
پس سؼی .تشیي دسس ًیض ثبضذتَاًذ ضیشیيتشیي دسس است، هیآهَصاى ٍحطتٌبکگًَِ کِ ثشای ثشخی اص داًص دسس ٌّذسِ ّوبى

اگش دس دسس . خَاّذی صیبدی هیثٌبثشایي حَصلِثشد ی ٌّذسِ صهبى صیبدی هیػوَهبً حل هسئلِ. ی آى لزت ثجشیذکٌیذ اص هغبلؼِ

ی قضبیب سا ثِ عَس کبهل ٍ دقیق ٌّذسِ قضبیب سا صشفبً حفظ کٌیذ سشیؼبً هغبلت اص رّي ضوب پبک خَاّذ ضذ، پس سؼی کٌیذ ّوِ

سا ثجٌذیذ ٍ صَست  ثْتشیي ساُ آى است کِ ثِ عَس کبهل هغبلت کتبة دسسی سا هغبلؼِ کٌیذ ٍ یبد ثگیشیذ، سپس کتبة. اثجبت کٌیذ

ضکل دقیق ثشای ّش هسئلِ سسن کشدُ ٍ تالش کٌیذ آى سا هشحلِ ثِ هشحلِ اثجبت کٌیذ هغوئي ثبضیذ اثجبت . قضیِ سا هشٍس کٌیذ

تشیي ّبی ٌّذسی دقیق یکی اص ثب اّویتسسن ضکل. ضَدیک قضیِ ثب کتبة ثستِ ثبػث فْن کبهل هغبلت ٍ کطف ًکبت هجْن هی

دقت کٌیذ کِ حل هسبئل ٌّذسِ ًیبص ثِ . ضَدی حل هسئلِ دس رّي ضوب هیاست کِ ثبػث ایجبد ایذُ ّبی حل هسئلِسٍش

گیشتش اص سبیش دسٍس است ثٌبثشایي اهکبى داسد ثؼذ یبدگیشی قضبیب فشایٌذ حل هسئلِ دس ٌّذسِ ػوَهبً ٍقت. هوبسست ٍ استوشاس داسد

ی اص ًکبت ثسیبس هْن دس دسس ٌّذسِ داضتي هسبئل حل ضذُ ٍ اص ایذُ  دیگشیکی . ًتَاًین هسبئل سا حل کٌیذ، پس ًگشاى ًجبضیذ

 :تَاًذ ثِ ضوب دس یبدگیشی کوک کٌذّبی صیش هیثٌذ.ّب دس حل هسبئل ثؼذی استفبدُ کشدى استّبی آىحلساُ

 

 ّبی هتٌَعحلی ساُاستفبدُ اص کتت کوک آهَصضی ٍ هغبلؼِ* 

 ی گشٍّیهغبلؼِ* 

 ّبی کبسثشدی خالصِ تْیِ کشدىٍ هثبل اص صَست قضبیب* 

 ّبًَیسیسسن ضکل دس خالصِ* 

 :دّین سا هَسد ثشسسی قشاس هی 2حبل تک تک فصَل ٌّذسِ

  استدالل در هندسه -فصل اول 

 گشدد کِ دس دسس ججشٍ احتوبل ًیض هغشح ضذُ است ٍ کل ایي ثحث ثب حلایي فصل ثب اًَاع استذالل ٍ ساُ حل هسبئل آغبص هی

ػالٍُ ثِ. حل توبسیي کتبة تَسظ حل الوسبئل دس ایي صهیٌِ ثسیبس حبیض اّویت است . ًوًَِ هسبیل اهتحبًی قبثل ثشسسی است

 .ثبضذ کِ سؼی کٌیذ هفَْم آى سا ثِ عَس دقیق دسک کٌیذیکی اص هَضَػبت جذی ایي فصل هکبى ٌّذسی هی

  مبحث دایره –فصل دوم  

ّوچٌیي سٍش اثجبت قضبیب دس . پشداصدهی ثبضذ ثِ هسبئل هختلف دایشُ ٍ اثجبت قضبیب ٌّذسِ هی ایي فصل کِ هْوتشیي فصل کتبة

ٌّذسِ تحلیلی دس  3کٌذ فصل هی        تسلظ ثش هغبلت ایي فصل ثِ ضوب کوک. حل هسبئل ایي فصل ثسیبس کوک سسبى است

سؼی کٌیذ هسبئل صیبدی اص آى حل   .ضَداص آى هغشح هی داًطگبّی سا ثْتش ثیبهَصیذ کِ سئَاالت صیبدی دس کٌکَس سشاسشیپیص

-ّبی داخلی ٍ خظًَیسی کٌیذ، هثالً اگش ثبثت کشدیذ کِ هوبس هطتشکگیشیذ خالصِکشدُ ٍ حتوبً ًتبیجی کِ اص حل سئَاالت هی

 .ایي هغلت سا یبدداضت کٌیذ ی خالصِساسٌذ،ثبیذ دس ثشگِالوشکضیي دٍ دایشُ ّن

 هالتبدی –فصل سوم  

تشیي فصل کتبة ّویي سبدُ .ّب سشٍ کبس داسیذّبیی است کِ ضوب دس ایي فصل ثب آىاًتقبل، ثبصتبة، دٍساى ٍ تجبًس اًَاع تجذیل

ّب ثبضذ کِ ثب حل توشیي کبفی ّبی تجذیلفصل است، تٌْب قسوت هطکل ایي فصل هوکي است ثخص اثجبت ثب استفبدُ اص ٍیژگی

    .د ثَدقبدس ثِ حل هسبئل آى خَاّی

  هندسه در فضا –فصل چهارم 

ایي فصل حبٍی هجبحث ثسیبس صیبدی دس کتبة دسسی است کِ ثصَست کلی، خظ ٍ صفحِ دس فضب،ٍضؼیت خغَط ًسجت ثِ ّن، 

ی ػوَد ثش ّن، صفحِ ػوَد ّب دس حل هسبیل تَاصی، ػوَد هطتشک دٍ صفحِاٍضبع خظ ٍ صفحِ ًسجت ثِ یکذیگشٍ کبسثشد آى

است کِ ًیبص است داًص آهَصاى  2ایي فصل اص فصَل پش پیچ ٍ خن ٌّذسِ . سا هَسد ثشسسی قشاس هی دّذ. . . اسُ خظ ٍ هٌصف یک ح

ثٌبثشایي الصم است داًص آهَصاى دس اثتذا قضبیب ٍ اثجبت . تجسن ٌّذسی ٍ سِ ثؼذی قَی اص ایي ثحث دس رّي خَد تطکیل دٌّذ

ای ثش هغبلت هسلظ گشدًذ کِ ثذٍى داضتي کتبة ثتَاًٌذ توبهی سسسی کشدُ ٍ ثِ گًَِایي قضبیب سا ثِ دسستی ٍ ثِ صَست کبهل ة



-دس اداهِ ثِ حل هسبیل کتبة پشداختِ ٍ دس ًظش داضتِ ثبضٌذ کِ ثشای حل یک هسئلِ ضبیذ ساُ. قضبیبی ایي فصل سا اثجبت کٌٌذ

 .حل ًکٌٌذ یت اص یک ساُهلضم ثِ سػبیت ٍ تجغ ّبی هختلفی ٍجَد داضتِ ثبضذ ثٌبثشایي خَد سا حل
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