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  ها و محتواي برنامه درسي رياضيات در دورة ابتدايي ماهيت هدف

  دكتر حسين جعفري ثاني

  عضو هيأت علمي دانشگاه 

  چكيده

هاي ارتباطي زبان مثل خواندن،  عنوان يك نظام ارتباطي با مهارت حوزه برنامه درسي رياضيات به

ت در دورة ابتدايي كه دوره رشد، تحقق نقش ارتباطي رياضيا. گوش دادن و نوشتن سروكار دارد

. شود ريزي درسي رياضيات يك اقدام اساسي محسوب مي شناخت و اكتشاف است از طريق برنامه

در اين مقاله دربارة . ها و ارزشيابي ها، محتوا، روش هدف: اجزاي عمده اين برنامه عبارتند از

  .شود ها و محتوا بحث مي هدف

حل مسايل متعدد، برقراري ارتبـاط بـا اسـتفاده از     : يات در دورة ابتدايي عبارتند از     هاي عمده برنامه درسي رياض      هدف

مندي از آن در تعامل با جامعه و فرهنگ، اعتمـاد بـه توانـايي و     گذاري براي رياضيات و بهره   رياضيات، استدالل، ارزش  

  .شناختي و تفكرهاي  ها و روابط آنها و باالخره تقويت مهارت تفكر رياضي در برخورد با پديده

وسعت برنامه درسـي  . در مبحث محتواي برنامه درسي دو بخش عمده وسعت و توالي برنامه درسي حايز اهميت است        

عنـوان   عنوان تفـاهم، رياضـيات بـه    عنوان حل مسأله، رياضيات به رياضيات به: رياضي در دوره ابتدايي عبارت است از    

م عـدد و شـمارش، عمليـات و محاسـبه اعـداد صـحيح، هندسـه و اعـداد           استدالل، رياضيات در قالب تخمين زدن، مفهو      

توالي و ترتيب محتواي برنامـه  . ها و توابع گيري، سنجش، آمار و احتماالت، كسر و اعشار، الگوها، ارتباط    فضايي، اندازه 

د رقمـي،  شمارش كردن، جمع و تفريق اعداد صحيح، ضرب و تقسيم اعداد صحيح چنـ : درسي رياضيات عبارت است از   

گيري، حل مسأله، تخمين زدن،  جمع و تفريق اعداد كسري، ضرب و تقسيم چند رقمي اعداد كسري، اعداد اعشاري، اندازه

  .نمودار، آمار و هندسه

  

  مقدمه

همانطور كه در . بشر درطول تاريخ براي ادامه حيات و بهبود وضعيت زندگي خود دست به اختراع و اكتشاف زده است 

تواند از آنها بهتر استفاده كند و فهميد كه عاليم  شكل خاصي درآورد، مي اگر اشياي سنگي را صيقل دهد و بهابتدا فهميد 

هايي را اختراع كند و با استفاده از آنها با ديگـران سـخن بگويـد و ارتبـاط برقـرار كنـد و خـط را اختـراع كنـد،             و نشانه 
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 و نمادهاي رياضي درك كند و با كاربرد آن عاليم با ديگران ارتباط    همانطور فهميد كه اين جهان را با استفاده از عاليم         

  .برقرار نمايند

ها از فرستنده به گيرنده  ارتباط يعني فرايند انتقال مفاهيم و انديشه. رياضيات يك نظام ارتباطي است

 بايد عبارت ديگر فرستنده و گيرنده به شرطي كه توأم با درك متقابل فرستنده و گيرنده باشد، به

رياضيات در اين مفهوم با . هاي يكديگر را درك كنند مفاهيم، اصطالحات، سخنان كالمي و نوشته

هاي ارتباطي زبان از جمله خواندن مطلوب، گوش دادن درست و نوشتن صحيح سروكار  مهارت

يشتر و ها در قالب كميت و مقدار، ب عنوان يك نظام ارتباطي، مفاهيم و انديشه در رياضيات به. دارد

شوند و  بندي و ساير عمليات نمادين مطرح مي كمتر، بزرگتر و كوچكتر، برابر، مساوي، نسبت، دسته

سزايي  در اين نظام ارتباط نيز درك متقابل فرستنده و گيرنده از پيام موردنظر داراي اهميت به

اري از روابط درستي مورد استفاده قرار گيرد و درك شود، بسي اگر اين نظام ارتباطي به. است

شوند و با درك  هاي جهان هستي نيز درك مي پيچيدة حاكم بر نظام آفرينش و روابط حاكم بر پديده

  . شود هاي منطقي در نظام آفرينش، انسان موفق به شناخت هدف و مقصد جهان هستي مي اين نظام

هـا،   هـا، مـشاهدات، اسـتنتاج    گيـري  انـدازه هـا،   بنابراين رياضيات به برنامه درسي خاص خود نيازمند است، زيرا با داده           

  . ها و داليل سروكار دارد قياس

عنوان يك حوزة درسي بسيار مهم در آمـوزش و پـرورش، بـا انتقـال، تكـرار و كنـار هـم              آموزش مطلوب رياضيات به   

 كردن اين آموز جز حفظ گيرند و از دانش صورت صوري كنار هم قرار مي   گذاشتن يك سري ارقام و روابط كه گاهي به        

هاي علمي بايد  كند، بلكه اين حوزة درسي نيز مثل ساير حوزه رود، تحقق پيدا نمي ارقام و روابط، چيز ديگري انتظار نمي  

هاي ياددهي ـ يادگيري معلم و شاگرد مورد استفاده قرار گيرد كه منجر بـه رشـد و     ريزي شود و در فعاليت طوري طرح

هـاي مـرتبط    مطالعه اين مقاله به معلمان رياضي و دانـشجويان در رشـته   . زان شود آمو  تقويت قواي ذهني و تفكر دانش     

  .شود توصيه مي

  :هاي عمده برنامه درسي رياضيات در مدارس ابتدايي هدف

از آنجايي كه طـرح  . هاي ياددهي ـ يادگيري و ارزشيابي  ها، محتوا، روش اجزاء اصلي يك برنامه درسي عبارتند از هدف

هـا و محتـواي برنامـه درسـي رياضـيات       اي فوق طوالني خواهد شد در اين مقاله فقط به مطالعه هـدف        مبحث كامل اجز  

  .پردازيم مي
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توان بدون ارتباط با  هاي علمي را نمي ها در يك زمينه خاص مثل رياضيات الزم است بدانيم كه رشته     قبل از تعيين هدف   

