
 

 

  

    

 

 گفتار پیش
پایدار، منجر به تغییر و  ةها و لزوم تحقق توسع ی فناوری گوناگون، توسعه تغییرات شرایط دنیای کار در مشاغل

ای و کاردانش  فني و حرفه ةالخصوص در شاخ های نظام جدید آموزشي، علي اصالحاتي در رویکرد کتاب

در واقع از . اند آموزش تعاملي و دو سویه طراحي شده ةهای درسي عمدتاً بر پای در نظام جدید، کتاب. اند گردیده

دهد، وقوف  ای نگذرد و تالش کند نسبت به آنچه انجام مي ک نشدهرود که از هیچ موضوع در هنرجو انتظار مي

 .کامل داشته باشد

های متنوع ضروری است تا هنرجو بتواند دانش، مهارت و نگرش الزم را به  برای حصول این منظور، انجام تمرین

 .دست آورد

شبکه و  یازدهمخصصي درس ت دوکتاب حاضر با توجه به دیدگاه فوق تهیه و تدوین گردیده و مشتمل بر 

در  .های اطالعاتي طراحي وب سازی سیستم سازی و پایگاه داده و پیاده توسعة برنامه: باشد مي افزار رایانه نرم

 .ایم طراحي کتاب ضمن پوشش کامل مطالب کتاب درسي، مضامین زیر را گنجانده

 ایم نمودار درختي ارائه نموده( در یک نگاه)های هر کتاب  به منظور آشنایي کلي با مباحث و زیر مبحث :درختدانش .

 .آمیزی مناسب مشخص کند تواند طي دوران استفاده از کتاب، تسلط خود را بر هر یک از مباحث، با رنگ هنرجو مي

 سعي شده . ایم نکات مهم هر فصل را برای یادگیری و مرور آورده ةدر ابتدای هر فصل، خالص :نامهدرس

عناوین  .گیرند، در این قسمت مطرح شود ها و امتحانات مد نظر قرار مي ترین مباحثي که در آزمون است، اصلي

 .اند صورت پررنگ مشخص شده ترین موضوعات و کلمات کلیدی در متن به مهم

 با ( و یا در کنکور سراسری)هایي که هنرجو در امتحان  ها و سوال لف تمرینهای مخت تنوعي از تیپ:هاتمرین

 :ایم که شامل موارد زیر است آن مواجه خواهد بود را ارائه نموده

 پاسخ تشریحي و پاسخ کوتاه، غلط/ صحیح، جای خالي، ای  چهارگزینه

DVD در این : همراه کتابDVD سط دبیران محترم، انواع عالوه بر تدریس و توضیح مضامین درسي تو

 .ها نیز ارائه شده است تمرین

 ها  تنوع سوال. ایم ها ارائه نموده سوال اکثرهای کلیدی یا تشریحي را برای  ، پاسخبخشدر پایان هر  :نامهپاسخ

سازد تا هنرجو خود نیز برای کسب پاسخ کامل، به  ها، بستری را فراهم مي گویي به آن پاسخ ةو تفاوت در نحو

 .ها به صورت یک مجموعه نگاه کند نامه و تنوع تمرین ی درس مجموعه

 های مختلف کتاب،  ها و پودمان ها در فصل نامه و تعداد تمرین های درس توزیع تعداد صفحه:تناسبوتوازن

.اند نبوده و با توجه به اهمیت موضوع و سایر پارامترها کم و زیاد شدهتصادفي 

بنابراین با . بدیهي است برای بهبود کیفي کتاب، نیاز به کمک هنرجویان، هنرآموزان و مشاوران محترم داریم

 .در رفع نواقص احتمالي یاری دهید ما را Beheshtkar@yahoo.comارسال نظر خود به آدرس 
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