
 

رياضي: دوم  گام  كتاب    دربارة 

تري هستند. آموزاني كه يادگيري كتاب درسي براي آنها گام اول است، هميشه به دنبال كتاب عميقهمة دانش
  تر بياموزند و بيانديشند. خواهند ژرفميآموزان است كه كتاب حاضر، گام دومي براي همة دانش

هاي تكميلي سازمان استعدادهاي درخشان، اين كتاب را كتابي بين كتاب درسي و كتاب نويسندگان كتاب
  تواند در همة مدارس خاص و برتر تدريس شود.اند. بنابراين اين كتاب ميتكميلي تيزهوشان نوشته

درسي است. ساختار  درسي  است و عناوين دقيقاً عناوين مشابه كتابهاي كتاب هاي كتاب متناظر فصلفصل
و » ايهاي پيمانهتمرين«، »ترگام دوم: يادگيري عميق«، »ايدگام اول: آنچه خوانده«اين كتاب با سه كليد واژة 

  قابل توصيف است.» پاسخنامه«

به مرور اجمالي مفاهيم كتاب » ايداندهگام: اول آنچه خو«متناسب با هر بخش كتاب درسي, در اين كتاب قسمت 
آموزي كه با كتاب اي است تا براي دانشدرسي خواهد پرداخت. گاهي اين مرور اجمالي از ديدگاه و كالم تازه

درسي ارتباط برقرار نكرده است، فرصت يادگيري جديدي فراهم آورد. همچنين، متناسب با هر بخش كتاب 
تر خواهد هاي فنيتر و تكنيكبه بيان مفاهيم غني» تروم: يادگيري عميقگام د«درسي، در اين كتاب قسمت 
آموز نخواهد هاي آينده دانشها به هيچ عنوان وارد مباحث آموزشي درسي سالپرداخت. اين مفاهيم و تكنيك

شد؛ و از اين رو باعث پيشرفت غناي فكري او خواهد شد و موجب انباشت اطالعات بيهوده و زودخواني 
درج گرديده » ايهاي پيمانهتمرين«موزشي نخواهد گرديد. در انتهاي در هر بخش، متناسب با اهميت موضوع آ

پاسخ، تستي، تشريحي و هاند و قالب متنوعي(از جمله، كوتاها نسبتاً از آسان به سخت درج شدهاست. اين تمرين
هاي توانند تمرين مناسب خود را در بخشميآموزان با هر سطح آموزشي ...) دارند. از اين رو، همة دانش

  اي بيابند.پيمانه

هاي داده شده پرداخته است. اگر تمريني ساده باشد، اين كتاب به پاسخ تشريحي تمرين» پاسخنامه«بخش 
  تر به آن اختصاص يافته است.تر باشد، پاسخي مشروحپاسخي ساده و اگر پيچيده

  اين كتاب، بتوانيد گام دوم آموزشي خود را محكم برداريد.كنيم به كمك استفادة دقيق آرزو مي

 پيشگفتار




