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ییسوم ابتدا هیپا یاضیر جیرا یهایبدفهم ییشناسا  

 2  یاهمزگیس ینینرگس ام ، 1د اللمینژا میزهرا کر

 صدر رشت                یمدرس دانشگاه بنت الهد

 صدر رشت   یبنت الهد ییآموزش ابتدا یدانشجو

 

 چکیده

 

ضیر میدرک مفاه ض یا شتباهات یسر کیبا  شهیآموزان  هماز دانش یدر بع ست  یا ست، درک در همراه ا

شتباهات هایدانش آموزان از بدفهم سئله به وجود م یریادگی ندیکه در فرا یو ا از عوامل  یکی دآی یو حل م

شد عملکرد و پ ضیر شرفتیر سوب م یا ش نی. هدف از اشود یآنان مح شخص کردن بخ از  یپژوهش  م

ش یهاافتهی سا نهیدر زم یپژوه ضیر جیرا یهایبدفهم ییشنا و ارائه راه حل  ییسوم مقطع ابتدا هیپا اتیا

ست برا ست. برا یدر سب آن ا سا یآموزش منا آموزش آن  یآموزان و ارائهدانش جیرا یهایبدفهم ییشنا

 باتیبا تجربه و تجر نیبا معلم بهمصمماح  ،یاتابخانهضمممن  اسممتفاده از تجارب پژوهشممگران، از مطالعات ک

با بد  ییسوم ابتدا ی هیدانش آموزان پا دهد، یاز پژوهش نشان م قاتیتحق جهیخودم استفاده شده است. نت

 ها بر تفاوت دیروبرو هستند. با استفاده از تاک یاضیر یندیو فرا یموضوع های درحوزه یاریبس یها یفهم

 توانیمناسب  م های و راهکار یکاهش فشار روان ،یفرد های تفاوتتوجه به  س،تدری زمان در ها شباهت و

 کمک کرد. یریادگی ندیکرده و به فرا یریجلوگ دادیرو نیاز ا

 مساحت ،طیمح، کسر، یبدفهمکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه 

باشد، رفع مشکالت و های بعد میبا توجه به اینکه درس ریاضی یکی از دروس مهم این مقطع و پیش نیاز ریاضی سال

 ها در درس ریاضی خواهد داشت. آموزان در پایه سوم نقش مهمی در بهبود عملکرد آنبدفهمی دانش

گزارش شده  و همچنین تجربیات چندین ساله  هایی که توسط معلمان کالس سوم ابتداییدر این  بخش تعدادی از بدفهمی

 کنیم.خود را بیان  و راهکارهایی را برای یادگیری بهتر و رفع بدفهمی دانش آموزان ارائه می

 هایی که در این پژوهش به آن پرداخته ایم به شرح زیر هستند:بد فهمی

 الگوها-1
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 خواندن ساعت در بعد از ظهر و قبل از ظهر -2

 رقمی و حروف نویسی تساوی  اعداد چهار -3

 ی کسر ها، مقایسه -4

 محیط و مساحت.-5

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 آموزان در ریاضیاتهای دانشاشتباهات و بدفهمی

هر جا که آموزش و یادگیری در میان باشد، امکان فراگیری ناقص و نارسایی برخی از مطالب و مفاهیم مورد آموزش وجود 

ها توان آنطور کلی میشوند که بهآموزان در درک مفاهیم مختلف دچار خطاهای متعددی می(. دانش13۹2وند، )زهرهدارد 

 را در دو نوع تقسیم کرد.

ها اختصاص را به آن« اشتباه»مند )قابل پیش بینی نیستند و ما عنوان هایی که نظامدقتیخطاهای محاسباتی و بی  -1

خواهد آموز میدهند. هنگامی که معلم از دانشدقتی رخ میعموال خطاهایی هستند که در اثر بیدهیم. اشتباهات ممی

آموز مفهوم تدریس شده را به خوبی درک کرده باشد، هایش را بیازماید یا مجدد محاسباتش را نگاه کند، چنانچه دانشپاسخ

 (.13۸۹شود )باتل، متوجه آن اشتباه می

دارد که بدفهمی ناشی از این ( بیان می13۸۹شوند. باتل )شناخته می« بدفهمی»تحت عنوان  مند کهخطاهای نظام -2

