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اندیشه ی ریاضی یکی از ابزارهای اساسی تفکر است و تقویت تفکر از اهداف برنامه های درسی و
مهمی از برنامه ی درسی است که در هر کتاب مورد توجه قرار
تربیتی ما است .ایجاد توانایی تفکر ،بخش ّ
می گیرد .اگر چه تفکر ریاضی تفکر تجریدی است ولی شهودی سازی ریاضی و توانایی به کارگیری ریاضی
در حل مسائل روزمره از اهداف برنامه ی درسی است .باید به این نکته توجه داشت که بدون علم نمی توان
جامعه ای مستقل ،آزاد و سربلند به وجود آورد .ریاضیات در زمره علوم مفید و ضروری برای بشر به حساب
می آید .به همین دلیل آموزش ریاضیات و فراگیری    آن و به ویژه کتاب درسی دارای جایگاهی خاص است.
کتاب حاضر به گونه ای تدوین شده است که دانش آموز با درگیر شدن در فعالیت ها و تکالیف داده شده به
تدریج به درک مناسبی از مفاهیم ریاضی برسد و صد البته این کار بدون کمک و راهنمایی معلم امکان پذیر
مد نظر بوده اند ،عبارتند از:
نمی باشد .برخی از ویژگی هایی که در تألیف این کتاب ّ
ایجاد تعادل نسبی بین مهارت های محاسبات صوری و درک مفهومی
تأکید بر ارتباط بین ریاضیات و علوم دیگر و دنیای واقعی
استفاده از مسائل پاسخ باز
توجه به دانش قبلی دانشآموزان
ایجاد اتصال و ارتباط بین جنبه های متفاوت یک مفهوم و نیز بین یک مفهوم و دیگر مفاهیم کتاب
استفاده از تجربیات عینی دانشآموز
مؤلفان به این نکته واقفند که موانع زیادی برای تحقق کامل اهداف نوین آموزشی وجود دارد .عدم
توجه جدی و پشتیبانی در امر آموزش معلمان ریاضی  ،شیوه های آموزشی نامناسب مرسوم و روند متداول
کتاب های درسی در ارایه ی رویه ای از جمله این موانع اند .با این حال امید است که به همت همه ی اعضای
جامعه آموزش ریاضی کشورمان و به ویژه دبیران محترم ریاضی  ،با غلبه بر مشکالت موجود ،حرکتی که با
تألیف کتاب های ریاضی  ١و ریاضی  2آغاز شده است را تکمیل کنیم و آن را استمرار و شتاب بخشیم .
در خاتمه از همه ی عزیزانی که نظرات مناسبی برای اصالح کتاب ارایه کرده اند ،اعضای شورای
برنامه ریزی ریاضی  ،گروه های ریاضی استان ها  ،شرکت کنندگان در دوره های تأمین مدرس  ،دبیران منتخب
شهر تهران و انجمن معلمان ریاضی تقدیر و تشکر می نماییم .

مؤلفان

