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تتـا، پیشتاز مسابقات جهانی  
ریاضیات آسان - هندوستان 2017

ریاضیات آسانموسسه تتا
Easy Mathsتجهیز توسعه آموزش مدارس ایران

2 ترم
هفته ای 

1 جلسه ٩٠ 
دقیقه ای

اعطای 
گواهینامه 
بین المللی

کل دوره:
6 ماه

کسب مدال 
برنــــز

کسب مدال 
برنــــز

کسب مدال
نقــــره

کسب مدال
نقــــره

کسب مدال
طـــال

افزايـش سرعـت محاسبـات درچهـارعمـل اصلـی
تـــــوان  و جـــــذر   ٨   الی  2٠  برابــــــر
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ریاضیات آسان
متدی اسـت مهارتی که سـرعت محاسـبات دانش آموزان را در چهار عمل اصلی، جذر و توان 
8 تـا 20 برابـر افزایـش می دهـد. تسـلط بـر ایـن مهارت نقـش فزاینـده ای در ایجاد نظم فکری 
و تقویـت توانایـی حـل مسـئله، افزایـش تمرکـز و خاقیت ذهن، بهبود سـطح هوشـیاری و 

فعالیـت مغـز و از همـه مهمتر در ایجاد اعتماد به نفـس دارد. 
آموزش هـا از طریـق ایجـاد موقعیت هـای یادگیری، نقـش آفرینی و مشـارکت دانش آموزان 
انجـام می شـود کـه بـه نوبـه خـود طراحـی جدیـدی را در محتـوا و قالـب ارائه کتـب و جزوات 
مربوطه طلب می کند. همچنین این طرح نیازمند آموزش مربیان  و کنترل نحوه تدریس 
و تعامـل آن هـا بـا دانش آمـوزان اسـت. اسـتفاده از تفکـر سیسـتمی در مدیریـت آموزشـی 
و اداره کاس بـه صـورت یادگیرنـده بـر پایـه نظریـات ثابـت شـده آموزشـی همچـون نظریه 
سبک های یادگیری کلب از دیگر امتیازات اجرای این طرح است. دوره ها به صورت ترمیک 
در مـدارس طـرف قـرارداد تدریـس شـده و نهایتـا بـه دانش آمـوزان، گواهینامـه بین الملـلی 

متناسـب با دوره طی شـده از طرف موسسـه ICMAS هندوسـتان اعطا خواهد شـد.
در متد ریاضیات آسـان پس از آموزش مفهومی ریاضی در مدارس، دانش آموزان رده سـنی یازده 
سـال به باال )پنجم دبسـتان( می توانند در این دوره ها شـرکت کنند. کل دوره آموزشـی شـامل دو 

ترم )6 ماه( که ترم اول شـانزده جلسـه )هر هفته یک جلسـه( و ترم دوم هشـت جلسـه اسـت.

ریاضیات
 آسان

2 ترم

هر جلسه
90 دقیقه

کل مدت 
دوره 6ماه

 24
هفته

هر هفته
 1 جلسه

اعطای 
گواهینامه 
بین المللی

افزایش سرعت محاسبات
در چهار عمل اصلی، توان و جذر

8 الی 20 برابر

افزايـش سرعـت محاسبـات درچهـارعمـل اصلـی
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سرفصل های حیطه محتوایی طرح درس های دو ترم ریاضیات آسان

Easy Maths طرح درس ترم 1 دوره آموزشی

آزمون پایان ترم + رفع اشکال 

2فصل 1فصل 

آزمون میان ترم + رفع اشکال 
هفته هشتم 

 است5 اعدادی که یکان آن ها آسان 2توان 
( باشد10در حالتی که مجموع دهگان ها  ) اعداد دو رقمی با یکان یکسان آسانضرب 

(کمتر از پایه  ) اعداد نزدیک به پایه آسانضرب 

 آسان2سری جمع های مضرب 
سری جمع اعداد متوالی فرد

هفته نهم

هفته دهم
یافتن ریشه اعداد

آزمون جمع با استفاده از ریشه اعداد
(مقدمه تفریق)یافتن مکمل اعداد نسبت به پایه 
هفته یازدهم