توجهی به فعالیت دقتی با بیآموز، مطلب را درک نکرده یا به غلط درک کرده است. این خطاها ناشی از بیاست که دانش

های پیشین آنها در زندگی تجربیات و دانستهتری دارند. بدفهمی دانش آموزان ممکن است از های عمیقنیستند و ریشه

اندازد آموزان حفظ شود و لذا نتایج حاصل از یادگیری آنها را به تأخیر میطور جدی توسط دانشروزمره نشأت بگیرد و به

 (13۹1)پور عظیماء 
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آموزان را تشکیل نشها برای یاددهی و یادگیری بسیار با اهمیت هستند زیرا بخشی از ساختار درک مفهومی دابدفهمی

ها شوند. در نتیجه، بدفهمیهای شخصی محسوب میدهند و جزئی از فرآیند ساختن مفاهیم جدید و ارزیابی طرحوارهمی

ها موانع جدی برای ساخت مفاهیم تخصصی هستند و روی یادگیری مطالب جدید تأثیر منفی خواهند گذاشت. در واقع آن

  (.13۹1کیا، جدید را مختل کنند ) کریمی ممکن است یادگیری و درک مفاهیم

 چند تعریف از بدفهمی

ها طور معمول از آنکند درست هستند و بهها، مفاهیمی هستند که شخص تصور میکند بدفهمی( بیان می2۰11اوزکان )

شود. چیزها ناشی می داند که از درک نادرست بعضی( بدفهمی را یک ایده یا یک نظر اشتباه می2۰۰۷کند. آلن )استفاده می

ها در آموز باید یاد بگیرد و مدل مفهومی که آنها را ناهماهنگی و تناقض بین مفهومی که دانش( بدفهمی2۰۰2میکائیل )

آموزانی که با باشد و برای دانشکند. بدفهمی، درک یک مفهوم به صورت نادرست یا ناقص میسازند تعریف میذهنشان می

(. اسمیت، دیسیسا  و 13۹2: نقل شده در زهره وند، 2۰۰2نادار و کارآمد است )اریلماز  و سورملی، آن مواجه هستند، مع

آموز شکل مند توسط دانششوند، بلکه به طور نظامطور تصادفی ساخته نمی( معتقدند که اشتباهات به1۹۹3روسچل )

هایی ( معتقد است برخی از ایده1۹۸۹تند. مستر )طور قابل توجهی متفاوت از خطاهای محاسباتی معمولی هسگیرد و بهمی

کنند، ممکن است ناقص باشد و تمام حقیقت نباشد که آموزان برای ساختن مفاهیم دنیای خود استفاده میکه دانش

نماید بدفهمی یک معنای ضمنی روشن از یک ایده اشتباه یا یک مدل ( اظهار می1۹۸۷شوند. بالسر  )ها نامیده میبدفهمی

 ا نظریه رسمی نادرست است. ی

گیرند، فرایندی که توسط در ذهن شکل می یک فرایند انتزاعی دهند که مفاهیم، طی توضیح می (2۰۰2)وایت و میشل مور

های ها را در موقعیتتواند این نظم و تشابه بین تجربهشود و میآن، فرد نسبت نظم و تشابهات موجود در تجارب خود، آگاه می

ها های مختلفی است که از آنی موقعیتهمه در یز تشخیص دهد. پس هر مفهوم توصیف واضحی از تشابهات عمده آتی ن

 شود. منتزع می

، شوندمیمستقیما از تماس با اشیای فیزیکی و تجارب روزمره منتزع  دارد که مفاهیم اولیهاز این گذشته، اسکمپ ابراز می

هایی هستند شوند و  چون مفاهیم ریاضی، ایدهمنتزع می -چه اولیه چه ثانویه -در حالی که مفاهیم ثانویه از مفاهیم دیگر

گیرند، جزو مفاهیم ثانویه هستند به همین دلیل امکان مغایرت بین که اغلب طی دو یا چند مرحله از تجرید شکل می
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هایی متفاوت ذهن دانش آموزان با آنچه در نظر معلم بوده و در نتیجه تشکیل طرحواره گیری این مفاهیم درچگونگی شکل

 در که رودمی کار به موقعیتی بیان تر است. از این رو در ادبیات مربوط به این حوزه واژه بدفهمی برای با انتظار وی محتمل

