




 

 
 mihanmaktab@مجموعه های کامل آموزش ریاضی را می توانید از سایت میهن مکتب تهیه نمائید .  کانال تلگرام      

 به نام خالق زیبائی ها  
 

  ان دانش آموز 

درس   به  جزوه  هفتم  این  به  و  اختصاص  ریاضی  درسی  کتاب  است.   9مانند  شده  تقسیم   فصل 

با توجه به شررررایی  یش آمده و  دم ام ان ر رررور دانش آموزان در کهس و به منوور آموز   یر  

تصررر یم گرفتیم مبارا را به زبانی سررراده در اختیار شررر ا  ،ر رررور  و ارامه محتوا  درس ریا ررری  

 زیزان قرار دهیم . 

ممم ترین  . انجام دهیدرا درسرررری  کهس ها  کتاب     یشررررنماد می شررررود ابتدا ف اریت ها و کار در

و برا   کامل بنویسررید طورآن قسرر ت ها را به  ؛ قسرر ت ف اریت ها ، ب ش نتیجه گیر  اسررت

  ؛اگر مبلبی برایتران مبمم بود رد نشررررررویرد   انجرام دهیرد.رت را  ت رین هرا را خودتران   ،تثبیرت یرادگیر  

ه  هسی ها  خود یا مج و ه ش ال از م لم ، ا    جمت رفع  ش ال را برطرف و سپس ادامه دهید.ا  

  . ک ک بگیریدها  آموزشی 

  و ن ونه سرررروامم امتحانی  ها  خهصرررره درس و ن ام ممم ه راه با مثال در این جزوه سرررر ی شررررده

در آزمون مزم جزوه و  اسرررو سررروامم هر فصرررل می توانید با آمادگی  ارامه شرررود. با مبار ه م تلف  

 ها  نوبت اول و دوم شرکت کنید. 

قابل اسرتااده گروه آموزشری میمن م تا ، ه ه   قسر ت ها  کتاب را به صرورم ویدیو  آموزشری  

در اختیار شرررر ا قرار می دهد  رررر نا  با تمیه مج و ه ها  اندروید   و    ویندوز در سرررریسررررتم ها  

کرل کتراب ، ن ونره   ت راملیه اسررررررهیردهرا   آموزشرررررری میمن م ترا دانش آموزان و دبیران محترم بر 

 سوامم هر فصل و سوامم نوبت اول و دوم با  اسو  دسترسی دارند.

 مرز  اين آموزان دانش ی ل    ا ته راه در كوچك چند   هری قدم  ، جزوه اينتمیه  با  كه میميدوار ا

 .میباش  برداشته بوم و

 

  لی نادر  دبیر ریا ی                                                                                                                                                 
 اصامان 1400ممر                                                                           

 

   ، دبیران محترم  گرامی
























































































































