. هاي زنجير به يكديگر وابسته هستند صورت حلقه اي علمي بهه موضوعات و رشته. يكديگر مورد بحث و تحليل قرار داد  

بنـابراين  . دهـد  هـا بيـشتر مـورد توجـه قـرار مـي       هاي خاصي را در مقايسه با ساير رشـته  البته هر رشته خاصي، هدف    

ها  ها نيز اين هدف باشد، كه اگرچه در ساير رشته هاي اساسي و سازنده مي     دنبال تحقق يك سري هدف      رياضيات نيز به  

هـا ازنظـر نـوع     برخـي از آمـوزش  . مورد توجه هستند، اما تحقق آنها ازطريق آمـوزش رياضـي، بهتـر امكانپـذير اسـت          

  .شوند ها نيز مؤثر واقع مي كنند، در ساير رشته هايي كه در يادگيرنده ايجاد مي كنند و قابليت هايي كه دنبال مي هدف

هاي اساسي زبـان ازجملـه گـوش دادن، خوانـدن و      زش صحيح مهارتعنوان يك نظام ارتباطي نيازمند آمو   رياضيات به 

ازطرف ديگر رياضيات و آشنايي با ساختار و منطـق آن، يادگيرنـده را قـادر      . باشد  نوشتن از طريق آموزش ادبيات مي     

 در هـا و مفـاهيم جديـد    سازد تا ضمن توجه به ارتباط منطقي بين اصول، تعاريف و قضاياي رياضي به خلق دستگاه     مي

درك روابط منطقي و سلسله مراتبي كـه  “. هاي علمي بپردازد و قدرت انديشيدن خالق را در خود تقويت كند         ساير زمينه 

سازد كه يك نظام علمي براسـاس چـه    بين اجزاي تشكيل دهنده يك ساختمان رياضي وجود دارد اين نكته را روشن مي   

ين ساخت منطقي، چه در علوم تجربـي و چـه در علـوم انـساني و       درنظر گرفتن ا  . شود  اصولي و چگونه بنيان نهاده مي     

شـناخت چنـين روابطـي در     ٢”.نمايـد  هاي نادرست و غيرعلمي جلوگيري مـي  گيري ها و نتيجه  اجتماعي از بسياري لغزش   

  . عنوان يك اقدام اساسي بسيار حايز اهميت است هاي برنامه درسي رياضيات دورة ابتدايي به شناخت و تدوين هدف

: برخـي از ايـن اصـول عبارتنـد از    . هاي برنامة درسي بايد به چند اصل توجه نمود   طوركلي در انتخاب و تدوين هدف       به

ها، جامع بـودن   ها با يكديگر، قابليت اجرايي هدف   توجه به فرايند رشد يادگيرنده، توجه به مفهوم رفتار، سازگاري هدف          

  ٣.ها دفها، قابل فهم بودن و قابل انعطاف بودن ه هدف

ها، بايد ابعاد مختلف رشد يادگيرنده يعني قواي عقالني، اجتمـاعي، عـاطفي، اخالقـي، معنـوي و جـسماني       در تنظيم هدف 

باشد اما بايد  اگرچه هدف عمدة تعليم و تربيت رشد همه جانبة يادگيرنده مي     . ريزان درسي قرار گيرد     مورد توجه برنامه  

هـاي درس   در هـدف . ختلف در تحقق ابعاد فوق نقـش متفـاوتي برعهـده دارنـد     توجه داشت كه هركدام از مواد درسي م       

هايي  اي انجام فعاليت در تحقق چنين هدف عمده. رياضيات تقويت قواي عقالني، تفكر و نظم فكري، اهميت بيشتري دارند       

هـا    روابـط بـين پديـده   بندي و تحليل هاي جهان اطراف، مشاهده دقيق حوادث، طبقه     نظير ارتباط صحيح و دقيق با پديده      

  . كنند هاي برنامه درسي رياضيات بيان مي ها را نيز در فهرست هدف گاهي اين فعاليت. توسط يادگيرنده ضروري است

حل چند تمرين و مسأله محدود و از پـيش  . ها بايد دربرگيرنده ابعاد آشكار و غيرآشكار رفتار يادگيرنده نيز باشد     هدف

تنهايي هدف درس رياضـيات نيـست بلكـه رشـد      باشد، به   ار قابل مشاهده و ارزشيابي مي     صورت آشك   تعيين شده كه به   

  . شود تر تلقي مي هاي شناختي و تغيير در عادات و اعمال اساسي مثل تفكر مهم مهارت
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و هاي درس رياضيات نبايد آنقدر كلي باشد كه معلم در اجراي آنها دچار ابهام شـود و نـه آنقـدر جزئـي        عالوه هدف   به

هاي درس رياضيات بايد رشد يابنده باشد  باالخره هدف. نظر آيد اهميت، سطحي و پراكنده به محدود انتخاب شود كه بي   

  . يعني در همه مقاطع تحصيلي امكان رشد بيشتر آنها نسبت به مقطع قبل وجود داشته باشد

كسب دانش و : ٤شرفه چنين برشمرده استهاي برنامه درسي رياضيات را در كتاب برنامه درسي ابتدايي پي ريگان هدف 

مفهوم . طوركلي مفهوم عدد ها و عمليات و تمرين در تفكر مستدل از طريق فعاليت عقالني و به   ها، تشخيص ميزان    مهارت

 صورت كـامالً سـنتي    هاي مشترك است نه محاسباتي كه به عدد شامل انجام تجربيات ملموس و عيني با يكسري تكليف   

توانايي انجام محاسبات جمع، ضرب، تقسيم و تفريق كه براي يك فروشنده كافي .  ابتدايي متداول استدر برخي مدارس

هـاي حـساب بـسياري از ايـن      نظر مي رسند، براي آمادگي در راستاي زندگي فعلي كافي نيستند، زيرا امروزه ماشين             به

دارس ابتدايي پيشرفه نسبت به گذشـته تفـاوت   هاي م   هدف. دهند  محاسبات رياضي را در زمان بسيار كوتاهي انجام مي        

اندركاران و مردم از برنامه درسي رياضـيات پيـشرفته و اثـرات آن در مقايـسه بـا       است ولي انتظارات دست  زياد نكرده 

  . است گذشته خيلي تغيير يافته

راي برنامـه درسـي    پـنج هـدف كلـي را بـ      ٥كميته استاندارهاي برنامه درسي وابسته به انجمن ملـي معلمـان رياضـيات،            

