
 

  
  

  
  	روي سه نكته تمركز كرده ايم رياضيي دهم  پايه )1(فيزيك تاليف كتاب طراحي و در 

 

نبايد به يك  .زيبايي محتوايي و كيفيت كتاب آموزشي وابسته به تناسب و توازن كتاب است: تناسب و توازن - 1
، تعداد ، تعداد صفحات كتاباين در . ي اهميت آن فصل، پرداخته شود  ل كمتر و به ديگري بيش از اندازهفص

هاي  ضريب. اند هاي هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با كتاب درسي تنظيم شده ها و تعداد تمرين درسنامه
  توازن معيار رعايت و كنترل اين اصل است

 اين ضريب تناسب و توازن به ازاي هر موضوع به صورت زير تعيين موضوع است بنابر 33اب درسي شامل كت
 :شودي م

  
962 2933   ازاي هر موضوع در كتاب درسي ضريب تناسب و توازن به  

  
  ل، فعاليت، كار دركالس است هاي آخر فصل ، پرسش، شك تمرين در قالب تمرين 468كتاب درسي شامل

  :ت زير تعيين مي شودهاي هر درس به صور ازاي كل آيتمب توازن و تناسب به اين ضريبنابر
  

962 2468   ازاي هر تمرين در كتاب درسي ضريب تناسب و توازن به  

  
موضوع و زير موضوعي هدف اين است كه هيچ : ي عناصر و اجزاي كتاب درسي ي مطالب و همه پوشش همه - 2

از قلم نيفتد و تمام عناصر و اجزاي كتاب درسي متناسب با اهميت وجايگاه آن موضوع تثبيت ، تقويت و در 
  .صورت لزوم گسترش داده شوند

 ي همه از	.هستند دار شناسنامه همگي كتاب هاي سوال	:دار هاي شناسنامه انتخاب بهترين سوال - 3	
 سوال مربوط به كدام صفحه هر است مشخص. شده ارائه هدفمند هاي ،تمرين جديد درسي كتاب هاي زيرموضوع

 شده ذكر  سوال مشخصات آن سوال	دربرابر هر.طراحي شده است و با چه هدفي  وكدام موضوع ازكتاب است 
 و اخير هاي سال كنكورسراسري	هاي سوال بهترين قبلي درسي بكتا با  مشترك مباحث در اين بر	عالوه.است 

 با	، ند كه عالوه بر كيفيت علمي ممتازا اي انتخاب شده ها به گونه والس اين. اند شده گزينش كانون هاي آزمون
  .باشند هماهنگ نيز جديد درسي هاي كتاب رويكرد

  هاي كتاب تعداد كل سؤال

 هاي كتاب درسي تعداد موضوع

  هاي كتاب تعداد كل سؤال

 كتاب درسي هاي تمرينتعداد 



  
  
  
  

  : خود ويژگي هاي كتاب 

 كاركرد آموزشي است فهرست كتاب عالوه بر دسترسي سريع به موضوعات داراي : اي و كاربردي فهرست مشاوره

در فهرست براي هر فصل تمامي موضوعات و تعداد تست در هر موضوع مشخص شده است در كنار موضوع آيكون 

هاي هر موضوع آن را رنگ كنيد با نگاه به اين  كنيم پس از حل تست ابي پيشرفت وجود دارد پيشنهاد ميارزي

  .اي با ساير فصل ها ارزيابي كنيد لي و مقايسهلط خود را به صورت فصميزان تسقادر خواهيد بود صفحه 

 يم شده است شاخه اول عنوان درخت دانش هر فصل بر اساس موضوعات كتاب درسي تهيه و تنظ: درخت دانش

هاي هر  ند در اين صفحه آمار تعدادي سوالك ي را مشخص ميي دوم زير موضوع هاي كتاب درس ها و شاخه موضوع

نتخب از هاي طراحي شده از كتاب درسي و سوال م ، سوالكنكورهاي سراسري و آزمون كانون هاي موضوع، سوال

  .كنيد كنكور آزاد را مشاهده مي

 مولفان . ت شده استبندي سواالت كامال رعاي بين درخت دانش، درس نامه و طبقههمبستگي  : درس نامه

ترين ارتباط مفهومي  بيش نامه كاربردي با ب يك درسها نوشتند بدين ترتي گويي به سوال نامه را پس از پاسخ درس

  .هاي موجود تدوين شده است با سوال

 طور كامل بر مبناي كتاب درسي نوشته شده است كه كمك زيادي به نمره  پاسخ تشريحي به: پاسخ تشريحي

آموز حل شده  دانشترين روش براي  فهم ترين و قابل هر سوال با مناسب. خواهد كرد هايي دانش آموزانامتحان ن

  .آموز تفهيم شود با توضيح فارسي و حل مرحله به مرحله سعي شده است كه روش حل به دانش. است

  فيلم  150سوالي از تست هاي استاندارد ،  10آزمون  48در دي وي دي همراه كتاب : دي وي دي همراه كتاب

حل شده توسط مولفان كتاب گنجانده شده  ي سوال برگزيده 125سه دقيقه اي مرتبط با مباحث كتاب درسي و 

   .است

اب فعال بودند تشكر و قدرداني از تمامي بزرگواراني كه در به ثمر رساندن اين كت اين كتاب نتيجه كار گروهي است
   .كنم مي

  
  محمد اكبري 


