
  مقدمه

ي مطالب  ها، پوشش همه ، تناسب و توازن بين فصلي پايه سهطراحي مفهومي اين كتاب بر  :طراحي مفهومي كتاب - 1

ما نيز در اين كتاب، هماهنگ با اين ايده، . دار هماهنگ با كتاب درسي استوار است هاي شناسنامه كتاب و استفاده از سؤال
. هاي كتاب تعيين كنيم متناسب و متوازن با اهميت آن فصل نسبت به ديگر فصل هاي هر فصل را ايم تعداد سؤال سعي كرده

  .مبناي اين طراحي كتاب درسي است. ها داده نشده است در اين كتاب به هيچ فصلي اهميت بيشتري نسبت به ديگر فصل
   صفحه است 170تمرين در  338و درس  23كتاب درسي شامل.  
   سؤال وجود دارد 25ت؛ بنابراين به ازاي هر درس از كتاب درسي در اين كتاب سؤال اس 575كتاب شامل اين .

  . همچنين به ازاي هر تمرين كتاب درسي در اين كتاب، تقريباً دو سؤال را تمرين خواهيد كرد
  .هاي كتاب درسي پوشش داده شود اند كه تمامي زيرموضوع حي كردهااي طر ها را به گونه مؤلفان سؤال

  كتاب ساختار - 2
ي مرسوم آن كه دسترسي به موضوع مورد نظر است، كاركردهاي آموزشي نيز  براي فهرست، عالوه بر استفاده: فهرست

 نماد .است اي هر فصل مشخص شدهه سؤالتعداد  ها و ها، تعداد زير موضوع موضوع در فهرست، تعداد. ايم در نظر گرفته
هاي آن  سؤالپس از حل ها را  نمادكنيم حتماً  توصيه مي. داده شده استروي هر موضوع قرار  ارزيابي پيشرفت نيز روبه

سـرعت   بـه هـاي ديگـر    در مقايسه با فصـل را فصل  يكدر  خود  ميزان تسلطبا نگاه به اين صفحه،  .رنگ كنيدموضوع 
   .تشخيص خواهيد داد

دقيقاً درخت دانش هر فصل را . نمايد يدرخت دانش مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، هوشمندانه هدايت م :درخت دانش
را  ي كتاب درسيها زير موضوع ،دوم ي و شاخه  درس عنواني اول هر درخت،  شاخه. ايم بر اساس كتاب درسي نوشته

  .اند نيز به تفكيك آورده شده و هدف از طرح آن ها سؤالنوع در درخت دانش اطالعات آماري از  .كند مشخص مي
هاي  مثال. كاربردي و مثال محور استها  نامه اين درس. ايم اي قرار داده نامه ها، درس قبل از سؤال موضوع،زير در هر: نامه درس

  .كند هاي آن زيرموضوع كمك مي انتخابي راهبردي هستند و هر مثال و حل آن به شما در حل تعدادي از سؤال
  هاي كتاب سؤال تنظيم
  .ايم ي ادراك، تثبيت و تسلط طراحي كرده هاي اين كتاب را در سه رده سؤال

و نوع » پركردن جاي خالي«نوع اول . براي اين قسمت دو نوع سؤال طراحي شده است: ي ادراك هاي مرحله سؤال  ]1[
  . ايم تمركز كرده مفاهيم و تعاريفها بيشتر بر روي  در اين نوع سؤال. هستند» ها كردني وصل«دوم 

 

 

 



و » نادرست / انتخاب درست«: براي اين قسمت نيز دو نوع سؤال طراحي شده است: تثبيتي  هاي مرحله سؤال  ]2[
و  كردن اشتباهات متداول برطرفخوانده شده و  تثبيت مفهوم ،ها هدف از طرح اين سؤال. »اي هاي دوگزينه سؤال«

  .هاي رايج است بدفهمي
 :دو نوع سؤال طراحي شده استهمانند دو قسمت قبل، راي اين قسمت نيز ب: تسلطي  هاي مرحله سؤال  ]3[
و در  باالبردن توان محاسباتيهاي محاسباتي، هدف  در سؤال. »كاربرديهاي  سؤال«و  »هاي محاسباتي سؤال«

  .است از آن مفهوم ها و الگوهاي رياضي توانايي ساختن مدلو  كارگيري مفهوم در عمل بههاي كاربردي، هدف  سؤال
در كنار هر سؤال، هدف از . اند دار و هدفمند طراحي شده  هاي اين كتاب شناسنامه تمامي سؤال :دار هاي شناسنامه سؤال

  .طراحي آن سؤال و ارتباط آن با يكي از سه ساختار كتاب درسي يعني فعاليت، كار در كالس و تمرين مشخص شده است
 مانعهدف اين است كه . اين موضوع آگاهانه است. ايم ها پاسخ نداده به تمام سؤالدر اين كتاب  :كوتاه و راهنمايي  پاسخ

ها فقط پاسخ كوتاه،  ايم؛ در تعدادي از سؤال دارند پاسخ نداده  ي حل شده هايي را كه نمونه سؤال. نشويمخالقيت ذهني شما 
  .ايم وتاه و هم راهنماي حل قرار دادهك  تر، هم پاسخ هاي چالشي تعدادي ديگر فقط راهنمايي و در بعضي از سؤال

  
  دانم از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين كتاب سهيم بودند،  ي يك كار گروهي است، بر خود الزم مي اين كتاب نتيجه

  .تشكر كنم

  
  فرهاد حامي

  
 

 

 


