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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﯽ ﺧﻮف و ﻫﺮاس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و از ﺣﻖ دﻓﺎع ﮐﻨﻴﺪ و اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎ و ﺳﻼح ﻫﺎی
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻧﺎن و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن در روح ﺷﻤﺎ
ٔ
اﺛﺮ ﻧﮕﺬارد و ﺷﻤﺎ را از ﻣﻴﺪان ﺑﻪ در ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺎده زﻳﺴﺘﻦ ﻋﺎدت دﻫﻴﺪ و از ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل
و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(
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ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮی
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻴﻪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻀﺮب ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎ
ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺗﻮاﺑﻊ درﺟﻪ دوم
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ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ــ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرﻣﻄﻠﻘﯽ
ﺣﻞ ﻧﺎﻣﻌﺎدﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮداری )ﻫﻨﺪﺳﯽ(
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ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ دارد .روش آﻣﻮزش اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎً »روش
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﻧﺎم دارد .ﻣﻨﻈﻮر از روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﺣﻞ آن ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﮐﻠﻴﺖ دادن ﺑﻪ آن ،ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ رﺳﻤﺎً
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻣﺖ »ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ﺑﺴﻴﺎر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺪف ،آﻣﻮزش ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .در
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺧﺎص و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد و
داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ﮐﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺘﺎب را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ
و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزﻳﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ از ﺣﺪود ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎﺑﻊ و داﻣﻨﻪ و ﺑُﺮد و  ...ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮح
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺎل ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب درک ﻣﻌﻨﺎدار از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺎﺿﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﺳﺘﺪﻻل و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻃﺮح درس ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای را در
ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در ﮐﻼس ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎری در آن اﺳﺖ و روش ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ای در آﻣﻮزش ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺛﺎر
آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻟﯽ .در اﻳﻦ روش ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.
۱ــ ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۲ــ دﻗﺖ در ﺑﻴﺎن ﺧﻮد و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد
۳ــ ﺳﻌﯽ در درک دﻳﮕﺮان
۴ــ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ
 ۵ــ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻼت و داده ﻫﺎ
 ۶ــ ﻧﻘﺎدی دﻳﮕﺮان و ﻧﻘﺪﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن
۷ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮان و اﺻﻼح ﺧﻮد
 ۸ــ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
آﻣﻮزش اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ از اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را دﭼﺎر اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﺮار آن ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در درون آن ﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ،رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻳﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح
ﺷﺪه در دﻧﻴﺎی ﻏﻴﺮرﻳﺎﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در دﻧﻴﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻳﺪ در دﻧﻴﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ روﻧﺪ و ﺗﮑﺮار آن در ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ در ﻃﺮح درس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺻﺮف ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﯽ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درک واﻗﻌﯽ از رﻳﺎﺿﯽ ﻧﻴﺴﺖ .دﻳﺪن رﻳﺎﺿﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ واﻗﻌﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان درک ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮی از رﻳﺎﺿﯽ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در ارزﺷﻴﺎﺑﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﻣﺪﻟﺴﺎزی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮاب و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ً در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﻳﺎﺿﯽ
و روش ﻫﺎی آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ را در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﻳﺎری دﻫﻨﺪ .درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻳﮏ
ﺗﺤﻮل آﻣﻮزﺷﯽ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﯽ را داﺷﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪه اﻳﺪ و درﺑﺎره رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دروﺳﯽ را
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮده اﻳﺪ و درﺑﺎره آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم
داده اﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮان ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ درک و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮدن و
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﺮدن و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮدن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﺷﻨﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
روش آﻣﻮزﺷﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯽ رﻳﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎ و راه ﻫﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻢ رﻳﺎﺿﯽ در
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،درک ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﻳﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ،ﺧﻮب ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻫﺮﺟﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻣﺖ »ﺣﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ« را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را در ﺣﻞ آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻴﺸﻤﺎری ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ آن ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺎﺿﯽ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ.