آمـوزان در زمينـه خوانـدن، نوشـتن و      ها مستلزم اين است كـه همـة دانـش       تحقق اين هدف  . رياضيات تعيين كرده است   

  :اين پنج هدف عبارتند از. ٦هاي پيشنهادي جهت مسايل پيچيده و عملي، تجربيات مفيدي كسب نمايند حل ارزيابي راه

معنـاي واقعـي، يعنـي     در تحقق اين هدف فرايند حـل مـسأله بـه   . دي را حل كنندآموزان قادر باشند مسايل متعد  دانش  -١

اين فرايند . شود هاي درسي رياضيات محسوب مي صورت علمي و منطقي، شالودة برنامه فرايند توأم با تفكر و تحقيق به 

ها با حل مسايل تكـراري، از  آموزان و اولياي آن حل مسأله با اين تصور متداول كه شايد نزد بسياري از معلمان و دانش       

اين فرايند با حل مسايل جديد و توليـد  . شود، كامالً متفاوت است پيش تعيين شده و از قبل آموخته شده يكسان تلقي مي       

زيـرا حـل   . امروزه اطالعات و مسايل از قبل حل شده، پاسخگوي همه ابعاد زندگي نيستند        . و افزايش دانش مرتبط است    

خود هـدف   اين اطالعات خود به. پذير است راحتي امكان ها به بندي شده با استفاده از رايانه ت طبقه چنين مسايل و اطالعا   

نيستند، بلكه وقتي ارزشمند خواهند بود كه درجهت حل سريع مسايل در قالب فرايند تحقيق و تفكر مورد اسـتفاده قـرار    

  . گيرند

يعني خواندن، نوشتن و بحـث كـردن دربـارة    . رتباط برقرار نمايندآموزان قادر باشند با استفاده از رياضيات ا      دانش  -٢

. صورت يك عمل مستمر درآيد هاي حاكم بر آفرينش با استفاده از زبان رياضي به     هاي اطراف و نظام     ها و پديده    انديشه

رفت، انسان را براي عنوان ابزار تفكر و كسب مع ها در جهان با استفاده از رياضيات به ها و هماهنگي پديده    كشف زيبايي 

  . كند شناخت حقيقت جهان ترغيب مي
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صورت رياضي از پيدا  يعني خوب استدالل كردن به. آموزان قادر باشند با استفاده از رياضيات استدالل نمايند    دانش  -٣

  . شود تر تلقي مي كردن پاسخ صحيح مهم

از تأثير و ارتبـاط رياضـيات در تعامـل بـا تـاريخ و      آموزان ياد بگيرند كه براي رياضيات ارزش قايل شوند و        دانش  -٤

  . مند شوند فرهنگ خود بهره

يعني ياد بگيرند كه به تفكر رياضي خود در زندگي و برخورد بـا  . آموزان به توانايي خود اطمينان حاصل كنند         دانش  -٥

  . ها و روابط آنها اعتماد پيدا كنند پديده

هاي اساسي ديگـري را   بلكه هدف. هاي ذكر شده محدود كرد توان فقط به هدف هاي برنامه درسي رياضيات را نمي    هدف

صورت ساده،  تقويت قدرت مشاهده دقيق، درك مباني علم رياضيات به  : ازجمله. توان به فهرست آنها اضافه كرد       نيز مي 

نايي استفاده از رياضـيات در  ها و روابط آنها، تقويت توا بندي، نظم بخشيدن و تحليل اشياء و پديده         تقويت توانايي طبقه  

طـور مـشخص    اي كه در همه موارد فوق نيز مستر است و بايد به زندگي روزمره ازجمله مسايل اقتصادي و هدف عمده     

  ٧:است ها در كتاب ابعاد تفكر چنين معرفي شده اين مهارت. هاي شناختي و تفكر است به آن توجه كرد، تقويت مهارت

  ٨هاي تمركز كردن  مهارت -١

  ٩آوري اطالعات هاي جمع  مهارت -٢

  ١٠هاي يادسپاري  مهارت -٣

  ١١هاي سازمان دادن  مهارت -٤

  ١٢هاي توليد و آفرينندگي  مهارت -٥

  ١٣هاي تركيب و تلفيق كردن  مهارت -٦

  ١٤هاي ارزشيابي  مهارت -٧

شود زيرا، بـه   و مهم محسوب ميويژه رياضيات در دوره ابتدايي يك فرايند اساسي    هاي برنامه درسي و به      تعيين هدف 

عنوان يك حوزه علمـي مهـم و مطالعـه     مطالعه دقيق درباره شرايط سني يادگيرنده، مطالعه دقيق مباني علم رياضيات به    

تـوان بـه تـدوين     بنابراين بدون مطالعه و به صورت اتفـاقي نمـي  . درباره ارتباط آن با حوادث زندگي و جهان نياز دارد         

اين سه نكته عبارتند از مطالعـه زنـدگي   . كند ها اشاره مي لوي به سه نكته در تعيين هدف     . الف  .  كرد هاي فوق اقدام    هدف

  ١٥.خارج از محيط مدرسه، نيازهاي فراگيرنده و موضوع يا ماده درسي

هـاي   هاي برنامه درسي رياضيات، عدم آشنايي دقيق معلمان به هـدف  يك مشكل مهم و حايز اهميت در برخورد با هدف   

اطالع بوده و يـا نـسبت بـه آنهـا      هاي اساسي رياضيات بي بسياري از معلمان از هدف  . باشد  برنامه درسي رياضيات مي   

 اين ١٦.كنند هاي سخنراني و توضيحي در تدريس رياضيات استفاده مي همين دليل اغلب آنها از روش    به. تفاوت هستند   بي



  

٩٩  

آموزان به تنفر از رياضـيات و عـدد و    ود و در برخي از دانشش عامل سبب كاهش انگيزه يادگيري در درس رياضي مي    

هـا   بنابراين مشاركت معلمان و آشنايي آنها با نحوه تدوين هـدف . شود گاهي بيزاري از كتاب و معلم و مدرسه منجر مي   

  .اندركاران قرار گيرد ويژه در رياضيات دوره ابتدايي يك اقدام اساسي است كه بايد مدنظر دست به

  :ي برنامه درسي رياضياتمحتوا

هـا يـك گـام اساسـي و مهـم       اگرچه هدف. رسد هاي برنامه درسي، نوبت شناخت و انتخاب محتوا مي پس از تعيين هدف   

