
خطاببهدبیرانودانشآموزان

انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی کتب علوم انسانی و عمومی با هدف ارتقاء سطح علم و دانش و بهبود 
کیفیت ارائه مطالب مرتبط با این رشته در نظر دارد از نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز 
از سراسر کشور استفاده نموده و با همکاری آنان از همین حاال زمینۀ ارتقاء و رشد هرچه بیشتر سطح دانش 
آینده سازان کشور در رشتۀ علوم انسانی را فراهم نماید. بدیهی است که ما در آغاز یک مسیر طوالنی هستیم 

و با هدف گذاری و استفاده از ایده های خالقانه دانش آموزان می توانیم رسیدن به مقصد را تسریع بخشیم. 
ارزشمندترین ثمره ای که از تالش های بی وقفۀ همکاران ما طی دو دهۀ اخیر حاصل شده است، رضایت مندی 
فزایندۀ دانش آموزانی است که با انگیزه دهی و اعتماد به ما از طریق استقبال از آثار و تألیفات ما و دستیابی به 

موفقیت های چشم گیرتان بدست آمده است.
انتشارات مشاوران آموزش، با هدف آموزش و ارائۀ روش های کاربردی در یادگیری، اقدام به چاپ تجربیات 
مؤلفان خود کرده است. در تمامی آثار این مؤسسه، صرفًا درسنامه و ارائۀ تست مد نظر نبوده، بلکه »یادگیری« 
دانش آموزان از اهداف این انتشارات است. به این منظور در جای جای آثار این مؤسسه، روش یادگیری و حل 

ابهامات ذهنی، به چشم می خورد. امید است مقبول نظر شما عزیزان قرار گیرد. 

سخنيبادبیرانریاضی

همكاران عزيز! بسيار مفتخريم كه كتابي آماده كرده ايم كه بتواند در تدريس، عصاي دستتان باشد. پيشنهاد مي كنيم كه از اين كتاب، تكليف تعيين كنيد تا 
موازي كار شما در مدرسه دانش آموزان بتوانند با اين كتاب تمرين های بيشتری را حل كنند تا به درس مسلط شوند. البته ادعايی نداريم كه اين كتاب، كتابی 
كامل و بدون ايراد است، اما سعی ما اين بوده است كه كتابی جامع و مفيد برای شما و دانش آموزانتان باشد، و اگر نظر و پيشنهادی برای بهبود اين كتاب داريد 

حتماً با ما در ميان بگذاريد تا نظرات سازنده شما را در چاپ های بعدی اين كتاب اعمال كنيم.

سخنيبادانشآموزان

موضوعاول: سعی ما بر اين بوده است كه كتاب رياضي و آمار جامع 10 و 11 را طوري بنويسيم كه شما دانش آموزان علوم انساني بتوانيد از سد خيالي رياضي 
عبور كنيد. چرا مي گويم خيالي؟ براي آن كه شما را از رياضيات ترسانده اند و براي تعداد زيادي از شما، برچسب »درك نكردن رياضي« زده اند. و بسيار كم 
براي تان پيش آمده است كه بگويند » شما دانش آموز انساني كه منطق مي خوانيد و فلسفه درك مي كنيد، شما مي توانيد رياضيات را هم همانند آن دو درس 

به خوبي درك كنيد.« چرا كه رياضيات، ذهني انتزاعي نياز دارد و منطق و فلسفه نيز سرشار از مفاهيم انتزاعي هستند. 

موضوعدوم:درسنامۀ اين كتاب نسبت به درسنامه های كتاب های ديگر كه در بازار می بينيد جامع تر و مفصل تر است و تمام مطالب كتاب درسی شما را پوشش 
می دهد و اگر بر درسنامه مسلط باشد حتماً می توانيد به تمام سوال هايی كه از اين مباحث آمده است به آسانی پاسخ دهيد.

موضوعسوم: سوال های اين كتاب در ظاهر زياد به نظر می آيند، اما اگر به چينش سوال های طرح شده دقت كنيد می بينيد كه ما سواالت را موضوع بندی و 
تيترسازی كرده ايم و شما می توانيد سوال های هر موضوعی را كه می خواهيد حل كنيد تا مشكل احتمالی تان در آن مورد برطرف شود. و موضوع ديگر در مورد 
سواالت، ترتيب بندی آنها است. در اين كتاب سعی شده است كه سواالت به ترتيب آموزشی نوشته شوند و هر سوال مقدمه و تمرينی برای سوال های بعدی باشد. 

موضوعچهارم:از همۀ شما دانش آموزان مي خواهم اين حرفم را دقيق رعايت كنيد. رياضي را با حل كردن ياد مي گيريد و نه با خواندن. پس تست بزنيد. نه 
چند تست، بلكه به تعدادي كه در اين كتاب برايتان تست آورده ايم تمرين حل كنيد. تست ها را حتماً اول خودتان حل كنيد و سپس حلتان را با پاسخی كه 
در پاسخ نامه نوشته ايم چک كنيد. حال نگران اين هستيد كه بلد نيستيد يا تا نيمۀ راه حل را مي رويد و بعد گير مي كنيد. نگران نباشيد براي شما در پاسخ هاي 
تشريحي روش هايي را گفته ايم كه شما با يادگيري يک روش، از عهدۀ حل چندين تست بر خواهيد آمد. مشكل اصلي اين جاست كه وقتي صورت سؤال را 
مي خوانيد نمي دانيد چرا بايد از اين راه حل كه در پاسخ تشريحي آمده است، بايد حل كنيد. ما اين مشكل را حل كرده ايم: براي تک تک سؤال ها گفته ايم كه 

»در صورت سؤال چه داده هايي بود كه ما از اين روش، سؤال را حل كرديم«. 

بسيار اميدوارم كه با كتابي كه نوشته ايم و با تالشي كه شما خواهيد كرد، ميانگين درصد درس رياضي را در رشتۀ انساني افزايش بدهيم؛ و آرزو مي كنم كه 
شما هم جزو همين گروه باشيد.

انسانیها
تاآخرهمراهشماهستیم  
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