 دوره آموزشی ریاضیات آسان1طرح درس ترم 

یافتن یکان جمع
جمع تک رقمی آسان
جمع دو رقمی آسان

جمع چند رقمی آسان

هفته اول
آسان (...  و 1111-111-11-1 ) 1ضرب در سری 

هفته دوم
آسان 19 الی 12ضرب در سری 

 آسان101ضرب سه رقمی در 

1مرور و جمع بندی ترم 
هفته شانزدهم

 همه اعداد 10جدول ضرب تا 

هفته چهاردهم
باالنس اعداد 

 با استفاده از باالنس اعدادآسانضرب یک رقمی در چند رقمی 

سری جمع اعداد متوالی

اعداد فیثاغورث

هفته سیزدهم

 با استفاده از باالنس اعدادآسانضرب دو رقمی در چند رقمی 

هفته پانزدهم

سری جمع اعداد متوالی زوج

آزمون تفریق با استفاده از ریشه اعداد

آسانضرب عمومی سه رقمی در سه رقمی 

آسان 125ضرب در 
هفته چهارم

هفته دوازدهمهفته پنجم

آسانتفریق 

(کمتر و بیشتر از پایه  ) اعداد نزدیک به پایه آسانضرب 

آسان 50ضرب در 

آسانضرب عمومی دو رقمی در دو رقمی 

آسان (...  و 9999-999-99-9) 9ضرب در سری 

هفته سوم
آسانضرب دورقمی در دو رقمی با فواصل یکسان 

 آسانضرب عمومی چهار رقمی در چهار رقمی

( باشد10در حالتی که مجموع یکان ها ) اعداد دو رقمی با دهگان یکسان آسانضرب 

آسان 25ضرب در 

هفته ششم 

(بیشتر از پایه  ) اعداد نزدیک به پایه آسانضرب 

هفته هفتم 
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Easy Maths طرح درس ترم 2 دوره آموزشی

هفته هشتم
آزمون پایان ترم + رفع اشکال 

هفته ششم
دوپلکس اعداد 

آسان 2توان 
هفته هفتم

آسان 3توان 
مرور و جمع بندی

آسانریشه سوم 

آسان 25تقسیم بر 
آسان 125تقسیم بر 

هفته دوم
 بر اعداد کمتر از پایهآسانتقسیم 

هفته سوم
 بر اعداد پیشتر از پایه آسانتقسیم

جمع بندی سه هفته اول
هفته چهارم

رفع اشکال+ آزمون میان ترم 
هفته پنجم

آسان (جذر)ریشه دوم 

آسان 15تقسیم بر 

 دوره آموزشی ریاضیات آسان                    2طرح درس ترم 

3فصل 
هفته اول

بخش پذیری
آسان 9تقسیم بر 
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در سـال های 96 و 97 بیش از 60 هزار دانش آموز در دوره های آموزشـی ریاضیات آسـان شـرکت نمودند و میزان رضایت مندی 
از ابعاد مختلف دوره به شـرح ذیل می باشـد:

موسسـه تتـا بـا تعییـن و انتخـاب بیـش از 90 نمایندـگی در شـهرها و اسـتان های مختلـف و کسـب مجوزهـای موردنیـاز از 
آموزش وپـرورش هـر منطقـه اقـدام بـه برگـزاری این دوره ها در سـطح کشـور می نماید. برای اطـاع از آدرس و تلفن دفاتر نمایندگی 

بـه وب سـایت موسسـه بـه آدرس www.tetaedu.net مراجعـه نماییـد.

 گزارش کلی نظرسنجی دانش آموزان

نتایج نظرسنجی در سال 1396 و 1397

تعداد جلسات
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اسـتفاده از تفکـر سیسـتمی در مدیریـت آموزشـی و اداره کاس بـه صـورت یادگیرنـده بـر پایـه نظریـات ثابت شـده آموزشـی همچـون 
نظریـه سـبک های یادگیـری کلـب از دیگـر امتیـازات اجـرای ایـن طـرح اسـت.

اینفوگراف رویکرد سیستمی ریاضیات آسان 

ارزشیابی مستمر
مهارت محاسباتی

خروجیفرآیندورودی

کار در کالس
فعالیت های محاسباتی
کشف الگو توسط دانش آموز

کار در منزل
تمرین و تکرار الگوهای 
کشف شده توسط دانش آموز

طرح درس 
هفتگی

رفع اشکال 
مستمر

رویکرد سیستمی ریاضیات آسان
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شـرکت ICMAS دارای 2700 نمایندـگی در کشـور هنـد و 123 نمایندـگی در کشـورهای دیگـر از جملـه آمریـکا، 
کانـادا، دانمـارک، فنانـد، انگلسـتان و... می باشـد. موسسـه تتـا تنهـا نماینـده انحصـاری و قانونی ریاضیات آسـان 

در ایـران اسـت.