ها، به ابزارهـا   دهند، اما براي تحقق دقيق هدف هستند و كم و كيف آنها ساير اجزاي برنامه درسي را تحت تأثير قرار مي 

تـر نـسبت بـه     تـر و اجرايـي   انتخاب محتوا يك گـام مـشخص  . اين ابزارها محتوا احتياج است  و شرايطي  ازجمله يكي از       

محتواي هر حـوزة برنامـه درسـي، مجموعـه دانـش،      . ها نيز مي باشد اي از فعاليت  ها است كه خود شامل مجموعه       هدف

الـف لـوي   . گيـرد  يش دربرمـي هاي مربوط بـه آن حـوزه را از ابتـداي پيـدا     ها و روش   ها، اصول، نظريه    اطالعات، مهارت 

مجموعـه دانـش اندوختـه شـده و     “: محتواي هر حوزه برنامه درسي را ازجمله در موسيقي چنـين تعريـف كـرده اسـت       

. آورد وجـود مـي   سازمان يافته، اطالعات و ميراث هنري موجود، خزانه محتواي برنامه درسي در زمينه موسـيقي را بـه    

هـا و   توانيم اصطالحات، واقعيات، قـوانين، اصـول، روش      زيكي صحبت كنيم مي   هرگاه بخواهيم درباره محتواي درس في     

هـا و   تنهـا بـه قـسمت    اصطالح محتواي برنامـه درسـي نـه     . غيره را كه در اين رشته موجود هستند موردنظر قرار دهيم          

 شـامل وقـايع و   شـود بلكـه   دهنـد اطـالق مـي    اي منظم يك رشته علمي را تشكيل مـي   هاي سازمان يافته كه به گونه       قطعه

  ١٧”.هاي مختلف علمي ارتباط دارند نيز هست نحوي با رشته هايي كه به پديده

ها، اصول و قوانيني  ها، روش بنابراين محتواي برنامه درسي رياضيات نيز همان مجموعه دانش، اطالعات، مفاهيم، نظريه

دكتـر شـريعتمداري نيـز محتـواي     . انـد  ايه كردهاست كه دانشمندان از ابتدا در سير تكوين اين حوزه، تاكنون كشف و ار      

آنچه دانشمندان در طول تاريخ زندگي بشر در رشـته معينـي مثـل فيزيـك، رياضـي و غيـره بيـان          “برنامه درسي را به     

توان انتظار داشت كه اين مجموعه محتـواي   هاي درسي رياضيات نمي براي تحقق هدف  .  تعريف نموده است   ١٨”اند  داشته

زيرا اين محتوا همواره . طور كامل در برنامه درسي رياضيات از ابتدايي تا پايان دبيرستان درج نمود را بهاندوخته شده 

  . مدارس محدود است در حال تغيير و افزايش است و عالوه بر اين طول دوران تحصيل و جدول برنامه

 مجموعـه عظـيم اندوختـه شـده در     بنابراين موضوع چگونگي انتخاب محتوايي مناسب با شـرايط آموزشـي، ازبـين آن            

سـاختار رشـته   “: ها در انتخاب اشاره كرده است لوي به اين شيوه. الف. شود هاي برنامه درسي مطرح مي راستاي هدف 

  ١٩”.درسي، مفاهيم اساسي يا كليدي، انتخاب نمونة محتوا و مواد و انتخاب براساس جدول محتوا ـ هدف

محتـواي  . هـاي علـوم هـستيم    سابقه دانش و معرفت بـشري در همـه حـوزه         درحال حاضر شاهد افزايش و گسترش بي      

زيـرا  . شود ريزان درسي دشوار مي با اين شرايط وظيفه برنامه. هاي درسي همواره در حال تغيير و اصالح هستند          كتاب



  

١٠١٠  

طالـب نـو در   هـاي درسـي تـسلط نداشـته باشـد و هـم م       بايد تدابيري اتخاذ نمايند كه هم مطالب كهنه و قديمي بر كتـاب      

در كتـاب تفكـر دربـاره    . آور افزايش پيـدا نكنـد   طور سرسام هاي درسي به محتواي آنها درج شود و باالخره حجم كتاب    

هاي علمي و فني كه به انقالب علمي و  در جهان امروز براثر پيشرفت“: تحوالت آينده آموزش و پرورش چنين آمده است

 نود درصد از دانشمندان …يابد جم انتشارات علمي به دو برابر افزايش مي  سال ح  ٧ تا   ٥آوري تعبير شده است هر        فن

اي ديگر تحت عنـوان   عالوه در مقاله به. ٢٠”…كنند علوم تجربي از آغاز پيدايش بشر تاكنون در زمان حاضر زندگي مي          

وجـود   ال اخيـر بـه   سـ ٥٠ يا ٤٠رغم اينكه قسمت اعظم رياضيات در      علي …“: خوانيم كه   مرور برنامه درسي چنين مي    

  ٢١”).١٩٩٠( سال قدمت دارند ٣٥٠٠آمده است، ما اينك مشغول استفاده از مطالبي هستيم كه 

اينك . باشد  حايز اهميت مي٢٣ و توالي٢٢در تعيين و انتخاب محتوا دو بخش اساسي با عنوان وسعت

  .پردازيم به توضيح آن مي



  

١١١١  

   بخش اول ـ وسعت

وسـعت را  . معناي ترتيب و تسلـسل و يـا تقـدم و تـأخر محتـوا اسـت        حتوا و توالي به   معناي حوزه و قلمرو م    , وسعت به 

باشد، و تـوالي   اي تشبيه كرد كه دور محتواي رياضي كشيده شود، البته اين دايره در حال گسترش مي   توان به دايره    مي

ترتيـب از   سيدن به آنها بايد بهترتيب منطقي روي پلكان آن چيده شده است و براي ر      را به نردباني كه محتواي درس به      

 در گزارش انجمن ملي معلمان ١٩٨٩هايي است كه در سال  شود خط و مشي آنچه در اين قسمت ارايه مي. ها باال رفت پله

  ٢٤: رياضيات  براي وسعت برنامه درسي رياضيات مدارس ابتدايي پيشرفته ارايه شده است

  عنوان حل مسأله  رياضيات به -١

  عنوان تفاهم  به رياضيات -٢

  عنوان استدالل  رياضيات به -٣

   رياضيات در قالب تخمين زدن -٤

   مفهوم عدد و شمارش -٥

   مفاهيم عمليات اعداد صحيح -٦

   محاسبه اعداد صحيح -٧

   مفاهيم هندسه و اعداد فضايي -٨

  گيري و سنجش  اندازه -٩

   آمار و احتماالت -١٠

   كسر و اعشار -١١

  ها و توابع باط الگوها، ارت -١٢

  :پردازيم در اين قسمت به توضيح مختصر هر كدام مي

مـسايل مطـرح   . هدف اساسي مطالعه رياضيات حل مسأله و نه انجام محاسبات است    : عنوان حل مسأله     رياضيات به   -١

