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درس رياضی يکی از درس های مهم و بنيادی دوران تحصيل شماست. شما با آموختن 
آن، روش درست انديشيدن برای حل مسائل را فرا می گيريد و با محاسبه های عددی موردنياز 

در ساير دروس و محيط پيرامونی آشنا می شويد.
به ياد داشته باشيد همان طور که با ديدن شنای شناگران، نمی توان شنا ياد گرفت و برای 
شناگر شدن بايد وارد آب شد، برای يادگيری رياضی نيز خواندن و شنيدن مطالب رياضی کافی 
نيست. لذا مؤلّفان اين کتاب با توّجه به برنامه ی تنظيمی توسط شورای برنامه ريزی رياضی، 
مطالب را طوری تدوين کرده اند که شما بتوانيد با انجام فّعالّيت هايی در کالس به مفاهيم رياضی 

پی ببريد و قاعده ها را کشف کنيد. 
بر اين اساس:

شما  فّعالّيت  و  کار  و  است  شده  تنظيم  آموز  دانش  فّعالّيت  مبنای  بر  حاضر  کتاب  ١ــ 
عملّيات را  تمامی اين  کنيد  آموزش آن نقش اساسی دارد. سعی  آموزان در کالس در  دانش 

انجام دهيد و مطمئن باشيد خواهيد توانست مفاهيم را به خوبی ياد بگيريد.
٢ــ مطالب بيان شده در درس در قالب فّعالّيت هايی با عنوان «کار در کالس» تمرين 
برخورديد، می توانيد به  می شوند. اگر توّجه کنيد، هنگام انجام اين فّعالّيت ها اگر به اشکالی 
از  نشديد،  متوّجه  هم  باز  اگر  و  کنيد  مراجعه  کتاب  در  جلسه  همان  فّعالّيت های  و  درس  متن 

معلّمتان سؤال کنيد.
باشيد،  کرده  توّجه  خوب  کالس»  در  «کار  های  تمرين  و  جلسه  هر  درس  به  اگر  ٣ــ 
می توانيد تمرين های پايان هر درس را که به عنوان تکليف منزل درنظر گرفته شده است انجام 

سخنى با دانش آموزسخنى با دانش آموز



دهيد. اگر در اين زمينه با اشکال مواجه شديد، می توانيد مجّددًا متن درس همان بخش را 
بخوانيد و آن چه را در «فّعالّيت ها» و «کار در کالس» مربوطه انجام داده ايد، مرور کنيد.

اگر از ديگران کمک می گيريد، از آن ها بخواهيد که درس را مجّددًا برايتان توضيح 
دهند، اّما تمرين ها را خودتان حل کنيد.

حّل  قسمت  در  است.  پرداخته  مسئله  حّل  راهبرد  يک  آموزش  به  فصل  هر  ٤ــ 
مجّددًا  را  آن  معلّم  و  است  شده  داده  توضيح  درسی  کتاب  در  مسئله  حّل  روش  مسئله 
و  مسئله  حّل  راهبردهای  با  شما  کردن  آشنا  قسمت  اين  از  هدف  کند.  می  بيان  برايتان 
راهبردها،  با  آشنايی  از  پس  طوری که  به  است.  مسئله  حّل  مورد  در  کردن  فکر  های  راه 

می توانيد از آن ها برای حّل مسئله های بعدی استفاده کنيد.
٥   ــ «مرور فصل» به مرور مفاهيم کّل فصل و بازبينی مجّدد فرايند آموزش آن ها 
آن، موجب  مفهومی  نوشتن نقشه ی  رياضی و  مطالب  مورد  در  گفتن  سخن  پردازد.  می 

تقويّت يادگيری شما می شود.

در خاتمه الزم است از همه ی همکارانی 
که در برنامه ريزی، اصالح و آموزش معلّمان ما 
نماييم  اعالم  و  کرده  تشکر  نموده اند،  ياری  را 
شما  سازنده ی  انتقادهای  و  پيشنهادها  منتظر 

جهت بهبود کتاب هستيم. 
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