 این باشد، تقابل در علم آن کارشناسان عقیده با سازدمی ذهن در مفهوم یک از آموزدانش که ایعقیده است ممکن آن

مند افتد متفاوت است زیرا موجب بروز خطاهای مفهومی نظاممی اتفاق سهوی خطای یک ،آن در که جایی با ،موقعیت

 افتند. های مشابه نیز اتفاق میگردد یعنی اشتباهاتی که در موقعیتمی

ی ، وی از واژه، قانون مدار و غیرتصادفی هستند. بدین سببمندهای خطای دانش آموزان اغلب نظامبه گفته بن زیو الگوریتم

خطاهای منطقی استفاده کرده است تا نشان دهد که در چنین شرایطی اگر چه دانش آموزان قانونی ناصحیح را به وجود 

 کنند. تلف به صورت پایدار و ظاهرا منطقی استفاده میهای مخاند، ولی از آن در موقعیتآورده

مند روز خطاهای مفهومی نظامب علت که داندمی فرد شناختی ساختار در اصولی و باورها را  ، اولیویر بدفهمیاز این گذشته

ای ریاضی و علوم، ههای حوزهبندی خود از تحقیقات انجام گرفته در مورد بدفهمیهستند و اسمیت و همکاران نیز در جمع

های دانش آموزان که منجر به تولید توانند بدفهمی را برای نشان دادن آن گونه از برداشتاند که میبه این نتیجه رسیده

 شود، به کار ببرند. الگوی نظامندی از اشتباهات می

 پردازیم: اند میناسایی شدههای ریاضی که توسط دکتر شهریاری شتر شدن موضوع، به چند مورد از بدفهمیبرای روشن
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 وجود آمدن بدفهمیعلل به 

دهد بسیار مشکل است. در های کاری که انجام میهمین دلیل پیدا کردن علت یا علتباشد، بهذهن انسان بسیار پیچیده می

تدریس معلم و طور است. طرحواره ذهنی یک فرد، محیط کالس درس، روش ها نیز همینمورد پیدا کردن علت بدفهمی

 .شودها باشند که در ادامه به آنها پرداخته میوجود آمدن بدفهمیبرخی از عوامل به

کند که پیاژه در تبیین نظریه رشد شناختی خود، از طرحواره به عنوان ساختار شناختی فرد که ( اظهار می13۷۹سیف )

( طرحواره را به عنوان واحدهایی از 1۹۹2د. اولیویر )شود، استفاده نموبه طریقی معین موجب انجام یک عمل توسط وی می

اند، معرفی نموده است. ها و مفاهیم از درون مرتبط در ذهن فرد که از طریق سازماندهی دانش توسط وی ایجاد شدهایده

اختارمند توان ساختارهای  سازمان یافته دانش در نظر گرفت که با توجه به ماهیت سطور خالصه، طرحواره ها را میبه

ریاضی، اهمیت آنها در یادگیری و آموزش ریاضی ضروری است. درک و یادگیری مطالب نیز با طرحواره رابطه مستقیم دارند. 

فراخوانی طرحواره، گفته می شود، »ها که به آن کند که فرد به توانایی استفاده از این طرحواره( بیان می13۸۸علم الهدایی )

ها مطلب جدید را درک نماید. مرکز شناخت شناسی ژنوتیز یادگیری را ساختن با بازتاب بر آننیازمند است تا بتواند 

 (.13۸2های موجود دانسته است )بهین آیین، های جدید در ذهن و با گسترش و تعمیم طرحوارهطرحواره

 

 های الگو ها: بد فهمی 

دانش آموزان با راه حل های نادرست به دنبال یافتن جواب شود که بعضی از در الگوها یا شمارش چند تا چندتا دیده می

خواهیم که سه تا سه تا یا چهار تا چهارتا بشمارند، دچار اشتباهاتی هستند. به عنوان مثال وقتی از دانش آموزان می

دهیم. را ارائه می هاشوند که این اشتباهات ناشی از بدفهمی موضوع است. در ادامه با یک مثال، چند تا از این بد فهمیمی

 مثال فرض کنید از دانش آموزان بخواهیم که طبق الگوی زیر سه تا سه تا بشمارند:

 3و6و۹و12....و

کنند که این جواب غلط است. این گونه جواب دادن به سوال، به خاطر بیان می 14را  12برخی از دانش آموزان عدد بعد از 

