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شآموز
سخنی با دان 
درس ریاضی یکی از درسهای مهم دوران تحصیل شما است .شما با آموختن آن،
روش درست اندیشیدن را برای ّ
حل مسائل فرا میگیرید و با محاسبههای عددی موردنیاز در
سایر دروس و محیط پیرامونی آشنا میشوید.
به یاد داشته باشید همانطورکه با دیدن شنای شناگران ،نمیتوان شنا یاد گرفت و برای
شناگر شدن باید وارد آب شد ،برای یادگیری ریاضی نیز خواندن و شنیدن مطالب ریاضی کافی
توج ه به برنامه ی تنظیمی توسط شورای برنامهریزی ریاضی،
نیست .لذا مؤل ّفان این کتاب با ّ
الیتهایی در کالس به مفاهیم ریاضی
مطالب را طوری تدوین کردهاند که شما بتوانید با انجام ّفع ّ
پی ببرید و قاعدهها را کشف کنید.
بر این اساس:
الیت شما
الیت دانشآموز تنظیم شده است و کار و ّفع ّ
١ــ کتاب حاضر بر مبنای ّفع ّ
الیت ها را انجام
دانش آموزان در کالس در آموزش آن نقش اساسی دارد .سعی کنید تمام ّفع ّ
دهید و مطمئن باشید خواهید توانست مفاهیم را بهخوبی یاد بگیرید.
الیتهایی با عنوان «کار در کالس» تمرین
٢ــ مطالب بیان شده در درس در قالب ّفع ّ
الیت های
می شوند .اگر هنگام انجام این تمرین ها به اشکالی برخوردید ،میتوانید به متن درس و ّفع ّ
متوجه نشدید ،از معلّمتان سؤال کنید.
همان جلسه در کتاب مراجعه کنید و اگر باز هم ّ
توجه
الیت های هر جلسه و تمرینهای «کار در کالس» خوب ّ
٣ــ اگر به درس و ّفع ّ
کرده باشید ،می توانید «تمرین»های پایان هر درس را که بهعنوان تکلیف منزل درنظر گرفته
مجدد ًا متن درس
شده است ،انجام دهید .اگر در این زمینه با اشکال مواجه شدید ،میتوانید ّ

الیتها» و «کار در کالس» مربوطه انجام دادهاید،
همان بخش را بخوانید و آنچه را در ّ
«فع ّ
مرور کنید.
مجدد ًا برایتان توضیح
اگر از دیگران کمک میگیرید ،از آنها بخواهید که درس را ّ
دهندّ ،اما تمرینها را خودتان حل کنید.
حل مسئله پرداخته است .در قسمت ّ
٤ــ هر فصل به آموزش یک راهبرد ّ
«حل مسئله»
روش ّ
مجدد ًا برایتان بیان
حل مسئله در کتاب درسی توضیح داده شده است و معلّم آن را ّ
میکند .هدف از این قسمت آشنا کردن شما با راهبردهای ّ
حل مسئله و راههای فکر کردن در
حل مسئله است .بهطوریکه پس از آشنایی با راهبردها ،میتوانید از آنها برای ّ
مورد ّ
حل
مسئلههای بعدی استفاده کنید.
  ٥ــ «مرور فصل» به مرور مفاهیم ّ
کل فصل و بازبینی فرایند آموزش آن ها می پردازد.
سخن گفتن در مورد مطالب ریاضی و نوشتن نقشه ی مفهومی آن ،موجب تقویّت یادگیری
شما می شود.

در خاتمه الزم است از همهی همکارانی
که در برنامهریزی ،اصالح و آموزش معلّمان ما را
یاری نمودهاند ،تشکر کرده و اعالم نماییم منتظر
پیشنهادها و انتقادهای سازندهی شما جهت بهبود
کتاب هستیم.
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