
  
  

  
  

كتابي كه در دستان شماست براي آشنايي بيشتر شما با مباحث كتاب رياضي هفتم و                        

.  فصل مشاهده خواهيد كرد 10در اين كتاب مطابق كتاب درسي . تسلط شما بر آن طراحي شده است
  . ل تقسيم شده استتري به نام زيرفص هاي كوچك هر فصل با توجه به مباحث متنوع آن فصل به قسمت

  :باشد هر زيرفصل از كتاب شامل چند قسمت مختلف مي

اي بسيار كوتاه اما كاربردي قرارداده شده است كه  نامه در اين قسمت، درس :ها و كاربردها مفهوم

ها و  خواندن اين بخش، به معناي مروري بر تمامي فعاليت. در آن نكات اصلي درس آمده است

  .باشد ميهاي كتاب  كاردركالس

. توانيد تسلط خود را بر مفاهيم و نكات كليدي كتاب بسنجيد در اين بخش مي :درست يا نادرست

  . باشد دانيد بخشي از تسلط بر رياضي، داشتن دانش تعاريف و محفوظات مي طور كه مي همان

ما در در اين بخش تنها تسلط شما بر محاسبات سريع و ميزان دانش ش :هايي با پاسخ كوتاه سوال

ه بر مفاهيم كتاب يبايد جواب درست را با تك در اين قسمت شما فقط مي. شود آن مبحث سنجيده مي

  .بيابيد

 در اين اي هاي چهارگزينه با توجه به اهميت آزمون و مخصوصا آزمون :اي هاي چهارگزينه سوال

دقت . قسمت چند تست براي آشنايي بيشتر شما با نكات و مفاهيم تستي آن مبحث آورده شده است

سپس در  دست آوريد، ها تكيه نكنيد و خودتان جواب را به از حد بر گزينه كنيد كه در اين بخش بيش
  !بپرهيزيدها  هاي حذف گزينه و امتحان گزينه ها به دنبال پاسخ خود باشيد و از روش گزينه

. كتاب رياضي هفتم با تكيه بر مهارت حل مسئله تاليف شده است :هايي با پاسخ تشريحي سوال

تالش كنيد كه در . شود در اين بخش از كتاب، تمامي مهارت و دانش شما در مبحث مورد نظر سنجيده مي

ظم بنويسيد و مسائل من. حل هاي تشريحي به كار ببريد اين قسمت فقط به جواب آخر تكيه نكنيد و راه

  .هاي قبل جواب دهيد را با تكيه بر تمامي اطالعات از فصل
كتاب . كننده نگاه كنيد كنيم كه به اين كتاب به عنوان يك مكمل يعني كامل نهاد مي و در آخر به شما پيش

هاي  درسي را حل كنيد و سپس براي تثبيت اطالعات و سنجش ميزان يادگيري و تسلط خود از قسمت

  .تنوع اين كتاب استفاده كنيدم
 ! تر از مقدار تالشش نيست تر يا كم و در آخر به خاط داشته باشيد كه انسان را پاداشي بيش

  ...موفّق هستيد

 صبا مهدوي