 تواند باشد:چند عامل می
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را  12شمارند، دوازده، سیزده و چهارده. یعنی خود عدد کنند و اینگونه میشمارش اشتباه می دانش آموزان در -1

 شمارند که این یک اشتباه رایج در بین دانش آموزان است.هم می

دهد، چون را ارائه می 14، عدد 12ی عدد دانش آموزان شمارش دو تا دو تا را قبال یاد گرفته است و با مشاهده -2

 کند که عدد بعدی هم باید زوج باشد.دوتا دوتا فکر می طبق شمارش

 راهکار حل بد فهمی در الگو و شمارش چند تا چند تا:

آموزان تفهیم کرد. برای این منظور از چینه ها،حبوبات و یا چوب خط توان با دست ورزی برای دانشاین مشکل را می

تا دسته بندی کرده و با تکرار و تمرین 3تا  3تا یا 2تا  2را  توان استفاده کرد. بدین صورت که هر یک از آنهاها می

 شویم تا اینکه بتوانند به صورت ذهنی به محاسبه بپردازند.بیشتر باعث تثبیت این امر برای دانش آموزان می

 بد فهمی الگویابی برای تشخیص سود از فروشی کاال:

هایی هستند در ادامه با بیان یک مثال، دچار بدفهمی برخی از دانش آموزان در تشخیص سود حاصل از فروش کاال

 دهیم.ها را ارائه میای از این بدفهمینمونه

 خواهیم:فروشد میتومان می 45۰تومان میخرد و آن شکالت را  3۰۰مثال: فرض کنید یک قناد، نوعی شکالت را 

 ها شکالت را محاسبه کنیم.الف( سود حاصل از فروش

 بفروشد تا با سود آن بتواند یک شکالت بخرد؟ ب( قناد چند شکالت

 تومان سود کند؟ ۹۰۰ج( چند شکالت بفروشد تا 

 دهند:آموزان به صورت زیر جواب را ارائه میدر حل این سوال برخی از، دانش

 جواب برای قسمت الف( 

1۸۰=45۰+45۰+45۰+45۰ 

 جواب قسمت ج(

۹۰۰=45۰+45۰ 
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آموزان در مفهوم سود حاصل از فروش دچار بدفهمی است برای است که دانشدلیل ارائه چنین جوابی ناشی از این 

آموز ابتدا باید مفهوم سود را بداند. یعنی باید بداند که منظور از سود، اختالف قیمت حل درست این مساله دانش

 کنیم:فروشی و قیمت خریدا است. بنابراین ابتدا مقدار سود را محاسبه می

 شی=سودقیمت فرو-قیمت خرید

 =سود3۰۰-45۰=15۰

 توان با کمک جدو الگویای حل کرد.اکنون که سود را محاسبه کردیم، قسمتهای دیگر را می

 

 

 

 بد فهمی در خواندن و نوشتن ساعت در بعدازظهر: 

و نوشتن ساعت در بعدازظهر دچار بدفهمی هستند به عنوان مثال در این ی سوم در خواندن آموزان پایهبرخی از دانش

 کنیم:آموزانی جوابی ارائه دادند که در ادامه بیان میکتاب آورده شده است، دانش 23تمرین که از صفحه 

 ؟شودشود در چه ساعتی از شبانه روز این برنامه پخش میبعد از ظهر پخش می 4یک برنامه رادیوی در ساعت 

کنند که این مشکل ناشی از بد فهمی مفهوم بعد از ظهر و اعالم می 4آموزانی پاسخ را ساعت در حال این سوال دانش 

 جمع کند: 4را با عدد  12آموز باید عدد قیل از ظهر است. در اینجا برای جواب درست دانش

16=4+12 

تا  1ساعت است و ساعات قبل از ظهر را از  24شبانه روز آموزان تفهیم کنیم که هر برای حل این مشکل باید به دانش

شوند، ی ساعاتی که به بعد از ظهر مربوط میگیریم. و برای محاسبهدر نظر می 24تا  13و ساعات بعد از ظهر را از  12

استفاده از جمع کرده تا به ساعت در سمت برسیم.راه دیگر تفهیم این ساعت در بعدازظهر  12عدد داده شده را با عدد 

 تعداد شکالت ها 1 2 3 4 5 6

 مقدار سود 15۰ 3۰۰ 45۰ 6۰۰ ۷5۰ ۹۰۰

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran  th 6                  8 

آموزان بخواهیم که با ساخت کار دستی ساعت، زمانها اعالم شده ساعت آموزشی در کالس درس است.همچنین از دانش

 به آنها ر به صورت عملی انجام دهند تا درک بهتر و عمیق تری از این موضوع پیدا کنند.

