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حق چاپ براي کانون ریاضیدانان زمان محفوظ است.
کپیبرداري و تكثیر هر قسمت از کتاب بدون اجازه کتبی از کانون ریاضیدانان زمان پیگرد قانونی دارد.

پيشگفتار
گستردگی و تعميق دانش ریاضی از سویی و کاربرد وسيع آن در سایر علوم به حدي است که این علم مادر همه
علوم لقب گرفته است .وسعت کاربرد این دانش در علوم مختلف از جمله علوم مهندسی ،علوم کشاورزي ،علوم انسانی،
علوم پزشکی ،علوم کامپيوتر و … بر اهميت فراگيري آن از سوي دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان میافزاید.
البته یادگيري ریاضيات را میتوان به دو منظور خالصه کرد .ضمن تحقق اهداف کاربردي آن و رفع نيازهاي زندگی
روزمره ،باعث پرورش تواناییهاي ذهنی ،تقویت قدرت تفکر منطقی ،ایجاد و تقویت نظام فکري ،افزایش قدرت
طبقهبندي مفاهيم و آموختههاي علمی و خالصه تقویت قدرت برنامهریزي در همهي امور میگردد.
یکی از ابزارهاي قدرتمند براي تفهيم مفاهيم ریاضيات ،استفاده از منابع آموزشی کمک درسی با نگاهی جدید
میباشد .کانون ریاضيدانان زمان بهعنوان جامعترین مرکز تخصصی آموزش ،نشر و گسترش علم ریاضی ،و با هدف
ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی براي عموم و با ارائهي روشهاي نوین آموزشی ،اقدام به تأليف و چاپ  8عنوان
کتاب کمک درسی در کليهي مقاطع تحصيلی نموده است .عناوین و توضيحات این کتابها به شرح زیر است:
 )1مجموعه کتابهاي تابستانه :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در
قالب درسنامهي مختصر ولی بسيار مفيد و آموزنده به همراه نکات کليدي ،با رویکرد مروري بر گذشته و چشماندازي
به آینده (بخشی مربوط به مطالب سالهاي تحصيلی گذشته و بخشی نيز مربوط به سال تحصيلی آینده) است.
پيشنهاد میگردد این کتابها در فصل تابستان مطالعه شوند.
 )2مجموعه کتابهاي مقدماتی :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح مقدماتی براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در
جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.
 )3مجموعه کتابهاي پيشرفته :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح پيشرفته و گسترده در
ادامهي مطالب کتابهاي مقدماتی ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در
جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی و کتاب مقدماتی مطالعه شوند.
 )4مجموعه کتابهاي جامع :این کتابها در مقطع متوسطه دوم (دبيرستان) تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها
در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته براساس
مطالب کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته همراه با پاسخ
تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در جهت تکميل مطالب و سؤاالت تشریحی و چهارگزینهاي بدون پاسخ در پایان
هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.

 )5مجموعه کتابهاي تيزهوشان :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) جهت آمادگی
دانشآموزان پایهي ششم ابتدایی و پایهي نهم متوسطه اول (راهنمایی) براي آزمون ورودي مدارس تيزهوشان ،نمونه
دولتی و برتر کشور در قالب درسنامهي تستی همراه با نکات کليدي و کاربردي در حل تستها و سؤاالت
چهارگزینهاي با عنوان سنجش و ارزشيابی ( )1و ( )2به تأليف و چاپ رسيدهاند .مطالعهي این کتابها به دانشآموزان
پایههاي پنجم و ششم در مقطع ابتدایی و دانشآموزان پایههاي هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
پيشنهاد میگردد.
 )6مجموعه کتابهاي موضوعی :این کتابها بيشتر جنبهي تخصصی مباحث ریاضی مقطع متوسطه دوم
(دبيرستان) را دارند و شامل درسنامهي کامل ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،نکات مهم و کاربردي
در جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل میباشند .این کتابها اطالعات دانشآموزان را در
مباحث مختلف ریاضی مقطع دبيرستان افزایش میدهند و باعث تقویت علمی آنها در درس ریاضی و رفع ضعفهاي
آنها میشوند.
 )7مجموعه کتابهاي یکی من ،یکی تو :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها به این صورت است که یک سؤال همراه با روش حل (یکی من) توسط مؤلف طراحی شده و به دنبال آن ،یک
سؤال بدون حل (یکی تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤاالت «یکی من» و «یکی تو» تقریباً مشابه یکدیگر
هستند و طراحی آنها کامالً هوشمندانه و هدفمند است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و به
ویژه در ایام امتحانات مطالعه شوند.
 )8مجموعه کتابهاي «تفکر ،تمرین ،تسلط» :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که هر فصل از کتاب شامل سه بخش تفکر ،تمرین و تسلط میباشد .در بخش
«تفکر» مفاهيم مورد نياز فصل و همچنين انتظاراتی که از دانشآموز میرود ،بهصورت مختصر و مفيد بيان شده است؛
در بخش «تمرین» نمونه سؤاالت امتحانی متنوعی در دو سطح مقدماتی و پيشرفته (براي مقاطع ابتدایی و متوسطه
اول) و در دو شکل تشریحی و چهارگزینهاي (براي مقطع متوسطه دوم) در اختيار دانشآموز قرار میگيرد و در بخش
«تسلط» جهت سنجش و ارزشيابی دانشآموز ،آزمونی از آن فصل به عمل میآید .پيشنهاد میگردد این کتابها
همراه با کتابهاي مقدماتی و پيشرفته مطالعه شوند.
اميد است معلمين و مدرسين گرامی و همچنين دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان عزیز ،پس از مطالعهي
کتابهاي کانون ،نظرات و پيشنهادات خود را منعکس نموده و ما را در ادامهي راه یاري نمایند.
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كس
ی هك با كتاب آرا مش می یابد ،چيه آرا ی را از دست ندا ده است.
سپاس خداوند بزرگ را که توفيق دیگري ارزانی داشت تا بتوانيم خدمتی هر چند کوچک در پيشبرد علم و دانش
این سرزمين عزیز بنمایيم.
کتاب حاضر ،بر مبناي نيازها و حل مشکالت دانشآموزان در درس ریاضی و در جهت ارائهي روشی بسيار ساده در
آموزش مفاهيم ریاضی که خالصهنویسی مطالب همراه با انجام تمرینهاي متناسب در هر فصل میباشد ،تأليف شده
است .ازآنجاکه علم ریاضی علم پيوستهاي است ،لذا در این کتاب سعی شده است مفاهيم و مطالب کتاب درسی ریاضی
اول ابتدایی ،بهصورت خالصه و در راستاي مروري بر سالهاي تحصيلی گذشته و چشماندازي به سال تحصيلی آینده
نگارش شود تا دانشآموزان در فصل تابستان ،آمادگی مناسبی را براي شروع سال تحصيلی جدید کسب نمایند.
به دانشآموزان سرفراز و آیندهساز ایرانزمين میگویيم:
دوستان عزیز! در زندگی یاد بگيرید روي اهدافتان تمرکز کنيد و با تمرین کردن فراوان به این مهارت بزرگ دست یابيد.
آن زمان است که برنده و پيروز هستيد.
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 بخش صفر