ميـز و بـا   آ صـورت موفقيـت   آموزان استخراج شوند و اين مسايل بايد به شده در مدرسه بايد از تجربيات روزمرة دانش   

طـوركلي   محتواي رياضيات به. آموزان را به پرسش و تحقيق مداوم تشويق كند     هايي حل شود كه دانش      ابزارها و شيوه  

  .بايد از طريق حل مسأله آموخته شود



  

١٢١٢  

حـل  . شـود  حل مسأله فراتر از حل يك تمرين يا مسألة معين است كه در كتاب درسي و يا در دفترچه تمرين مطرح مـي              

. شود آميز تقويت مي آموز است كه با احساسات و عواطف مطلوب و موفقيت رفتار و عمل ذهني قوي در دانشمسأله يك 

چه فرايندهايي براي حل مسأله ضروري هستند؟ اين : آموزان بايد به سؤاالتي از اين قبيل پاسخ دهند در اين زمينه دانش

 مسأله به آگاهي دقيق از هدف و انگيزه براي حل مـسأله  شوند؟ فرايند مطلوب حل    فرايندها در چه شرايطي اثربخش مي     

حـل مـسأله بـه رشـد تفكـر      . ها و الگوهاي متداول نيازمند اسـت  و يك حادثه و آگاهي از ابزارهاي تحقق هدف و مهارت    

را بـه  شوند كه توجه يادگيرنده  هاي حساب به اين دليل مهم تلقي مي شود، ماشين هاي منطقي منجر مي انتقادي و توانايي  

هـاي ابتكـاري را    اي ممكـن اسـت موقعيـت    افزارهاي رايانه  برنامه نرم . كنند  فرايندها و عمليات اجرايي محاسبات جلب مي      

ها يادگيرنده را به كسب تجربه در حل مـسأله   هاي اطالعاتي برخوردار باشد، اين موقعيت ايجاد كنند كه از پشتوانه بانك 

شت كه حتي بهترين منابع به كسب تجربياتي در موقعيـت و شـرايط آموزشـي غنـي و     نمايد، البته بايد توجه دا    ياري مي 

  . فعال در كالس نيازمند هستند

 ٩آمـوز    دانـش ١٣٠٠٠ ساخته شد و حـدود  ٢٥”ارزشيابي ملي پيشرفت تعليم و تربيتي    “ آزموني با عنوان     ١٩٨٦در سال   

آموزان  ين آزمون نشان داد كه تسلط و شايستگي دانشنتايج ا. هاي حل مسأله اين آزمون شركت كردند       ساله در تمرين  

آنها مسايل چندگانه و غيريكنواخت و ناآشنا را در سـطح خيلـي پـايين يعنـي     . در حل مسأله، در سطوح پايين قرار دارد    

لـي اگـر   كردند و خوبي عمل مي شد به اگر مسايلي كه مستلزم يك عمليات بود به آنها ارايه مي.  درصد حل كردند  ٦حدود  

آميـز   طور موفقيـت  هاي خارجي و جديد بود، معموالً به مسايل فوق مستلزم كاربرد و يا مستلزم چندين عمليات و يا داده   

  ٢٦.كردند عمل نمي

هاي اساسي رياضيات، توانايي تحليل موقعيت مربوط به مسأله، تعيين يك عمل مناسب يا توالي عمليات و كنترل              مهارت

آموزان قادر به برقراري ارتباط بين اعداد نباشند و نتوانند آنها  اگر دانش. گاري با مفاهيم آنها استها و ساز  منطقي داده 

. هاي مشابه و متفاوت مورد استفاده قرار دهند، توانايي شمارش و محاسبه كردن آنها، فاقـد ارزش اسـت     را در موقعيت  

 بهتر است برنامه درسي رياضيات مـدارس ابتـدايي   پس حل مسأله به معناي تحقيق و تفكر يك مهارت اساسي است كه         

  . براساس آن سازماندهي شود

هاي اساسي ارتباطي هـستند و   ارايه، صحبت كردن، گوش دادن، نوشتن و خواندن، مهارت: عنوان تفاهم    رياضيات به   -٢

يك مسأله يا يك مفهـوم  تغيير . عنوان واحدهاي اصلي برنامه درسي رياضيات در مدارس ابتدايي محسوب شوند     بايد به 

هـا و   هـا، تـشريح مـدل    ترسيم نمودارها، تهيـه مـدل  . دهد در قالبي جديد و با زباني ديگر، مهارت ارايه كردن را نشان مي    

كـار بـردن مـواد عينـي و ملمـوس در       به. هاي ارايه هستند اي از مهارت نمودارها و تجزيه و تحليل شفاهي مسايل، نمونه   



  

١٣١٣  

هايي را مثل ارايه كردن، سخن گفتن و گوش دادن كه براي درك رياضيات خيلي  تدايي، فعاليتآموزش رياضيات دورة اب

  .كند ضروري هستند، تسهيل مي

آموزان فراهم نمايند تـا بتواننـد بـا     هاي متعددي براي دانش موضوع مهم براي معلمان دورة ابتدايي اين است كه فرصت        

آموزان در ضمن تعامل با همساالن خـود، دانـش، عاليـم و       دانش. يسندزبان رياضيات سخن بگويند، صحبت كنند و بنو       

آورنـد كـه بـا     وجـود مـي   كنند كه بيانگر افكار آنها است و سـاختارهاي شـهودي و غيررسـمي بـه     ابزارهايي را ارايه مي  

 خـود بحـث   افتد كه بخواهنـد دربـارة كـشفيات    انتزاعات و نمادهاي رياضي مرتبط هستند و اين موضوع وقتي اتفاق مي     

هـاي مربـوط بـه     آمـوزان بايـد در عمـل و در بحـث     پس دانـش . صورت كالمي ارايه كنند   كنند، توضيح دهند و آنها را به      

  . رياضيات فعاالنه شركت نمايند

كنند با رياضيات مرتبط بوده و  آموزان فراهم مي هايي كه امكان گوش دادن، بحث و توضيح و ارايه را براي دانش            درس

