
  
 

سؤال طراحي  237و ) نمونه دولتي وتيزهوشان عادي،(ؤال از مدارس سراسر كشور س 247هاي پرتكرار آمار و احتمال يازدهم شامل  كتاب سؤال
  .شدة مكمل و مرتبط با كتاب درسي است

كتاب  توليد    آمارواحتمال اصول كلي 
  :محور زير تهيه شده است 4 ةاين كتاب بر پاي

   )…متن، مثال، تمرين و(ب درسي پوشش كامل كتا   )1
  دهمياز آمار و احتمالتوليد محتوا متناسب با رويكرد و اهداف كتاب درسي ) 2
  بر تمام مباحث براي تسلط كامل) نه زياد و نه كم(رعايت توازن و تناسب هر مبحث يعني گنجاندن تعداد سؤال بهينه ) 3
  كشورآوري شده از مدارس سراسر  هاي امتحاني جمع برگه استفاده از خرد جمعي دبيران سراسر كشور به كمك) 4

  هاي كتاب ويژگي
مطالعه -فهرست   راهنماي 

 تعـداد هـا و  زيرموضـوع  سازد، تعداد فراهم ميشما  كتاب را براي به عناويندسترسي امكان كه  عالوه بر اين اي است كه گونه بهفهرست طراحي 
نماييد و  مشاهده مي) آبي، سبز و زرد(هر زيرموضوع، يك آيكون ارزيابي پيشرفت در سه رنگ كه در كنار  ضمن اين. ها مشخص شده است سؤال

هـاي   اي از ميزان تسلط خود بين فصـل  صورت مقايسه تا به مشخص كنيدپيشنهاد اكيد داريم كه پس از پاسخ به هر زيرموضوع، سطح خود را 
  .تري داشته باشيد صحيحبندي  ساس اين كادرها، اولويتبندي بر ا مختلف كتاب آگاه شويد و به هنگام مرور و جمع

دانش    درخت 
در هـر   .ارزيابي پيشرفت تحصيلي طراحي شده است ةمطالعاتي و صفح ةيك طرح درس، برنام ةتداي هر فصل، درخت دانش با هدف ارائدر اب

آموزان در  ند به دانشاتو از جمله اطالعاتي است كه مي ن زيرموضوعآدار  همراه تعداد سؤال شناسنامه هاي آن فصل به درخت دانش، زيرموضوع
  .بندي و ارزيابي مبحث كمك كند دسته

  
مسئله حل    راهبرد 

راهبرد حل مسئله در اين كتاب . نياز دانش آموزان ارائه شده استبا هاي مربوط به آن درس مطابق  هر درس، راهبرد حل سؤالدر ابتداي 
  .هاي آن درس پاسخ دهند توانند به سؤال آموزان مي كه با مطالعة آن دانش ده استرت مرحله به مرحله نوشته شبه صو

  
درسي   پوشش كتاب 

ها بر اساس صفحة كتاب درسي ، كار در كالس، فعاليت و يا  به اين معني كه آدرس سؤال. دار هستند مهسناهاي موجود در اين كتاب شنا تمامي سؤال
ترتيب سؤاالت در هر زيرموضوع از ساده به دشـوار  . اي كه سؤال از آن انتخاب شده، مشخص شده است اب درسي و همچنين نام مدرسهتمرين كت

  .مطالب حفظ شود بوده تا نظم آموزشي
ؤال تأليفي جهت س 170سؤال منتخب از مدارس تيزهوشان و  16سؤال مربوط به امتحانات مدارس سراسر كشور و  231سؤال اين كتاب،  484از 

  . سازند طور كامل برآورده مي به آموزان را پوشش كامل مطالب درسي نيز ارائه و طراحي شده كه نياز دانش
توازنتضريب    ناسب و 

  

سؤال در كتاب  24،)نمره 20(سؤال در كتاب آورده شده است و به ازاي هر نمرة پاياني  12كتاب، ) زيرموضوع 40( به ازاي هر زيرموضوع 
  . ورده شده استآ

در كتابچهار  جامع    امتحان 
  

بندي  امتحان، مطالب را جمع دورانتا در  ه در پايان كتاب گنجانده شده استخرداد ماامتحان  2و  سال اول نيم ةامتحان ويژ 2كتاب  ايندر 
  .كنيد

 DVD همراه كتاب   
  

 DVD هاي منتخب از اين كتاب است سؤال حلفيلم از  82اي و  سه دقيقهآموزشي فيلم  40، شامل تابهمراه ك .  
  .اند مشخص شده      با نماد  در جلوي هر سؤال  همراه كتاب توسط دبيران حل شده، DVD هايي كه در سؤال

  
خـانم عليـزاده بـه    سركار در پايان از زحمات . مخاطبان را در فراگيري مطالب درسي به نحو احسن ياري نمايد ،اميد است اين مجموعه

ها صالحي و مرزوق و  مدير محترم توليد كتاب، اساتيد محترم آقايان ابومحبوب و ذوالفقاري به عنوان همكاران تأليف كتاب و خانم عنوان
  .كنم خانلو در گروه محترم مستندسازي كتاب صميمانه سپاسگزاري مي آقاي رحيم

  

 مقدمه