راهنما :مثالها را همراه با جواب آنها برای دانشآموز توضیح دهید.
 :1گلهای داخل گلدان را رنگ کن.

 :2اردک بیرون آب را رنگ کن.

 :3جوجهها را داخل خط بسته بگذار.

«»1
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«»2

 :4روی خط باز ،يک برگ بکش.

 :5اردک سمت راست را داخل خط باز و پروانهی سمت چپ را داخل خط بسته بگذار.

 بخش صفر

 :6کتاب روی میز را رنگ کن.

«»3

رياضي اول ابتدايي  /تابستانه 

«»4

 :7زير صندلي ،يک توپ بکش.

 :8شکلهايي که در يک رديف قرار دارند را رنگ کن.

 بخش صفر

 :9شکلهايي که در يک ستون قرار دارند را داخل يک خط بسته بگذار.

«»5
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 :10شکلهايي که مثل هم هستند را داخل يک خط بسته بگذار.

 :11روی شکلي که مثل بقیه نیست ،خط بزن.

 بخش صفر

 :12ابتدا شکلها را نظیر به نظیر به هم وصل کن ،سپس به تعداد شکلهايي که کمتر است ،چوبخط بکش.

«»7
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راهنما :ابتدا توضیحات الز را در خوو

هر ساال برای دانشآموز بدهید؛ سپس از او بخواهید که آن را حل کند.

 -1توپهای داخل سبد را قرمز و توپهای خارج سبد را زرد کن.

 -2پروانهها را داخل خط باز و سنجابها را داخل خط بسته بگذار.

 -3در سمت راست پرنده ،گل و در سمت چپ درخت ،سیب بکش.

 -4زير صندلي ،يک جوجه و روی صندلي ،دو تا گل بکش.

 بخش صفر

 -5شکلهايي که در يک رديف قرار دارند را داخل خط بسته بگذار و شکلهايي که در يک ستون قرار دارند را رنگ کن.

 -6کدا شکل با بقیه فرق دارد؟ دور آن خط بکش.

 -7ابتدا شکلها را نظیر به نظیر به هم وصل کن ،سپس به تعداد شکلهايي که بیشتر است ،چوبخط بکش.

«»9

رياضي اول ابتدايي  /تابستانه 
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راهنما :مثالها را همراه با جواب آنها برای دانشآموز توضیح دهید.
 :1در هر دسته ،شکلهای شبیه به هم را رنگ کن.

 :2به کادر زير نگاه کن و به تعداد هر شکل ،از گردیها رنگ بزن.

 بخش اول

 :3الگوی شکل زير را با رنگ کردن مربعها نشان بده.

 :4کدا دسته از شکلها الگوی مشخوي دارد؟ دور آن خط بکش.

شرح کامل مطالب اين بخش ،در کتاب مقدماتي بیان شده است.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راهنما :ابتدا توضیحات الز را در خوو

هر ساال برای دانشآموز بدهید؛ سپس از او بخواهید که آن را حل کند.

 -1به تعداد هر شکل ،خانهی مقابل آن را رنگ کن.

 -2دور دستهای که الگوی مشخوي دارد خط بکش و شکلها را به همان ترتیب رنگ کن.

 بخش اول

 -3در هر رديف ،دستههايي که تعداد شکلهايشان به اندازهی انگشتها است را رنگ بزن.

 -4شکلهای مثل هم را با خطکش به هم وصل کن.

دانشآموزان عزيز ،برای حل تمرينهای بیشتر ميتوانید به کتاب «تفکر ،تمرين ،تسلط» مراجعه نمايید.
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