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به انحطاط  انسان را  اىنها )دانش آموزان( را از آن طبىعت منحطى که  باىد شما )معلمان( 
مى کشد، آن حب جاه و حب مال و حب منصب احتراز دهىد. اىنها را از آن چىزهاىى که خاِر 
راهِ انسان هستند، مانع ترقى انسان هستند احتراز بدهىد... شما باىد به اىنها بفهمانىد که زندگى 

شرافتمندانه، زندگى است.



پىشگفتار 

م  عـد و  د  جـو و ر  نـگا حـقىقـت  بــه نــام خــداونــد لـوح و قــلــم 
ست هـا ز غـا آ ز  غـا آ سر نـخستىن  خــداىــى که دانـنـده ى رازهـاست 

اىن کتاب عظىم هستى براى همىشه در جلوى چشم هاى ما گشوده شده است 
و زبانى دارد، اّما بدون دانستن آن، فهم حتّى ىک واژه ى هستى غىر ممکن 

مى نماىد. آن زبان، رىاضى است! 

گالىله

رىاضى تنها به عنوان ىک موضوع درسِى داراى اهداف محدود، مطرح نىست. بسىارى از 
محّققان بر اىن باورند که رىاضى، جرىان طبىعى تفّکر بشرى و به قول گالىله، زبان فهمىدن هستى است. 
از همان زمانى که کودک با شعف الگوى ساده اى را در حىن بازى تشخىص مى دهد و بعد از مشاهده ى 
اشىاء در مورد چگونگى عملکرد آن ها حدس هاىى مى زند، در واقع به شىوه اى طبىعى به نخستىن تجربه هاى 
خود از درک رىاضى دست مى ىابد. در ادامه ى کسب اىن تجربه ها، هندسه به عنوان ابزارى براى درک 
وتوصىِف فضاىى که در آن قرار گرفته اىم، شاىد شهودى ترىن، ملموس ترىن و واقعى ترىن قسمت رىاضى 
باشد، و اىن تنها ىک جلوه از هندسه است. بواقع، »به دلىل جنبه هاى چندگانه ى هندسه، رىاضىدان ها 
و آموزشگران رىاضى، به اتّفاق آرا، شروِع آموزش هندسه از سال هاى کودکى و ادامه ى آن را به شکلى 
متناسب، در تمام طوِل برنامه ى درسِى رىاضى ضرورى مى دانند« )دورنماى هندسه براى قرن بىست و 

ىکم، 1994(. در ىک جمع بندى کلّى مى توان گفت: 
ــ هندسه علم شناخت دنىاىى است که در آن زندگى مى کنىم؛ 
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ــ هندسه روش نماىش مفاهىم و فرآىندهاى شاخه ى مختلف رىاضى و علوم است؛ 
ــ هندسه نقطه ى تالقى بىن رىاضى به عنوان ىک علم مجرد و رىاضى به عنوان ىک علم تجربى، 

شهودى است؛ 
ــ هندسه مدل ساِز پدىده هاى طبىعى است؛ 

ــ هندسه تمثىلى براى ىاددادن و ىادگرفتِن استدالل استنتاجى است؛ 
ــ هندسه وسىله اى مؤثر و مفىد در ارائه کاربردهاى بدىع و خالق است. 

بنابراىن با توّجه به وسعت هندسه و تواناىى هاىى که مى تواند در افراد اىجاد کند، ىادگىرى آن 
به عنوان ىکى از قسمت هاى اصلى رىاضى اهمّىت بسىارى پىدا کرده است. به گفته ژان دىو دونه )1980(، 
امروزه »هندسه با بىرون آمدن از حصار تنگ و سّنتى خود، قدرت هاى پنهان و تنّوع و قابلىت سازگارى 
و انعطاف پذىرى خارق العاده خود را آشکار کرده است، و کم کم به صورت ىکى از پُر استفاده ترىن و 

