
  
  

  
  

هاي اخير، تغيير و تحول در آموزش و پرورش و تغييرات نظام آموزشي در تمامي  در سال                       

رسد كه  از جمله اخباري است كه فراوان به گوش مي) ي اول متوسطه( ي راهنمايي مقاطع و باالخص دوره
  . است هاي درسي را نيز شامل شده اين تغيير، رويكرد كتاب

  :باشد يرفصل از كتاب شامل چند قسمت مختلف ميهر ز

در اين كتاب سعي گروه مؤلفين بر اين بوده كه مطالب مهم كتاب درسي را در قالب درسنامه ارائه دهند 
  .آموزان خواهند شد و قطعاً گستردگي و تنوع سؤاالت موجب تحكيم فرآيند يادگيري در ذهن دانش

هاي متعدد است  كه بخش اول شامل مفاهيم اوليه به همراه مثالباشد   بخش كلي مي3اين كتاب داراي  

  . ي دقيق انجام دهند گردد، حتماً روي اين قسمت مطالعه آموزان توصيه مي و به دانش
آموزان سعي   غلط، جاخالي، تشريحي و تستي است كه دانش-بخش دوم شامل انواع سؤاالت درست

  .االت پاسخ دهندگونه سؤ المقدور شخصاً به اين نمايند حتي

ها مورد  اسخپهاي خود را با اين  آموزان، پاسخ است تا دانش در بخش سوم، پاسخ سؤاالت گنجانيده شده
  .مقايسه قرار دهند

  :چند توصيه
نياز مطالب بعدي خواهد بود، بنابراين سعي كنيد هر مطلبي را  هر قسمتي از يك مطلب رياضي پيش) 1 

  .ها استفاده كنيد نحو احسن از آن هاي آينده، به و سالها  قوي يادبگيريد تا در درس

  .هنگام تدريس دبير، در كالس به دقت گوش داده و در صورت امكان يادداشت برداري نماييد به) 2

نظر شما  هر مطلبي را كه شايد به( . دقت مطالعه كنيد هاي موجود در اين كتاب را به مطالب درسنامه) 3
  .)تواند كليد حل بسياري از سؤاالت باشد مطلب غيرمفيدي است، مي

در حل تمرينات كتاب، حتماً از فكر ابتكار خودتان كمك بگيريد و يادتان باشد كه اگر شما يك سؤال ) 4

  .خواني كنيد شده را رو  حلرياضي را با فكر و ابتكار خودتان حل كنيد، بهتر از آن است كه بيست تمرين
ها قابل حل هستند  حل ترين راه ها با راحت ترين سؤال بر اين جمله باور داشته باشيد كه گاهاً سخت) 5

ي افراد توانايي يادگيري  و در ضمن براساس آخرين تحقيقات انجام شده، در سطح جوامع پيشرفته، همه

  .گذارند وقت ميي كمي براي رياضي  رياضي را دارند ولي فقط عده
  ». جنبان شود                     مور تواند كه سليمان شودهمت اگر سلسه« 

كار رفته باشد، خالي از عيب نيست،  به اي، هرچقدر هم كه وسواس در توليد آن جا كه هر پديده از آن

ا در امر هر چه بهتر توانيد مار لذا ماهم باور داريم كه اين كتاب عاري از اشكال نيست و شما عزيزان مي
  .شدن آن و رفع اشكاالت ياري فرماييد

  ...موفّق هستيد




