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ــتفاده قرار مي گيرد. باز  آتي مورد اس
هم با ما در ارتباط باشيد.

 آقاي بهرام دستوريان، از دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد دهدشت

ــا  ب ــما  ش ــالي  ارس ــب  مطل دو 
عنوان هاي «جدول فرهنگ و انديشه» 
و «همة اعداد حسابي با هم برابرند؟!» 
به دستمان رسيد. با سپاس فراوان از 
ــما، از جدول عددي ارسالي تان در  ش
ــتگاه انديشه و ادب همين شماره  ايس
ــتفاده كرديم. اما در مورد مقاله تان  اس
ــي كه در  ــويم، ايده هاي ــادآور مي ش ي
مورد پارادوكس هايتان به كار برده ايد، 
ــد و بارها  ــدري كهنه ان ــراري و ق تك
پارادوكس ها  ــتفادة طراحان  اس مورد 
ــرار گرفته اند. اگر  ــطه ها!) ق (يا سفس
بتوانيد روي مسائل جدي تر مورد نياز 
ــز كنيد و برايمان  دانش آموزان تمرك
مطلب بفرستيد، حتماً از آن ها استفاده 
مي كنيم و سپاس گزارتان خواهيم بود.

 خانم فاطمه رضانژاد از شهرستان 
رودبار

ــوان «رياضيات  ــا عن ــان ب مطلبت
ــيد. به نظر  ــتمان رس ــي» به دس ذهن
مي آمد بيشتر براي دانش آموزان دورة 
ــب باشد، لذا آن را به  راهنمايي مناس
ــد برهان  ــة رش ــان در مجل همكارانم
متوسطة 1 تحويل داديم تا ان شاءاهللا 

مورد استفاده قرار دهند.

 آقاي محمد رحماني از شهرستان 
تاكستان استان زنجان

ــبة  ــا عنوان «محاس ب ــان  مقاله ت

 آقايان حسن و محمد طبيعي
مطالبتان به دستمان رسيد. مانند 
گذشته به مجله محبت داريد و ما هم 
ــعي مي كنيم از مطالب ارسالي تان  س
استفاده كنيم. پاسخ هاي آقاي محمد 
ــائل بخش «پاي تخته»  طبيعي به مس
ــئول اين بخش تحويل داده  هم به مس

شد.

 آقاي محمدكريم نائل از دانشـگاه 
آزاد اسالمي واحد آبادان

مقاله تان با عنوان «حل يك مسئلة 
ــي با چند راه حل» به دستمان  هندس
رسيد. ان شاءاهللا در يكي از شماره هاي 
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مطالبتان به دستمان رسيد. مانند 

همراه با 
مخاطبان

هاسخ
پا

در نهايت خوش بختي، 
پيام نگارهـاي  و  نامه هـا 
عزيـزان،  شـما  متعـدد 
اميـد  بارقـة  همچنـان 
اسـت كـه  راه دشـواري 
مـا برگزيده ايـم. بـه مـا 
و  يـاران  داشـتن  نويـد 
همراهاني وفـادار را براي 
ادامة اين مسـير مي دهد. 
پاسـخ هاي ما را به بخشي 
از اين نامه ها و پيام نگارها 

مالحظه مي كنيد: 



51 ش�رۀ ۴
    تابستان 1393

دورۀ  بيست و سوم      
مجلۀ ریاضی

    دورۀ آموزش متوسطه۲
51 ۴ش�رۀ ۴ش�رۀ ۴

    تابستان 1393
دورۀ  بيست و سوم           ۲

مجلۀ ریاضی
    دورۀ آموزش متوسطه

انتگرال به كمك مساحت» به دستمان 
رسيد. فرمت ارسال ايميل تان طوري 
ــت گرفتن از آن،  ــود كه هنگام پرين ب
ــكل ها حذف  ــي از فرمول ها و ش بعض
ــما خواهشمنديم كه  ــدند. لذا از ش ش
ــان را بار ديگر اصالح و برايمان  مطلبت
ارسال كنيد. عالوه بر اين، بارها متذكر 
ــده ايم كه در ابتداي مقالة ارسالي،  ش
مشخصات كامل و سمت خود را ذكر 

كنيد و يك تلفن تماس نيز بگذاريد.
در مورد محتواي مقاله تان هم بايد 
بگوييم كه بحث «انتگرال» آن هم در 
اين سطح، تنها در ماه هاي پاياني سال 
ــطح دانش آموزان  ــي و در س تحصيل
ــتة رياضي  ــگاهي رش دورة پيش دانش
ــا مي تواند  ــذا تنه ــود، ل مطرح مي ش
ــيار كوچكي از  ــتة بس مورد اقبال دس
ــما  ــود. از ش خوانندگان مجله واقع ش
ــمنديم روي  ــز خواهش ــت عزي دوس
ــز كنيد و باز  ــب عمومي تر تمرك مطال
هم ما را مورد عنايت خود قرار دهيد. 
با اين همه، ضمن سپاس از شما و در 
صورت ارسال مجدد مقاله، اميدواريم 
ــماره هاي  ــم از آن در يكي از ش بتواني

بعدي استفاده كنيم.