 بدفهمی نوشتن و خواندن اعداد چهار رقمی:

ی سوم ابتدایی در نوشتن و خوتندن اعداد چهار رقمی و قرار دادن آنها در جدول ارزش یهتعدادی از دانش آموزان پا

ها رایج در عددنویسی مکانی)هزار گان،صدگان،دهگان و یکان( دچار بدفهمی هستند. به عنوان مثال یکی از بدفهمی

قم بنویسید. در این تمرین چون آموزان بخواهیم که عدد هشت هزار پنچاه و چهار را با راست، فرض کنید از دانش

تواند تشخیص دهد، بدون توجه به طبقات جدول های عدد در جدول ارزشی مکانی را به درستی نمیآموز ارزشدانش

کند، یعنی پس اشنیدن هشت هزار آن را به صورت ارزشی مکانی، شروع به نوشتن اعداد به صورت پشت سر هم می

رسد. یا مثال می ۷۰۰۰54کند و به عدد بیان می ۸۰۰۰را بعد از  54نچاه و چهار، نویسد و سپس با شنیدن پمی ۸۰۰۰

 خواند.آن را به صورت هشتصد می ۸۰۰۰در خواندن عدد

آموز هشت هار را به عنوان یک این  نوع بد فهمی به دلیل درک نکردن تفاوت رقم و عدد ایجاد شده است زیرا دانش

نویسد مفهوم اعداد می ۸۰۰۰ی هزار گان است بنابراین آن را به صورت در مرتبه بیندند به عنوان عددی کهعدد می

آموزان باید شود. عدد دارای مفاهیمزیادی است که دانشآموز درکالس اول با آن آشنا میاولین مفهومی است که دانش

دد و درک ارزش هر رقم در یک آموزان باید رقم و تفات آن با عدرک درست و آشنایی کامل با آن داشته باشند. انش

عدد چهار رقمی و درک جایگاه آن با استفاده از جدول ارزش مکانی آشنایی کاملداشتع باشند، بنابراین برای رفع بد 

آموز مرور شود فهمی که در باال آن اشاره کردیم، الزم است مفهوم عدد و رقم با توجه به جدول ارزش مکانی برای دانش

 شود.دول ارزش مکانی به عنوان گام نخست یادگیری شروع میاین کار با رسم ج

 

 

 

 

 هزارگان صدگان دهگان یکان

 ۸ صفر 5 4
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های یکی ، ده تایی، صد تایی، و هزار تایی دسته بندی هایی که به صورت دستههمچنین برای تدریس اعداد چهار رقمی از نی

توان استفاده کرد. شود، میهزار ریالی که بر روی تخته چسبانده میریالی و  1۰۰ریالی، 1۰شده است یا سکه های یک ریالی،

 تواند مفید باشد.حتی بیان درسی به صورت داستان در درک مفهوم اعداد چهار رقمی می

 ی آنها:بد فهمی کسرها، تساوی و مقایسه 

 معانی مختلفی باشند:ی تواندد، نشان دهندهشوند میها با توجه به موقعیت هایی که استفاده میکسر

درک معنی کسر  دهنده معانی مختلفی باشند. استیوارت ا توجه به موقعیتهایی که استفاده میشوند، کسرها میتوانند نشانب

چون کسرها زیر  معرفی میکند. به گفته المون توجه به ارتباط بین مفهوم انتزاعی کسر و جایگاه استفاده از کسر را با

هستند، توسعه تفکر نسبیتی، باعث فهم بهتر اعداد  ویا  نسبت دو عدد صحیح به هم با مخرج غیر صفراعداد گ مجموعهای از

گیری مفهومی که کسرها، به عنوان منشاء شکل نشان داد است که استیوارت آن، کسرها میشود. این در حالی گویا و به تبع

تأکید دارند و از یافتههای آنها میتوان  مفهومی اعداد گویا و کسرهادر هر صورت، هر دو تحقیق، بر ارتباط  .اعداد گویا هستند

