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Չափանիշների համար մաթեմատիկական պրակտիկայի նկարագրել տեսակի փորձաքննությունների, որ մաթեմատիկա 
մանկավարժներ բոլոր մակարդակներում պետք է ձգտի զարգացնել իրենց ուսանողների համար: Այս փորձը 
մնացածը կարեւոր »գործընթացներին եւ proficiencies է« վաղեմի նշանակություն Մաթեմատիկայի կրթական 
Առաջինը `սրանք NCTM գործընթացի չափանիշները խնդիրների լուծման, հիմնավորման եւ ապացուցում է, կապի, 
ներկայացուցչություն, եւ կապեր. Երկրորդ են տարր մաթեմատիկական իմացության մեջ նշված ազգային 
հետազոտությունների խորհրդի զեկույցին, ավելացնելով It Up: հարմարվողական պատճառաբանելով, 
ռազմավարական իրավասության հայեցակարգային ըմբռնումը (Ըմբռնում մաթեմատիկական հասկացությունների, 
գործառնությունների եւ հարաբերությունների մասին), դատավարական սահունություն (հմտություն իրականացման 
ընթացակարգերը ճկուն, ճիշտ, արդյունավետ եւ համապատասխան) եւ արդյունավետ տնօրինման (սովորական շեղում 
է մաթեմատիկայի, որպես խելամիտ, օգտակար, եւ արժանի, զուգորդված հետ հավատ աշխատասիրության եւ սեփական 
կարողություն). 
Ընդունված չափանիշներին: 
1. Իմաստ խնդիրներ, պնդել, որ դրանց լուծման. 
2. Պատճառը աբստրակտ ու քանակապես. 
3. Կառուցել կենսունակ փաստարկներ եւ critique էլ պատճառաբանական ուրիշների. 
4. Model հետ մաթեմատիկայի 
5. Օգտագործեք համապատասխան գործիքներ ռազմավարական. 
6. Հրավիրել ճշգրտությամբ. 
7. Նայեք եւ օգտվել կառուցվածքի. 
8. Նայեք ու պարբերականությունը հայտնում է կրկնակի դատողությունները. 
1. Իմաստ խնդիրներ, պնդել, որ դրանց լուծման. 
Mathematically գիտակ ուսանողները սկսում են բացատրել իրենց իմաստը խնդիր է եւ փնտրում է իր մուտքի նը 
լուծում. Նրանք վերլուծել givens, խոչընդոտները, հարաբերություններ, եւ նպատակները. Նրանք conjectures 
մասին ձեւով ու նշանակությունը լուծման եւ պլանավորելու լուծում, այլ ոչ թե ուղղակի ճանապարհ նետվելով մեջ 
լուծում փորձ. Նրանք գտնում են նմանատիպ խնդիրներ, եւ փորձեք հատուկ դեպքերում եւ պարզ ձեւերը բուն 
խնդրին, որպեսզի ձեռք բերել պատկերացում մեջ դրա լուծմանը. Նրանք վերահսկել եւ գնահատել առաջընթացը եւ 
իրենց փոփոխություն դասընթացը, եթե անհրաժեշտ է. Հին ուսանողները կարող են, կախված համատեքստում խնդրի 
վերափոխվել հանրահաշվական արտահայտություններ կամ փոխելու, կամ դիտման պատուհան իրենց graphing 
հաշվիչի ստանալ տեղեկատվություն նրանք պետք. Mathematically գիտակ ուսանողները կարող բացատրել 
correspondences հավասարումների միջեւ, բանավոր նկարագրությունները, սեղաններ, եւ արել կամ նկարել 
դիագրամների կարեւորագույն հատկանիշները եւ հարաբերություններ, գրաֆիկի տվյալների եւ որոնել 
կանոնավորության կամ միտումները. Կրտսեր աշակերտները կարող են ապավինել, օգտագործելով օբյեկտները կամ 
կոնկրետ նկարներից օգնել conceptualize եւ լուծել խնդիրը: Mathematically գիտակ ուսանողները ստուգել իրենց 
պատասխանները խնդիրների օգտագործելով այլ մեթոդի, եւ նրանք անընդհատ հարցնում են, «Արդյոք դա իմաստ»: 
Նրանք կարող են հասկանալ մոտեցումները մյուսների լուծման բարդ խնդիրների եւ բացահայտել correspondences 
միջեւ տարբեր մոտեցումներ: 
2. Պատճառը աբստրակտ ու քանակապես. 
