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  تعالي بسمه
  

  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  ي سوم ميالدي، پيشرفت با ورود به هزاره
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«ديگر ، يا به عبارت »گهواره تا گور دانش بجوي
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  المللي درباره طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (حيات انسان را  هاي بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
عات از طريق كتاب، يادگيري اطال. موزشي هستند هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378وريس، ترجمه مهجور، 

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام ي رسانه يافته

  .ق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازندحفظ كنند و به تحق
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب كشور، در امر پژوهش، برنامه
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، عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر اين سازمان. اي دارد نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزان، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي ي  آنچه در مجموعه. دارد

ي  اميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كليه. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور   رماني نظام هاي متعالي و آ شوند و به سمت تحقق هدف
  پيش روند

  آموزشي ت كمكدفتر انتشارا
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  هاي آموزشي انواع كتاب
هايي براي  هاي آموزشي رياضي به منظور فراهم كردن زمينه كتاب

ها، تقويت، تكميل و  آموزش جبراني، افزايش دانش رياضي، پرورش مهارت
آموزان به رياضي در  مند كردن دانش تعميق محتوا و مفاهيم و عالقه

هدف توسعه، گسترش يا تكميل ي درسي مصوب و يا با  برنامه  چارچوب
ها را  ي درسي فرصت پرداختن به آن ي درسي، در مواردي كه برنامه برنامه

افزايي معلمان رياضي، توليد  نداشته است و همچنين، به منظور دانش
ي درسي، محور توليد اثر باشد،  برنامه  در صورتي كه چارچوب. شوند مي

مخاطبان عام خواهند بود و اگر به آموز و چه معلم،  مخاطبان آن، چه دانش
ي درسي بپردازد، مخاطبان خاص، ويژه  اي برنامه هاي تكميلي و توسعه جنبه

  .دهد مند را پوشش مي و عالقه
هاي  گذاري كتاب بندي، تعريف و ارزش اين مجموعه به منظور طبقه

آموزشي رياضي تهيه شده است تا براي توليد اين آثار، پديدآورندگان را تا 
  .حدودي راهنمايي كند

  
  افزايي دبيران هاي دانش كتاب) الف

ي  هايي هستند كه به افزايش و ارتقاي دانش پايه كتاب :تعريف
هاي  ي روش ها در زمينه اي آن هاي حرفه ي توانايي رياضي و يا توسعه

  .پردازند تدريس، يادگيري و آموزش رياضي مي
اضي تا حدود زيادي هاي ري ي متوسطه، درس جا كه در دوره از آن

ي تحليلي، آمار و احتمال، حسابان  جبر، هندسه، هندسه(شوند  تخصصي مي
ي دانش موضوعي رياضي،  ها در زمينه ، ارتقاي توانايي)و رياضيات گسسته

از نيازهاي ضروري دبيران براي موفقيت در تدريس و آموزش، بايد دانش 
ريزي  يادگيري، برنامه شناسي هايي مثل روان اي خود را در زمينه حرفه

  .افزايش دهد... هاي ارزشيابي و درسي، شيوه
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ي متوسطه، براي  افزايي دبيران رياضي دوره هاي دانش كتاب
  .شوند پاسخگويي به اين دو نياز دبيران توليد مي

  
  ها مصداق

ي رياضي و مرتبط با  هر كتابي كه محتواي آن براساس دانش پايه
هاي  ي متوسطه به منظور تكميل دانسته هاي رياضي آموزش دوره درس

هاي تدريس و  شود و يا روش معلم و افزايش معلومات رياضي او تهيه مي
كند،  ي متوسطه را براي معلمان تشريح مي ارزشيابي مفاهيم رياضي در دوره

توان از كتابي نام برد كه  براي مثال، مي. گيرد در اين طبقه قرار مي
را به طور كامل براي دبيران توضيح » ي گراف نظريه«موضوعي مثل 

بخشي از محتواي اين . دهد تا دانش موضوعي رياضي دبير را ارتقا دهد مي
ي دبيران قرار  ي متوسطه مورد استفاده ي درسي دوره كتاب در برنامه

گيرد، اما به يقين كسي كه به اين موضوع تسلط كافي دارد، آن بخش  مي
هاي معلم و  توان به كتاب همچنين مي. كوچك را بهتر آموزش خواهد داد

شود،  روش تدريس كه براي يك درس و يا يك موضوع خاص تدوين مي
  .اشاره كرد

  
  ها هدف
ي اطالعات دانش پايه و موضوعي رياضي براي افزايش دانش  ارائه

  علمي دبيران؛
بهبود وضعيت علمي دبيران، متناسب با سطحي كه رياضيات را 

  دهند؛ آموزش مي
وزآمد كردن اطالعات دبيران، يادآوري مطالب و مفاهيمي كه پيش ر

ها و نمادهاي جديد  اند و آشنا كردن آنان با اصطالحات، واژه از اين آموخته
  رياضي؛
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  كار؛ ي منابع و انتقال تجارب به دبيران تازه ارائه
اي دبيران در هدايت  هاي حرفه ها و مهارت افزايش توانايي