رابطه جزء به  را به پنج ساختار اصلی ساختار کسرن ، کنند. کیرمفهوم، به توسعه یکدیگر کمک می نتیجه گرفت که هر دو

 وتی که دارند، به هم مرتبطمتفا هایقسمت و نسبت تقسیم کرده است که هر کدام، با وجود نقش کل، اندازه، عملگر، خارج

در  .ساختارهای آن میپردازد سوم ابتدایی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تمامی اند. مفهوم کسر در کتاب ریاضی

در رابطه با کسرها،  آموزانهای دانشصورت گرفته، برخی از اشتباهات و بدفهمی سوان و مطالعات مختلفی که توسط آسکیو

توان به می بررسی تطبیقی آن با محتوای کتاب درسی ریاضی سوم ابتدایی ها وا تعمق در این بدفهمیشناسایی شدند. ب

 :های زیر اشاره کردبدفهمی

کنند که همیشه باید از مبدا شروع کنند به عنوان مثال در گیری اشیاء ، فکر میآموزان در اندازهبعضی از دانش -1

آموز از مبدا کنند و مشکل این است که دانشاعالم می 3و طول خط گیرند در نظر می  3شکل زیر طول خط 

 متر است.سانتی 1.5شروع کرده است. در صورتی که طول خط 
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نویسند در صورتیکه آموزان کسر را به صورت جزئی از جز مییکی دیگر از بدفهمی های متداول این است که دانش -2

 تمرین زیر دقت کنید: باشد به عنوان مثال بهکسر جزئی از کل می

 چه کسری از شکل زیر رنگی است؟

    

    

    

آموزان جواب بعضی از دانش
5

۷
دهند که این اشتباه ناشی از نوشتن کسر به صورت جزئی از جز است ینی را ارائه می 

دهد ارائه میآورد و در مخرج تعداد خانه هایی که رنگ نشده است را در صورت تعداد خانه های رنگ شده را می

ها( چند خانه رنگی است که خانه )کل خانه 12آموز یاد آوری کرد که منظور سوال این است که ولی باید به دانش

جواب 
5

12
 باشد.می 

باشند. به عنوان مثال های مساوی که صورت و خرج متفاوت دارند، نمیآموزان قادر به تشخیص کسربرخی از دانش -3

ود که آیا دو کسرشوثتی از آنها سوال می
3

۸
و  

6

16
با هم برابرند جواب آنها چند است و دلیل شان هم این است که  

 صورت و مخرج هر دو کسر متفاوت است.

 آموز تثبیت کرد.برای رفع این بد فهمی با مثال زیر میتوان مفهوم را برای دانش

های دو شکل زیر نشان دهیم خواهیم با رنگ آمیزی خانهمثال: می
3

۸
و 

6

16
با هم برابرند دقت کنید که طول و عرض هر  

 دو مستطیل داده شده برابر است.
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شود در هر دو شکل مساحت های رنگ شده با هم برابر است بنابراین دو کسر همانطور که مشاهده می
3

۸
و  

6

16
نیز با هم  

 باشند.برابر می

های مساوی با صورت خواهیم کسرآموزان میهای رایج در کسرها این است که وقتی از دانشدیگر از بدفهمییکی  -4

و مخرج متفاوت ارائه دهند، به جای ضرب کردن صورت و مخرج در یک عدد یکسان، صورت و مخرج را با عدد 

خواهیم که کسری مساویکنند. مثال وقتی از آنها مییکسانی جمع می
3

6
جمع  2ئه دهند صورت و مخرج را با ارا 

کرده و کسر 
3+2

6+2
مساوی  

5

۸
دهند که جواب آن نشان دهیم که دو کسر را ارائه می 

3

6
و  

5

۸
 با هم برابر نیستند. 

ایم اگر کسر ها را رنگ کردهخانه رنگ شده است یعنی نصف خانه 3خانه  6در شکل اول از خانه  
3

6
بخواهد با کسر  

5

۸
 

آمیزی خانه را رنگ ۸تا از 5خانه ولی ما  ۸تا از  4برابر باشد باید درشکل دوم نیز نصف خانه ها را رنگ آمیزی کنیم یعنی 

کرده ایم پس کسر 
3

6
و  

5

۸
 با هم برابر نیستند. 

