
  مقدمه

  2رياضي   كار  طراحي مفهومي كتاب
 ،ها به عنوان اصول طراحي اين كتابدار  هاي شناسنامه سؤالو استفاده از  تناسب و توازني  كانون تغيير كرد و ايدههاي  معماري كتاب، 92از سال 

  .ها منسجم و منطبق شده است براي هر يك از درس ،نونسال در جلسات شوراي كتاب كا چهارمطرح و طي اين چي  توسط آقاي قلم
ـ    شـوند و متناسب و متوازن تعيين  ،هر فصل كتاب ها و حجم مطالب تعداد سؤال هدف اين است كه:  تناسب و توازن -1 صـورت   ههـيچ فصـلي ب

قرار  محوركتاب درسي  ،در اين ايده .دار نباشدرفصول ديگر برخوه نسبت ب تري تر يا كم از اهميت بيش ،كتابن امؤلفي   تصادفي يا بر اساس عالقه
ــت  ــه اس ــل  . گرفت ــر فص ــراي ه ــارامتر   ،ب ــه پ ــفحات س ــداد ص ــداد درس، تع ــا تع ــرين و  ه ــوع تم ــا مجم ــي  در ه ــاب درس ــي  كت   ، 2رياض
  هـا را    سـؤال كـرده و تعـداد   هـا تعيـين    ، سهم درصـدي هـر فصـل را در مقايسـه بـا ديگـر فصـل       اين اعداد كردن  متعادلبا و است شمارش شده 

   .مشخص نموديم
  .سؤال در قالب فعاليت، كار دركالس، مثال و تمرين است 295زيرموضوع و  57، )درس( موضوع 20فصل،  7، شامل 2رياضي كتاب درسي 

  :ه استها، اهداف زير دنبال شد طراحي سؤالدر 
  هماهنگي با رويكرد، محتوا و مضمون كتاب درسي) الف
  . كتاب درسي در اين كتاب سؤال وجود دارد هاي آخر فصل تمرينو ) فعاليت، كار در كالس و مثال( تمام متن كتاباز : با متنتناظر يك به يك ) ب
   

  :كتابي استفاده از  و نحوه ساختار آشنايي با 
دهـاي  ع مـورد نظـر اسـت، كاركر   ي مرسوم آن كه دسترسي به موضو عالوه بر استفاده ،اين كتاب براي فهرست  :آموزشي هايبا كاركرد فهرست -1

روي  نماد ارزيابي پيشرفت نيز روبه و هاي هر فصل مشخص ها و سؤال موضوعها، زير هرست، تعداد موضوعدر ف. شده است  آموزشي نيز در نظر گرفته
نگاه به اين  هر بار با . رنگ كنيدن تا متناسب با پيشرفت ،هاي آن موضوع ها را پس از حل سؤال نماد كنيم ميتوصيه . هر موضوع قرار داده شده است

توانيد نقاط قـوت را تقويـت و    و مي خواهيد دادسرعت تشخيص  بهها  فصليك فصل را در مقايسه با ديگر موضوعات خود در   صفحه، ميزان تسلط
  .نقاط ضعف را برطرف كنيد

درخت دانش هر فصل را دقيقاً بر اساس كتاب درسي . ندك مي درخت دانش مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، هوشمندانه هدايت  :درخت دانش -2
ماري از تعداد در درخت دانش اطالعات آ. كند هاي كتاب درسي را مشخص مي موضوعي دوم، زير و شاخه  ت، عنوان درسي اول هر درخ شاخه. ايم نوشته
  .است  فصل نيز به تفكيك آورده شده هاي آخر هر ها، متن درس و تمرين ها، مثال ، كار در كالسها طراحي شده براساس فعاليتهاي  سؤال

هاي انتخابي راهبردي  مثال. ها كاربردي و مثال محور است نامه اين درس. ايم اي قرار داده نامه ها، درس در هر زيرموضوع، قبل از سؤال : نامه درس  -3
  .دكن هاي آن زيرموضوع كمك مي هستند و هر مثال و حل آن به شما در حل تعدادي از سؤال

  :هاي كتاب تنظيم سؤال -4
  .ايم ي ادراك، تثبيت و تسلط طراحي كرده هاي اين كتاب را در سه رده سؤال

» ها كردني وصل«و نوع دوم » پركردن جاي خالي«نوع اول . براي اين قسمت دو نوع سؤال طراحي شده است: ي ادراك هاي مرحله سؤال  ]1[
  . ايم تمركز كرده هيم و تعاريفمفاها بيشتر بر روي  در اين نوع سؤال. هستند

هدف . »اي هاي دوگزينه سؤال«و » نادرست/ انتخاب درست «: براي اين قسمت نيز دو نوع سؤال طراحي شده است: ي تثبيت هاي مرحله سؤال  ]2[
  .هاي رايج است و بدفهمي كردن اشتباهات متداول برطرفخوانده شده و  تثبيت مفهومها،  از طرح اين سؤال

هاي  سؤال«و » هاي محاسباتي سؤال«: براي اين قسمت نيز همانند دو قسمت قبل، دو نوع سؤال طراحي شده است: ي تسلط هاي مرحله سؤال  ]3[
توانايي ساختن و  كارگيري مفهوم در عمل بههاي كاربردي، هدف  و در سؤال باالبردن توان محاسباتيهاي محاسباتي، هدف  در سؤال. »كاربردي

