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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ریاضی محتوایی حوزه در ابتدایی آموزان دانش رایج هاي بدفهمیموضوع : 

 مقدمه : 

بدفهمی هایی  دشومیت یاضیاي رگیردیاي در جد مشکالتبه منجر که  ملیاعواز یکی 

 مید یجااضعیف گذشته  دآوري یا یا، سمیرتفکر غیر ، سبمنااهی نددثر یااهستند که بر 

 مفهومیب چوریک چاارد و در ندد جوو مستقلر ست که بدفهمی  به طواکر ذبه زم شوند. ال

تغییر کنند یا ناپدید شوند. ب چورچاات با تغییر توانندمی. بدفهمی ها کندمیوز برص خا

ب چورچاات تغییرم، علوت و یاضیاي رهابدفهمیح صالي در اکلیداف هداز ایکی ین ابنابر

یشه و رشناخت بدفهمی ها .  (8002، رسویگو.)باشدمی مطالباز  آموزاننش دا مفهومی

ي تقاار موجب تواندمی تحصیلی مختلفح سطوو در   مفهومیي هازه حودر  هاد آنیجاي اها

 دد.گري گیردیا

ر تصو معنایشوند. بدفهمی به میبدفهمی شناخته ان تحت عنومند منظاي : خطاها بدفهمی

ن ست نفهمیدن، دربدفهمید معنایبه  Misconceiveیشه فعل از رسمی ه، اشتباه ایداغلط یا  

ه شتباایا نظر ه یدایک  معنایست. بدفهمی به دن( اکرر )غلط تصودن کرر تصوه شتباابه و 
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 معموال ( . بدفهمیهاEncarta 8002باشد )ه شدي نتیجهگیري ست چیزدرنااز درك ست که ا

سپس د و شو مید یجاا آموزنش داهن در ذهایی هیدص، اخا حالتدر هند که دمیرخ  زمانی

( . 8002)سویگور  هددمیست تعمیم درنار به طورا ها ه یداین اکلی  حالتدر  آموزنش دا

را  مطلب، آموزنش داست که این از اناشی  "بدفهمی دارد : مین نیز چنین بیا  9822باتل 

قتی یا بیتوجهی به دبیاز ین خطاها ناشی اقع در واست. ده اکردرك یا به غلط ده نکردرك 

ت و تجربیااز ست ا ممکن آموزاننش دا ند. بدفهمیي دارعمیقتري یشههاو رنیستند  فعالیت

 آموزاننش داتوسط ي جدر به طود و بگیرت نشأ روزمرهندگی در زها آنپیشین ي هانستهدا

ست دي اشهواي  هیدابدفهمی ازد". ندابه تأخیر ي را گیردیااز آن نتایج حاصل د و حفظ  شو

بدفهمیها با از  .ستاساخته د هن خودر ذنی وبیري نیادبا  تعاملو تجربه در  آموزنش داکه 

، به نقل تست و واگیلبر). شودمید نیز یا آموزنش دا شناختیب چوریا چا ،علم ،مفهومان عنو

 (8002از کوتلوی ، 

 حوزه در ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش های رایجمورد از بدفهمی 011در این پژوهش )

 ارائه شده است(. ریاضی محتوایی

 ریاضی محتوایی حوزه در ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش رایج هاي بدفهمی

 : ها ها و عملیات با آنکسر های بدفهمی

کسرها بخش مهمی از ریاضیات مدرسه اي هستند که متأسفانه در برخی موارد به جاي یک 

مفهومی، به صورت قواعدي صوري و حفظی آموزش داده می شوند و  آموزش و یادگیري
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یاد گرفته می شوند. براي دانش آموزان، گذراز کار با اعداد صحیح به کار با کسرها دشوار 

 است. 

  عدم درک کسر به عنوان یک کمیت :  .0

از بازنمایی یک کمیت با یک عدد صحیح،به بازنمایی یک کمیت با دو عدد  دانش آموز

 (9222، بهر و ت)هیبر. کندنمیح به عنوان یک مقدار منحصر به فرد، گذر صحی

  اشتباه گرفتن مفهوم نسبت با مفهوم کسر : .2

دانش آموزان با دامنه وسیعی از دانش غیررسمی کسر، در کالس درس حاضر می  

شوند. دانشی که دانش آموزان از کسرها، به کالس می آورند بیشتر مبتنی بر مفهوم جزء 

ان در تشخیص کسري از واحد این است رها است. مشکل برخی از دانش آموزبه کل کس

که به جاي نوشتن کسر به عنوان "جزئی از کل"، کسر را به عنوان مقایسه "جزء با 

 این دسته از دانش آموزان در شکل زیر براي نمایش بخش. جزء" در نظر می گیرند

 رنگی، کسر
8

2
 ا بیان می کنند.  ر   

 

 

 عدم درک چگال بودن کسرها : .3
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 ینا به پاسخ در   .کند نمی درك را یکدنز کسر دو بین کسر بیشمار دجوو آموز نشدا

 بین کسر چند" که ال،سؤ
9

8 
 و 

9

8
-و غیره ارائه می 80تا  9های بین دارد؟" پاسخ دجوو  

 (9229)هارت، شود. 

 کسرها :  به طبیعی ادعدا مقایسه ستدرنا تعمیم .4

آموز  نشبرای مثال داهد. د می تعمیم کسرها به را طبیعی ادعدا مقایسه عداقو آموز نشدا

9

2
از  تررگبز را  

9

6
 (9828بزرگتر است. )دوستی،  6از  2داند زیرا می  

 ست :ا مساوی ها آن مخرج از رتصو تفاضل که کسرهایی گرفتن نیکسا .5

 يجا به و گیرند می هشتباا تفاضل عمل با را تقسیم یا نسبت آموزان نشدا حالت ینا در

مثال  .(8002)رایان و ویلیامز، کنند می دهستفاا تفاضل از تقسیم يجا به و جمع از بضر

                                              := 
2

96
 

2

92 
 

 کسرها :  مقایسه در هارتصو گرفتن نظر در معد .6

 ازهندا و دنمیگیر نظر در را ها رتصو ،کسرها مقایسه در آموزان نشدا حالت ینا در

آموز  نش)هدایتگر ریاضی( .  مثال : داهند. د می بطر آن مخرج به را کسر
9

4
 را  

 ازتر رگبز
8

2
  تقسیم قسمت رچها به را کل یک قتیو دارد هعقید ایرز نددامی  

 .ترند رگبز ها قسمت ،کنیممی قسمت پنج که زمانی به نسبت کنیممی
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 کسر : انعنو به مخلوط دعد ستدرنا نماییزبا  .7

 نظر در يکسر قسمت در صحیح دعد بضر معنای به را مخلوط دعد آموز نشدا

 )فازیو و سیگلر(. دگیرمی

                                  د که :گیرمی نظر در چنین آموز نشدا
8

2
=

4

2
 8 

 های کسرها :ها و مخرجرتگانه صواجد مقایسه طریق از کسرها مقایسه .8

بهر، واش شوند)می مقایسه هم با گانهاجد ها مخرج و ها رتصو ،کسر دو مقایسه ايبر

  .(9224موث، پست ولش، 

مثال :   
8

4
از   

2

2
 کمتر است. 2از  4و  2از  8کوچکتر است زیرا   

 مخرج : و رتصو ايبر اوتفمت يهاعامل با کسر زيسا دهسا .9

 پس اول ادعدا متما که کنندمی ضفر ،کسرها دنکر دهسا مهنگا به آموزان نشدا از برخی

 با .هدایتگر ریاضی(شوند)" ساده می8به " زوج ادعدا متما و شوند"  می9ن "شد دهسا از

 ولی کنند دهسا ستیدر به را کسرها از برخی فیدتصا رطو به ستا ممکن فکر زطر ینا

ي همچون کسر
8

2
را به شکل   

9

4
 کنند.ساده می  

 باید شکل هم( مساحت نظر از) مساوی يها قسمت ،کسر هندسی نماییزبا در .01

 : باشند
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مساوي باید  ان در نمایش هندسی کسر، بر این باورند که قسمت هايبرخی از دانش آموز

باشند. این دسته از دانش آموزان در بیان کسر معرف قسمت رنگی در شکل  یک شکل

ندارد.  این بدفهمی وجود  عقیده دارند که قسمت مساويا زیر با مشکل روبرو هستند زیر

 :      سمت راست نیز مشاهده می شود در وضعیت زیر

                                                                                              

: چون  دانش آموز در پاسخ به این سؤال که چه کسري از مربع ها رنگی هستند، می گوید

در مواردی، دانش  داریم،کسري براي پاسخ به این سؤال نمی توان نوشت.مربع هاي برابر ن

آموزان تصور می کنند که برای مثال تمام  
9

4
 از دسته وضعیت،این این ها با هم برابرند. در 

کرسلیک معتقد است که مشکالت  گیرند.نمی نظر در را "جزء" بر" کل" تاثیر آموزان دانش

طبیعی از کسرها و  ها، ناشی از نبود یک تعبیرروي آنرك مفهومی کسرها و عملیات د

 ها در محیط پیرامونی است. عملیات روي آن

 ها : بدفهمی جمع کسر

جمع کسرها، مشکلی از نوعی دیگر براي دانش آموزان ایجاد می کند. اگرچه اکثر دانش 

سردرگم می جمع کسرها مشکلی ندارند، اما در محاسبه مجموع  آموزان در درك مفهوم

 شوند.
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 گانه : اجد رطو به ها مخرج جمع و ها رتصو جمع رتصو به کسرها جمع .00

شوند راحت ترین کار را براي عمل جمع می انش آموزان با جمع دو کسر روبرو وقتی د

انتخاب می کنند. به جاي آن که کسرهاي معادل با مخرج یکسان رابیابند، به سادگی 

  . را با هم جمع می کنند و قاعده زیر را بکار می برندصورت ها را با هم و مخرج ها 

 

فازیو و سیگلر معتقدند که دانش آموزانی که با این بدفهمی روبرو هستند، صورت و مخرج 

-کسر را به عنوان دو عدد حسابی مجزا در نظر می گیرند و کسر را به عنوان یک عدد نمی

 بینند.