آموزان در رابطه با کسر ها این است که عددهای صورت و مخرج را مستقل از اینکه یکی از بدفهمی های دانش -5

ی دو عدد کنند مثال در مقایسهجایگاهشان کجاست با هم مقایسه می
1

4
و  

1

5
بزرگتر است  4از  5با تصور اینکه   
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گیرند که نتیجه می
1

5
از  

1

4
آموز است. برای این بد بزرگتر است در صورتی که جواب درست خالف گفته ی دانش 

 توان از یک مثال به صورت زیر استفاده کرد:فهمی می

قسمت تقسیم  4خواهید خودتان آن را برش دهید در حالت اول پیتزا را به اید میکنید یک پیتزا تهیه کردهفرض 

داریم یعنی کرده و یک قسمت را بر می
1

4
قسمت مساوی تقسیم کرده و یک  5پیتزا را بر داشته ایم. پیتزا را به  

داریم )یعنی قسمت را بر می 5قسمت از 
1

5
ی پیتزا یم( حال سوال این است که در کدام حالت تکهدارپیتزا را بر می 

بزرگتر است؟ بله در حالت اول تکه پیتزا بزرگتر است یعنی 
1

4
از  

1

5
توان نتیجه گرفت که بزرگتر است. بنابراین می 

 در دو کسری که صورت برابر دارند کسری بزرگتر است که مخرج آن کوچکتر باشد.

های کوچکتر هستند، همیشه بزرگترند و توجهی  که کسرهایی  که دارای مخرجکنند آموزان تصور میگاهی دانش -6

ی دو کسر که به صورت کسرها ندارد، مثال در مقایسه
1

2
و  

3

4
کنند که عدد ، بدون توجه به صورت، اعالم می 

1

2
بزرگتر  

توان با فهمی می اند. برای رفع این بداست چون مخرج آن کوچکتر است، در صورتی که به صورت توجهی نکرده

آمیزی رسم دو مستطیل با طول و عرض برابر و رنگ
1

2
و  

3

4
نشان داد که  

3

4
از  

1

2
بزرگتر است. دو مستطیل با طول و  

 گیریم.عرض برابر در نظر می

 4قسمت از  3قسمت رنگ آمیزی شده است یعنی نصف مساحت شکل. اما در شکل دوم  2قسمت از  1در شکل اول 

شده است که مساحت قسمت رنگ آمیزی شده از نصف شکل بیشتر است بنابراین  قسمت رنگ آمیزی
3

4
از  

1

2
بیشتر  

 است.

 های محیط و مساحت: بدفهمی

شوند که در ادامه به هایی میآموزان در هنگام یادگیری مباحث مربوط به محیط و مساحت دچار بدفهمیبعضی از دانش

 پردازیها میبررسی بعضی از این بدفهمی

 اشتباه گرفتن مفهوم محیط و مساحت: 

توانند مفهوم محیط و مساحت را به خوبی از هم تفکیک کنند و در هنگام حل تمرینات و یا در آموزان نمیبرخی از دانش

های عینی توان با استفاده از مثالکنند. برای رفع این بدفهمی میامتحانات درسی، این دو مفهوم را به جای یکدیگر فرض می
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این دو مفهوم را برای آنها تفهیم کرد. به عنوان مثال، کشاورزی یه زمین مستطیل شکل دارد که برای جلوگیری از ورود 

متر باشد کشاورز  4۰متر و عرض زمین  5۰خواهد دور تا دور آن را نرده بکشد. اگر طول زمین حیوانات به داخل زمین، می

 به چند متر نیاز دارد؟

پرادزیم باید محیط شکل را بیابیم که بنابراین مقدار نرده الزم ی دور تا دور زمین میی نردهبه محاسبهدر این سوال چون  

 . 4۰+5۰+4۰+5۰=1۸۰برابر است با 

 

 

 

ی دور هر شکلی را حساب کنند. از ی محیط کافی است اندازهشود که برای محاسبهآموز متوجه میبا بیان مثال فوق دانش

 توان برای تفهیم مفهوم مساحت استفاده کرد.مثال زیر می

خواهد در زمین خود گندم بکارد. اگر در متر دارد کشاورز می 4۰و عرض  5۰کشاورزی یک زمین مستطیل شکل به طول 

ورزی هر متر مربع یک کیلوگرم گندم بکارد، برای کاشتن کل زمین چقدر نیاز است؟ چون در این سوال کل داخل زمین کشا

 مدنظر است باید مساحت زمین را محاسبه کنیم:

 طول =مساحت ×=عرض 4۰×5۰=2۰۰۰

 2۰۰۰متر مربع  2۰۰۰متر مربع است. چون برای هر متر مربع یک کیلو گرم گندم نیاز بود برای  2۰۰۰پس مساحت زمین 

 کیلو گرم گندم نیاز است.

