
                             
  
  

  
 

  : ساختار كتاب موجود
 :بر مبناي اصول زير است 2 رياضي و آمارتأليف كتاب آبي 

   :درخت دانش - 1
ي دوم  شاخه. هاي آن فصل است ي عنوان درس اولين شاخه از درخت دانش نشان دهنده .شود هر فصل با درخت دانش آن فصل شروع مي

مباحث كتاب درسي است و پيروي ما از درخت دانش بر ق بدرخت دانش هر فصل كامالً منط. هاي هر درس است موضوع دهنده نشان
    .ي پايبندي ما به مباحث كتاب درسي و توجه ما به پوشش تمام مطالب كتاب درسي است دهنده نشان

   :نامه درس - 2
هر خالصه  .تر شود آموزان آسان براي دانش حثابنگارش شده است تا درك مهايي  براساس مطالب مطرح شده در كتاب درسي، خالصه درس

اي است كه درك موضوع براي  گونه ها به نگارش خالصه درس. اند هايي است كه كامالً با اهداف آموزشي طراحي شده درس شامل مثال يا مثال
  .پذير باشد آموزان ضعيف امكان آموزان حتي دانش تمام دانش

   :تناسبن و زتوا - 3
از طرفي ميزان . شود ها تعيين مي ي با بقيه فصل هاي هر فصل كتاب، متناسب با اهميت آن فصل در كل كتاب و همچنين در مقايسه تعداد سؤال

فصل شمرده هاي هر  ها، تمرين ها، كار در كالس ها مثال در واقع تعداد فعاليت. شود مبناي وزن آن فصل در كتاب درسي تعيين ميبر مطالب هر فصل 
  .شود تا وزن آن فصل تعيين شود ها به كل كتاب درنظر گرفته مي شود و سپس نسبت آن مي

  :به عنوان مثال
  

 ي صفحه تعداد  درس
  درسي كتاب

مثال،  كل جمع
فعاليت، تمرين، كار در 

  كالس

 در تست تعداد
  آبيكتاب 

تعداد سؤال به ازاي فعاليت، 
  تمرين، كار در كالس

ازاي تعداد سؤال به 
  ي كتاب درسي صفحه

 فصل اول درس دوم
  4  2  30  15  7  رياضي استدالل

 فصل دوم درس اول
 چند ثابت، توابع
  هماني و اي ضابطه

12  24  89  4   7  

  .تري براي اين بخش لحاظ شده است به اهميت فصل دو درس اول، تعداد سؤال بيشكنيد با توجه  طور كه در جدول باال مشاهده مي همان
   :اي هاي چهارگزينه پرسش - 4

هاي  اي به تفكيك زيرموضوع هاي چهارگزينه پرسش. اي قرار دارند هاي چهارگزينه ها، پرسش در چيدمان مطالب كتاب، پس از خالصه درس
آرايش سؤاالت به نحوي است كه جنبه آموزشي داشته  .اند ها از ساده به دشوار چيدمان شده سؤال، زيرموضوعو در هر اند  كتاب آورده شده

. برسد تثبيت مباحث و تسلط كامل بر مطالبترتيب از ساده به دشوار دنبال كند تا به هدف نهايي كتاب يعني  آموز مطالب را به باشد و دانش
كتاب  ي منطبق بر مطالب طراحي شده هاي سؤالهاي كانون و  هاي سراسري، آزمون كنكور هاي سؤاله شده، شامل اي ارائ گزينههاي چهار سؤال

  .اهداف آموزشي كتاب درسي در نظر گرفته شده است ها در انتخاب سؤال. درسي است
   :هاي تشريحي خپاس - 5

هاي تشريحي با هدف آموزش كامل مطلب  پاسخ. هاي كامالً تشريحي در انتهاي كتاب قرار داده شده است اي، پاسخ چهارگزينه هاي براي سؤال
  . هاي مختلف سؤال آشنا شود حل آموز با راه حل نوشته شده است تا دانش در صورت امكان براي سؤاالت دو يا چند راه. اند نوشته شده

  :ي ويژگي كتاب درسي موزان دربارهآ سخني با دبيران و دانش
ها و مطالب تأليفي كامالً جديد است كه براي مقطع يازدهم رشته انساني در نظر گرفته شده  كتابي با فصل 2كتاب رياضي و آمار 

ها و استدالل رياضي، فصل دوم شامل مباحث انواع توابع و فصل  در يك نگاه كلي فصل اول اين كتاب شامل مباحث گزاره. است
هاي اول و سوم كامالً جديدالتأليف  توان گفت مطالب فصل مي. هاي زماني است و سري هاي آماري سوم شامل مباحث شاخص

اي  هاي چهارگزينه از سؤالبيشتر  3و  1هاي  ها موجود نيست، در نتيجه در كتاب حاضر براي فصل هستند و منابع سؤال براي آن
  . شده است طراحي شده در محدوده كتاب درسي استفاده

  
  هيأت مؤلفان
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