 ادعدا با کسرها تفریق و جمع در صحیح دعد به ستدرنا مخرج صختصاا  .02

   صحیح : 

ان در انجام جمع و تفریق یک کسر و یک لر معتقدند که برخی از دانش آموزفازیو وسیگ

 عدد صحیح ، به عدد صحیح، مخرجی برابر با مخرج کسر داده شده می دهند.

( 
9

  2   
   = 

8

  2   
-   

8

  2   
   = 

8

  2   
-  8 ) 

 قسمت از کوچکتر صحیح قسمت تفریق رتصو به مخلوط ادعدا تفریق  .03

گانه اجد رطو به تررگبز يکسر قسمت از کوچکتر يکسر قسمت و تررگبز صحیح

: 
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 از را تر کوچک صحیح عدد همواره مخلوط، عدد دو تفریق در آموزان، دانش از برخی

کنند.  می کم تر بزرگ کسري جزء از را تر کوچک جزءکسري و تر بزرگ صحیح عدد

 هدایتگر ریاضی(گیرند.)می نظر در جابجایی تفریق ايبر یگرد نبیا به

 :  کسرها تقسیم و بدفهمی ضرب

 روبرو خاصی مشکل با آموزان دانش کسرها، ضرب عمل در که دهدمی نشان تحقیقات

 مخرج و هم در ها صورت کسرهاست، ضرب عمل بودن طبیعی امر، این دلیل شاید. نیستند

 .شوند می ضرب هم در ها

 شود : مینوشته  هامخرج از یکی فقط که مساوی مخرج با يکسرها بضر  .04

 مساوي، مخرج با کسر دو ضرب هنگام به آموزان دانش از برخی معتقدند سیگلر و فازیو

 در مثال براي. نویسند می را ها مخرج از یکی فقط و کنندنمی ضرب هم در را ها مخرج

پاسخ  به 
8

2
  ×

4

2
کسر   

98

2
باورند که این دسته از دانش ها بر این را ارائه می کنند. آن 

ان قانون جمع کسرهاي با مخرج برابر را براي ضرب تعمیم داده اند. برخی از آموز

کسرها را براي ضرب نیز  دانش آموزان شرط تساوي مخرج ها براي جمع و تفریق

 صورت به فقط و دارند هاکسر ضرب مفهوم از پایینی درك آموزان دهند. دانشتعمیم می

 ضرب عمل که است آن خاطر به حدي تا امر این دلیل .شناسند می را عمل این قاعده یک

شود که در مورد  جمع فهمیده می عمل مرتبه چند تکرار صورت به عمومًا طبیعی اعداد

 کسرها این عمل معنادار نیست. 
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وقتی دانش آموز با یک ضرب به صورت 
2

2
  ×

4

2
 معناداري تعبیر هیچ شود می روبرو  

 موقعیت باید کسرها ضرب آموزش براي مناسب، تعبیر نبود به توجه با. ندارد آن براي

 عمل چرا شود روشن و شوند طرح دهند می رخ آن در کسرها ضرب که واقعی هاي

 . شود می انجام خاص شیوه این به ضرب

 کسرها :  بضر به کسرها تقسیم هقاعد تعمیم .05

 هنگام و  داده تعمیم کسر دو ضرب براي را کسر دو تقسیم قاعده آموزان دانش از برخی

 )هدایتگر ریاضی(. کنند می ضرب سپس و کرده معکوس را دوم کسر ابتدا کردن ضرب

           :نویسند می چنین آموزان دانش از دسته این مثال براي

    (
89

  80   
 = 

2

  2   
 ×

8

  4   
  = 

2

  2   
 × 

8

  4   
) 

 طبیعی : دعد یک بر کسر تقسیم درك معد  .06

تقسیم کسرها بسیار چالش برانگیزتر است. دانش آموزان بسیار سخت می توانند مثاًل 

تقسیم
2

6 
بر  

9

8 
درآورند. براي اکثر دانش آموزان چنین عملی بی معناست.  را به تصور   

را در عمل تقسیم کردن کسر دوم  عالوه بر این، دانش آموزان نمی توانند منطق وارون

مخرج را بر  راي تقسیم یک کسر بر یک عدد صحیحب انبفهمند. برخی از دانش آموز

      :، براي مثال چنین می نویسند گر ریاضی()هدایتکنندعدد صحیح تقسیم می

   
9

98 
  = 8  ÷

  9

  86  
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 کسرها : تقسیم به کسرها بضر هقاعد تعمیم  .07

ضرب دو کسر را براي تقسیم دو کسر تعمیم داده )بیش  قاعده انبرخی از دانش آموز

تعمیمی( و هنگام تقسیم کردن، صورت ها را بر هم و مخرج ها را بر هم تقسیم می 

 . برای مثال این دسته از دانش آموزان چنین می نویسند: گر ریاضی()هدایتکنند

           
    8     

9
  = 

6

  2     
    ÷  

8

  2    
  

     

   شود :می مقایسه يبیشتر و يکمتر يبرابر چند مقایسه يجا به نسبت در .08

 می منجاا تفریق و جمع ،تقسیم و بضر يجا به مساوی، ينسبتها تولید ايبر آموز نشدا

 . (8002)رایان و ویلیامز،  هدد

 آورد.به دست می 98؟ را ،        ? : 6 = 90 : 4در پاسخ به 

 :  بدفهمی هاي اعداد حسابی

 عدم تشخیص ارزش مکانی ارقام :  .09

اي مختلف ان در پایه همی دهند، دانش آموزتحقیقات بسیاري وجود دارند که نشان 

انی که با با مشکل روبرو هستند. دانش آموز ارزش مکانی تحصیلی با درك ابعاد مختلف

می این مشکل روبرو هستند، اغلب در مقایسه اعداد یا انجام محاسبات با دشواري و بدفه

ان به این درك نرسیده اند که ارزش مکانی یک وبرو می شوند. برخی از دانش آموزر
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رقم در یک عدد ترکیبی است از ارزش رقم و ارزش مکان. این دسته از دانش آموز ان 

" یا  2"  پاسخ؟ " چیست 92848028" در " 2مکانی " در پاسخ به این سؤال که ارزش 

ند در بروز اشتباه گر ریاضی(. زبان نیز می تواهدایتدهند)" را ارائه می 9000000" 

 ان خواسته می شودد. براي مثال، وقتی از دانش آموزان نقش داشته باشدر دانش آموز

می نویسند. عدم  800009" را بنویسند، برخی از دانش آموزان عدد "سی هزار و یازده

درك صحیح ارزش مکانی به همراه عدم درك زبانی موجب می شود تا چنین بدفهمی 

 هایی بروز کنند. 

 یکسان دیدن اعداد مرکب با اعداد در مبنای ده :  .21

 زمان گیري اندازه به را 90 مبناي در اعداد با کار از خود دانش آموزان دانش از برخی

 9 بیان به ان آموز دانش از دسته این پاسخ مثال براي(.  تعمیمی بیش)دهند می تعمیم

 .است دقیقه 82 یا دقیقه، 992 واحد، یک با دقیقه 92 و ساعت

 :  اعداد حسابی بدفهمی های جمع

 : ادعدا جمع در لنتقاا عمل ادنند منجاا .20

اند، یا دانش  نشده ریشه بسیاري از بدفهمی ها اتکا بر قواعدي است که به خوبی درك

 248ا را به یاد می آورد. براي مثال دانش آموز ي که حاصل جمع آموز بخشی از آن ه

-2می نویسد، این قاعده را در ذهن دارد که در هر مرتبه فقط رقم هاي  222را  828+ 

است، بزرگ ترین رقم یعنی  2بیش تر از  8و  2قرار می گیرند و چون حاصل  جمع  0
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 را می نویسد.  2

براي مثال ا انتقال با مشکل روبرو هستند . در جمع هاي بنیز ان برخی از دانش آموز

 دانش آموز چنین جمع می کند :  

در این . دهددر این حالت دانش آموز انتقال را انجام نمی   9290 = 909 + 22 

تایی در هر مرتبه تشکیل  90وضعیت دانش آموز به این درك نرسیده است که هر گروه 

یک گروه از مرتبه باالتر را می دهد. وي ریشه هر دو مشکل را در عدم درك ارزش 

 مکانی می داند.

 د : عد دو جمع در ،ها قمر مکانی ارزش عایتر معد .22

 با مشکل ستونی صورت به جمع در اعداد نوشتن هم زیر در آموزان دانش از برخی

 .نویسدمی هم یرز سترا به چپ از را ادعدا آموز نشدا ،ضعیتو ینا هستند. در روبرو

 را 2 چون نویسند می 260 را 2 و 960  جمع حاصل آموزان دانش از برخی مثال براي

 نویسند. می 9 زیر

 : اعداد حسابیبدفهمی های تفریق 

 تفریق :  در جابجایی گرفتن نظر در .23

تر منهاي  ان در تفریق، ناشی از باور به عبارت " کوچکوزبیشترین مشکل دانش آم

به این حقیقت اشاره دارد که دانش آموز ،  " ترتر منهاي بزرگبزرگ تر " است. "کوچک

کند. براي مثال کم می بدون توجه به جایگاه رقم ها، رقم کوچک تر را از رقم بزرگ تر
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. در این وضعیت دانش آموز کندم میک 2را از  8، دانش آموز   248- 882=   894در 

 جابجایی است . خاصیت  تفریق داراي کند کهفرض می

 مرکب : ادعدا تفریق و جمع در لنتقاا .24

 مانند و دنمیگیر نظر در را هامرتبه ارزش مرکب ادعدا تفریق و جمع در آموز نشدا

 2دقیقه از  94ساعت و  8در تفریق کند. می عمل طبیعی ادعدا تفریق و جمع در لنتقاا

 کند.دقیقه کم می 92دقیقه را از  94دهد و انتقال میدقیقه یک واحد ده تایی  2ساعت و 

 : اعداد حسابی بدفهمی های ضرب

 ب :ضر عمل در مقاار مکانی ارزش عایتر معد .25

ان به هنگام بکارگیري الگوریتم ضرب اعداد با بیش از یک رقم در برخی از دانش آموز

، 60× 82هم، ارزش مکانی را در نظر نمی گیرند. براي مثال در مرحله دوم ضرب 

 جمع می کند.  420را با  920، 9200( به جای 80× 60=  9200)یعنی 

 ن : یکسا مکانی ارزش با يقمهار بضر رتصو به دعد دو بضر .26

در ضرب دو عدد چند رقمی در هم، هر مرتبه را به عنوان ضربی جدید و دانش آموز 

×  84مجزا و ضرب یک رقمی در یک رقمی در نظر می گیرد. براي مثال در ضرب 

بیان می را به عنوان حاصل ضرب  922ضرب می کند و  6را در  8 و 8را در  4،  68

 کند. 
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 م : قاار بضر عمل در نابجا لنتقاا .27

انتقال را براي ضرب تعمیم  ان در ضرب با انتقال، قوانین جمع باآموزبرخی از دانش 

کند و مقدار انتقال داده شده را جمع میمی دهند. به بیان دیگر در ضرب، دانش آموز ابتدا 

واحد انتقال یافته از ضرب  4،  806×2سپس ضرب را انجام می دهد. براي مثال در 

را  4082ضرب کرده و پاسخ  4را در  2س را ابتدا با صفر جمع می کند و سپ6در2

 ارائه می دهد.

