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در نظام آموزشى فعلى، سال اول دبىرستان طىف وسىعى از دانش آموزان را دربر مى گىرد. این دانش آموزان در سال هاى بعد با توجه به توانایى و عالقٔه خود انتخاب رشته مى کنند 
و ادامه تحصىل خواهند داد؛ بنابراین، این پایه به نوعى عمومى محسوب مى شود و برنامه ریزى و تألىف کتاب هاى این دوره نىز متناسب با مخاطبان آن مى باشد.

کتاب ریاضىات 1 با توجه به مشکالت آموزشى دانش آموزان این پایه و با توجه به نظرهاى رسىده از دبىران محترم و استانداردهاى آموزشى )فرایندى و موضوعى( تألىف شده 
است. موضوعات و مطالب درسى، ضمن توجه به رشد شناختى دانش آموزان براساس محتواى برنامه درسى و ریاضىات مورد نىاز براى دروس دیگر در پایه هاى باالتر تعىىن مى شوند. 
سازماندهى محتواى این کتاب به گونه اى است که دانش آموزان با انجام فعالىت ها در ساخت مفهوم در ذهن خود نقش فعالى خواهند داشت و با انجام تمرین در کالس ها مفاهىم تثبىت، 

تعمىق و توسعه خواهند یافت.
راهنماى معلم کتاب ریاضىات 1 با درنظر گرفتن مخاطبان، اهداف آموزشى، نحؤه ارزشىابى و… و با توجه به طىف مخاطبان، سؤاالت مناسب را براى استفادٔه  دبىران ارائه نموده 
است، لذا توصىه مى شود در طراحى سؤاالت امتحان، سطح دشوارى سؤاالت با توجه به کتاب راهنماى معلم تعىىن گردد و از طراحى سؤاالت خارج از اهداف و سطوح مطرح شده در 
کتاب راهنماى معلم اکىدًا خوددارى شود. تحمىل هر نوع جزوه کمکى به دانش آموزان )در قالب تست، مسائل اضافه، توضىحات بىشتر و…( خارج از موارد عنوان شده در کتاب راهنماى 

معلم موجب انحراف از مسىر آموزشى کتاب و ایجاد فاصله از اهداف آن خواهد شد.
در سال تحصىلى 91ــ90 نقطه نظرات معلمان راجع به کتاب ریاضى 1 از طرف گروه هاى آموزشى استان ها و دبىرخانه راهبرى کشورى ریاضى به دفتر تألىف کتاب هاى درسى ارسال 
شده است. ضمن تشکر از همٔه این عزیزان، شوراى برنامه ریزى ریاضى و مؤلفان کتاب درسى ریاضى 1 اقدام به اصالح کتاب ریاضى 1 کرده اند؛ به گونه اى که ساختار افقى و عمودى برنامه 
درسى ریاضى آسىب نبىند، لذا قسمت هایى که با ترام آبى مشخص شده است، جزء برنامٔه اجبارى نمى باشد اما به دلىل ویژگى هاى خاص این قسمت ها )تقویت مهارت محاسبه، معنى بخشى 
به نمادها و…( و جایگاه آن ها در ساختار مفهومى کتاب مطالعه آن توسط دانش آموزان توصىه مى شود. به عالوه در صورت داشتن وقت کافى، تدریس آن توسط معلمىن نىز توصىه مى شود.

برخى از تمرین ها و مسائل به انتهاى کتاب منتقل شده اند. با توجه به اینکه مشابه این تمرین ها در هر قسمت داخل کتاب عنوان شده است، درصورتى که زمان کافى در اختىار 
نىست، مى توان از طرح آنها در کالس صرف نظر کرد اما دانش آموزان جهت ایجاد مهارت کافى سعى در حل آن داشته باشند.

سخنی با دانش آموزان

به اعتقاد ریاضى دانان، ریاضى علمى شىرین است. امىدواریم کتاب حاضر بتواند شىرینى ریاضى را براى شما به وجود آورد. یکى از اهداف این کتاب آن است که شما بتوانىد 
ریاضى را به شکلى معنادار درک کنىد و توانایى به کارگىرى آن را در حل مسائل روزمره پىدا کنىد. براى استفاده بهتر از این کتاب خوب است که به نکات زیر توجه کنىد:

1ــ شما با دیدن شناى شناگران، نمى توانىد شنا یاد بگىرید. براى شناگر شدن باید وارد آب شوید و خودتان مستقىماً  عمل کنىد. براى یادگىرى ریاضى نىز صرفاً خواندن و شنىدن 
مطالب ریاضى کافى نىست. شما باید با مفاهىم ریاضى کار عملى و ذهنى انجام دهىد. 

کتاب حاضر به گونه اى طراحى شده است که شما را درگىر انجام فعالىت و حل مسئله و انجام تمریناتى در کالس مى کند. سعى کنىد تمامى این عملىات را انجام دهىد و مطمئن 
باشىد خواهىد توانست مفاهىم را به خوبى یاد بگىرید ونهایتاً مسائل پایانى هر بخش را حل کنىد.

2ــ هر کسى مى تواند ریاضى را یاد بگىرد. توانایى یادگىرى ریاضى ارتباط مستقىم با توانایى خوب و صحىح سخن گفتن دارد. به همىن خاطر در قسمت هایى از کتاب، از شما 
خواسته شده است مطالب ریاضى را به زبان فارسى بىان کنىد یا دلىل درستى اعمال ریاضى خودتان را توضىح دهىد.

سخن گفتن در مورد مطالب ریاضى و بحث روى مفاهىم و راه حل ها یکى از روش هاى خوب براى یادگىرى ریاضى است. بسىار مناسب است که در مورد افکار خود دربارٔه 
ریاضى و کارهایى که به نظرتان مى رسد با دیگران و معلم خود مباحثه کنىد. با این عمل درک عمىق ترى نسبت به مفاهىم ریاضى پىدا خواهىد کرد. در این کتاب قسمت هایى تحت عنوان 

»بىندیشىم« وجود دارد که مى تواند موضوعات مناسبى براى بحث باشند.
3ــ ریاضى صرفاً علمى براى محاسبات روى اعداد نىست. ریاضى  زبان علم است و کار اصلى آن بىان پدیده هاى واقعى محىط اطراف خود ما است. شما باید بتوانىد مفاهىم 
ریاضى را در محىط اطراف خود ببىنىد و پدیده هاى ساده را به زبان ریاضى بىان کنىد. این عمل مسائل مطرح شده در محىط واقعى را به مسئله اى ریاضى تبدیل مى کند. پس از حل مسئله 
در ریاضى باید به محىط واقعى برگردید و جواب هاى به دست آمده را به درستى تفسىر کنىد. در هر جاى کتاب که امکان پذیر بوده است، چنىن روندى ازحل یک مسئله واقعى انجام شده 

است و شما با حل این مسائل خواهىد دید که چگونه مى توانىد آموخته هاى ریاضى خود را به کار برید و مسائل مهمى را حل کنىد.
در  خاتمه الزم است از همٔه کسانى که در تألىف این کتاب همکارى کرده اند، تشکر نمایىم. به    ویژه از دبىران مجرب منتخب مناطق شهر تهران و نمایندگان گروه هاى آموزشى 

ریاضى استان ها که در اصالح کتاب کمک هاى شایان توجهى نموده اند. 

سخنی با دبیران محترم


