
  
 

بندي شده سؤاالت  مجموعه متوسطه دوره هشتم  ي پايهرياضي    طبقه    ي اول 
ي آموزش،  در زمينه هشتمي  آموزان پايه اي كامل است كه نيازهاي دانش مجموعه هشتمي  رياضي پايه بندي شده طبقه ي مجموعهكتاب 

آموزان در اين مقطع، با هر  ي دانش است كه براي همه ي طراحي اين كتاب به صورتي شيوه. تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست
  .سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد

 

  يست؟  چمحتواي كتاب       
چهـار   سـواالت نامـه و   شـامل يـك درخـت دانـش، درس     فصـل هـر   .تشـكيل شـده اسـت    فصـل  9اين كتاب مطابق بـا كتـاب درسـي از    

   .است دار اي شناسنامه گزينه
شـوند و بايـد در پايـان مطالعـه بـه چـه        آمـوزان در ايـن فصـل بـا چـه موضـوعي آشـنا مـي         در ابتداي هر فصل، مشخص شده كه دانش

  .هايي دست يابند توانايي
  درخت دانش 

مطـابق   فصـل سـواالت در هـر    .از هـر موضـوع مشـخص شـده اسـت      تاالؤهـا و تعـداد سـ    موضـوع  مسير آمـوزش،  ،فصلدر ابتداي هر 
ي  در واقــع بــه ازاي هــر يــك نمــره  .اســت اي چهارگزينــه ســوال 700ايــن كتــاب شــامل  .طبقــه بنــدي شــده اســتكتــاب درســي 

  .است 35توازن در اين كتاب عدد پس ضريب تناسب و . كنيد سؤال در اين كتاب مطالعه مي 35امتحاني مدرسه حدود 
  نامه و پاسخ تشريحي درس طراحي سواالت،

و بــراي اطمينــان از پوشــش مطالــب،آدرس تمــامي  نــدتمــامي ســواالت ايــن كتــاب از خــط بــه خــط كتــاب درســي طراحــي شــده ا 
سـؤالي اسـت يعنـي بـراي هـر موضـوع        5سـؤالي و   10هـاي   صـورت پيمانـه   ت كتـاب بـه  سـؤاال  .ها ذكـر شـده اسـت    سواالت كنار آن

كنـد در ضـمن    آمـوزان كمـك بسـياري مـي     كـردن دانـش   لسؤال است، اين امـر بـه نظـم فكـري و تمـرين حـ       5يا  10تعداد سؤاالت 
  .سؤاالت در هر پيمانه ساده به دشوار چيده شده است

شـود تـا بـا     تـر تمـام مـي    ها در هر بخش، از سؤاالت ساده آغاز مي شـود تـا بـا مطالـب آشـنا شـويد و بـا سـؤاالت سـخت          ان سؤالچيدم
  .ي مطلوب برسيد ها به نتيجه تسلط كامل روي مطالب بتوانيد در آزمون

طـور   نكـات مهـم هـر درس را بـه     ، بـه طـوري كـه تمـام    نـد ي تشريحي، بعد از طراحـي سـواالت نگـارش شـده ا     نامه و پاسخ ها نامه درس
ســال دوم بــراي آشــنايي  آزمــون پايــان نــيم 2ســال اول و  بنــدي نــيم آزمــون جمــع 2 هــا در پايــان ســؤال .نــدا كامــل پوشــش داده

  .هاي تركيبي و سطح دشوارتر قرار داده شده است آموزان با سؤال دانش
ي ســؤاالت، پاســخ كامــل و جــامع در نظــر گرفتــه شــده  ي تشــريحي اختصــاص دارد  و بــراي همــه نامــه بخــش آخــر كتــاب بــه پاســخ

توانـد تمـامِ درس را    هـا مـي   ي كامـل پاسـخ   آمـوز بـا تحليـل كامـل سـؤاالت و مطالعـه       اند كه دانـش  ها به نحوي نوشته شده پاسخ. است
   .طور مؤثر مرور نمايد به
   

  ها و سؤاالت ها، زيرموضوع تعداد موضوع
عددهاي صحيح   موضوع

چندضلعي  اولعددهاي   و گويا
آمار و   توان و جذر  مثلث  بردار و مختصات  جبر و معادله  ها

  ها دايره  احتمال
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   مبحث شناسي
ها پاسخ ندهيـد و فقـط مبحـث     حتي اگر به سؤال. گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است اولين گام براي پاسخ

بـا  . ما افزايش يافته استايد و سرعت عمل و دقت نظر ش گويي پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد هر سؤال را به
هاي اشتباه يا نزده يـا   توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي هم مي به .ايم اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته

  . مبحثي خود مقايسه كنيد ي بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه صحيح را در هر مبحث جمع
  فرزاد شيرمحمدلي

  

 مقدمه