ان بیش تعمیمی این قاعده است که حاصل دفهمی هاي رایج در بین دانش آموزیکی از ب 

ضرب دو عدد همواره از هر یک از دو عدد بزرگ تر است. این بیش تعمیمی به بروز 

   بدفهمی ها در ضرب کسرها و اعشاري ها می شود.

 : تقسیم اعداد حسابیبدفهمی های 

 تقسیم :  عمل درجایی  جابه نظرگرفتن در .28

 2د. مثال : شو تقسیم کوچکتر بر گترربز که دشومی گرفته ضفر هم بر دعد دو تقسیم در

= 2   9       

 ازعوامل یکی. دارند مشکل آن با همه از تر بیش آموزان دانش که است عملیاتی از تقسیم

 تر بزرگ علیه مقسوم از باید مقسوم که است آموزان دانش در باور این مشکل، این بروز

 شده تقسیم مساوي به طور دوست پانزده بین پوند پنج: "  سؤال این به پاسخ در . مثالباشد

است؟ بیشتر دانش آموزانی که با مفهوم  کرده دریافت پوند را 2از  چقدر یک، هر. است
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 چنین ( پاسخ می دهند. ریشه 92÷  2= 8کسر به طور کامل آشنا نشده اند، به صورت ) 

 اولیه، تجارب در. گردد می بر تقسیم با ها آن اولیه به تجارب ان آموز دانش در بدفهمی

   .کنند می هایش تقسیم عامل از یکی بر را عدد یک ان آموز دانش معموًال

 :  صفر با عملیات با مرتبط هاي بدفهمی

 : ستا هیچ معنای به صفر .29

 نیز زمینه این در و دارد آموزان دانش براي بسیاري مشکالت نیز صفر با عملیات

 ممکن تر پایین هاي پایه در آموزان دانش مثال براي. دارد وجود فراوانی رایج خطاهاي

   406+  908= 22                 :بنویسند چنین است

 به"  0"  از برداشت نادرست یا مکانی، ارزش از صحیح درك عدم وضعیت این در

 ترین رایج شاید. باشد اي بدفهمی چنین بروز ریشه تواند می" اثر بی" یا ،" هیچ" معناي

 را مقداري صفر رقم از باید آموز دانش که که باشد این دهد می رخ تفریق در خطا که

 دهگان مرتبه چون که دارد می بیان آموز ( دانش 608 -882بگیرد در مثال )  قرض

 تقسیم و ضرب در صفر از استفاده درباره. دهیم می انتقال واحد صدگان از است، صفر

 مثاًل. دارد وجود بزرگساالن و آموزان دانش بین در بسیاري هاي بدفهمی و اشتباهات نیز

 صفر اش نتیجه چیزي هر در صفر ضرب که است آن درك عدم رایج، اشتباهات از یکی

( پاسخ را  2×0× 2بدفهمی هستند در ضرب ) برای مثال دانش آموزانی که دچار  .است

 که است مشکلی خاطر به احتماًال خطا می نویسند و صفر را نادیده می گیرند. این 28
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 هیچ نشانه مردم،صفر از بسیاري براي. دارند صفر در ضرب تعبیر در آموزان دانش

  .دهد نمی تغییر را چیزي هیچ صفر در ضرب بنابراین است، چیز

 کنند : می دیجاا صفر که دعد دو بضر در" صفر" بحتساا معد .31

 شود، می مشاهده ابتدایی دوره آموزان دانش بین در که ضرب هاي بدفهمی دیگر از

 این. کند تولید صفر صفر، غیر هاي رقم ضرب که است درحالتی 90 مضرب دو ضرب

 هاي عامل صفرهاي تعداد به ضرب در حاصل 20×80ضرب  در آموزان دانش از دسته

 پاسخ و نادیده گرفته را 2 در 8 ضرب از حاصل صفر ولی دهند می قرار صفر ضرب،

 دانش است که اي کلیشه آموزش بدفهمی، این بروز دالیل از کنند. یکی می ارائه را 900

 در 90 مضارب ضرب هنگام به که گیرند می یاد آموزان دانش. کند می دریافت آموز

 صفر صفرها، تعداد به و کرده ضرب هم در را صفر غیر هاي است رقم کافی یکدیگر،

 کار چه شده، ایجاد صفرهاي با داند نمی آموز دانش که است وضعیتی چنین در. بگذارند

 بکند. باید

 هشتباا نیست وريضر که جاهایی با ستا وريضر صفر نوشتن که جاهایی .30

 شود :می گرفته

 را آن ولی دارد صفر قسمت خارج 2 بر 9 تقسیم ،2 بر 9242 مانند عدد یک تقسیم در

 برخی بنابراین،. است 8 حاصل که کنیم می تقسیم 2 بر را 92 جاي آن به و نویسیم نمی

 از دسته این. ننوشت را صفر توان که می شوند می بدفهمی این دچار آموزان دانش از
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 ننویسند توانند هم می را( 2 بر 4 تقسیم مرحله) دوم صفر که کنند می فکر آموزان دانش

  .آورند می دست به 82 را تقسیم حاصل و

 :درصد  با مرتبط بدفهمی

 است. بدفهمی برانگیز چالش مردم اغلب و آموزان دانش براي نیز تناسب و نسبت و درصد

 وجود دارد: درصد مفهوم به نسبت اي گسترده

 : يکسر دعد یک از خاصی حالت انعنو به صددر درك معد .32

زد)ریس و بار، سامی آن ايبر را دخو معنای دفر هر و اردند کافی شنیرو صددر مفهوم

9224).  

تومان  62% از 80تومان است. یا اینکه  62/80تومان برابر  62% از 80مثال : 

 تومان است.   62/80  900برابر

 بیشتر است :  0کمتر است و از  011درصد همیشه از  .33

 تر بیش 900 از یا تر کم 9 از تواند نمی درصد که باورند این بر آموزان دانش از برخی

 گر ریاضی()هدایت. باشد

 خنثی را همدیگر ،کاهش صددر مقدار نهما و یشافزا صددر مقدار یک .34

 کنند : می
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افزایش  یک اگر که است موضوع این آموزان دانش بین رایج هاي بدفهمی از دیگر یکی

n برابر هم با کاهش و افزایش میزان باشیم، داشته و به دنبال آن درصدی درصدي 

 گر ریاضی(است.)هدایت

 :اعشاري  اعداد بدفهمی

 برخوردار بسیاري اهمیت از دیجیتالی هاي نمایش و محاسبات در ها اعشاري از عمیق درك

 مکانی، ارزش مفاهیم آن در که است جانبه چند ذهنی فعالیت یک اعشاري نماد درك. است

 اعداد با دبستان از آموزان دانش اگرچه .شوند تلفیق یکدیگر با باید کسرها و حسابی اعداد

 در حتی آموزان دانش کشورها از بسیاري در که دانند می همگان اما شوند، می آشنا اعشاري

 یک داشتن بدون اعشاري اعداد از و ندارند اعشاري اعداد به نسبت دانش واقعی بعدي مقاطع

 اعداد از آموزان دانش درك بین عمیقی شکاف رسد می نظر به .کنند می استفاده کافی دانش

 نظر در ممیز، نماد آمدن میان به ظاهرًا .دارد وجود اعشاري اعداد از ها آن درك و طبیعی

 دهد.  می تغییر اساسی طور به را اعداد ماهیت آموزان دانش

 

 

 کسر : انعنو به ريعشاا ادعدا در ممیز مفهوم بدفهمی درك .35
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  .گر ریاضی()هدایتتعمیم می دهند اعشاري نماد به را کسر نماداز دانش آموزان  برخی

=  4/0می نویسند : )  چنین مثال براي
9

4
=  4/9( یا ) 

9

4
    ) 

 ها : ريعشاا دنبو لچگا درك معد  .36

 درك را متوالی ًاظاهر ريعشاا دعد دو بین ريعشاا دعد ربیشما دجوو آموز نشدا

  (.9229براون، نمیکند)

 را پاسخصفر  "  وجود دارد؟ 0448و  0449بین  دعد چند" که ال،سؤ ینا به پاسخ در

 .کندمی ئهارا

 :بدفهمی جمع و تفریق اعشاری ها 

 باشند : ازهندا هم ريعشاا و صحیح قسمت باید ريعشاا ادعدا جمع در .37

 کل رقم تعداد برابري شرط اعشاري، اعداد تفریق و جمع براي آموزان، دانش از برخی

 به آموزان دانش از دسته این. گیرند می نظر در اعشاري جزء و صحیح جزء در ها

 جمع سپس و نوشته 86/900+  8/229آن را به شکل  86/900+  98/22جمع  هنگام

  .کنند می

 رطو به صحیح قسمت و ريعشاا قسمت جمعرت صو به ريعشاا ادعدا جمع .38

 گانه :اجد
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 هم از ممیز یک با که دانند می صحیح عدد دو را اعشاري اعداد آموزان، دانش از برخی