مجوز نمایندگی انحصاری ریاضیات آسان موسسه تتا در ایران
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با توجه به رویکرد مهارتی - رقابتی متد ریاضیات آسان هر ساله مسابقات جهانی easy maths در دسامبر با حضور 
بیش از 700نفر دانش آموز دوره دیده ی این سیستم در کشور هند)دهلی نو( برگزار می گردد.

موسسه تتا به عنوان یکی از 123 نماینده انحصاری شرکت ICMAS در دنیا به منظور ارج نهادن به تاش دانش آموزان 
برگزار  جهانی  مسابقات  به  اعزامی  نفرات  شناسایی  منظور  به  تیرماه  در  را  متد  این  کشوری  مسابقات  هرساله  برتر 
می نماید که عاوه بر اهدا لوح تقدیر و جوایزی نفیس، منتخبین به این مسابقات اعزام تا در رقابت با برترین های 
این متد شرکت نمایند. قابل ذکر است که تیم 11 نفره اعزامی به مسابقات جهانی 2017 موفق به کسب 5 مدال طا، 

برنز و نقره شدند.

مسابقات کشوری و جهانی ریاضیات آسان
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توجه
بسته آموزشی ریاضیات آسان در سال 1395 موفق به اخد مجوز کشوری از سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش شد.

مجوز کشوری ریاضیات آسان از آموزش و پرورش
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هوش های چندگانه )گاردنر(:
با توجه به نظرات هاوارد گاردنر ، هوش های چندگانه راه های مختلف برای نشان 
دادن قابلیت های فکری هستند. گاردنر هوش را ظرفیتی برای حل مسائل یا تطبیق 
ساخته های متناسب با مجموعه فرهنگی می داند. او هشت هوش معرفی می کند 

که دو نوع از این هوش ها )منطقی ـ ریاضی و زبانی( در مدرسه به دست می آید.
هوش منطقی- ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدالل منطق و اعداد. دانش آموزانی 
که از هوش منطقی - ریاضی باالتری برخوردارند، به صورت مفهومی با استفاده از 
الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطاعات مختلف رابطه 
برقرار می کنند. آن ها همواره درباره دنیای اطرافشان کنجکاوند و پرسش های زیادی 
دارند. این افراد توانایی تبدیل مفاهیم به فرمول را دارند و با فکر و تمرین کردن بهتر 

یاد می گیرند.
متد ریاضیات آسان باعث افزایش هوش منطقیـ  ریاضی در یادگیرنده ها می گردد.

ارزشـیابی تیمز: بررسـی نتایج این ارزشـیابی که نوعی ارزشـیابی تشـخیصی اسـت و توسـط بنیاد IEA هلند در بازه زمانی چهار سال یکبار 
در پایه هـای چهـارم و هشـتم در دروس ریاضـی و علـوم برگـزار می گـردد و پرسـش های آزمـون در دو حیطـه ی محتوایـی و شـناختی طراحی 

می شـود، بیانگـر ضعف دانش آمـوزان ایران در درس ریاضی اسـت.

 جایگاه ایران از سال 1995 تا 2015 در ارزشیابی تیمز

ریاضیات آسان
TETA Institution

مبانی روانشناسی ریاضیات آسان 
هوش های چندگانه )گاردنر(

با توجه به نظرات هاوارد گاردنر ، هوش های چندگانه راه های مختلف برای نشان دادن قابلیت های فکری هستند. گاردنر هوش را ظرفیتی برای حل 
مسائل یا تطبیق ساخته های متناسب با مجموعه فرهنگی می داند. او هشت هوش معرفی می کند که دو نوع از این هوشها )منطقی-ریاضی و زبانی( 

در مدرسه بدست می آید.
هوش منطقی- ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدالل منطق و اعداد.دانش آموزانی که از هوش منطقی - ریاضی باالتری برخوردارند، به صورت 
مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطالعات مختلف رابطه برقرار می کنند. آنها همواره درباره دنیای 

اطرافشان کنجکاوند و پرسش های زیادی دارند. این افراد توانایی تبدیل مفاهیم به فرمول را دارند و با فکر و تمرین کردن بهتر یاد می گیرند. 
با تقویت هوش منطقی- ریاضی چه اتفاقی در دانش آموز می افتد:

1- به سرعت می تواند در ذهنش محاسبه کند.
2- از بازی کردن با مسایل دشوار فکری که مستلزم تفکر منطقی است، لذت می برد.

3- به مفاهیم انتزاعی و غیر قابل تصور می اندیشد.
4- در پی آن بر می آید که تناقض موجود در گفتار و کردار مردم را پیدا کند.