Mathematically գիտակ ուսանողները իմաստ է քանակները եւ նրանց հարաբերությունների խնդիրը 
իրավիճակներում. Նրանք իրենց հետ բերում են երկու լրացուցիչ ունակությունները կրել խնդիրների քանակական 
հարաբերություններ, որոնք ներառում են `հնարավորություն decontextualize դեպի աբստրակտ տվյալ 
իրավիճակում եւ ներկայացնում է այն, եւ խորհրդանշական է շահարկել ներկայացնող նշաններ, ինչպես նաեւ, եթե 
նրանք ունեն իրենց սեփական կյանքը, առանց պարտադիր հաճախում իրենց referents - եւ ունակություն 
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contextualize, որպեսզի ընդմիջումից անհրաժեշտության ընթացքում մանիպուլյացիայի գործընթացում, որպեսզի 
հետաքննություն մեջ referents համար խորհրդանիշներից ներգրավված. Քանակական պատճառաբանելով 
առաջացնում սովորույթները ստեղծելու միայնական ներկայացուցչություն խնդրի ձեռքի, հաշվի առնելով միավորների 
ներգրավված, հաճախում է քանակները իմաստով, եւ ոչ միայն, թե ինչպես հաշվարկել են, եւ իմանալով, եւ ճկուն 
օգտագործելով տարբեր հատկությունների գործողությունների եւ օբյեկտների. 
3. Կառուցել կենսունակ փաստարկներ եւ critique էլ պատճառաբանական ուրիշների. 
Mathematically գիտակ ուսանողները հասկանալ եւ օգտագործել նշված ենթադրությունը, սահմանումներ եւ 
նախապես հաստատված արդյունքները կառուցելու փաստարկները. Նրանք conjectures եւ կառուցել մի 
տրամաբանական զարգացմանը հայտարարությունների հետախուզման ճշմարտությունը իրենց conjectures. Նրանք 
կարող են վերլուծել իրավիճակը, ըստ խախտելու մեջ դեպքերում եւ կարող է ճանաչել եւ օգտագործել 
counterexamples. Նրանք արդարացնում են իրենց եզրակացությունները, դրանք ուրիշներին, եւ արձագանքել 
փաստարկների ուրիշների. Նրանք պատճառը inductively մասին տվյալները, ինչը հավանական է, որ 
փաստարկները հաշվի առնելով համատեքստը, որի տվյալներն ծագել. Mathematically գիտակ ուսանողները նույնպես 
կարող համեմատել արդյունավետությունը երկու ճշմարտանման փաստարկների ճիշտ տարբերակել 
տրամաբանությունը կամ ելնելով է, որ այն թերի է, եւ եթե առկա է քամու հանկարծական պոռթկում փոթորիկ է, 
փաստարկ, բացատրել, թե ինչ է դա: Տարրական ուսանողները կարող են կառուցել, օգտագործելով որոշակի 
փաստարկներ referents ինչպիսիք օբյեկտների, գծագրեր, դիագրամների, եւ գործողությունների. Նման 
փաստարկները կարող է իմաստ եւ ճիշտ է, թեպետ նրանք չեն ընդհանրացված կամ կատարել է ֆորմալ մինչեւ ուշ 
դասարաններում. Հետագայում, ուսանողները սովորում են որոշելու, տիրույթներ, որոնք փաստարկ կիրառվում է: 
Աշակերտները բոլոր դասարաններում կարող եք լսել կամ կարդալ փաստարկները ուրիշների, որոշել, թե արդյոք 
նրանք իմաստ, եւ խնդրել օգտակար հարցեր պարզաբանելու կամ բարելավելու փաստարկները. 