 هم با را اعشاري هاي جزء اعشاري، اعداد تفریق یا جمع هنگام نتیجه در و اند شده جدا

. کنند می عمل ها آن روي و گرفته نظر در مجزا طور به باهم، را صحیح هاي جزء و

/  20                                   :نویسند می چنین آموزان دانش از دسته این مثال براي

8  =42  /9  +8/8 

 

 

 ري :عشاا ادعدا جمع در مکانی ارزش درك معد .39

اعداد  تفریق و جمع همانند را تفریق و جمع هستند روبرو بدفهمی این با که آموزانی دانش

 و دهند می انجام ارقام مکانی ارزش گرفتن نظر در بدون چپ، به راست از ، حسابی

  92/4+  9/0=  96/4                        :نویسند می چنین

 :بدفهمی ضرب و تقسیم اعشاری 

 این در رایج هاي بدفهمی. است برانگیز چالش بیشتر بسیار اعشاري اعداد تقسیم و ضرب

. است اعشاري اعداد بر تقسیم و اعشاري اعداد در ضرب مفهوم از ناقص درك نتیجه مورد

 تجربیات همان که است امر این تقسیم نتیجه و ضرب مورد در رایج اشتباهات از یکی

 نادرستی باورهاي و شوند می داده تعمیم هم اعشاري اعداد مورد در طبیعی اعداد به مربوط

 . کنند می ایجاد آموزان دانش در را



21 
 

 کند :می کوچکتر را دعد دنکر تقسیم و تررگبز را دعد دن،کر بضر .41

 عدد همواره عدد یک کردن در ضرب که است آن نادرست، باورهاي این ترین برجسته

 .کند ایجاد می کوچکتري عدد همواره عدد، یک بر کردن تقسیم و کند می ایجاد بزرگتري

از  8شود زیرا  8برابر  2×  4/0که  نیست قبول قابل آموزان دانش از بسیاري براي مثاًل

 8/0×  8/0ضرب  حاصل آموز دانش تا شود می موجب تفکري کوچکتر است. چنین 2

 20شود زیرا  20برابر  90÷  8/0که  بپذیرند توانند نمی ها آن بنویسد. همچنین 6/0را 

 بزرگتر است.  90خیلی از 

 تقسیم و بضر رتصو به طبیعی ادعدا بر ريعشاا ادعدا تقسیم و بضر .40

 گانه :اجد رطو به ريعشاا و صحیح قسمت

 بر ها اعشاري تقسیم و حسابی عدد یک در ها اعشاري ضرب در آموزان دانش از برخی

 تقسیم آن بر یا ضرب عدد در را صحیح جزء هم و اعشاري جزء هم ، حسابی عدد یک

 آموزان چنین می نویسند :  دانش از دسته این مثال براي. کنند می

(  یا درمورد  تقسیم این چنین می نویسند : )   2/6×  90= 20/60) 
9

8
 2 = 90  ÷2/20 

هم در نظرمی  از جدا حسابی عدد دو را اعشاري اعداد آموزان دانش از دسته این. ( 

 ها آن از یکی که دارد وجود آموزان دانش نادرست باور این براي متعددي گیرند. دالیل

 کاربرد در دیگر دلیل. است طبیعی اعداد در تقسیم ضرب و هاي ویژگی نابجاي تعمیم

 به تقسیم و شدن زیاد به معناي کردن ضرب که است طبیعی زبان در تقسیم و ضرب
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 تقسیم و ضرب آموزش شیوه دلیل دیگر در .است شدن تر کوچک یا شدن نصف معناي

 آن نتیجه که شود می داده آموزش جمع عمل مرتبه چند تکرار معناي به ضرب. است

 شدن تر کوچکاش  نتیجه است ضرب عمل عکس که نیز تقسیم و است شدن تر بزرگ

 است.

 و بضر در گانهاجد رطو به صحیح ءجز و ريعشاا ءجز گرفتن نظر در .42

 ها : ريعشاا تقسیم

 هم از ممیز با که دگیرمی نظر در هم از اجد صحیح دعد دو را ريعشاا دعد زموآ نشدا

 و هم با را صحیح ايجزا ريعشاا دعد دو تقسیم و بضر در نتیجه در. ندا هشد اجد

 نویسد :. این دانش آموز چنین میدگیر می نظر در هم با را ريعشاا ايجزا

  842   842 = 4482 

 دعد يجلو صفرها دادن ارقر با ريعشاا در اعداد 01های انتو بضر .43

 ري :عشاا

 صفر اردنگذ به ري،عشاا ادعدا در  يها انتو بضر مهنگا به زانموآ نشدا از برخی

مثال کنند. می کتفاا هشد داده ريعشاا 90 دعد يجلو

                                                                                 :                                              

90 = 94920 9492   
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 : اعشاري اعداد کردن مرتب و کردن مقایسه بدفهمی

 دست به اعشاري اعداد بین جبري اعمال بکارگیري در را هایی مهارت آموزان دانش برخی

 نمی اعشاري عدد دو بین مثاًل. باشند داشته اعداد این اندازه از درکی که آن بدون آورند، می

 دست به جواب اندازه از درستی درك است ممکن و است تر بزرگ کدام دهند تشخیص توانند

 طول شده، داده اعشاري اعداد که آید می پیش زمانی مشکل اوقات، باشند. اکثر نداشته آمده

 شد وجود انجام آموزان دانش از اندکی تعداد روي باشند. تحقیقاتی که نداشته یکسانی هاي

 قاعده" ،" صحیح عدد قاعده" را ها آن که ساخت آشکار را خطاها از وسیعی هاي دسته

 اند.  کرده نامگذاري" صفر قاعده" و" کسري

 نظر در صحیح عدد یک همانند را ممیز از بعد آموزان قسمت دانش صحیح، عدد قاعده در

در نظر می گیرند و در مقایسه با  822ممیز   8را به صورت  8/ 822عدد  مثاًل گیرند، می

 شودزیرا می محسوب بزرگتر عدد این در نظر گرفته می شود، از 2ممیز  8که  2/8عدد 

 اعشاري اعداد آن کنند می کار قاعده این با که کسانی بنابراین،. است 2 از تر بزرگ 822

 محسوب بزرگتر دارد بیشتري رقم ها آن اعشاري قسمت ولی دارند صحیح یکسان قسمت که

 . کنند می

 : صحیح دعد دو رتصو به گانهاجد رطو به ريعشاا و صحیح قسمت نیدد .44

 دعد دو رتصو به آن ريعشاا قسمت و ريعشاا دعد یک صحیح قسمت حالت ینا در

 .دشو می ضفر گانهاجد صحیح
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 ري :عشاا ادعدا به طبیعی ادعدا مقایسه ينابجا تعمیم .45

 ربکا را طبیعی ادعدا مقایسه هقاعد ،هاريعشاا مقایسه در آموزان نشدا از برخی

 تر رگبز را دعد ريعشاا ءجز سترا سمت صفر شتناگذ که نددار هعقید و گیرندمی

  .گر ریاضی(هدایتکند)می

   6زیرا      046   04600و     22  89زیرا    022 0  0489دانش آموز عقیده دارد :  

 باشد.می  600

 پس است،...  و هزارم و صدم و دهم دهنده نشان ممیز از بعد ارقام تعداد کسري قاعده در

 بابت این از و شود می محسوب ممیز کوچکتر از بعد عدد باشد بیشتر ارقام تعداد چه هر

 در 8/ 62را بزرگ تر از 8/8مثال  براي کند می عمل درست عدد قاعده خالف کاماًل

 اعتقاد آموزان دانش از دسته این و است صدم 62 ولی است دهم 8 زیرا گیرند می نظر

 از بعد عدد کنند می کار قاعده این با که کسانی. است تر بزرگ ازصدم دهم که دارند

 .کنند می محسوب باشدکوچکتر داشته بیشتري رقم چه هر را ممیز

 مساوی : رتصو با يکسرها مقایسه تعمیمی بیشبدفهمی  .46

 نددا می تر رگبز را ديعد ،برابر صحیح ءجز با ريعشاا دعد دو مقایسه در زموآ نشدا

 نددامی 8462تر از را بزرگ 848آموز نش دا .ستا تر کم آن ريعشاا يها قمر ادتعد که

 .ستا مصد از تررگبز همد ایرز
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 لحاظ مقایسه از درست عدد قاعده باشد، یکی اعشاري عدد دو ممیز از بعد ارقام تعداد اگر 

 شوند می متوجه برند می بکار را قاعده این که کسانی ویژه به آورد، می بار به درستی نتیجه

 خاطر همین به بود، خواهد کوچکی عدد اعشاري قسمت بیاید، صفر عدد از ممیز بعد اگر که

 کوچکتر دارد، ممیز از بعد بیشتري صفر تعداد که آن عددي اعشاري، اعداد مقایسه در

 آورد می بار به هم درستی که نتایج نامند می صفر قاعده را رویه این و کنند می محسوب

 نیست.  بردن بکار قابل صفر نبود صورت در ولی

 مقایسه : در ريعشاا يها قمر ادتعد گرفتن نظر بدفهمی در .47

 .دبو هداخو تر رگبز باشد بیشتر ريعشاا دعد یک مقاار ادتعد گرا کنند می فکر برخی

        0440   044به عنوان مثال

 گیرند می نظر در را ها رقم اعشاری تعداد اعداد مقایسه در آموزان دانش از دسته این

 تر هاي بیش رقم تعداد با عدد که باورند این بر و( طبیعی اعداد مقایسه تعمیمی بیش)

 است.  کمتر هاي رقم تعداد با عدد از تر بزرگ

 تعمیم ها اعشاري مقایسه براي را حسابی اعداد مقایسه قاعده نیز آموزان دانش از برخی

 عدد اعشاري جزء راست سمت" 0"  گذاشتن که دارند عقیده و (تعمیمی بیش) دهند می

>  89/0است و همین طور  6<  600زیرا  6/0< 600/0کند مثال  می تر بزرگ را

بر این باورند که  برخی آموزان دانش از دسته این میان در و  22  >89زیرا  022/0

 بیشتر است.  2/8از تعداد رقم های 04/8، زیرا تعدا رقم های  04/8>  2/8
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 ري :عشاا ادعدا به يکسر ادعدا مقایسه ينابجا تعمیمبدفهمی  .48

