
 بسمه تعالی
امروزه علم ریاضیات یکی از پرکاربردترین علوم است و به جهت گستردگی آن، کمتر علمی را می توان یافت که با ریاضیات ارتباط 

سا زند و چه بمستقیم نداشته باشد. ریاضی علم دقیقی است و دقت در ریاضیات برای رسیدن به جواب درست، حرف اول را می

کم دقتی در انجام محاسبات یا فهم مساله قادر به حل آن نمی شوند. لذا آموزش ریاضی نیز باید بر  موزان به جهتآبسیاری از دانش

آموزش این درس نیز باید سعی بر این باشد که با روش های مختلف، تمرکز و دقت افزایش  هی اصل دقت بنا نهاده شود و در راپایه

 در خدمت تقویت دقت و یادگیری باشد. ها وسواالت نیز بایدیابد و نوع تمرین

در این کتاب که اساس آن بر مبنای کتاب درسی و هدف آن ارتقای دقت در فهم مساله و پر رنگ کردن یادگیری و مهارت های حل 

های مختلفی تقسیم شده و در هر بخش، مطالب زیر به بخش ،خودهای درس محور مساله است، هر فصل با توجه به زیرمجموعه

 نجانده شده است:گ

 نامه:درس-1
ی آنها توصیه ی مطالب کتاب درسی و تسلط بر مفاهیم ریاضی و تثبیت بر یادگیری است و مطالعههها برای مرور دوبارنامهاین درس

 می شود.

 ها:تمرین-2
 های زیر تقسیم شده است:ها هدف اصلی کتاب کار است که خود نیز به بخشتمرین

 سواالت درست یا نادرست: -الف

 .گرددمیباال بردن تسلط بر نکات کلیدی یک بخش  باعثروشی موثر جهت سنجش یادگیری نکات یک مبحث است و 

 سواالت جای خالی:-ب

باید جواب صحیح در جای خالی گنجانده شود که باعث سنجش میزان یادگیری  ،ی مفاهیم مباحث مورد نظردر این قسمت بر پایه

 گردد.وز میآمدانش

 سواالت با پاسخ تشریحی:-ج

ها و دانش شما در مبحث مورد نظر سنجیده ها را شامل می شود. در این بخش، تمام مهارتترین بخش از تمریناین قسمت اصلی

 شود. سعی کنید در حل این مجموعه از سواالت، از تمام آموخته های خود و مهارت های حل مساله استفاده نمایید.می

 سواالت چهارگزینه ای:-د

ای چهارگزینه سؤالدولتی و تیزهوشان، تعدادی های نمونهبه جهت اهمیت آزمون های مختلف از جمله آزمون های ورودی دبیرستان

در انتهای سواالت هر بخش گنجانده شده است که حل این سواالت دقت زیادی نیاز دارد و باید بعد از یادگیری کامل موضوع درسی و 

 .پرداختمفهوم سوال به حل آن  درک

 ها:پاسخ تمرین-3
ها مقایسه ی خود را با این جوابها این است که شما بعد از حل یک مساله، پاسخ بدست آمدههدف اصلی از گنجاندن پاسخ تمرین

 شید.های کتاب، باید به این مطالب دقت بیشتری داشته بانمایید که در صورت نادرست بودن پاسخ خود با پاسخ

شود بهترین منبع برای مطالعه، کتاب درسی است و این کتاب را به عنوان مکمل کتاب درسی در نظر بگیرد که در پایان تاکید می

ها استعداد ی انساندقت در یادگیری و تثبت مطالب آموخته شده خواهد شد. فراموش نکنید که همه رفتنوجود آن باعث باال 

 ی کمی تالش می کنند.ولی عدهیادگیری ریاضیات را دارند 
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