  .از آن مفهوم است ها و الگوهاي رياضي مدل
در كنار هر سؤال، هدف از طراحي آن سؤال و ارتباط آن با . اند دار و هدفمند طراحي شده  هاي اين كتاب شناسنامه تمامي سؤال :دار هاي شناسنامه سؤال

  .شده است يكي از سه ساختار كتاب درسي يعني فعاليت، كار در كالس و تمرين مشخص



. هدف اين است كه مانع خالقيت ذهني شما نشويم. اين موضوع آگاهانه است. ايم ها پاسخ نداده در اين كتاب به تمام سؤال :كوتاه و راهنمايي  پاسخ -5
هاي  ايي و در بعضي از سؤالها فقط پاسخ كوتاه، تعدادي ديگر فقط راهنم ايم؛ در تعدادي از سؤال دارند پاسخ نداده  ي حل شده هايي را كه نمونه سؤال

  .ايم كوتاه و هم راهنماي حل قرار داده  تر، هم پاسخ چالشي
  

    :سخني با همكاران و دبيران گرامي
ي عملي نسبت به يـك   ، ايجاد يك تجربهها فعاليتهدف از  .ي فعاليت، كار در كالس و تمرين تأليف شده است ، بر سه پايه2رياضي درسي   كتاب

ها  ، شامل پرسشها كار در كالس. گيرد ي يك مفهوم رياضي شكل مي ها، ارائه بندي اين تجربه است، با جمع» فرآيند حل مسأله«در  مفهوم  رياضي
براي  هايي تمرينو در انتها در پايان هر درس،  نمايند كمك ميدر كالس و كامل شدن روند آموزش  ،كه به تثبيت آن مفهوم ندستههايي  و تمرين
  . اند ط قرار داده شدهايجاد تسل

ي از كتاب قبلي يها بخش .و عمق مطالب بيشتر شده استتر  ، موضوع شهود و نمودار، پررنگكرده است زياديكتاب درسي نسبت به كتاب قبلي تغييرات 
 تعريف به قبل برگشـته  ،ون حدچ در مواردي هم .نوع نگاه به موضوع تغيير كرده استدر اغلب موارد  ،هاي مشترك با كتاب قبلي در بخشحذف شده و 

 2كه از كتاب رياضيات ... هاي مثلثاتي و  ، توابع نمايي و لگاريتمي، نسبتمباحثي مانند توابع گويا و گنگبه  ،2رياضي در كتاب درسي از طرفي   ،است
  . پرداخته شده استبا نگاه جديدي مانده بود،  قبلي باقي
  هـا   تـرين آن  مهـم . ي موضـوعات و مفـاهيم، در نظـر گرفتـه شـده اسـت       كتاب درسـي در ارائـه   انلفؤ، توسط منيز ها و حد و مرزهايي محدوديت

  :به شرح زير است
 بـه رسـم نمـودار و     صحبتي نشده،جديد ي  از تشكيل معادلهي دوم  ي درجه ادلهدر مع. ي تحليلي اضافه شده است بخش هندسه: در فصل اول

در معادالت گويا روش تغيير متغير بحث نشده و حل معادالت راديكالي، به راديكال . وجه بيشتري شدهي دوم ت درجهصفرهاي تابع تعيين عالمت 
  .محدود شده است 2ي  با فرجه
  راديكالي به تابع رسم نمودار توابع : ومسدر فصل y ax b  و رسم توابع جزء صحيح فقط به تابع f ( x ) [ x ] a   دود شـده  محـ

در . بررسي يك به يك بودن تابع به رسم نمودار و نمايش زوج مرتبي و پيكاني و يافتن تابع وارون به تابع خطي غير ثابت محدود شده است. است
fهاي توابع به كار رفته، از تركيب توابع صحبت نشـده اسـت، همچنـين رسـم نمـودار تـابع        بخش اعمال روي توابع، عالوه بر محدوديت ( kx )   

  .بحث نشده است
 به  رسم نمودار توابع مثلثاتي: در فصل چهارم  y k sin( x a ) b  و  y k cos( x a ) b محدود شده است.  

  0 چنين در رفع ابهاممه ،است تعريف حد به قبل برگشته: مششدر فصل
در در استفاده از نوع توابع كتاب درسي  انلفؤموسط تهايي  محدوديت ،0

  .نظر گرفته شده است
  .شودرعايت هماهنگي هر چه بيشتر با كتاب درسي با هدف  كتاباين در  ،اين موارداست كه سعي شده 

را با ما ها  و كاستيخطاهاي احتمالي  در كالس محروم نكنيد و ي عملي خود گاه تيزبين و تجربهما را از ن ،همكار گراميدبير محترم و اميدوارم شما 
  .در ميان بگذاريد

  ي يـــك كـــار گروهـــي اســـت، الزم اســـت از تمـــامي عزيزانــي كـــه در بـــه ثمـــر رســـيدن ايـــن كتـــاب ســـهيم بودنـــد،   ايــن كتـــاب نتيجـــه 
  .تشكر كنم
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