 دهند. می ها تعمیمريعشاا مقایسه به را کسرها مقایسه زانموآ نشدا اردمو از برخی در

   چون
9

840
 

9

804
 باشد.می    04804 04840بنابراین   

 :بدفهمی ها در جبر 

 براي. دارند حساب در ها بدفهمی در ریشه جبر، در شده مشاهده هاي بدفهمی از بسیاري

وزی که اشتباه دانش آم مثال
    

 
ریشه  کسرها کردن ساده در ،نویسدمی a  +cرا مساوی  

   .دارد

 له ها :بدفهمی ها در الگو ها و دنبا 

 یگر :د دنباله به دنباله یک در هشد مشاهده الگوی تعمیمی بیش .49

 دانش معموًال که است این عددي الگوهاي با ارتباط در آموزان دانش مشکالت از یکی

 دهند، می تعمیم نیز دیگر هاي دنباله براي را دنباله یک شده در مشاهده الگوي آموزان

 مثال ايبر(. تعمیمی بیش) کنند بررسی جدید دنباله در را آن بودن مناسب که این بدون

 چنین را ريعشاا ادعدا از ايدنباله ،نددامی را طبیعی ادعدا دنباله الگوی که آموزی نشدا

 هد :د می ادامه

942, 942, 942, 9490, 9499, … 

 رش :شما دهبررا از ستدرنا دهستفاا .51
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 اپید ايبر ،هستنددرمیان  چند رششما که هاییدنباله الگوی تشخیص از پس آموز  نشدا

 توانند می آموزان دانش که کنید فرضرد. شماام را نیز می nجمله ام،  n+9 جمله دنکر

 ممکن. بدهید یاد را شمردن تا سه تا سه ها آن به که دارید قصد شما و بشمارند تا دو تا دو

 کنند.  معلوم را زیر دنباله در بعدي عدد که بخواهید ها آن از که است

4 , 2 , 90 , 98 , 96 , ? 

 :دهد رخ تواند می دلیل چند به کار این. دهند می ارائه را 92 عدد آموزان دانش از برخی

 هیجده هفده، شانزده،: گوید می خودش با او. کند می اشتباه شمردن در آموز دانش 

 (.شمارد می هم را عدد خود)

 می مالحظه را 96 عدد آموز دانش.است آموزان دانش بین در رایج اشتباه یک این 

 دوتا دوتا در قبال که باشند زوجی اعداد از هم بعدي عدد باید که کند می فکر و کند

 باشد.  92 باید هم بعدي عدد پس. است گرفته یاد شمردن

 الگوها : یافتن در تعمیم يهادهبررا  از ستدرنا دهستفاا  .50

 دانش هايبدفهمی ترینمهم جمله از را راهبردهاي تعمیم از نادرست استفادهها پژوهش

 تعمیم با آموزان برخی دانش. اند کرده گزارش تعمیم و الگوها با ارتباط در آموزان

آموزي  دانش نمونه عنوان به. اند بوده جواب یافتن دنبال به تناسب راهبرد نادرست

 مربع تعداد تناسب از استفاده با و است آورده دست به 88 را چهارم درشکل ها تعدادمربع

 است.  کرده تعیین 2200را  صدم درشکل ها
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 : بدفهمی ها در تساوی و نماد تساوی

 است. تحقیقات ابتدایی دوره در جبر و حساب در نمادها ترین مهم از یکی تساوي عالمت

 هاي بدفهمی از برخی .شود می درك به ندرت و ضعیف خیلی" = "  نماد دهند می نشان

 بر" بودن معادل یا ارزي هم" و" تساوي" بین تفاوت درك به حوزه، این در آموزان دانش

 می نظر در" بودن شبیه و یکی" معناي به را" تساوي" آموزان دانش از بسیاري. گردد می

 و   6+8=  2+4که   رسند نمی درك این به ان آموز دانش از دسته این مثال، براي. گیرند

 .بینند نمی است اعداد محور روي واحد عددي که 2 عدد براي نامی را دو هر
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 حاصل انعنو به آن درك و نیکسا مقادیر انعنو به ويتسا دنما درك معد .52

 اي :محاسبه تعملیا منجاا

 از کافی درك عدم با اغلب مجهول، مقدار شامل هاي تساوي با مرتبط هاي بدفهمی

 دانش تجربه را بدفهمی این بروز علل از است. یکی مرتبط مفهوم تساوي و عملیات

 هایی تساوي با آموزان دانش از ابتدایی است. بسیاري دوره در ها تساوي با آموزان

 رسد می باور این به آموز دانش تجارب، روبه رو بوده اند. با این  2+ 2همچون .... = 

 دو ارزي هم" یعنی" = " که این جاي به" با است برابر پاسخ و"  یعنی" = "  که

 تساوي نماد که اند نکرده درك را نکته این آموزان دانش از بسیاري واقع . در"طرف

 به را تساوي نماد آموزان دانش عوض در. دهد می نمایش را مساوي دوکمیت بین رابطه

دانش آموز برای پیدا مثال : محاسبه در نظر می گیرند.  یک انجام براي فرمانی عنوان

 نویسد:چنین می   x + 90 = 2 + 2کردن مقدار مجهول در 

2 + 2 = x + 90 

         = 96 + 90  

         = 86 

 

 رت : عبا دو ارزي هم انعنو به را ويتسا دنما درك معد  .53
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 به و رتعبا دو ارزي هم انعنو به را ويتسا دنما لمجهو دنکر اپید در زانموآ نشدا

. دگیر نمی نظر در نتیجه یک به نسیدر رمنظو به عملی منجاا ايبر رستود یک انعنو

 (8090گیرند. )ون دویل، " را به عنوان دستورعمل می×" ، "-" بلکه

 رش :شما دهبررا از ستدرنا دهستفاا  .54

 دخو هشتباا به و کند می دهستفاا رششما دهبررا از لمجهو دنکر اپید ايبر زموآ نشدا

= 90در  مجهول عدد کردن پیدا براي آموزان دانش از برخیرد. شما می نیز را دعد

 کردن پیدا براي آموزان دانش از این دسته. کنند می وارد را 2 عدد اشتباه به 6......+ 

را نیز می شمارند :   6 عدد خود اشتباه به ولی کنند می استفاده شمارش راهبرد از مجهول

 است. 2 مجهول عدد کنندمی فکر دلیل همین و به   90 , 2 , 2 , 2 , 6

 : بدفهمی های اندازه گیری

 با دهند قرار هم پهلوي توانند نمی که را اشیائی طول کنند می سعی آموزان دانش که زمانی

حساب  به رو اي دروازه را گیري شود. اندازه می ظاهر گیري اندازه کنند،مفهوم مقایسه هم

 را اعداد بین روابط گیري، اندازه. کند می کمک آموزان دانش فضایی درك به که دانستند

 گیري، اندازه ها،این از ترمهم. است کسر مانند مفاهیمی اي براي پایه و دهد می آموزش

 لمس را آن توانند می آموزان دانش که است واقعی دنیاي با ریاضی مجرد دنیاي کننده مرتبط

 مواردي از باالتر کارآیی است، بوده پذیر امکان بصري شکل به ها آن حل که کنند. مواردي

 بیشتري بصري ابزار چه هر دیگر، عبارت به. است بوده الزم مجردتري تفکر است که بوده
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-اندازه مسئله صحیح حل احتمال شد،می داده قرار آموزان اختیار دانش در نمودارها مانند

 آن با مسئله یک که واحدي تغییر در میانی هاي پایه در آموزان دانش شد. می بیشتر گیري

 دقیق مقدار کشیدن بیرون و نمودارها خواندن در آموزان دانش. دارند مشکل است شده شروع

 در ها بچه. دارند مشکل دماسنج مانند گیري اندازه ابزارهاي طریق از شده گیري اندازه

 .هستند روبرو بامشکل آن مفهوم زیربنایی درك در اما متبحرند، ساده هاي گیري اندازه

 :  طول به مربوط های بدفهمی

 از بسیاري حال این با شود، می فرض استاندارد میانی هاي پایه در طول گیري اندازه اگرچه

 .دارند مشکل آن به نسبت آموزان دانش

ترتیب  عایتر با ادعدا با خط طنقا اريگذ برچسب انعنو به ادعدا محور درك  .55

 : 

 شده داده نمایش طول ازطریق اعداد محور روي اعداد که کنند می درك ندرت به ها بچه

 (9220)پتیو، . اند شده گذاري برچسب فقط اعداد کنند می گمان و اند

 ي : گیر ازهندا مبدا به توجه معد  .56

 در که کنند می نگاه شئ انتهاي به فقط آموزان دانش که است آن شکسته کش مسئله خط

 شروع آن از شیی که جایی یا صفر نقطه به که آن بدون است، قرارگرفته کش خط کجاي

  .کنند توجه است شده

 کنند.واحد گزارش می 2 را مداد لطو آموزان نشدا
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 عادات طبق و سرسري واحدها شمارش و گیري اندازه ابزار از استفاده آموزان دانش اکثر

 برند می بکار کنند درك را ها آن معناي که آن بدون را ها فرمول و کنند می عمل خود قبلی

 صورت به را کش خط گیرند می یاد آموزان دانش که آنجا از. آورند دست به جوابی تا

 خط با هاي گیري اندازه همه که برند می هاگمان آن برند، بکار صفر نقطه از شیی شروع

 از اي نقطه با متناظر عدد همواره که گیرند می یاد ها آن. شود انجام شکل همین به باید کش

 .است شده واقع شیی انتهاي در که بخوانند را کش خط

 ي : گیر ازهندا مبدا تشخیص در هشتباا  .57

 شروع جاي به کش، خط از استفاده با طول گیري اندازه هنگام به آموزان دانش از برخی 

دانش آموز طول  وضعیتی چنین در مثال کش شروع می کنند. براي خط لبه از صفر، از

پاره خط در شکل زیر را 
2 

   2   
 بیان می کند.  8 

  