جهانى ترىن ابزارها در تمام قسمت هاى رىاضى درمى آىد.« 
از وىژگى هاى دنىاى کنونى و جامعه ى خودمان، رشد بى سابقه ى جمعّىت و »   افزاىش سرىع 
هندسه  تدرىس  سّنتى  روش  بر  تکىه  درنتىجه،  است.  متوسطه  آموزش  دوره ى  دانش آموزان  تعداد 
ىعنى تنها به صورت انتزاعى به ىک اقلّىت انتخاب شده )بخشى از دانش آموزان رىاضى( در پاسخ به 
انتظارهاى اکثرىّت دانش آموزاِن نسل هاى جدىد، روز به روز مشکل تر و نامتناسب تر به نظر مى رسد «. 
تمام دانش آموزان براى کسب تواناىى و آمادگى الزم جهت ورود به عصر اطالعات، باىد به قابلّىت هاى 
خود در انجام رىاضى اعتماد پىدا کنند و تواناىى حل مسأله و استدالل کردن را به دست آورند. براى 
رسىدن به چنىن سطحى، آنان باىد از طرىق کتاب هاى درسِى رىاضى، در معرض تجربه هاى متنوع و مرتبِط 
ىادگىرى قرار گىرند تا با توسعه ى عادات رىاضى در خود، قادر به درک و قدردانى از نقش تعىىن کننده ى 
رىاضى در مناسبت هاى انسانى باشند. همچنىن، براى رىاضى به دلىل کاراىى، زىباىى و انسجام درونى 
آن، ارزش قائل شوند و با عالقه در ىادگىرى آن کوشش نماىند. اىن اهداف، به شرطى تحّقق مى ىابند که 
دانش آموزان به کشف روابط رىاضى تشوىق شوند. در طّى اىن فرآىند، باىد به آن ها فرصت داده شود 
تا اشتباه کرده و اشتباهات خود را تصحىح نماىند، حدسّىه سازى کنند و آن ها را به آزماىش بگذارند، 
سپس به استدالل در زمىنه ى اعتبار آن ها بپردازند تا در نهاىت، به قابلىت هاى خوىش در حل مسائل 

پىچىده اعتماد پىدا کنند.
در همىن راستا، توّجه اساسى مؤلفان در تدوىن کتاب هندسه، اىجاد فرصت هاى ىادگىرى براى 
تمام دانش آموزان به منظور تحّقق مرحله اِى هدف هاى ذکرشده بوده است. به اعتقاد ما، باىد اىن تواناىى ها 
پرورش ىابند و جزء زندگى عادى دانش آموزان قرار گىرند تا آن ها بتوانند با کشف، حدسّىه سازى، استدالل 
منطقى و استفاده از روش هاى گوناگون، به حل مسائِل از قبل پىش بىنى نشده و غىربدىهى اّما واقعِى خود 
بپردازند. در حقىقت، » در تدرىس ]رىاضى[، نه تنها قابل قبول بلکه مطلقاً ضرورى است که در شروع، 
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کمتر انتزاعى بوده و مرتّب به کاربردها بپردازىم، و فقط زمانى به طور تدرىجى به پاالىش اىده ها و تجرىد 
برسىم که دانش آموز براى درک آن ها توانمند شده باشد«. ما نىز در تألىف اىن کتاب تالش کرده اىم از 
شهود شروع کرده و به تدرىج به سمت تجرىد بروىم. همچنىن، سعى بر اىن بوده است تا جاىى که برنامه ى 
اىن درس اجازه مى دهد، فرصت هاى مناسبى براى دانش آموزان اىجاد کنىم تا آن ها به الگوسازى از 
پدىده هاىى که  روزانه با آن ها روبرو مى شوند، بپردازند؛ چرا که بواقع، تواناىى ما در تشخىص، تفسىر و 
َخلِق الگوها، کلىد فهمىدن دنىاى اطرافمان است. به همىن دلىل، در تمام کتاب، هدف اىن بوده است 
که مستقىم و غىرمستقىم؛ به دانش آموزان بگوىىم، » انجام دهىد؛ بسازىد؛ توّجه کنىد؛ منظّم کنىد؛ و فقط 