4. Model հետ մաթեմատիկայի 
Mathematically գիտակ ուսանողները կարող են դիմել, որ գիտեն, թե մաթեմատիկայի խնդիրները լուծել առաջացող 
առօրյայում, հասարակության եւ աշխատավայրում: Սկզբին grades, դա կարող է լինել, քանի որ պարզ գրել է: Բացի 
այդ հավասարման է նկարագրելու մի իրավիճակ. Մերձավոր grades, ուսանողը կարող է դիմել համամասնական, 
պատճառաբանելով, որ նախատեսում դպրոցական իրադարձության կամ վերլուծելու խնդիր է համայնքում Բարձր 
դպրոց, աշակերտ կարող է օգտվել երկրաչափություն է լուծել խնդիրը, արդյունաբերական նմուշը, կամ 
օգտագործել մի գործառույթ է նկարագրել, թե ինչպես են Էջերի Հետաքրքրությունների կախված է մեկ այլ. 
Mathematically գիտակ ուսանողները, ովքեր կարող են դիմել, ինչ նրանք գիտեն, որ հարմարավետ դարձնել 
Ենթադրություններ եւ approximations պարզեցնել բարդ իրավիճակ, հասկանալով, որ դրանք կարող են 
վերանայման կարիք ավելի ուշ: Նրանք կարող են ճանաչել կարեւոր քանակները գործնական իրավիճակին եւ 
արտապատկերել իրենց հարաբերություններում, քանի որ այսօրինակ գործիքներ դիագրամների, երկկողմանի 
սեղաններ, արել եմ սխեմաներ եւ բանաձեւեր Նրանք կարող են վերլուծել այդ հարաբերությունները 
mathematically է եզրակացություններ. Նրանք սովորաբար մեկնաբանում են մաթեմատիկական արդյունքները 
համատեքստում իրավիճակը եւ արտացոլի, թե արդյոք իմաստ արդյունքները, հնարավոր բարելավման մոդելը, եթե 
այն չի ծառայել իր նպատակին: 
5. Օգտագործեք համապատասխան գործիքներ ռազմավարական. 
Mathematically գիտակ ուսանողները համարում առկա գործիքները, երբ լուծել մաթեմատիկական խնդիր. Այս 
գործիքը կարող է ներառել մատիտ եւ թուղթ, կոնկրետ մոդելներ, քանոն, մի դանդաղկոտ մարդ, մի հաշվելը, 
աղյուսակներ, համակարգչային համակարգ, հանրահաշվի, մի վիճակագրական փաթեթը, կամ դինամիկ 
երկրաչափություն software. Փորձառության ուսանողներ բավականաչափ ծանոթ գործիքների պատշաճ նրանց 
դասարան կամ իհարկե դարձնել առողջ մասին որոշումների, երբ յուրաքանչյուր այդ գործիքները կարող են 
օգտակար լինել, ճանաչելով թե պատկերացում է, ձեռք բերված եւ իրենց սահմանափակումների: Օրինակ, 
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mathematically Փորձառության բարձր դասարանների աշակերտներին վերլուծել գրաֆիկները գործառույթների 
եւ լուծումների գեներացվել օգտագործելով graphing հաշվիչ: Նրանք հայտնաբերել հնարավոր սխալները, ըստ 
ռազմավարական, օգտագործելով մաթեմատիկական հաշվարկ եւ այլ գիտելիքներ: Կատարելիս մաթեմատիկական 
մոդելները, նրանք գիտեն, որ տեխնոլոգիան կարող է հնարավորություն տալ նրանց պատկերացնել արդյունքները 
տարբեր ենթադրությունների, ուսումնասիրել հետեւանքներն ու համեմատել կանխատեսումներ տվյալների հետ. 
Mathematically գիտակ ուսանողները տարբեր դասարանի մակարդակներում կարող են ճանաչել համապատասխան 
արտաքին մաթեմատիկական, ինչպիսիք են թվային գտնվում է կայքում, եւ օգտագործենք դրանք, որպեսզի դիրք կամ 
խնդիրների լուծման համար: Նրանք կարող են օգտվել տեխնոլոգիական գործիքներ, ուսումնասիրել եւ խորացնել 
իրենց պատկերացումները գաղափարների մեջ: 
6. Հրավիրել ճշգրտությամբ. 
Mathematically գիտակ ուսանողները փորձում են շփվել ճշգրիտ ուրիշներին. Նրանք փորձում են օգտագործել 
հստակ սահմանումներ քննարկմանը այլոց հետ համատեղ եւ սեփական դատողությունները. Նրանք փաստել իմաստը 
խորհրդանիշներից են ընտրել, այդ թվում օգտագործելով հավասար նշան հետեւողականորեն եւ համապատասխան. 
