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 حسیه ایشن                                                            بٍ سبک آببداوی          ریبضی خًر یبسدَم )تجزبی(         

 

 مقذمٍ

یعىمی   قبلمی  مثم  کتمبة   َمم تممًش ضمذ     "ریبضی خًر دَمم "بٍ لطف خذا وًضته قسمت ايل کبر جذیذ مه یعىی 

َز چىذ کیفیمت اسم ه    وًیس مىتطز کىم بٍ صًرت دست  قصذ دارش وسخٍ ايلیٍ ایه کتبة ري ریبضی خًر یبسدَم

 ايوطًر کٍ می خًاستم وطذ يلی مطمئه ببضیذ کٍ اس خًوذن کتبة لذت می بزیذ.

در مًرد سبک وًضته کتبة َم ببیذ خذمتتًن عزض کىم کٍ حتی االم بن سعی کزدش چُبرچًة َبی کتبة درسی ري 

کىمیم  ي در ابیمبن َمز در     رعبیت کىم یعىی ايل اس َمٍ تمزیه َب ي مسبئ  کتبة درسی ري بب َمم بزرسمی ممی    

کم  ش مث  َمیطٍ سعی کزدش کٍ حبص  کبر.قزار دادش کٍ مخصًظ بچٍ َبی سروگ تز َست مسبئ  ت میلی ري َم 

اضتببٌ اس آة در بیبد امیذيارش ایه تالش مًرد قبًل داوص آمًسان سزسمیىم ي دبیزان عشیش قزار بگیمزٌ. مطمتبقبوٍ   

 ستم.اذیزای وظزات ارسضمىذ َمٍ عشیشان َ

 کى مممًر، امممی سمممی داولمممًد   ای داضمممتٍ ببضمممم اس ممممذیزان م تمممزش سمممبیت َمممبی   در آخمممز السممممٍ تطممم ز يیممم ٌ   

(http://konkur.in ،)  ریبضی سمزا(http://riazisara.ir)  ً امبر  بمً     (، http://konkuru.ir) کى ًریم

(www.parsbook.org ،) کتببىب (http://ketabnak.com )ري بمز   قبلی مه ُبیي ... کٍ سحمت اوتطبر کتبب

 عُذٌ گزفته.

   ي امب ريضُبی ارتببط4 

    riazikhor@کبوبل تلگزاش ریبضی خًر 

  SMS: 0938 572 5274 

 integralkhor.blogfa.comيبالگ اوتگزال خًر4 

 integralkhor@gmail.comایمی  اوتگزال خًر4 

 حسیه ایشن                                                           

 6931 ضُزیًر 82 – آببدان                                                               

http://konkur.in/


کتاب اس هي چاج ضذُ  چْارهی کٌي خذهتتَى تگن کِ فعال ایي  چَى دٍستاى سیادی اس هي در هَرد کتاتْام سَال
کِ در سیز عکسطَى رٍ هالحظِ هی کٌیذ ٍ تزای تْیِ ایي کتاتْا کافیِ تِ کتاتفزٍضی ّای هعتثز ضْز خَدتَى هزاجعِ 

ّوِ ّستي. )تگذرین کِ عذُ ای ایي کتاتْا رٍ تِ  طَى تِ صَرت رایگاى در ایٌتزًت در دستزسوًکٌیذ !! چَى ّ
 اسن خَدضَى تِ هلت هی فزٍضي!!(

 

اٍلیي کتاتن اًتگزال خَر )جلذ اٍل ( ّستص کِ  حذٍد 
پٌج سال پیص هٌتطز ضذُ ٍ در هَرد اًتگزال ًاهعیي 
ّست ٍ تیطتز تِ کار داًص جَّا هیخَرُ الثتِ داًص 

لثی تَی ایي آهَسای سرًگ ٍ عالقوٌذ ّن چیشّای جا
. ایي کتاب عالٍُ تز ایزاى در کتاب پیذا هی کٌي

 !افغاًستاى ّن طزفذارای سیادی دارُ

 

رٍضْای عذم هَفقیت در کٌکَر اسن دٍهیي کتاب هي 
ّست کِ چٌذ هاّیِ هٌتطز ضذُ ٍ الثتِ تِ هعزٍفیت 

اًتگزال خَر ًیست. ایي کتاب در اصل تزای داًص 
ضزکت در کٌکَر سزاسزی رٍ آهَسای دتیزستاًی کِ قصذ 

دارى ًَضتِ ضذُ ٍ حاصل تجزتیات هي در سهیٌِ کٌکَر 
ّست. ایي کتاب تِ ستاى طٌش ًَضتِ ضذُ ٍ هیتًَِ 

ٍاسِ داًص جَّایی کِ هیخَاى کٌکَر ارضذ تذى ٍ کال 
ٍاسِ کسایی کِ دًثال ضیَُ ّای هٌاسة هطالعِ ّستي 

 .هفیذ تاضِ



 

 

 

ّست ایي کتاب  سَهیي کتاب هي اسوص دًثالِ خَر 
هی کٌِ ٍ  در هَرد دًثا لِ ّای حساتی ٍ ٌّذسی صحثت 

تزای داًص آهَسای دتیزستاًی ٍ داٍطلثاى کٌکَر ًَضتِ 
 ضذُ.

 

ریاضی ٍ اها چْارهیي ٍ جذیذتزیي کتاتن اسوص ّست 
 خَر یاسدّن )تجزتی( تِ سثک آتاداًی!

یِ کتاب جذاب ٍ هتفاٍت تزای تچِ ّای سال یاسدّن 
تِ صَرت دستٌَیس ّست ٍ تا االى ضص  تجزتی کِ

 قسوت  اس اٍى هٌتطز ضذُ ٍ اًتطارش اداهِ دارُ
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