 ل :طو انعنو به کش خط روي ها نخط نشا رششما  .58

 این نه بینند، می اعداد از شده مرتب دنباله یک صورت به را کش خط روي اعداد ها بچه

 بین شکاف یک دوباره جا این در. دهد می نشان را ها آن بین هاي بازه اعداد این که
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 در دارد وجود اعداد این معناي و یابند می گیري اندازه عنوان به آموزان دانش که اعدادي

 اعداد این براي طول معناي آموزان دانش که دارند فرض خود به خود معلمین که حالی

 به را لطو و ندرشما می را کش خط روي يها ننشا خط زان،موآ نشدا .کنند می درك

 ضافیا خط یک حالت ینا در. نمیگیرند نظر در ها ننشا خط بین فاصله مجموع انعنو

-زهبا ادتعد انعنو به را لطو ازهندا کنندمی شتباهیا چنین که آموزانی نشدا و دارد دجوو

 کنند.بیان می 6اند. در این وضعیت دانش آموزان طول پاره خط داده شده را ها نفهمیده

 

 معتقدند ها آن. دهند گسترش تر مسائل عملی به را گیري اندازه هاي روش توانند نمی ها بچه

 مقیاس مانند مفاهیم مجردتري به آموزان دانش که است شده موجب درسی متون به اتکا که

 ارتباط در را شمارش و گیري خود اندازه ذهن در آموزان دانش وقتی این، بر عالوه. نرسند

 بر اتکا. شوند مشکل می دچار پیوسته هاي کمیت گیري اندازه هنگام به دهند، می قرار هم با

 واحدهاي به توان می را واحد که کنند درك آموزان دانش که است آن از مانع شمارش

 آموزان دانش براي گیري اندازه که کنند می استدالل همچنین ایشان. کرد کوچکتر تقسیم

 نظر در یکسان را گیري اندازه و شمارش تر پایین سنین آموزان در دانش زیرا است مشکل

 اشکال و حجم و مساحت گیري فهم اندازه بر طول گیري اندازه فهم این، بر عالوه. گیرند می

 اضافه ها، ضعف این بازگویی با(  8009)  همکاران و 920 کیلپاتریک .است مقدم فضایی
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. کنند می درك درستی به را اعداد محور آموزان دانش که کنند فرض نباید که معلمین کنند می

 واحد مانند دارد، خود در را گیري اندازه ابزارهاي هايضمنی ویژگی طور به اعداد محور

 در دارد، وجود بزرگ فرق یک اما .صفر نقطه کردن، افراز کردن، فرش تکرار، مقایسه،

بنابراین  .دقیق است کاماًل تعریف طبق اعداد محور است، دقیق غیر ذاتًا کش خط که حالی

 آموزان دانش.است مایه کم و سطحی آموزان، دانش گیرياندازه گیریم که  دانشنتیجه می

 آنها با درستی به توانستندنمی اما کنند انتخاب را صحیح واحدهاي و مناسب ابزار توانستندمی

  .کنند کار

 :بدفهمی های مرتبط به محیط و مساحت 

 سطح :  حدوا با لطو حدوا گرفتن هشتباا  .59

کند. وقتی می دهستفاا سطح حدوا از لطو حدوا يجا به هندسی لشکاا سمر در آموز نشدا

 × 4رسم کنند، به اشتباه یک مستطیل     4  2شود یک مستطیلاز دانش آموز خواسته می

 کند.رسم می   6

 

 ي : گیر ازهندا در مقیاس تفسیر و تشخیص در هشتباا  .61
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 ازهندا سمقیا که ستا اي گونه به معموًال يگیر ازهندا اربزا با زانموآ نشدا ربتجا

 قتیو. یابد می یشافزا تا رچها تا رچها یا ،تا دو تا دو رتند به و یکی یکی غلبا يگیر

 نمی تشخیص را يگیر ازهندا سمقیا گیرند می ارقر حالت ینا در زانموآ نشدا

نند. کبیان می کیلوگرم 848ازو را تر روي يها سیب ،وزنبچهها از برخی.هندد

 گرم میباشد.کیلو 844درحالیکه وزن اصلی 

 

 در خلیدا يها خط بحتساا و هشد ازفرا يشکلها در محیط درك معد  .60

 محاسبه محیط : 

 این. هستند روبرو بدفهمی با پیچیده شکل یک محیط تشخیص در آموزان دانش از برخی

 مختلف سطوح به که) پیچیده هاي شکل محیط کردن پیدا هنگام به آموزان دانش از دسته

 از دسته این. کنند می جمع نیز را شده افراز هاي شکل اضالع طول ،( اند شده افراز

 می جمع هم با را خط پاره 6 هر اندازه زیر، شکل محیط کردن پیدا براي ان آموز دانش

 .کنند
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  فرمول مساحت مستطیل به محیط :  تعمیم  .62

 می تعمیم محیط محاسبه براي را مستطیل مساحت محاسبه فرمول آموزان دانش از برخی

 کنند. می جمع هم با را عرض یک اندازه و طول یک اندازه و فقط( تعمیمی بیش)دهند

 يگیر شکلاز  قبل ،ها فرمول معرفی و محیط، از مفهومی درك معد لیلد به آموز نشدا

 ریاضی(گر هدایتکنند.)می جمع ضعر یک با را لطو یک ازهندا مفهوم،

 مشاهده : قابل تطالعاا گرفتن نظر در  .63

 یک و لطو یک ازهندا که تیرصو در محیط، از مفهومی درك معد دلیل به آموز نشدا

کند. می جمع ضعر یک با را لطو یک ازهندا ،باشند هشد مشخص شکل روي ضعر

 (8002)رایان و ویلیامز، 

 سطح :  حدوا با لطو حدوا گرفتن هشتباا  .64

 شطرنجی صفحه یک روي که مستطیلی محیط کردن پیدا براي آموزان دانش از برخی

 راستاي در واحد هاي مربع اضالع، روي واحدها شمارش جاي به ، شده داده نمایش

 را زیر شکل محیط آموزان دانش از دسته این مثال براي. شمارند می را عرض و طول

 :کنند می اعالم 96
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 در که هاییمربع ،شطرنجی صفحه کمک به شکل یک محیط دنکر اپید در آموز نشداگاهی 

دانش  .ردشمامی لطو حدوا انعنو به را نددار ارقر شکل ونبیر در ضعر و لطو يستارا

 کند.اعالم می 96آموز محیط شکل زیر را 

 

 در مساحت يحدهاوا رششما از دهستفاا با مساحت يگیر ازهندا ناییاتو معد .65

 حد :وا از کمتر مساحت با يها قسمت دجوو رتصو

 ها آن کامل رطو به حدوا يها مربع با انتو نمی که نامنظم يها شکل مساحت محاسبه در

 شکل تر ضافها يها مربع با یا شوند می گرفته هیددنا هنشد هپوشید يها قسمت ،پوشاندرا

 محاسبه در .شوند می دهشمر مساحت محاسبه در ضافها يها مربع و دشو می هپوشاند

 ها قسمت ینا یا ،ندا هنشد هپوشید حدوا مربع با که دارد هایی قسمت که یرز شکل مساحت

  ،ضعیتو ینا در زموآ نشدا. شوند می بحسا کامل رطو به یا شوند می گرفته هیددنا

 بیان کند. 6یا  2ممکن است مساحت را 

 

 های مساوی : مساحت با شکل دو يهامحیط يبرابر ضفر  .66
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 برابر هم با دارند، برابر مساحت که اشکالی محیط کنند می فکر آموزان دانش از برخی

 نتیجه را ها محیط برابري ها،مساحت برابري فرض با آموزان دانش از دسته این. است

 طول( عرض و طول جمع) محیط براي نادرست فرمول کارگیري به با سپس و گرفته

 باشد، برابر هم با زیر شکل دو مساحت اگر. کردند اعالم 2 را بعد سوال در نامعلوم ضلع

 است؟ چقدر نامعلوم ضلع اندازه

 

 دو زیرا دانند می اندازه یک را زیر شکل دو محیط ان آموز دانش از دسته این مثال براي

 .دارند برابر هاي مساحت شکل

 

 ها :آن عضالا نسبت با متشابه شکل دو يهامساحت نسبت يبرابر ضفر  .67

.  ناحیه دو آن ابعاد نسبت با است برابر ناحیه دو مساحت نسبت که معتقدند ها بچه اغلب

 می گمان اکثرًا باشد، دیگري مربع مساحت دوبرابر مربعی مساحت اگر منطق، این با

)کورداکی و .است کوچکتر مربع هاي ضلع برابر دو نیز بزرگتر مربع هاي ضلع برند

 (9222پوتاری، 
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 محیط و مساحت با هم :  گرفتن هشتباا  .68

 به مساحت و محیط گرفتن نظر در ان زموآ نشدا بین در یجرا نسبتًا يها بدفهمی جمله از

 ضلعی چند بین در رمچها پایه ان زموآ نشدا ايبر نموآز یک در. ستا یکدیگر يجا

را انتخاب  D درصد دانش آموزان شکل پاسخ صحیح  82ی داده شده در شکل زیر، ها

را انتخاب کردند که دارای بیشترین مساحت  Aدرصد از آنها شکل  42کردند در حالیکه 

  (8002است.)مارچیس، 

 

 سطح : ازهندا انعنو به مفهوم مساحت درك معد  .69

 به. هستند هم مانند طول و مساحت گیري اندازه کنند می فکر اول نگاه در ها بچه معموًال

 طول محاسبه هاي روش تأثیر تحت ها آن براي مساحت محاسبه هاي روش دلیل، همین

 99 را زیر مستطیل مساحت آموزان ازدانش برخی استدالل این با .گیرند می قرار

 کنند.      می بیان( 2 و 4 مجموع)
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 محاسبه براي تا شود آموزان دانش توانایی مانع است ممکن طول محاسبه مرسوم راهبردهاي