ريزان  طور جدي مورد توجه برنامه هاي زبان بايد به هايي مثل ادبيات و مهارت  ويژه درس    توجه قرار گيرد، به    بايد مورد 

هـاي زبـان، كمـك     هاي اساسي فوق در درس ادبيـات و مهـارت        تقويت مهارت . درسي و معلمان دوره ابتدايي قرار گيرد      

  . كند ياضيات ميتر ذهني در ر هاي پيچيده مؤثري در آموختن و فراگيري مهارت

آموزان توانايي كنترل موفقيت يا شكست خود را در رياضـيات دارا       اين نگرش كه دانش   : عنوان استدالل    رياضيات به   -٣

هـاي پيـشنهادي خـود را تفـسير      حل دهد تا راه هايي را در اختيار آنها قرار مي اين نگرش فرصت . هستند بايد تقويت كرد   

هاي خود را در موقعيتي توأم با احترام مطـرح   را درك كرده و نشان دهند و افكار و انديشه   ها    حل  كنند، فرايند كشف راه   

هـاي مطـرح شـده، از يـافتن پاسـخ       حـل  آنها بايد درك كنند كه توانايي توضيح دادن، آشكار ساختن و تفسير راه      . نمايند

 را براي بررسي و ارزيابي اين فـرض كـه آيـا    ها و فرايندهاي انتخاب شده  حل  راه  ها،  آنها بايد پاسخ  . تر است   صحيح مهم 

  . كار ببرند هاي پيشنهادي معنادار هستند به حل راه

راهبردهـاي تخمـين زدن بايـد در    . آمـوزان بايـد تخمـين زدن را تجربـه كننـد      دانـش :  رياضيات در قالب تخمين زدن     -٤

در حل مسأله و تشويق يك مفهوم منطقـي  گيري، مشاركت  هاي گوناگون كه دربرگيرندة موضوعات كمي، اندازه  موقعيت

            .  مورد استفاده قرار گيرند      باشد،

. هاي درسي مدارس ابتدايي مورد تأكيد قـرار گيـرد   تخمين زدن يك مهارت اساسي و بنيادي است و بايد در كليه برنامه      

همچنين تفكر انتقـادي و بـسياري   . شود تخمين زدن به يك نگرش جديد دربارة رياضيات كه توأم با دقت است منجر مي    

طـور   شود و بـه  تخمين زدن يك مهارت مهم تلقي مي. شوند آموز با تخمين زدن مرتبط مي       از نتايج ذهني خالق در دانش     

  . رود كار مي مستمر در زندگي روزمره به
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نِ بزرگي و اهميـت اعـداد و   مفهوم عدد شامل درك معاني اعداد، درك روابط بين اعداد، تخمي:  مفهوم عدد و شمارش    -٥

شمارش كردن شامل تجربياتي دربـارة كمـي كـردن، تـشخيص مرتبـة          . باشد  بيني اثرات عمل كردن روي اعداد مي        پيش

 آموزان با مواد آموزشي مناسب، آنها را در درك اعداد  درگيري دانش. اعداد و تشخيص هدف خاص يك مجموعه است     

آموزان ازطريق تجربيات عيني و ملموس و قبل از اينكه با عاليـم   دانش. كند  ميو نظام اعداد و گسترش مفهوم عدد كمك  

  . كنند و نمادهاي مربوط به اعداد كار كنند، مفهوم عدد را درك مي

هاي مربوط  آموزان بايد قبل از آنكه دانش خود را دربارة حقايق اساسي و مهارت دانش:  مفهوم عمليات اعداد صحيح -٦

. ي تجربه كرده و مورد استفاده قرار دهند، مفهوم اعداد صحيح و عمليات مربـوط بـه آن را درك كننـد          به عمليات رياض  

آنها بايد قبل از نوشتن اعداد موقعيت مسأله را درك كنند و ازطريق تجربيات وسيع رسمي و غيررسمي مفهوم عمليـات    

عمل اصلي با اثرات آنها روي يك مجموعه عددي مفهوم عمليات شامل آگاهي از روابط بين چهار . را در خود رشد دهند

  . شود باشد و به رشد محاسبات مربوط به اعداد منجر مي و همتا مي

كودكان بايد حقايق اساسي حساب و فرايندهاي مربـوط بـه آنهـا را خـوب يـاد      :  محاسبه اعداد صحيح در رياضيات     -٧

آموزش رياضـيات بايـد بـر داليـلِ فراينـدها بـيش از       . اه شوندبگيرند و همچنين بايد از داليل فرايندهاي محاسبه نيز آگ   

ها و ازطريـق تجربيـات    هاي مقدماتيِ قبل از مفهوم ارتباط   البته بر محاسبات به عنوان فعاليت     . سرعت تأكيد داشته باشد   

ي تـدريس و  تنها داليل قوي اوليه بلكه نتـايج وسـيع زمـان سـپري شـده بـرا          شود، به عبارت ديگر نه      اكتشافي تأكيد مي  

  . باشد هاي اساسي نيز مورد توجه مي فراگيري مهارت

ها درصورتي كه تخمين و محاسبات ذهني كـافي و   هاي حسابگر و يا رايانه محاسبات در زندگي روزمره، توسط ماشين    

صـورت   هكنند بلكه فقط محاسبات را ب هاي حساب فرايندهاي رياضي را انتخاب نمي ماشين. شود مناسب باشد، انجام مي   

چنانچه محاسبات و . كودكان بايد توانايي محاسبه را به طرق گوناگون در خود رشد دهند    . دهند  سريع و دقيق انجام مي    

هاي تكراري و مشابه و از پيش تعيين شده در دفتر توسط كودكان بر برنامه درسي حاكم باشد، فرصت فعاليـت               تمرين

هـاي    زيرا كودكان در حال حاضر و در آينده به انجـام فعاليـت   كند، ب ميهاي رياضيات را از كودكان سل   در ساير زمينه  

  . ذهني و توأم با تفكر و استدالل خيلي نيازمند هستند

برنامـه  . كنـد  دهد و به توصيف آن كمـك مـي   هندسه جهان را نمايش مي:  مفهوم هندسه و اعداد فضايي در رياضيات    -٨

. آمـوزان باشـد   بندي دو يا سه شـكل چنـد وجهـي توسـط دانـش       و دستهدرسي بايد شامل توصيف، الگوسازي، ترسيم   

دهند، ساير مفـاهيم و عمليـات رياضـي را     آموزاني كه روابط خاصي را به زبان و مفاهيم هندسه در خود رشد مي     دانش