 آقا يا خانم اسدي
ــوان «احتمال»  ــا عن ــان ب مطلبت
ــم توصيه  ــيد. باز ه ــا رس ــت م به دس
ــمت  ــخصات كامل و س مي كنيم مش

ــيد و  ــود را در ابتداي مقاله بنويس خ
ــن تماس ذكر  ــماره تلف حتماً يك ش
ــپاس از شما اميدواريم در  كنيد. با س
يكي از شماره هاي آينده از آن استفاده 

كنيم.

 خانم رقيه شـهبازي از شهرستان 
عجب شير استان آذربايجان شرقي

ايميل هاي ارسالي تان به دستمان 
رسيد. با سپاس فراوان از توجهتان به 
ــه، توصيه مي كنيم كه مطالبي را  مجل
برايمان بفرستيد كه ايدة آن ها به طور 
كامل از خودتان باشد. به جاي اقتباس 
از منابع داخلي يا خارجي، سعي كنيد 
دربارة مفاهيم سادة رياضي قلم بزنيد 
ــه را كه به نظرتان مفيد مي آيد،  و آنچ
ــازيد. با اين حال در صورت  مطرح س
ــم از مطالبتان  ــعي مي كني ــكان س ام

استفاده كنيم.

 آقاي نويد نصرت زهي از شهرستان 
سراوان

ــارة روش هاي  ــما درب ــب ش مطل
ضرب  سريع اعداد، به دستمان رسيد. 
ــيد كه بيشتر براي طرح  به نظر مي رس
ــب  ــطة 1 مناس در مجلة برهان متوس
باشد و لذا به همكارانمان در آن مجله 

تحويل داده شد.

 خانـم مريم حيـدري عبداللهي از 

شهرستان يزد
ــپاس فراوان از ارسال جدول  با س
ــما بابت ذوق و  ــي، به ش واژگان رياض
ــليقه تان تبريك مي گوييم و توصيه  س
ــتر فعاليت  مي كنيم در اين زمينه بيش
ــان مجله تان شويد. از  كنيد و ياري رس
جدول ارسالي تان در يكي از شماره هاي 
آينده حتماً استفاده مي كنيم. مقاله تان 
ــختي ها...» هم به  با عنوان «گذر از س
ــيد. البته ترجمة مطالب  دستمان رس
ــع (كه  ــا ذكر منب ــالت خارجي ب مج
ــب و  ــما هم چنين كرده ايد)، مناس ش
ــت، ولي تالش كنيد  قابل استفاده اس
ــم ببريد و  ــت به قل ــان هم دس خودت
مقاالت مناسبي، با توجه به اشرافي كه 
ــوزان داريد، براي  به نيازهاي دانش آم
ــان در يكي  ــيد. از مقاله ت ــان بنويس آن
ــماره هاي آينده استفاده خواهيم  از ش
ــما، باز هم با ما در  ــكر از ش كرد. با تش

تماس باشيد.

از  سيداحسـان حسـيني  آقـاي   
شهرستان دره شهر استان ايالم

ــاهزادة  ــوان «ش ــا عن ــان ب مقاله ت
رياضيات» به دستمان رسيد. با تشكر 
فراوان از توجهتان به مجلة خودتان، و 
به خصوص توجهتان به تاريخ رياضيات، 
ــماره هاي آينده از  حتماً در يكي از ش
ــاز هم با ما در  ــتفاده مي كنيم. ب آن اس

ارتباط باشيد.

با عرض معذرت از ديگر دوستاني كه به دليل محدوديت  فضاي مجله، امكان پاسخ گويي در اين شماره به آن ها فراهم نشد، 
ادامة پاسخ به نامه ها و پيام نگار ها را به شمارة بعد موكول مي كنيم. با آرزوي توفيق براي همة خوانندگان و دوستداران مجله، 

تا شمارة ويژة مهرماه همگي را به خدا مي سپاريم.