 قبل .درآورند ستونی و سطري شکلی صورت به و کنند بازسازي را آنناحیه  یک مساحت

به ( مستطیل مثال براي) مساحت کردن پیدا فرمول معرفی مساحت، مفهوم کامل درك از

 که آن بدون را فرمول آموز دانش تا شود موجب است ممکن عرض، در ضرب طول عنوان

 پوشاندن عنوان به سطح اندازه بین آموز دانش تا شود می موجب امر این .کند حفظ کند، درك

 .نکند برقرار مناسب ارتباط عرض و طول حاصل ضرب عنوان به سطح اندازه و سطح

 موجود هاي مکعب ابتدا آموزان دانش که دهد می نشان بعدي سه هاي آرایه از جوانان درك

 به سپس بینند، می را ها مکعب از اي مجموعه فقط و بینند نمی یافته سازمان را ها آرایه در

 مکعب سراسري سازماندهی نهایتًا و کنند، می درك را ها مکعب این سازمان موضعی طور

 به ابتدا آموزان دانش که است آن ها مکعب موضعی درك از کنند. منظور می درك را ها

 که است آن ها مکعب سراسري درك از منظور و کنند می توجه جداگانه ها مکعب سطوح

 سازماندهی ها مکعب وستونی سطري هاي آرایه از هایی الیه در را حجم سپس آموزان دانش

  .کنند می
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 شده تنظیم طریق تجربیات از را نتایج این کردند سعی همکاران و باتیستا بعدي، تحقیقات در

 بعدي و دو هاي آرایه شمارش در که کردند مشاهده آنها. سازند روشن بعدي، دو هاي آرایه با

 دور هاي مربع ابتدا آموزان دانش مساحت، مورد در. شود می طی مشابهی روند بعدي سه

 داخل شکل، براي و کنند می برخورد تر یافته سازمان مساحت با شمارند،سپس می را شکل

 توسعه با نهایتًا. دارند ها آن از اشتباهی اغلب شمارش و گیرند می نظر در مرز یا ضلع و

 سرتاسري دهی سازمان آرایه  با یک هاي مربع شمارش روش، ترین دقیق مفهوم، این یافتن

  .آید می دست به یکنواخت هاي ستون و سطرها ایجاد و ها مربع

 آمده دست به مقدار ها بچه شود، می رفتار ها طول ضرب صورت به مساحت با که آنجا از

 یک عنوان به را مساحت آموزان دانش حالت، این در. شناسندنمی گیري عنوان اندازه به را

 واحد مفهوم گیرند. درك می نظر در روزمره زندگی از واقعیت جداي شدنی محاسبه مقدار

 آموزان دانش از مساحت گیري اندازه براي. است طول واحد درك از تر بسیارمشکل مساحت

 کنند.  فرش مساحت با  واحد را ناحیه یک شود می خواسته

 بدفهمی های مرتبط با حجم :

 پیمانه مانند حجم گیري اندازه اکثر ابزارهاي واقع، در. است مجرد بسیار حجم گیري اندازه

 می مشکل کار را آموزان دانش براي است خطی بندي درجه داراي که گیري اندازه هاي

 مسئله با ان آموز دانش. کنند می گیري اندازه را جسم از اي جنبه چه دقیقًا کنند درك که سازد

 جادهی صورت به غالبًا و شوند می روبرو کردن پر عنوان به اغلب حجم، با مرتبط هاي
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 که گیرند می یاد آموزان دانش وقتی. شود نمی طرح ناحیه فضایی یک در واحد هاي مکعب

 مکعب فقط ها آن از بسیاري آورند، دست به واحد هاي مکعب جادهی با را حجم توانند می

 .شمارند می را خاص زاویه یک از مشاهده قابل هاي

 آن : دهگستر شتندا با يبعد سه شکل یک تشخیص ناییاتو معد .71

 همشاهد با ننداتو نمی و هستند مواجه مشکل با فضایی هاي شکل تجسم در آموزان دانش 

 برخی مثال طور به .کنند تجسم را آن ي،بعد سه شکل یک دهگستر و يبعد دو نماییزبا

 درست را بسته مکعب یک زیر هاي شبکه از یک کدام که کنند تجسم توانند نمی آنها از

  .کند می

 

 : يبعد سه شکل یک از يبعد دو نماییزبا ناییاتو معد .70

 طور به. هستند مواجه مشکل با بعدي سه شئ یک دوبعدي بازنمایی در ان آموز دانش 

 نمی نیز اوقات گاهی. دهند نمایش مربع یک صورت به را مکعب یک است ممکن مثال

 کنند.  تصور را آن بعدي، سه شئ یک دوبعدي بازنمایی مشاهده با توانند
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 :بدفهمی های مرتبط با جرم و زمان 

 هم : يجا به ساعت در رگبز و کوچک عقربه گرفتن هشتباا  .72

 و رگبز عقربه ،ساعت شکل روي از نماز ننداخو مهنگا به زانموآ نشدا از برخی

 از ستهد ینا (.8002)رایان و ویلیامز،  .گیرند می هشتباا یکدیگر با را کوچک عقربه

 اند.بیان کرده  92 : 2ه در شکل را شد داده ننشا نماز زان،موآ نشدا

 

 بدفهمی ها درهندسه :

 کنیم،می زندگی آن در که فضایی با تعامل و توصیف درك، براي ابزاري عنوان به هندسه

 به ان آموز دانش هاي بدفهمی از آگاهی که بود خواهد طبیعی بنابراین. توجه است مورد

 مفاهیم از ان آموز دانش بهتر درك به  نتیجه در و ها آن برطرف ساختن جهت در ها تالش

  .کند کمک هندسی

 :بدفهمی های مرتبط با زاویه 
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 یه :زاو ازهندا درك معد  .73

 وجود گیري زاویه اندازه در کلیدي نکته شود. دو نمی درك درستی به اغلب زاویه اندازه

اندازه  در زاویه اضالع طول که برند می گمان آموزان دانش که است آن نکته اولین. دارد

 اندازه باشد، تر بزرگ زاویه اضالع طول چه هر کنند می فکر ها بچه. است مؤثر زاویه

 توسط زاویه گیري اندازه طریقه در امر این دلیل یک شاید. تراست بزرگ نیز زاویه

 اغلب همچنین. گیرند می نظر در را زاویه انتهاي اضالع همواره که باشد آموزان دانش

 ندرت به و است طول گیري نوعی اندازه زاویه گیري اندازه کنند می فکر آموزان دانش

 ها بچه که است آن نکته دوم. است دوران و چرخش گیري اندازه زاویه که کنند می درك

 آموزان دانش از برخی .است مؤثر زاویه اندازه در زاویه قرارگیري مکان کنند می فکر

 بدفهمی دچار است شده داده نشان شکل در که آنچه همانند برابر زاویه دو مقایسه در

 .  پندارند می A زاویه از بزرگتر را B زاویه و هستند

 

 ها : یهزاو مقایسه در ناییاتو معد  .74

 ايزاویه که است این هازاویه مقایسه در آموزان دانش بین در هاي رایج بدفهمی از یکی

 نشدا. پندارند می تر بزرگ را است شده داده نشان بلندتر شکل در آن هاي ضلع طول که
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 ننداتو نمی و نددار مشکل هم با ها یهزاو مقایسه چگونگی و یهزاو مفهوم درك در زانموآ

 را برای آن تشخیص دهند. اي ازهندا و مقدار ل،طو همانند

 هندسی :  یفرتعا تعمیمی بیش  .75

 تعمیم" بسته دهسا منحنی" به را" بسته دهسا ضلعی چند" تعریف آموزان نشدا از برخی

  .دهندمی

 گیرند :می نظر در مثلث نیز را یرز يشکلها آموزان نشدا از ستهد ینا

 

 دانند : های زیرا را چند ضلعی مییا همه شکل

 

 هندسی : یفرتعا تخصیصی بیش  .76

 نمی لمثا ايبر کنند می ودمحد صخا يها حالت به را یفرتعا زانموآ نشدا از برخی

 یک یا و دبگیر ارقر نداتو می هم مثلث از رجخا در مثلث عتفاار که کنند رتصو ننداتو
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  دهند.می نسبت آن به را نیست آن به زينیا که یژگیو

 .باشد باید مثلث خلدا ارههمو مثلث عتفاار کنند می فکر زانموآ نشدا از برخی

 

 نشدا لمثا ايبر. گیرندمی نظر در ازيمو طخطو نمایش در را ها لطو يبرابر طشر یا و

های ولی شکل کنندرابه عنوان خطوط موازی تعیین می A  مجموعه يها شکل زانموآ

  موازی قبول ندارند. رابه عنوان خطوط Bمجموعه 

 

 

 

 هندسی مفاهیم درك یا" مرجع شکل" یا" نمونه قالب" یک گرفتن نظر در  .77

 ص :خا ضعیتو یک در فقط
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 عالضالا ازيمتو یا مربع جدید شکل داده شود، دوران مثلث یا مربع مانند شکل یک گرا

  شود.نمی گرفته نظر در

 شوند :  نمی داده تشخیص یافته دوران الزاویه قائم يها مثلث یرز شکل در

 

 :نند دا می مستطیل را هشد زده عالمت که مستطیلی فقط و

 

 مربع : ضلع و قطر ل،طو نستندا نیکسا  .78

 پندارند.می ازهندا هم را مربع قطر و مربع ضلع ل،طو زانموآ نشدا از برخی

 



48 
 

برابر  BDبا قطر  ABدانش آموزان ممکن است تصور کنند که ضلع  ABCDدر مربع 

 است.