Նրանք զգուշավոր ճշտելու Չափման միավորները, եւ պիտակավորում axes պարզաբանելու համապատասխան 
քանակները a problem. Նրանք հաշվարկել ճշգրիտ եւ արդյունավետ, հայտնում թվային պատասխաններ մի 
աստիճանի ճշգրտությամբ համապատասխանում խնդրի համատեքստում. Տարրական դասարանների աշակերտները 
տալիս ուշադիր ձեւակերպված բացատրություններ միմյանց. Երբ հասնում ավագ դպրոց, որ նրանք սովորել են 
ուսումնասիրել պնդումները եւ բացահայտ օգտագործումը հասկացություններն. 
7. Նայեք եւ օգտվել կառուցվածքի. 
Mathematically գիտակ ուսանողները նայեք ուշադիր է կռահել հրահանգը կամ կառուցվածք. Երիտասարդ 
ուսանողները, օրինակ, կարող է նկատել, որ երեք եւ յոթ այլ է նույն չափով, որքան յոթը եւ երեք, կամ նրանք կարող 
են տեսակավորելու հավաքածու ձեւավորում ըստ որքան կողմերն են ձեւավորում ունի. Հետագայում, ուսանողները 
կարող են տեսնել 7 8 x հավասար է լավ հիշել 7 x 5 + 7 x 3 - ին, նախապատրաստական ուսուցման համար, որ 
բաշխիչ սեփականության. Այդ արտահայտության x2 + + 9x 14, հները ուսանողները կարող են տեսնել, թե 14, 
ինչպես նաեւ 2 x 7 - ի եւ 9 - 2 + 7. Նրանք ընդունում նշանակությունը առկա գծի մի երկրաչափական գործիչ եւ 
կարող են օգտագործել ռազմավարությունը մոտենում է օժանդակ գիծ խնդիրների լուծմանը. Նրանք նաեւ կարող եք 
քայլ հետ է ակնարկ եւ հերթափոխի հեռանկարով: Նրանք կարող են տեսնել, թե բարդ բաներ, ինչպիսիք են որոշ 
հանրահաշվական արտահայտություններով, ինչպես միայնակ, կամ օբյեկտները որպես բաղկացած է մի քանի 
օբյեկտների. Օրինակ, նրանք կարող են տեսնել, 5 - 3 (x - y) 2 եւ 5 - մինուս մի դրական թիվ է անգամ Հրապարակ 
եւ օգտագործել, որ հասկանան, որ դրա արժեքը չի կարող լինել ավելի, քան 5 որեւէ իրական թվերի x եւ y. 
8. Նայեք ու պարբերականությունը հայտնում է կրկնակի դատողությունները. 
Mathematically գիտակ ուսանողները նկատել, եթե հաշվարկները կրկնվում են, եւ նայել թե ընդհանուր մեթոդներին 
եւ դյուրանցումները: UPPER տարրական ուսանողները կարող են չնկատել, երբ բաժանարար 25 11 որ նրանք 
կրկնում են նույն հաշվարկները կրկին ու կրկին, եւ եզրակացնել, որ նրանք ունեն կրկնելու տասնորդական. Ըստ 
ուշադրություն հաշվարկման լանջին, քանի որ նրանք մի քանի անգամ ստուգելու կետերն են գծի միջոցով (1, 2) 
լանջին 3, միջին դպրոցի աշակերտները կարող Թեզիսների հավասարման (y-2) / (X-1) = 3. Noticing 
պարբերականությունը ձեւով պայմանները կորցրած, երբ ընդլայնվում է (X-1) (x + 1), (X-1) (x2 + x + 1) եւ (x-1) 
(X2 X3 + + x +1) հզորությունը հանգեցնել նրանց ընդհանուր բանաձեւն է գումարի մի երկրաչափական շարք. Երբ 
նրանք աշխատում են լուծել խնդիրը, mathematically գիտակ ուսանողները պահպանել վերահսկողությունը 
գործընթացում, մինչդեռ հաճախում են մանրամասները. Նրանք մշտապես գնահատում reasonableness իրենց 
միջանկյալ արդյունքների 
 
 