 های مساوی:های دو شکل با مساحتفرضی برای محیط

آموزان به عنوان کنند که اشکالی که مساحت برابر دارند ، محیط برابری دارند این دسته از دانشآموزان فکر میدانش برخی از

گیرند چون سه شکل مساحت برابر کتاب درسی محیط سه شکل داده شده را برابر در نظر می ۹4ی صفحه 2مثال در تمرین 

 را به صورت زیر توضیح داد:  توان این سوالدارند برای رفع این بدفهمی می

4۰ 

5۰ 
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 ۸5ی را دارند ولی این دلیلی برای برابری نیست چون همانطور که در صفحه 12درست است که هر سه شکل مساحت برابر 

 کتاب بیان شد محیط یعنی اندازه دور هر شکل و بنابراین محیط سه شکل فوق به صورت زیر است:

16=6+2+6+2 

14=4+3+4+3 

26=12+1+12+1 

 بنابراین با توجه به اینکه هر سه شکل مساحت برابر دارند ولی محیط آنها برابر نیست.

 

 ی محیط:های داخلی در محاسبههای افراز شده و احتساب خطعدم درک محیط در شکل

های اند طول اضالع شکلسطوح مختلف افراز شدههای پیچیده که به آموزان به هنگام پیدا کردن محیط شکل برخی از دانش

کنند کنند. به عنوان مثال برای پیدا کردن محیط شکل زیر، محیط مربع آبی رنگ را نیز حساب میافراز شده را نیز جمع می

هایی لعبرای رفع این بدفهمی باید به این موضوع اشاره کرد که محیط دور تا دور شکل است یعنی برای یافتن محیط باید ض

 ی آبی قرار دارند با همدیگر جمع کرد تا محیط بدست آید.که در ناحیه

 

 و پیشنهادات: گیرینتیجه

آموزان است زیرا باعث ها مانعی برای یادگیری دانشدهد که بدفهمیتحقیقات پژوهشگران و تجربیات معلمان نشان می

شده داشته باشند و ممکن است این برداشت نادرست چندین سال آموزان بردا نادرستی از مفاهیم تدریس شود که دانشمی

های فراوانی رویرو هستند که این آموزان سال سوم با بد فهمیدر ذهن آنها بماند. در این پژوهش نشان دادیم که دانش
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ها مهم این بدفهمی آموزان، کم و بیش فراگیر است. دالیلها رایج در ریاضیات به میزان قابل توجهی در میان دانشبدفهمی

 توان به صورت زیر بیان کرد:را می

 ای سال دوم و اول ابتداییضعف و بد فهمی مطالب پایه-1

 های سنتی تدریسروش-2

 گیردآموزان میهای کمک آموزشی گه قدرت تفکر را از دانشکتاب-3

 ضعف تدریس بعضی از دبیران ریاضی-4

های ریاضی و توجه به یادگیری وم، توجه به عواملی مانند تجدید نظر در روشهای موجود در پایه سبا توجه به بدفهمی

ای به جای فهم ابزاری و فراهم کردن فضای گروهی در کالس و ایجاد بحث و تبادل نظر، هوشمندانه، توجه به فهم رابطه

تواند در آموزان، میهای دانشهمیهایی برای دبیران ریاضی برای تبادل تجربیات دبیران در مواجه با بدفبرگزاری کارگاه

 آموزان موثر باشد.های ریاضی دانشکاهش بدفهمی

 شود:در پایان پیشنهاد می

ی تحصیلی توسط دبیران با تجربه شناسایی و در اختیار معلمان آن پایه قرار گیرد تا معلمان های رایج هر پایهالف( بدفهمی

 ود خواهد آمد، بپردازند.هایی که به وجهنگام تدریس به رفع بدفهمی

 ها شناسایی شده و به نحو مطلوبی در اختیار معلمان قرار گیرد.های بروز بدفهمیب( ریشه
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