
مقدمه
به نام خدا

هميشـه »شـروع كردن« براي من بسـيار سـخت بوده اسـت. اما هرگاه با 
هدفي مشـخص، برنامه ريزي و كمي تالش اين »شـروع كردن« اتفاق افتاده، 
منشأ بركاتي بوده و انرژي حاصل از آن، راه مرا در ادامه ي مسير هموار كرده 
اسـت. اميدوارم »شـروِع« جديد من براي نوشتن مجموعه كتاب هاي رياضِي 

»تخت گاز«، از همان دسته »شروع كردن ها« باشد. 
به هر حال اين مجموعه كه با كتاب »هندسـه ي تحليلي« افتتاح مي شـود، 
قرار اسـت پاسـخ گوي نيـاز فعلي جامعـه ي دانش آموزي باشـد؛ جامعه اي كه 
مي خواهـد بـا كم ترين زماِن ممكن، بيش ترين فايـده را از يك كتاب ببرد. نام 
»تخت گاز« نيز با توجه به اين روي كرد بر اين مجموعه گذاشـته شـده اسـت. 
اما الزم است بدانيد كه اين سرعت، به معناي كم شدن دقت نيست، بلكه سعي 
شـده با حذف زوايد )يعني مفاهيم و تسـت هايي كه شـانس كمي براي مطرح 

شدن در كنكور دارند(، اين كتاب ها »بهينه« شوند. 
كسـي چه مي داند، شـايد اين مجموعه تنها محدود به »رياضيات« نشود و 
حضور هم كاران من در حوزه هاي  درسي ديگر، اين مجموعه را به مجموعه اي 

كامل در همه ي درس ها  تبديل كند. 
اما كتاب حاضر، كتابي نيسـت كه تنها با تالش يك نفر امكان آماده سـازي 
آن، به ويژه با شكلي متفاوت از لحاظ صفحه بندي، فراهم شده باشد. هم كاران 
زيادي من را در اين امر ياري داده اند. اگر كمك  دوستان عزيزم در »انتشارات 
فار« نبود، امكان نشـر چنين كتابي فراهم نمي شـد، لذا وظيفه دارم از محبت 
آقايـان علي امين صادقيه و رضا سـبزميداني، مسـئولين اين انتشـارات، كمال 
قدردانـي را بـه عمل آورم. در ضمن از ويراسـتاران محتـرم اين كتاب، آقاي 
اليـاس بياتـي و خانم هـا مينـا جهاني و مهسـا كاشـاني كه با دقـت، كتاب را 
بازخوانـي كرده اند، تشـكر مي كنم. امـا در كار صفحه آرايـِي متفاوت و تايپ 
كتـاب بايـد از آقاي حسـين نوري، خانم ها مينا شـريفي، سـيما علي محمدي، 
مهتاب شـريفي گوهر و شيما هاشمي متشكر باشم. هم چنين در زمينه ي توليد 
كتاب زحمات آقايان سـعيد حيدري، عباس حجازي و عباس هاشـمي هرگز 

از ما پوشيده نبوده است.
اميدوارم شـما جامعه ي دانش آموزي و دبيران دل سـوز نيـز با انتقادات و 

پيش نهادات مفيدتان ما را در ارتقاي كيفي اين مجموعه ياري دهيد.
حسين هاشمي  
دي ماه 1391  
Takhtegaaz@gmail.com    
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حتمًا پيش از شروع به خواندن كتاب »راهنما«ي استفاده از كتاب 
را كه در »انتهاي كتاب« است، مطالعه كنيد.



»راهنماي استفاده از كتاب«

1( سكانس: 

هر بخش اين كتاب، خود به قسـمت هاي كوچك تري تقسـيم شـده  است كه 
ما آن ها را »سـكانس« مي ناميم. كل اين كتاب »52« سـكانس است كه هر كدام از 
آن ها بايد در يك »جلسـه ي مطالعاتي« خوانده شود. هر جلسه ي مطالعاتي براي 
آنان كه »در حال آموزش« هسـتند بين 1 تا 1/5 سـاعت و براي آنان كه در حال 
»جمع بندي« هسـتند، بين 30 تا 45 دقيقه زمان مي برد. طبيعي است اين محدوده 

مي تواند با توجه به سرعت مطالعه و تسلط دانش آموز تغيير كند.

2( محل قرارگيري پاسخ تست ها:                                                                                                 

در اين كتاب، به شـيوه اي متفاوت از كتاب هايي از اين دسـت، پاسخ  تست ها 
در پاورقـي همان صفحه قرار گرفته اسـت، تا كار مـرور و جمع بندي مطالب را 
تسهيل كند. بدين ترتيب برخي از نكات تكميلي هر درس در پاسخ ها آورده شده 

و گاهي آن ها را رنگي و برجسته كرده ايم. 
بديهي اسـت مراجعه به پاسـخ تسـت ها قبل از صرف زمان الزم براي تفكر 

روي تست، بهره مندي شما را از كتاب به شدت كاهش خواهد داد.

 3( كادرهاي رنگي: برخي از مطالب و تست ها در داخل كادرهاي رنگي واقع 
شـده اند. ايـن قسـمت ها حاوي مطالبي هسـتند كـه مطالعه ي آن هـا را تنها به 

دانش آموزاِن با تسلط باال، پيش نهاد مي كنيم.

4( مطالب و فرمول هاي رنگي و برجسـته: در اين كتاب هرجا مفهوم، نكته و يا 
فرمولـي مهم موردنظر بوده اسـت آن هـا را به صورت رنگي )قرمز يا آبي( نمايش 
داده ايم. فرمول هايي كه تنها برجسته شده اند )و رنگي نيستند( به نظر ما از اهميت 

كم تري برخوردار بوده اند و معمواًل نياز قطعي به حفظ آن ها نيست.

5( يك پيش نهاد: در »دورِ اوِل« مطالعه ي اين كتاب اواًل براي پاسخ به تست ها زمان 

نگيريد. ثانيًا تمام متن هاي آموزشـي را بخوانيد. ثالثًا اگر تسـتي را درسـت پاسخ 
داده ايد و نيازي به بررسِي پاسخ تشريحي نداريد، حتمًا نكات ذكر شده در پاسخ 
را )كه گاهي رنگي و برجسـته هسـتند( بررسـي كنيد؛ زيرا گه گاه نكات تكميلي 

درس را در ضمِن پاسخ تشريحي اين تست ها بيان كرده ايم.
امـا در »دور هـاي بعدي« مطالعه، ابتدا تمام تسـت هاي يك بخـش را، به ازاي هر 
تست 1/5 دقيقه، پاسخ دهيد و سپس به سرعت، نكاتي را كه قباًل خط كشيده ايد 
و پاسخ تست هايي را كه جواب نادرست داده ايد و يا پاسخ نداده ايد بررسي كنيد.
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