5- وقتی چیزی اندازه گیری و طبقه بندی شده و به نوعی منظم است احساس رضایت خاطر می کند.
به چه دالیلی دانش آموزان باید این مهارت را بیاموزند؟

1. ارزشیابی تیمز:
بررسی نتایج این ارزشیابی که نوعی ارزشیابی تشخیصی است و توسط بنیاد IEA هلند در بازه زمانی چهار سال یکبار در پایه های چهارم و هشتم 
در دروس ریاضی و علوم برگزار می گردد و پرسش های آزمون در دو حیطه ی محتوایی و شناختی طراحی می شود بیانگر ضعف دانش آموزان ایران 

در درس ریاضی است.
بررسی جایگاه ایران از 1995 تا 2011

ریاضی هشتم
timssتعداد کشورهاجایگاه ایران

37411995
33381999
34462003
34492007
32352011

5موسسه تتـا

سال برگزاری

39 292015

مبانی نظری ریاضیات آسان

چرایی استفاده از ریاضیات آسان
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 میانگین نمرات خام درس ریاضی پذیرفته شدگان در کنکور سراسری

با توجه به نتایج تیمز، کنکور و تحقیقات صورت گرفته، تقریبا تمامی بزرگان حوزه تعلیم و تربیت به ضعف دانش آموزان 
در دروس ریاضی باالخص محاسبات اذعان دارند. )هرچند دالیل دیگری عاوه بر نتایج بررسی شده در این زمینه وجود دارد( 

بنابراین برآن شـدیم با بهره گیری از این متد، گامی موثر در رفع این ضعف دانش آموزان برداریم.

1  افزایش اعتماد به نفس
2  افزایش تمرکز و خاقیت ذهن

3  افزایش سرعت محاسبات
۴  افزایش سرعت تست زنی

5  کوتاه بودن طول دوره آموزش
6  دریافت گواهینامه بین المللی

7  شرکت در مسابقات کشوری و جهانی
8  باال بردن ضریب موفقیت در آزمون های مدرسه ای، المپیاد و کنکور
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2. کنکور
میانگین نمرات خام درس ریاضی پذیرفته شدگان در کنکور کشور

سال 
1393139213911390138913881387138613851384رشته

3221335448انسانی
8107771012151133ریاضی
81056678111013تجربی

با توجه به نتایج تیمز و کنکور و تحقیقات صورت گرفته، تقریبا تمامی بزرگان حوزه تعلیم و تربیت به ضعف دانش آموزان در دروس ریاضی باالخص 
محاسبات اذعان دارند )هرچند دالیل دیگری عالوه بر نتایج بررسی شده در این زمینه وجود دارد(. بنابراین برآن شدیم با بهره گیری از این متد 
)ریاضیات آسان( از شرکت ICMAS هند ) این شرکت دارای 3000 نمایندگی در هند و 120 نمایندگی در دیگر نقاط جهان از جمله دانمارک، 

انگلستان، آمریکا، کانادا، نپال و ... است.( گامی موثر در رفع این ضعف دانش آموزان برداشته و کمک کنیم تا به اهداف ذیل نائل آیند:
1- ایجاد نظم فکری و تقویت توانایی حل مسئله

2- افزایش تمرکز و خالقیت ذهن
3- بهبود سطح هوشیاری و فعالیت مغز

4- ایجاد اعتماد بنفس
چگونه می توان از این متد)مهارت( بهره برد؟ 

در متد ریاضیات آسان پس از آموزش مفهومی ریاضی در مدارس، دانش آموزان رده سنی یازده سال به باال )پنجم دبستان( می توانند در این دوره ها شرکت کنند.
 کل دوره آموزشی شامل سه ترم دو ماهه ) 6 ماه( و هر ترم شامل هشت جلسه دو ساعته ) هر هفته دو ساعت، مجموعا 16 ساعت( است.

 در هر ترم دو جلد کتاب به عنوان کار در منزل و کار در کالس به دانش آموزان تحویل می گردد.
 در پایان سه ترم از طرف شرکت ICMAS گواهینامه بین المللی به دانش آموزان اهدا می گردد.

