
 

تـرين هـدف    مهـم . هاي آموزشـي دارد  ، دو تغيير عمده نسبت به كتاب قبلي، در اهداف و روش2 اترياضيكتاب درسي 
كارگيري رياضي براي حل مسائل واقعي دانست، بنابراين مسائل كاربردي در  توان ايجاد توانايي در به آموزشي كتاب را مي

آموزشي به كار گرفته شده در كتاب درسي نيز در راسـتاي ايـن   هاي  روش. قلب آموزش و اهداف كتاب قرار گرفته است
ي عملي  يك تجربه شود، نخست مسير آموزشي مفاهيم رياضي در كتاب درسي به اين ترتيب مشاهده مي: قرار داردهدف 

ي يك مفهوم  در نهايت ارائهها و  اين تجربهبندي  سپس جمعشود،  ايجاد مي» فرآيند حل مسأله«نسبت به يك مفهوم در 
اب در هاي كتـ  سؤال. اي است كه كتاب را يك كتاب فعاليت محور كرده است گونه تأليف كتاب به .گيرد شكل ميرياضي 
كتابي كه در پيش . اند طراحي شده» هاي كاربردي سؤال«و » ايجاد توانمندي محاسباتي«، »آشنايي با مفاهيم«ي  سه رده

در طراحـي تعـدادي از    .روي شماست حاصل يك تالش نُه ماهه در راستاي اين تغيير نگاه مؤلفان كتـاب درسـي اسـت   
استفاده شده كه عنوان برخي از اين منابع، در اي درسي مرجع خارجي ه هاي تأليفي و كاربردي اين كتاب، از كتاب سؤال

  .انتهاي كتاب آورده شده است

  :هاي كتاب ويژگي
درخت دانش هر فصل را بر اساس . نمايد درخت دانش هر فصل مسير مطالعاتي شما را هدايت مي :درخت دانش -1

  .شود تشكيل مي  چند زير شاخه وي اصلي  چند شاخه هر درخت، از. ايم كتاب درسي نوشته
هـاي هـر    كنيم كه بعد از حل سـؤال  در درخت دانش امكان ارزيابي تسلط شما بر آن شاخه فراهم شده است، توصيه مي

كار را انجام دهيد تا اثر مثبـت ايـن    براي يك فصل اين. شاخه، بسته به ميزان تسلط بر آن شاخه، به خودتان رنگ دهيد
  .وش را بر ميزان پيشرفت درسي خود ببينيدر
عي شده است با سبكي روان و ها س در اين درسنامه. ايم اي قرار داده ها، درسنامه در هر درختچه قبل از سؤال :درسنامه -2

مطالب مهم، . هاي كنكور سراسري آن درختچه پوشش داده شود ي مركزي سؤال هاي هدفمند، هسته ي مثال ساده با ارائه
چنـين بـا    هم. اند تا براي مرور كلي در يك نگاه، بيشتر قابل استفاده باشند ها و تعاريف، در كادر رنگي قرار گرفته فرمول

  .ايم ها را با نمادهايي، متمايز كرده مطالب تكميلي و نتيجه. اند گ دوم كلمات كليدي برجسته شدهاستفاده از رن
بـا بررسـي دقيـق تمـامي     . اي اسـت  هاي چهـار گزينـه   پرسش 950اين كتاب شامل : اي هاي چهار گزينه تنظيم پرسش -3

اهداف كتاب درسي در هر زيرموضوع بـوده  هايي كه منطبق بر  هاي گذشته، سؤال هاي كنكور سراسري و آزاد سال سؤال
هـاي كـانون    اند، همچنين در راستاي پوشش تمامي مطالب كتـاب درسـي، تعـدادي سـؤال از آزمـون      است انتخاب شده
هاي تأليفي، در هـر درختچـه قـرار داده شـده      هاي آزمايشي سنجش، به همراه سؤال و آزمون) چي قلم(فرهنگي آموزش 

  .ي هر درختچه برخوردار است يك روند آموزشي و متناسب با درسنامهها از  چيدمان سؤال. است
هـاي حـل،    هاي شما از كتاب درسي است، روش پاسخ تشريحي اين كتاب دقيقاً بر اساس دانسته : هاي تشريحي پاسخ -4

تعدادي از  در. لب كمك كندااي باشد كه خود به آموزش مط ها به گونه كه پاسخ هاي فراگير است و سعي شده است روش
   .تر مسأله است ها، روش دوم حل نيز آورده شده است كه معموالً راه حل كوتاه پاسخ

دانم از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين كتاب سـهيم   ي يك كار گروهي است، بر خود الزم مي اين كتاب نتيجه
  .بودند، تشكر كنم
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