 هیدد تصویر در که قسمتهایی دجوو تشخیص معد و ضعیف فضایی تجسم .79

 نمیشوند :

 به حدوا يها مکعب هیدجا با را حجم ننداتو می که گیرند می دیا زانموآ نشدا قتیو

 می را صخا یهزاو یک از همشاهد قابل يها مکعب فقط ها آن از ريبسیا ،ندآور ستد

  ند.رشما

 ندرشما می را همشاهد قابل يها مکعب فقط دموجو يها مکعب محاسبه در زانموآ نشدا

 

 :تقارن 

 د : گیرمی نظر در رنتقا خط را شکل هکنند نصف يخطها .81

 موجود که چه آن از بیشتر شکل، یک براي تقارنی خطوط آموزان دانش اوقات گاهی

 آموزان دانش که است آن از ناشی شده، ایجاد بدفهمی حقیقت در. آورند می دست به است

 یک لزومًا کند می تقسیم مساوي قسمت دو به را شکل که خطی هر که کنند می فکر
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 دانش مثال طور به. کند می تبدیل هم دیگر مساوي قسمت اي آینه تصویر به را قسمت

  .گیرند می نظر در تقارن خط چهار زیر شکل براي آموزان

  

 رن : تقا محور ستدرنا تشخیص  .80

 شکل در .باشد گرفته ارقر سطو در کاماًل باید رنتقا رمحو که کند نمی توجه زموآ نشدا

 .دشومی گرفته نظر در رنتقا محور هشد سمر خط یرز

 

 ست :ا عضالا ادتعد ازهندا به چندضلعی یک رنتقا يخطها ادتعد  .82

 اضالع تعداد با را تقارن خطوط تعداد آموزان دانش که شود می دیده موارد از برخی

 مداوم طور به آموز دانش که کند می بروز زمانی بدفهمی این. گیرند می نظر در برابر

 دست به نتیجه آموز دانش از دسته این. کنند می بررسی را منتظم اشکال تقارن خطوط

 براي( . تعمیمی بیش) دهند می تعمیم ها چندضلعی تمام براي را منتظم اشکال براي آمده

 ها چهارضلعی همه که کنند می تصور دارند، تقارن خط چهار ها مربع همه چون مثال

 خط تقارن دارند.  چهار
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 این. نظربگیرند در شکل" کردن کامل" عنوان به را" تقارن" است ممکن انآموز دانش

 شکل ولی نیست عمودي یا افقی تقارن خط که هایی وضعیت در خاص طور به بدفهمی

 تر بیش (نیست آن بر عمود یا تقارن خط راستاي در) است عمودي یا نظر افقی مورد

 شود.  می مشاهده

 :مختصاتی  بدفهمی های مرتبط با هندسه

 با هم :  محورهای مختصات گرفتن اشتباه .83

 در (،نامگذاری محورها) یاضیر يهااردادقر درك معد لیلد به زانموآ نشدا از برخی

 اول مؤلفه و کنند نمی عمل درست ت،مختصا شتندا با نقطه نمایش یا نقطه تمختصا نبیا

 .گیرند می نظر در ها  x محور روی را دوم مولفه و ها yمحور روي را

 . نمایند می محدود اول ناحیه به را مختصات دستگاه اغلب آموزان دانشهمچنین 

 : بدفهمی های کار با داده ها 

 دسته مسئله است. حل براي عددي اطالعات استخراج را ها داده با کار مصادیق از یکی

 است:  زیر شرح به را کالمی مسائل حل در خطاها بندي

 سؤال خواندن در اشتباه  

 سؤال( هدف درك عدم)سؤال  از اشتباه برداشت  

 تفریق( جاي به جمع انجام مثال براي)مسئله حل استراتژي انتخاب در خطا 
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 محاسباتی( اشتباهات ) حل فرایند در خطا 

 ( مسئله بافت در آن بودن معنا بی یا پاسخ از نادرست تفسیر)نادرست رمزگشایی 

 : از عبارتند نمودارها با کار هنگام به آموزان دانش هايبدفهمیاز  مورد 4

 مختصات محورهاي / مختصات گرفتن نظر در جابجا .84

 (8002)رایان و ویلیامز،  مقیاس تفسیر و تشخیص در اشتباه .85

 :  مبدا تشخیص در اشتباه .86

 زموآ نشدا نشوند وعشر صفر از  Y و X يهارمحو روي حدهاوا گرا ،ضعیتو ینا در

 محور روي را گرها ننشا فاصله زموآ نشدا د،شومی مشکل رچاد هادارنمو مقایسه در

 .نمیکند بنتخاا ستدر

 روي نشانگرها فاصله که طوري به نمودار رسمدار : نمو سمر در هشتباا .87

 باشد.  نشده رعایت محورها

 

 آمدها : پیش همه نظرگرفتندر شانسبدفهمی  .88

 چرخاندن با مثاًل. گیرند نظر می در هم شانس را همه تصادفی وقایع در آموزان دانش

" 9روي" عقربه گرفتن قرار شانس است، شده تقسیم قسمت به که اي صفحه روي عقربه

برابر است با 
9

8
  زیرا سه حالت مختلف برای چرخنده وجود دارد. است.  
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 اده : خدر آمدهای پیش الگوی طریق از آمدها پیش لحتماا تشخیص  .89

 ،کنند می نبیا ،ستا دهفتاا قتفاا قبال که پیشامدهایی يمبنا بر را پیشامد یک عقوو شانس

 روي خود گردش چهار در چرخنده یک عقربه .آن عقوو لحتماا گرفتن نظر در با نه

 توان می چه عقربه گردش پنجم باره در. گرفت قرار" سبز سفید، سبز، سفید،" رنگهاي

 رنگ دنباله در موجود الگوي مبناي بر را خود پاسخ ان آموز دانش از دسته اینگفت ؟ 

 این بدفهمی. پیشامدها از یک هر وقوع شانس نظر گرفتن در با نه کنند، می بیان ها

 نام دارند." قماربازان مغالطه"

 های فرایندی حل مسئله : بدفهمی

 کامل مسئله و شرایط مسئله :  درك معد .91

 السؤ از هشتباا شتدابر یا ،کند می هشتباا السؤ ننداخو در زموآ نشدا ،ضعیتو ینا در

 (8002)رایان و ویلیامز،  .نمیکند درك را مسئله فهد و دارد

 ي : تژاسترا بنتخاا در خطا .90

)رایان و هد. د می منجاا ستدرنا تعملیا مسئله حل ايبر زموآ نشدا ،ضعیتو ینا در

 (8002ویلیامز، 
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 مسئله : حل ايبر ضافیا تفرضیا دیجاا .92

 در لطو يبرابر طشر ،خط دو دنبو ازيمو تشخیص ايبر زانموآ نشدا از برخی

 (Dims, 8002).گیرند می نظر در را تصویر

 ندگی :ز محیط قعیوا مسائل در یاضیر ابجو تفسیر در ناییاتو معد .93

رایان و نمیکند) سیربر مسئله بافت در را همدآ ستد به پاسخ داريمعنا زموآ نشدا

های مداد در جعبه 88بسته بندی های مورد نیاز برای وقتی تعداد جعبه .(8002ویلیامز، 

 کند.را بیان می 248یا  2شود، پاسخ تایی سوال می 6

 یاضی : ر مفاهیم با قعیوا ينیاد مفاهیم قنطباا ناییاتو معد .94

 ارقر آن یاضیر يمعنا مقابل در ها واژه ارد معنای زندگی روزانه ازمو از برخی در

 از روزانه زندگی معناي مثال، ینا در کند.می وبررو بدفهمی با را زموآ نشدا و دگیر می

 .کند می روبرو بدفهمی با را آموز دانش" چپ" مقابل در" راست"  واژه

 .اند دیده زیر شکل به را راست زاویه خود، تجربیات در آموزان دانش اغلب

 

 نظر در راست زاویه را( زیر شکل) است چپ جهت به رو اضالعش که اي زاویه بنابراین،

 .گیرند نمی
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 زیر شکل در   B و A هاي گزینه همانند نیز راست زاویه با آموزان دانش تجارب اغلب

 در راست زاویه از خاصی ذهنی تصویر آموزان دانش تا شود می موجب تجارب این. است

 .دهند تشکیل خود ذهن

 

 بنتخاا در آموزان نشدا ؟ دهد¬می نشان را راست زاویه کدامیک که سوال این به پاسخ در

 نشدا. کنند نمی بنتخاا حتیرا به را یگرد ي گزینهها ولی. ندارند مشکلی B و A یها گزینه

 نظر در" چپ یهزاو" مقابل در را" سترا یهزاو" ،نمیکنند بنتخاا را C گزینه که آموزانی

 .   هندد می" سترا" به را روزمره ندگیز در جهتی معنای و گیرندمی

  مرتبط با مسئله :  یاضیر مفاهیم از ستدرنا درك .95

 .هدد می تشخیص هشتباا به را تعملیا م،مفهو از صحیح درك معد لیلد به زموآ نشدا

 رطو به ستدو دهپانز بین طمخلو یک از پوند پنج ال: سؤ ینا به پاسخ در آموز نشدا مثال
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 رسد ؟ می طمخلو از رچقد یک هربه . ستا هشد تقسیم ويمسا

 کند.ارائه میرا     92  8 = 2پاسخ 

 

 

 

 

 های فرآیندی ارتباطات کالمی : بدفهمی

 ن : گاواژ ينابجا تفسیر و يگیررکا به .96

 واژه به را واژه یک يمعنا د،خو گذشته تتجربیا به توجه با ستا ممکن زموآ نشدا

 .بدهد تعمیم يیگرد

" دنکر تکمیل" رن،تقا تمرین در شکل یک دوم نیمه تکمیل تجربه به توجه با لمثا ايبر 

 کند. می سمر ال،سؤ ینا به پاسخ در را دوم شکل زموآ نشدا .دبگیر هشتباا" رنتقا" با را

 کنید : سمر را یرز شکل اي یینهآ تصویر
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 یاضی : ر با روزمره ندگیز در نگاواژ معنایی خلاتد .97

-این می به منجر چپ و راست دارد نگاواژ از روزمره ندگیز در آموز نشدا که معنایی

 .دنگیر نظر در سترا یهزاو را ستا چپ جهت به رو ضالعشا که ايیهزاو که شود

 ها :های فرایندی بازنماییبدفهمی

 باید شکل هم مساحت( نظر )از مساوی يها قسمت ،کسر هندسی نماییزبا در. 22

 باشند

 ي بعد سه شکل یک از يبعد دو نماییزبا ناییاتو معد. 22

 آن دهگستر شتندا با يبعد سه شکل یک تشخیص ناییاتو معد .900

 های قبل توضیح داده شده است(.)هر سه مورد در قسمت