 مسابقات جهانی ریاضیات آسان سالی یکبار برگزار گردیده و نفرات برگزیده از ایران نیز در این مسابقات شرکت داده می شوند.
مزایای استفاده از این متد:

1- افزایش اعتماد بنفس
2- افزایش تمرکز و خالقیت ذهن

3- افزایش سرعت محاسبات
4- افزایش سرعت تست زنی

5- کوتاه بودن طول دوره آموزش
6- دریافت گواهینامه بین المللی

7- شرکت در مسابقات کشوری و جهانی
8- باال بردن ضریب موفقیت در آزمون های ورودی مدارس خاص )تیزهوشان، نمونه دولتی و ...( وکنکور

مثال هایی از متد ریاضیات آسان
مثال 1:

؟=11×3524126 ضرب عدد 11 در اعداد بیش از دو رقم   
035241260 مرحله اول: دو طرف عدددو تا صفر قرار می دهیم:  
035241260 مرحله دوم: از سمت راست دو رقم دو رقم با هم جمع می کنیم: 

38765386 جواب       
 مثال 2:

؟=101×354 ضرب عدد 101 در اعداد سه رقمی   
مرحله اول: دهگان و یکان در سمت راست نوشته می شود.

مرحله دوم: صدگان و یکان با هم جمع می گردد وحاصل آن در صدگان قرار می گیرد.
مرحله سوم: صدگان و دهگان در سمت چپ نوشته می شود.

354×101 =35      3+4      54=35754     
                                                                            مرحله1     مرحله2   مرحله3

ریاضیات آسان
TETA Institution

ریاضیات آسان
TETA Institution

مبانی روانشناسی ریاضیات آسان 
هوش های چندگانه )گاردنر(

با توجه به نظرات هاوارد گاردنر ، هوش های چندگانه راه های مختلف برای نشان دادن قابلیت های فکری هستند. گاردنر هوش را ظرفیتی برای حل 
مسائل یا تطبیق ساخته های متناسب با مجموعه فرهنگی می داند. او هشت هوش معرفی می کند که دو نوع از این هوشها )منطقی-ریاضی و زبانی( 

در مدرسه بدست می آید.
هوش منطقی- ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدالل منطق و اعداد.دانش آموزانی که از هوش منطقی - ریاضی باالتری برخوردارند، به صورت 
مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطالعات مختلف رابطه برقرار می کنند. آنها همواره درباره دنیای 

اطرافشان کنجکاوند و پرسش های زیادی دارند. این افراد توانایی تبدیل مفاهیم به فرمول را دارند و با فکر و تمرین کردن بهتر یاد می گیرند. 
با تقویت هوش منطقی- ریاضی چه اتفاقی در دانش آموز می افتد:

1- به سرعت می تواند در ذهنش محاسبه کند.
2- از بازی کردن با مسایل دشوار فکری که مستلزم تفکر منطقی است، لذت می برد.

3- به مفاهیم انتزاعی و غیر قابل تصور می اندیشد.
4- در پی آن بر می آید که تناقض موجود در گفتار و کردار مردم را پیدا کند.

5- وقتی چیزی اندازه گیری و طبقه بندی شده و به نوعی منظم است احساس رضایت خاطر می کند.
به چه دالیلی دانش آموزان باید این مهارت را بیاموزند؟

1. ارزشیابی تیمز:
بررسی نتایج این ارزشیابی که نوعی ارزشیابی تشخیصی است و توسط بنیاد IEA هلند در بازه زمانی چهار سال یکبار در پایه های چهارم و هشتم 
در دروس ریاضی و علوم برگزار می گردد و پرسش های آزمون در دو حیطه ی محتوایی و شناختی طراحی می شود بیانگر ضعف دانش آموزان ایران 

در درس ریاضی است.
بررسی جایگاه ایران از 1995 تا 2011

ریاضی هشتم
timssتعداد کشورهاجایگاه ایران

37411995
33381999
34462003
34492007
32352011
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سال برگزاری

55

26

-
25
36
52

26

-
22
28
43

ریاضی چهارم

422015

مزایای استفاده از این متد



ریاضیات آسان

مهارت های 

اجتماعی

هوش و خالقیت

لباس فرم 

مدارس

ذهن
افزا
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توجه

دانش آموزانــی کــه مهــارت ریاضیــات 
آســان را کســب می کننــد، می تواننــد 
نتایــج  بهبــود  در  را  مهــارت  ایــن 
المپیادهــا  مدرســه ای،  آزمون هــای 
ــات  ــرای اثب ــد. ب ــکار ببرن ــور ب و کنک
ایــن موضــوع، نمونه هایــی از ســواالت 
ایــن آزمون هــای رقابتــی و کاربــرد 
ریاضیــات آســان در آن هــا بــه همــراه 
ــان کتاب هــای  پاســخ تشــریحی در پای
کار در منــزل هــردو تــرم ذکــر شــده 

ــت. اس

دوتاصفرقرارمیدهیم:

کاربرد ریاضیات آسان در آزمون های مدرسه ای، المپیادها و کنکور

مثال هایی از متد ریاضیات آسان
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گواهینامه بین المللی فارغ التحصیالن ریاضیات آسان


