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اگر منحرفىن و معوجىن در ىک کشورى سرنوشت آن کشور را به دست بگىرند، آن کشور رو     به 
انحطاط و انحراف مى رود، و اگر افاضل و دانشمندان که با فضىلت هستند، با فضىلت انسانى هستند، 
اىنها سررشته دار ىک کشور بشوند، فضىلت در آن کشور زىاد مى شود؛ براى اىنکه در آن مقامى که 
هستند مردم به حسب عادت توجه به آنها دارند و حرف هاى آنها در ذهن هاى آنها، در ذهن هاى عموم 

مردم کارگر است و تأثىر مى کند.
امام خمینى
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پیشگفتار
حکاىتى دربارٔه ىکى از رىاضى دان هاى مشهور مى گوىند که خالى از لطف نىست: روزى قرار 
او در شروع صحبت ىک  اىن رىاضى دان در حضور جمع تحصىل کرده اى سخنرانى کند.  بود که 
عبارت رىاضى روى تخته نوشت و گفت: » در واقع اىن عبارت بدىهى است «. رىاضى دان دوباره به 
عبارت نوشته شده نگاه کرد و گفت: » حداقل من فکر مى کنم که بدىهى است «. اّما همچنان که شّک او 
قوى تر مى شد گفت: » ببخشىد « و کاغذ و مدادى برگرفت و سالن سخنرانى را ترک کرد. بعد از بىست 

دقىقه اوخندان به سالن بازگشت و پىروزمندانه گفت: » بله حضار محترم، اىن عبارت بدىهى است! « 
به طور  ما مى توانىم  بود که  آن  بودن عبارت  بدىهى  از  نظرمى رسدکه منظوراىن رىاضى دان  به 
شهودى درستى آن را قبول کنىم. با اىن حال اىن پذىرش کافى نىست و در نهاىت، تجزىه و تحلىل منطقى، 
آن را تأىىد و ىا رد مى کند. بنا به گفتٔه اسکمپ1 ) 1971 ( » مطمئن بودن از چىزى ىک قّصه است و 
دانستن اىن که چرا آن چىز درست است قّصه اى دىگر « و هدف ما نىز کمک به دانستن اىن چراهاست.
با درنظر گرفتن نقشى که رىاضّىات در تربىت هر شهروند مى تواند اىفا کند، آشناىى با قسمت هاى 
مختلف اىن علم براى نوجوانان مستعد، متفّکر و تواناى ما الزامى به نظر مى رسد. نمونه هاى شهودى و 
تجربى زىباىى در رابطه با رشد و توسعٔه مطالب مطرح شده در اىن کتاب وجود دارند که ىادگىرى و فهم 
آنها را آسان مى کنند. اّما براى بهتر فهمىدن و ىادگرفتن موضوعات ىاد شده، به دانش هاى پىش نىاز و 
ابزار مختلفى نىازمندىم. مهم ترىن آنها نحوۀ استدالل کردن  و سپس تکمىل آنچه که دربارٔه مجموعه ها 

و باالخره حاصل ضرب دکارتى و رابطه  ىاد گرفته اىم مى باشد.
نىاز به دانش هاى پىش نىاز ما را بر آن داشت که دو فصل اّول کتاب را به مفاهىم فوق اختصاص 
دهىم تا عالوه بر تعمىق ىادگىرى هاى قبلى، زمىنٔه مناسب ترى براى بهتر فهمىدن مطالب فصل هاى بعد 

فراهم آىد.
هم چنىن، توجه معلّمان گرامى و دانش آموزان عزىز را به اىن مهم جلب مى کنىم که تجدىد   نظر 
کتاب پس از جمع آورى و تجزىه و تحلىل نتاىج حاصل از 4 سال تدرىس آن صورت گرفته است. از 
حضور شما و تمامى صاحب نظران گرامى خواهشمندىم که با پىشنهادها و انتقادهاى سازندٔه خوىش ما 

را در تصحىح، توسعه و تکمىل آن ىارى دهند.
مؤلفان    

Skemp ــ ١


