در چه بخشی مشکل دارید
شکل شما یافتن بهترین راه حل مسئله، زمان کافی برای شناساییِ نوع م

تی اگر چتان را به دقت بررسی کنید حبعد از این مشکل. ضروری است
یچیده اگر مشکل پ. مشکل ساده به نظر می رسد، آن را با دقت بخوانید

ه درک است، ممکن است الزم باشد مشکل را چندین بار بخوانید تا ب
.عمیقی از آن برسید

ر برابر مشکل تان را روی کاغذ تفسیر کنید، برای کمک به ذهن خود د
غذ مسئله ای که با آن روبرو هستید، آن را به زبان خودتان روی کا

ه می کشید مسئله را برای خود ترسیم کنید اَشکال آن را ک. تفسیر کنید
ر مسئله لزوما نباید مفهوم خاصی داشته باشد، تنها باید به درک شما د

مسئله، به دنبال الگو باشید، گاهی اوقات خواندن دقیق یک. کمک کند
ل این الگوها می تواند به شما در ح. الگوهای زیادی را مشخص می کند

به جواب مسئله کمک کند و حتی ممکن است شما را به صورت مستقیم
.درست برساند
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ه برای در مرحله دوم یک برنامه دقیق برای خود داشته باشید، بدانید ک
د مدتی را حل مسئله چه فرمول هایی نیاز است که برای این کار ابتدا بای

به صرف مرور مفاهیم کتاب درسی کنید و روش هایی که شما را برای
ائل ابتدا روی مس. دست آوردن جواب اصلی کمک می کند را بنویسید

مول آسان تر کار کنید، حل مسائل آسان تر که به برخی مراحل و فر
ت تر های مشابه نیاز دارند به شما کمک می کند تا مسائل سخت را راح

.حل کنید

که به برنامه خود را دنبال کنید مراحلی. مرحله سوم، حل مسئله است
تاب های خود را با پاسخ کترتیب ثبت کردید را انجام دهید، پاسخ

تاب است یا مقایسه کنید، در نظر داشته باشید که پاسخ ها مطابق با ک
کلی را به وقتی مش. نه، اگر مطابقت نداشت دلیل آن را در نظر بگیرید

درستی حل کرده اید به روند خود نگاه کنید و در مورد مشکل و
رو ه روبهچگونگی حل آن دقت کنید که اگر بار دیگر با مشکل مشاب

نداشت اگر برنامه شما کارایی. شدید خطاهای گذشته را تکرار نکنید
هرگز . دبه مرحله برنامه ریزی برگردید و یک برنامه جدید تهیه کنی

ائل ناامید نشوید، اشتباهات باعث می شوند تجربه تان در حل مس
.بیشتر شود

نسیم امیرپور
دانشجوی کارشناسی 

آموزش ریاضیرشته 
98ورودی 
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تبدیل صفر به عشقعشق؛ معبر 
.گویند عشق به یک درس با عشق به معلم رابطه مستقیم داردمی
تواند استعداد خفته را بیدار سازد، معجزه درون را هویدا سازد، حتی نمره را از صفر به می

بیست برساند اما چطور؟ 
اثرتواند با یک معلم ریاضی می. هیچ گاه اثر یک حرف و جمله را نباید نادیده گرفت

خود در کالس درس، با نحوه تدریس خود، با به زبان آوردن مطالب پر از انگیزه بخشی 
. دانش آموز خود را به وجد آورد

به او بفهماند که اگر تا به امروز از این درس متنفر بوده ای، حال عاشق باش 
.کندچرا که عشق و عالقه معجزه می

تجربه نشان داده است زمانی که فردی را دوست بداریم از او حرف شنوی داریم پس  چه 
کار کنیم تا از ما به عنوان یک معلم ریاضی حرف شنوی داشته باشند؟

بهتر است از دانش آموز حمایت . )بخشدهدیه دادن، به دانش آموز حس اعتماد می( 2
(کنیم

ش فقط به درس تکیه نکنیم؛ کالس درس محل اظهار نظر است، محلی است که دان(1
.آموز باید احساس امنیت داشته باشد

سرآغاز کالس ریاضی مهم تر از خاتمه آن است؛ (3
م مطالب تواند فرایند فهشروع با یک جمله انگیزشی می

.را تسریع بخشد

تنها هدف از آزمون، ثبت نمره و گزارش آن به مدیر و(4
دفترنمره نباشد؛ چرا که استفاده از روش های نوین 

.داردآموزش اثربخشی باالتری 
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.که معجزه میکند( حین آزمون از آموزش غافل نباشیم)یعنی آموزش همراه با آزمون 

ر تواند سرآغازی برای تالش و کابه آرزو ها پر و بال دهیم؛ چرا که تنها امید می( 5
.کردن باشد