 و خواص آنها و ها آگاهي دربارة مفاهيم هندسي براثر يادگيري اشكال كلي منتظم و از تحليل ويژگـي  . گيرند  بهتر ياد مي  
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هاي زندگي روزمره و ارتباط دروني مفاهيم رياضي با  هندسه در موقعيت. يابد از ايجـاد ارتبـاط بين اشكال گسترش مي  

  .يكديگر، بسيار مفيد است

گيري، مفاهيم مرتبط بـا واحـدهاي مختلـف     آموزان با كسب  تجربه درباره فرايند اندازه   دانش: گيري و سنجش     اندازه  -٩

گيري مثل وزن، طول، حجم، مساحت، شدت، زمان، حرارت و  آورند و مفاهيم مربوط به اندازه وجود مي گيري را به ازهاند

گيـري مثـل مقايـسه اشـياء و محاسـبه       هـاي مختلـف انـدازه    به همين منظور بايد فعاليت . دهند  زاويه را در خود رشد مي     

ها را بايد پس از كسب تجربيات مستقيم براي تمركـز و ادراك، ارايـه         واحدها را تجربه نمايند، بنابراين ابزارها و فرمول       

گيري اشياي واقعي و موضوعات معين و تخمين آنهـا متمركـز    گيري اين است كه بر اندازه  فايده رياضيات و اندازه   . كرد

  . هستند

ر تجربيات حاصل شده با اعداد ها و توصيف و تفسي آمار يعني مطالعه و تفسير نمودارها، جدول:  آمار و  احتماالت   -١٠

عنـوان ابـزاري بـراي     ها اسـت و بـه   آمار شامل گردآوري و سازماندهي داده. و اولين ابزار در راستاي حل مسأله است     

كسب تجربه در خصوص تدوين سؤاالت و سـپس اختـراع و كـاربرد نظـام     . شود  بيني محسوب مي    گيري و پيش    تصميم

هـا و رد يـا    عنوان ايجاد پاسخ و بررسي آن و آزمايش فرضيه ها به ها و تفسير داده هها و نشان دادن داد    گردآوري داده 

آمـار و احتمـاالت حـوزة وسـيعي از     . سزايي است شود داراي اهميت به    اثبات آنها كه در فرايند حل مسأله مهم تلقي مي         

  . گيرد ها و موضوعات وابسته را دربر مي عمليات رياضي و ساير زمينه

رشد مفهوم اعداد كسري، اعداد صحيح و اعشاري، حوزة مهمي در جهت درك مفهوم عـدد توسـط       : و اعشار  كسر    -١١

هاي واقعـي، مفهـوم    آموزان پس از كسب تجربيات متعدد با اشياء فيزيكي، نمودارها و موقعيت     دانش. آموزان است   دانش

  . كنند ترتيب و برابري را درك مي

آموزان به نظم و ترتيب وقايع، اشـكال و   شود تا دانش ها باعث مي  مطالعة الگوها و ارتباط:ها و توابع     الگوها، ارتباط   -١٢

ديـدن، شـرح دادن و ارايـه    . ترتيب اساس رياضيات است. اند، توجه كنند ها و مجموعه اعدادي كه ما را احاطه كرده    طرح

سـازند تـا    آمـوزان را قـادر مـي    ايي دانـش هـ  چنـين توانـايي  . هاي اساسي براي درك رياضيات هـستند      ها، توانايي   ترتيب

  . رياضيات را در ارتباط با زندگي واقعي مطالعه نمايند

آمـوزان را بـا انجـام محاسـبات رياضـي       خالصه اين كه برنامه درسي رياضيات در مدارس ابتدايي پيشرفته بايد دانش        

طـور دقيـق و براسـاس مفـاهيم      اي مفهومي بـه ه آموزان با شركت در اين فرايند به توليد ادراك     درگير سازد، زيرا دانش   

كننـد   آموزان را در درك مفهوم عدد و تفكر منطقي و مستدل ياري مي      هاي مفهومي، دانش    اين ادراك . پردازند  انتزاعي مي 

 در فرايند يـادگيري و كـسب درآمـد     هاي زندگي، صورت سريع و متنوع در همه جنبه شوند تا رياضيات را به و باعث مي  

  . ستفاده قرار دهندمورد ا
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كه در آغـاز كـار بـه خوانـدن و نوشـتن مرتبـه اعـداد و         جاي اين در برنامه درسي رياضيات مدارس ابتدايي پيشرفته به  

رفتارهاي پراكندة محاسبه روي دفتر و انجام جمع و تفريق بدون درك و فهم و تقسيمات ساده و بـا باقيمانـده صـفر و      

وار و مسايل داراي يك پاسخ و يا يك مرحله   اشكال هندسي و تمرين و تكرار طوطيگيري و حفظ كردن واحدهاي اندازه  

از محاسبه، توجه شود، به گسترش درك مفهوم عدد، عمليات، حـل مـسأله بـا تخمـين ذهنـي، ارزش قايـل شـدن بـراي                

  . شود امه درسي توجه ميهاي برن ها و توابع آنها در تمام حوزه  عنوان يك نظام ارتباطي، الگوها، ارتباط رياضيات به

  :توالي ترتيب محتواي برنامه درسي رياضيات

  :پذيرد ايجاد توالي و ترتيب در محتواي ذكر شده براي برنامه درسي رياضيات معموالً به صورت زير تحقق مي

ان در ايـن  كودكـ . گيـرد  هاي اول و دوم ابتدايي مورد توجه قرار مـي   اين مفهوم در كودكستان و پايه  : شمارش كردن   -١

. ها آشنا ساخت تدريج بايد آنها را به شمردن آن اشياء و پديده هاي گوناگون سروكار دارند، كه به سنين با اشياء و پديده

مند بـه شـمردن اشـياء، افـراد و موجـودات       البته كودكان از سنين قبل از دبستان با اين كار آشنا هستند و معموالً عالقه      

  . كند به اين دوره در درك و نگهداري مفهوم عدد كمك شاياني ميتوجه . پيرامون خود هستند

هاي اول و دوم ابتدايي و براساس تجربيات عيني و درحضور اشياء   اين مفاهيم در پايه: جمع و تفريق اعداد صحيح -٢

توانند  اند و اينك مي در مرحله قبل كودكان با شمردن اشياء و موجودات آشنا شده. گيرند  ها مورد تأكيد قرار مي      و پديده 

