
 

 
 ا تحاناا  نااایو  ؤال ازسا 170یازدهم شااا    2هندسههای پرتکرار کتاب سؤال

سؤال طراحو شدۀ  کم   204 ،نمونه د لتو  تیزهوشان(  دارس سراسر کشور )عادی،
 است. سؤال آز ون جا ع 65      رتبط با کتاب درسو

  2هندسه اصول کلی تولید کتاب
 ه است: حور زیر تایه شد 4 ۀاین کتاب بر پای

  …(پوشش کا   کتاب درسو ) تن،  ثال، تمرین     (1
 2هندسه( تولید  حتوا  تناسب با ر یکرد   اهداف کتاب درسو 2
( رعایت توازن   تناسب هر  بحث یعنو گنجاندن تعداد سؤال باینه )نه زیاد   3

 بر تمام  باحث نه کم( برای تسلط کا  
آ ری های ا تحانو جمعکشور به کمک برگه( استفاده از خرد جمعو دبیران سراسر 4

 کشورشده از  دارس سراسر 

 های کتابویژگی
 راهنمای مطالعه -فهرست
کتااب  به عنااا یندسترسو ا کان که عال ه بر این ای است کهگونهبهفارست طراحو 
ها  شخص شده اسات. سؤال تعدادها  زیر وضوع سازد، تعدادفراهم  وشما  را برای
که در کنار هر زیر وضوع، یک آیکون ارزیابو پیشرفت در سه رنگ )آباو، ضمن این

نمایید   پیشنااد اکید داریم که پا  از پاساب باه هار سبز   زرد(  شاهده  و
ای از  یزان تسلط خود بین صور   قایسهتا به  شخص کنیدزیر وضوع، سطح خود را 

بنادی بار اسااس ایاان عهای  ختلف کتاب آگاه شوید   به هنگاام  ار ر   جمفص 
 تری داشته باشید.صحیحبندی کادرها، ا لویت

  درخت دانش
 طالعااتو    ۀیک طرح درس، برنا  ۀتدای هر فص ، درخت دانش با هدف ارائدر اب

های در هر درخت دانش، زیر وضاوع ارزیابو پیشرفت تحصیلو طراحو شده است. ۀصفح
ن زیر وضوع از جمله اطالعااتو اساات آدار همراه تعداد سؤال شناسنا هآن فص  به

 بندی   ارزیابو  بحث کمک کند.آ وزان در دستهند به دانشاتوکه  و
 

 راهبرد حل مسئله
نیاز با های  ربوط به آن درس  طابق هر درس، راهبرد ح  سؤالدر ابتدای 

ر   رحله دانش آ وزان ارائه شده است. راهبرد ح   سئله در این کتاب به صو
توانند به آ وزان  وکه با  طالعۀ آن دانش به  رحله نوشته شده است

 های آن درس پاسب دهند.سؤال
 

 پوشش کتاب درسی
به این  عناو کاه آدرس  ،دار هستند هسناهای  وجود در این کتاب شناتما و سؤال

اب درساو ها بر اساس صفحۀ کتاب درسو ، کار در کالس، فعالیت   یا تمرین کتسؤال
ترتیب سؤاال  ای که سؤال از آن انتخاب شده،  شخص شده است.   همچنین نام  درسه

  طالب حفظ شود. در هر زیر وضوع از ساده به دشوار بوده تا نظم آ وزشو
 22سؤال  ربوط به ا تحانا   دارس سراسار کشااور    148سؤال این کتاب،  439از 
لیفو جات پوشش کا    طالاب درساو نیااز سؤال تأ 204  از ا تحانا  ناایو  سؤال

 سازند. طور کا   برآ رده  وبه آ وزان راارائه   طراحو شده که نیاز دانش
 ناسب و توازنتضریب 

 

سؤال در کتااب آ رده شاده  20زیر وضوع( کتاب،  22به ازای هر زیر وضوع ) 
مره(، 20است   به ازای هر نمرۀ پایانو ) ده ساؤال در کتااب آ رده شا 22ن

 است. 
 امتحان جامع در کتابچهار 

 

ه در پایاان خارداد  ااا تحان  2   سال ا لنیم ۀا تحان  یژ 2کتاب  ایندر 
 بندی کنید.ا تحان،  طالب را جمع د رانتا در  کتاب گنجانده شده است

 DVD همراه کتاب  
 

 DVD فایلم از حا  70ای   ساه دییقاهآ وزشو فیلم  38، شا   تابهمراه ک 

همراه کتااب توساط  DVD هایو که درسؤالهای  نتخب از این کتاب است. لسؤا

 اند. شخص شده    با نماد  هر سؤال  کناردر  دبیران ح  شده،

 

 ،انتقاال، بازتااب   تجاان   تصویر ر ی جلد به  فاهیم هندسو دایره
 اشاره دارد.
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