ین اتفاق ا. تدریس پویا داشته باشیم؛ از خود دانش آموز در تدریس استفاده کنیم(6
نش آموز به بیان بهتر دا. هم منجر به کشف استعداد خواهد بود و هم یادگیری باالتر 

می را وارد جریان آموزش کنیم، این جریان آموزش یادگیری را چندین برابر افزایش
.دهد

، تا پس  اگر دانش آموزی از سختی و بی عالقگی خود نسبت به ریاضی حرف زد
.   شاید زمینه ای برای جوانه زدنِ عالقهء او فراهم نکرده اندحدی به او حق بدهیم 

محمدزادهشاه سپیده ...شاید نقطه عطف زندگی اش باشی
دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی

98ورودی 
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!با ورزش ریاضی دان شو

از مشکالت عمده دانش آموزان داشتن استرس در حین حل مسائل ریاضی است، این استرس هر از گاهی به قدری زیاد 

شود که فرد حتی قادر به خواندن صحیح روی سوال نیست چرا که  استرس معموال در اثر ترشح بیش از حد هورمون می

. کورتیزول به وجود می آید و ورزش در کاهش این مسئله نقش قابل توجهی دارد

چنانچه کودک فعالیت ورزشی انجام دهد سبب می شود تا کمتر دچار استرس 

همچنین به دلیل بهبود عملکرد مغزی سبب می شود تا در درس ها . شود

تجزیهموفق  تر باشد به ویژه درس ریاضی، زیرا سبب می شود تا مهارت های 

.و تحلیل در او تقویت گردد

را به مغز می شود وخون میورزش باعث جریان خون بهتر و سهل تر بدن 

.شودبه کاهش تنش و فشار حاصل از سختی کار نیز میرساند،منجر 

گفتنی است؛ کودکی که ورزش می کند رشد بدنی بهتری خواهد داشت، 

نسبت به دیگر همساالن خود کمتر بیمار شده و نیز می تواند بهتر از 

به ویژه با والدین خود راحت تر . مهارت های گفتاری خود استفاده کند

ه صحبت می کند که این موضوع سبب جلوگیری از بروز مشکالت عصبی ب

.ویژه در دوران نوجوانی برای او خواهد شد

شود هر روز ورزش کنیم به خصوص قبل از درس های تحلیلی توصیه می

همانند ریاضی و فیزیک، قبل از کالس های ریاضی، خوردن آب، سیب 

تواند کارایی شما را باالتر ببرد و بدون خستگی و با و ورزش کردن می

. تمرکز باالتر به درس گوش دهید

ت منظور از ورزش انجام فعالیت های سنگین و نیازمند محیط و وسایل نیس

ر تواند نیروهای منفی را از شما دوبلکه انجام حرکات کششی رایج نیز می

.کند

محمدزادهشاه سپیده 
دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی

98ورودی 
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با وجود .شاید به هنگامی که مثل من بزرگ شدی، معلم پیش دبستانی ات را به خاطر نیاوری
.خواهم کمکت کنم تا درک کنی که هنوز هم به اندازه ی دنیا برایم اهمیت داریاین ، می

آبم من همه ی سرود هایتان را فوت: تو بار دیگر به من آموختی که بچه بودن چه مفهومی دارد
ص و من بار دیگر رق. و به سرودی که تازگی ها، به آن عالقه مند شده ای، عالقه پیدا کرده ام

من. تبحر خاصی یافته ام« خاله بازی»و « عمو زنجیر باف»آواز را از تو آموخته ام و در اجرای 
ختن آنها من، و قبل از فرو ری« !مراقب باشِ»خوب میدانم که چندتا مکعب پالستیکی را قبل از 

و« بو بودن خمیر بازی، آن را قورت نخواهی دادبا وجود خوش»دانم که من می. روی هم بچینی
«.درست است که موهایت سیخ ایستاده اند، اما میدانی که قیچی برای بریدن کاغذ است»

ارنی، من دوستِ جون جونی ب. دانم که قایم شدن در گوشه ی اتاق به چه معنی استمن خوب می
.  نگرمرافی و اریک کارل شده ام و حتی گاه گداری برای گرفتن رهنمود و دلگرمی به آنان می

انم که گاوهای دریایی گوش دارند، اما دمن اسامی انواع دایناسور ها را فوت آبم و خوب می
.گوش هایشان در داخل بدنشان است

هر، من آموخته ام که در بغل گرفتن، بوسیدن و جنبیدن در صندلی متحرک پس از خواب ظ
لکه اثرش من آموخته ام که بوسه نه تنها بهتر از نوار زخم بندی است، ب. بسیار خوشایند است

ه ام که من معنیِ عشق را آموخته ام و با پوست و استخوان خود احساس کرد. بیشتر از آن است
ر و من آموخته ام که تو، همانند ال. عشقِ بی غل و غش کودکانه، بهترینِ عشق های دنیاست