آن موقع است که به استدالل ]دقىق [  مى پردازىد«. )وىلىام ساىر، 1959( 
همچنىن، ىکى دىگر از راهنماهاى ما در تألىف اىن کتاب، بىانىه ى امضا شده توسط هفتاد و پنج تن 
از مشهورترىن رىاضىدان هاى دنىا در سال 1962بوده است که در آن تأکىد شده: » معّرفى مفاهىِم جدىد 
بدون داشتن زمىنه ى قبلِى کافى در خصوص حقىقت هاى ملموس، معّرفى مفاهىم مجرد در زمانى که 
هنوز تجربه اى از تجرىد وجود ندارد، ىا عجله در معّرفى مفاهىم  بدون کاربردهاى ملموسى که مى توانند 
دانش آموزان را به تحّرک فکرى و فّعالىت وادارند، در واقع صورت گرائِى ناپخته و بى استفاده اى است 
که ممکن است به عقىم کردن ىادگىرى رىاضى منتهى شود. معّرفى خام و زودرس انتزاع، به خصوص با 
مقاومِت ذهن هاى نّقاد و کنجکاو روبرو مى شود، ذهن هاىى که قبل از پذىرش انتزاع، آرزو دارند بدانند 
که اىن تجرىد بر چه اساسى منطبق است و چگونه مى تواند مورد استفاده قرار گىرد. « به همىن دلىل و 
به خاطر احتراز از تجرىد زودرس و اىجاد عالقه و انگىزه در تمام دانش آموزان، در مواقع مناسب، از 
آوردن بعضى استدالل هاى دقىق رىاضى اجتناب کرده ىا وارد جزئىات اثبات، نشده اىم. به عالوه، در 
نگارش کتاب، همه جا با فرِض آشناىى دانش آموز با مفاهىم ارائه شده در کتاب هاى دوره ى راهنماىى 
تحصىلى، مطالب مزبور جهت ىادآورى و توسعه ى مطالب بعدى مورد استفاده قرار گرفته و در فصل 

اّول از اثبات مجدد قضاىا خوددارى شده است. 
از همکاران عزىز استدعا دارىم که امکان انجام فّعالىت ها در کالس در قالب گروه هاى کوچک 
را فراهم آورند تا روح مشارکت و همکارى در آن ها تقوىت شود. ممکن است در ابتداى کار، اىن روند، 
به دلىل کم رنگ بودن زمىنه ى مشارکت در کالس هاى درس، از نظر زمانى وقت گىر باشد. اّما تحقىقات 
متعّدد نشان مى دهند که با در پىش گرفتن اىن روند، در زمانى نه چندان طوالنى، روحىه ى کار گروهى در 
کالس اىجاد شده و پس از آن، زماِن به ظاهر از   دست رفته را مى توان به سرعت جبران کرد. به عالوه، با 
انجام چنىن فّعالىت هاىى، دانش آموزان به اندازه ى کافى براى انجام مسائل پاىاِن هر بخش توانمند شده 
و حل آن ها وقت کمترى را به خود اختصاص خواهد داد. همچنىن ذکر اىن نکته ضرورى است که 
ارزشىابى مى باىد به طور مستمر صورت گرفته و بررسى چگونگى انجام فّعالىت ها در قالب کار گروهى، 
بخشى از ارزشىابى را تشکىل دهد. در ضمن، در امتحانات و ارزىابى هاى کالسى، تکىه بر سنجش 
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تواناىى هاى حل مسأله و به کارگىرى مفاهىم، تعارىف و قضاىاى کتاب مى باشد.
در پاىان، مؤلفان وظىفه ى خود مى دانند از سرکار خانم حمىده   دارىوش همدانى، خانم فرحناز 
ىوسفى، آقاى مرتضى حسنى نسب و تمامِى دىگر کسانى که با دلسوزى و وسواس، پىش نوىس هاى 
کتاب را مورد تجزىه و تحلىل و نّقادى قرار داده و با نظرات سازنده ى خود ما را در تصحىح و وىراىش 
کتاب ىارى داده اند تشّکر کنند. همچنىن، شاىسته است از اعضاى محترم شوراى رىاضِى دفتر تألىف 
کتاب های درسى ابتداىی و متوسطه نظری جهت نقد، بررسى و تصوىب رىز  مواّد و ارائه ى نظرات ارزنده 

در تألىف کتاب قدردانى شود.
مؤلفان
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