مفهوم جمع و تفريق در پايه . اشياء را كنار هم قرار داده جمع نمايند و يا تعدادي را جدا كنند و عمل تفريق را انجام دهند 

  . شود تر مي تر و وسيع سوم عميق

. گيرند ه قرار ميهاي سوم و چهارم و باالتر مورد توج  اين مفاهيم در پايه   : ضرب و تقسيم اعداد صحيح چند رقمي        -٣

توانند از مفاهيم فـوق در انجـام    اند مي آموزان با مفاهيم عدد، شمارش و جمع و تفريق آشنا شده    با عنايت به اينكه دانش    

تـر آمـاده    هـاي پيچيـده   تر مثل ضرب و تقسيم اعداد صحيح چند رقمي استفاده كنند و براي انجام فعاليت     عمليات پيچيده 

  . شوند

گيرند و سپس  مورد تأكيد قرار مي) اول راهنمايي(هاي پنجم و ششم   اين مفاهيم در پايه  : اعداد كسري   جمع و تفريق    -٤

  . گيرند  صورت عميق مورد مطالعه قرار مي به) دوم و سوم راهنمايي(هاي هفتم و هشتم  در پايه

  . گيرند مورد تأكيد قرار مي) ايياول و دوم راهنم(هاي ششم و هفتم   در پايه: ضرب و تقسيم چند رقمي اعداد كسري -٥

مـورد تأكيـد بيـشتر    ) اول و دوم راهنمـايي (هاي ششم و هفتم  شوند و در پايه  در پايه پنجم ارايه مي     : اعداد اعشاري   -٦

  . گيرند قرار مي

  . يابد شود و در مراحل باالتر گسترش مي در كودكستان ارايه مي: گيري  اندازه -٧

  . شود هاي باالتر دنبال مي وم ارايه و در پايه در پايه س: تخمين زدن -٨
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  . يابند ها و سطوح باالتر گسترش مي شوند و در پايه  در كودكستان ارايه مي: نمودارها و ترسيم آنها -١٠

  . شود ارايه مي) اول راهنمايي(هاي پنجم و ششم   در پايه: آمار -١١

هـاي دوم و سـوم تاحـدي مطـرح      شـود و در پايـه   لي ارايه ميصورت خيلي ك  در كودكستان و پايه اول به      : هندسه  -١٢

  . گيرد مورد تأكيد بيشتر قرار مي) اول راهنمايي(هاي چهارم، پنجم و ششم  شود و سپس در پايه مي

هـاي كودكـان    هاي قبل در فعاليـت  نكته قابل توجه در خصوص توالي اين است كه عموماً بسياري از اين مفاهيم از سال             

شوند و يا ازنظر توالي عمـومي   رنگ مشاهده مي ها به صورت كم الي برنامه  است و يا برخي اوقات در البه    قابل مشاهده 

شود از جمله برآورد كـردن و يـا حتـي     مثالً برخي از مفاهيم زودتر ارايه مي     . گاهي ترتيب ارايه مواد فوق متفاوت است      

  . ن ترتيب ارايه مواد فوق يك ترتيب و تسلسل منطقي استبنابراي. شود ضرب اعداد چند رقمي از سنين پايين شروع مي

هـاي يـادگيري هـستند كـه      ها و ارزشيابي يك برنامه درسي، سلسله مراتبي از فعاليت ها، محتوا، روش نتيجه اينكه، هدف  

. ندهركدام نسبت به فعاليت بعد از خود نقش هدف و نسبت بـه فعاليـت قبـل از خـود نقـش ابـزار و وسـيله را دارا هـست         

تـر و   ها مشخص كنيم، دامنه اين فعاليت ها و ارزشيابي حركت مي سوي محتوا و روش ها به  بنابراين هرچه از سمت هدف    

ريزان باشـد و ارتبـاط منطقـي بـين ايـن       در تنظيم يك برنامه درسي بايد چنين فرايندي مدنظر برنامه   . شود  تر مي   روشن

هـاي آرمـاني و محتـوايي،      صورت طراحي يك سري هدف     در غير اين   .هاي آموزشي برقرار باشد     سلسله مراتب فعاليت  

بسا كار بسيار آساني باشد و از عهده هر معلمي كه فقط چند سـال تـدريس كـرده باشـد        ها چه   بدون ارتباط با آن هدف    

  . آيد برمي

از يـك طـرف بـراي    . دهاي علمي ارتبـاط دو جانبـه دار   عالوه بر اين رياضيات يك نظام ارتباطي است كه با ساير رشته       

هاي ارتباطي زبان مجهز بـود و از طـرف ديگـر توانـايي        درك اصول، مفاهيم، تعاريف و منطق رياضيات بايد به مهارت         

بنـابراين  . كنـد  هـاي علمـي كمـك مـي     استدالل دربارة فهم روابط رياضي به تقويت تفكر و قدرت استدالل در ساير زمينه  
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  . و توأم با تفكر دقيق درباره آنها است

شناسي و ارزشيابي  ليكن به علت طوالني شدن، از بحث دربارة روش. ها و محتوا بحث به ميان آمد در اين مقاله از هدف

  . كنيم برنامه درسي رياضيات خودداري مي
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The nature of the goals and content of mathematics curriculum  
  

Abstract 
The field of mathematics curriculum as a communication system is 
related to language communication skills such as reading, writing, and 
listening. 
The realization of the communicative role of mathematies by 
developing mathematics curriculum in elementary school which is a 
period of development, cognition, and discovery is considered an 
important step. The basic elements of this curriculum are: goals, 
content, methods, and evaluation. This paper is devoted to the 
discussion of goals and content. 
The main goals in mathematics curriculum in elementary school are: 
solving various problems, communicating through the use of 
reasoning and mathematics, valuing mathematics, using mathematics 
when interacting with society and culture, believing in mathematical 
ability and thinking when faced with different phenomena and their 
relations, and finally developing cognitive and thinking skills. 
In the field of curriculum content, scope and sequence are very 
important. The scope of mathematical curriculum in elementary 
school includes: mathematics as problem solving, mathematics as 
communication, mathematics as reasoning, mathematics as estimating, 
concept of number and numeration, whole number computation and 
operation, geometry and spatial sense, measurement, statistics and 
probabilities, fractions and decimals, patterns, relationships and 
functions. The sequence of the content in mathematics curriculum 
division: numeration, addition and subtraction of whole numbers, 
multiplication and division of whole  numbers, addition and 
subtraction of fractions, multiplication and divition of fractions, 
measurement, problem solving, estimating, grophs, statistics and 
geometry. 