آمیز به پروانه ی داخل ظرف شیشه ای که در یک چشم برهم زدن به پیله و سپس به طور سحر
خواهی پروانه ای زیبا تبدیل می شود، بی درنگ قد خواهی کشید، بزرگ خواهی شد و تغییر

.یافت
ایی با از همه مهم تر، آموخته ام که بچه ها بسیار شگفت انگیز اند و هریک از آنان برایم دنی

-و هرچند شما تصویر مبهمی از من در آینده به خاطر خواهید داشت، اما خواهش میارزش دارد 

.کنم هرگز فراموش نکنید که من همیشه شما را به خاطر خواهم داشت

ندا عشاقی: ایده پرداز
برشی از کتاب سوپ جوجه برای روح معلم

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی
98ورودی 
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های بین صفرو یکآدم
. داعداد کوچکتر از یک، خواص عجیبی دارن: استاد ریاضی در وقتِ خارج از درس گفت

.های بخیل مقایسه کردشاید بتوان آنها را با انسان

0/2مثال عدد 

:   کنندوقتی در آنها ضرب می شوی یا می خواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک می

3× Τ0 2 = Τ0 6

ی، مشکالتت وقتی می خواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکالتت را با آنها تقسیم و بازگو کن
:بزرگتر می شوند

3
Τ0 2

=15

و چیزی وقتی با آنها جمع می شوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمی شود
:به تو نمی آموزند

3+ Τ0 2 = Τ3 2

!و همینطور اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای

3− Τ0 2 = Τ2 8

!یدهای کوچک و سَمی اطرافتان، بی ارزش نکنی ارزشمندِ خودتان را به خاطر آدمزندگ

سیدعلی عظیمی رشتی
رشته آموزش ابتداییدانشجوی کارشناسی 
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(ماتریسجبر
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عظیمی رشتیسیدعلی :طراح
رشته آموزش ابتداییدانشجوی کارشناسی 
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...در مسیر حتول
دایت، یادگیری یادگیرنده، کمال جو، خواستار تعالی مستمر فرصتهای تربیتی، تسهیل کننده ه

و تدارک بیننده خودجوش ظرفیت های جدید در خدمت تعلیم و تربیت

خود ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی بیرونی
و تأمین کننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، امن، سالم، با نشاط، مهرورز

برخوردار از هویت جمعی
حیدی بر برخوردار از مربیان دارای فضایل اخالقی و شایستگیهای حرفه ای با هویت یکپارچه تو

اساس نظام معیار اسالمی
مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقد پذیر، مشارکت جو

 بر مشارکت رکان تعلیم و تربیت و بهره مند از ظرفیت عوامل سهیم و موثر و مبتنیامتکی بر
ذی نفعان با تأکید بر مربیان، دانش آموزان و خانواده

یری برخوردار از بهره فناوری آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف متابع و رسانه های یادگ
(و ارتباطاتشبکه ملی اطالعات)

دارای ظرفیت تصمیم سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

رهنگ دارای تعامل اثر بخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون های محلی نظیر ف
ظران و عمومی و برخوردار از ارتباط مستمر و موثر با عالمان دینی، صاحبنسراء کتابخانه های

متخصصان
ر فعال دارای پیوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه ای و ملی با حضو

در حیات اجتماعی

...و اینک آغاز فصل پنجم

هدف های کالن: فصل پنجم

در برابر تربیت انسانی موحده مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف-1
خدا،  خود، دیگران و طبیعت، حقیقت جو و عاقل، عدالت خواه وصلح جو، ظلم ستیز، جهادگر،
گر شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیشه والیت مدار و منتظر و تالش

ا در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، دان
ین و مقتصد و توانا، پاکدامن و با حباء انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخالق اسالمی خالق و کارآفر

انوادگی و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آمادهی ورود به زندگی شایسته فردی، خ
و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی 
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ط و اعتالی ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، بس-2
ر دایرانی اسالمیفرهنگ عمومی و زمینه سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن 

التزام یاسی، راستای تحقق جامعه جهانی عذل مهدوی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و س
الیت به ارزش های اخالقی، وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اصل و

مسئولیت مطلقه فقیه و مردم ساالری دینی تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و
های اجتماعی، ارتقای آداب و آئین زندگی متعالی، بهداشتی و زیست محیطی

گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی -3

المی برقراری نظام اثر بخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام معیار اس-4

ت رسمی افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربی-5
عمومی

بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی مالی و اداری و زیرساختهای کالبدی -6

ارتقای اثر بخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی-7

یتی کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسالم و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و ترب-8
ایران در سطح جهانی

...این مسیر ادامه دارد
کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برشی از 

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ریاضی
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سمیه برخورداری : ایده پرداز
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