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سخني با هنرجویان گرامی

به گفتۀ بسیاری از دانشمندان، ریاضی علمی شیرین و کاربردی است و تاریخ ریاضی نشان داده که حل 
مسائل عملی محیط پیرامونی موجب توسعۀ ریاضیات شده است. هدف اصلی ریاضی، حل مسائلی است که 

انسان در زندگی روزمره و عملی با آنها روبه رو است.
شما با دیدن شنای شناگران، نمی توانید شنا یاد بگیرید بلکه برای شناگر شدن باید وارد آب شوید و 

خودتان مستقیماً عمل کنید.
یادگیری ریاضی صرفاً خواندن و شنیدن مفاهیم ریاضی نیست؛ بلکه ریاضیات علمی معنادار است و تا 

زمانی که خود شما درگیر حل مسائل نشوید نمی توانید ریاضی را یاد گرفته و از آن استفاده کنید.
طراحی این کتاب به گونه ای است که در یک متن داستان گونه، مسئله ای مطرح می شود و شما با انجام 

فعالیت هایی که در ادامۀ مسئله آمده است به مفهوم ریاضی مورد نظر می رسید.
سعی کنید تمامی این عملیات را انجام دهید و مطمئن باشید خواهید توانست مفاهیم را به خوبی یاد 

گرفته و نهایتاً مسئله های کتاب را حل کنید.
و  مثال ها  است  شده  سعی  وابسته اند.  هم  به  و  بوده  هم  با  ارتباط  در  کتاب  این  در  ریاضی  مفاهیم 

باشند. مرتبط  ما  زندگی  پیرامونی  محیط  با  و  بوده  کاربردی  است  آمده  کتاب  در  که  تمرین هایی 
آنچه که مسلم است ریاضیات زبان علم است و در تمام متن زندگی ما حضور دارد. یادگیری ریاضی شما 
را قادر می سازد تا توانایی تجزیه و تحلیل مسئله هایی را که با آنها برخورد می کنید، داشته باشید و خواهید دید 

که چگونه می توانید آموخته های خود را به کار برده و مسئله های مهمی را حل کنید.
در این کتاب عالوه بر تأکید بر این جنبۀ ریاضی، به تأثیر فناوری در یادگیری ریاضی نیز توجه شده 
است. محیط و ابزار فناوری از جمله استفاده از ماشین حساب و نرم افزارهای پویا مانند جئوجبرا، این امکان را 
فراهم می سازد تا هنرجو فرصت درک شهودی، رشد مهارت های تفکر مانند حدسیه و فرضیه سازی، الگویابی 
و غیره را پیدا کند. بنابراین به کارگیری فناوری از اصولی است که در تألیف این کتاب به آن توجه شده است.
در خاتمه برای آنکه کتاب برای شما بهتر قابل استفاده باشد، از نظر برخی از هنر آموزان محترم استفاده 

شده است که بدین وسیله از ایشان تشکر و قدردانی می گردد.