ي درسي رياضي  يادگيري؛ با تأكيد بر محتواي برنامه - هيهاي يادد فعاليت
  ي متوسطه؛ دوره

توجه دادن به مباحث آموزشي و علوم تربيتي و آماده كردن دبيران 
  براي تدريس مؤثر و كارآمد؛

اي و  هاي حرفه هاي دبيران براي باال بردن صالحيت افزايش توانايي
اي تدريس و مباحث جديد ه ها در خصوص روش روزآمد كردن اطالعات آن

  آموزش رياضي؛
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
داراي اعتبار و صحت علمي باشد و دانش موضوعي متناسب با 

  .ي متوسطه را در اختيار دبير رياضي قرار دهد ي درسي رياضي دوره برنامه
  .بيان آن، براي دبيران ساده و قابل فهم باشد

  .مورد نياز دبير را معرفي كندمواد و منابع تكميلي و 
درخصوص موضوعات مختلف رياضي، محتواي تكميلي از جمله 

به (هاي مرتبط، معرفي دانشمندان و رياضيدانان  تاريخچه، سرگرمي
هايي رياضي، در اختيار دبير  ها و زيباي ، و شگفتي)خصوص ايراني و اسالمي

  .قرار دهد
بيران از طريق راهنمايي محتواي كتاب، به بهبود فرايند تدريس د

  .ها كمك كند براي حل مشكالت آموزشي آن
هاي آموزشي  دبيران را براي طراحي فعاليت  محتواي كتاب توانمندي

آموزان را  گيري و ساخت مفهوم در ذهن دانش هاي شكل ارتقا دهد و روش
  .تبيين كند
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تنيدگي مباحث رياضي با مسائل جامعه، زندگي  مواردي از درهم
  .زمره، مشاغل و فناوري روز را مطرح كند و به كاربردها توجه داشته باشدرو

ي درسي رياضي بپردازد و  هاي برنامه ها و هدف به تشريح سياست
  .ها را براي دبيران تفسير و تبيين كند آن

هاي فردي  هاي تدريس را متناسب با نيازها و تفاوت روش
  .آموزان مطرح كند دانش

هاي  شبكه  ي و عرضي مفاهيم و محتوا را در قالبهاي طول ارتباط
مفهومي و مهارتي تبيين كند و به آشكارتر كردن اين ارتباط براي دبيران 

  .رياضي بپردازد
  
  هاي جنبي و سرگرمي كتاب) ب

هاي رياضيات را  ها و زيبايي هايي هستند كه شگفتي  كتاب :تعريف
هاي متفاوت و  ا با جنبهآموزان ر كنند، دانش قابل مشاهده و تجربه مي

تري براي بروز و  هاي كم ي درسي فرصت كه در برنامه - مختلف رياضي
سازند و تاريخ كشف، بسط و گسترش مفاهيم  آشنا مي - اند ظهور داشته

ها به طور  اين نوع كتاب. گذارند گوناگون رياضي را با آنان در ميان مي
ت تغيير محتواي هاي درسي هستند و در صور معمول مستقل از كتاب

تر دستخوش تغيير  كنند و كم ي درسي، موجوديت خود را حفظ مي برنامه
  .شوند مي

  ها مصداق
ها معما، سرگرمي، جدول، جورچين، تاريخچه، معرفي  در اين كتاب

اين . دهند ي آنان روح غالب را تشكيل مي رياضيدانان و كارهاي برجسته
به طور معمول عموم  ها، مخاطب خاص خود را دارند و نوع كتاب

مندان به رياضي و نيز كساني كه  عالقه. ها نيستند آموزان مخاطب آن دانش
ها استفاده  هاي ديگر رياضيات را بشناسند، از اين كتاب دوست دارند از جنبه
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تفريح با رياضي، سرگرمي و رياضي، بازي و : هايي مثل عنوان. كنند مي
  .گيرند خ رياضي در اين طبقه قرار ميرياضي، آشنايي با رياضيدانان و تاري

  
  ها هدف

مندان با  آموزان به رياضيات و آشنا كردن عالقه مند كردن دانش عالقه
  هاي ديگر رياضي؛ جنبه

  هاي رياضيات؛ ها و شگفتي ي زيبايي ارائه
بيان تاريخ كشف، توسعه و بسط مفاهيم و موضوعات رياضي و 

  رخ داده است؛اتفاقات جالبي كه در دنياي رياضي 
ها،  هاي آن آشنا كردن مخاطبان با دانشمندان علوم رياضي، تالش

  اند؛ ها، تأليفات و نقشي كه در علم رياضي داشته اتفاقات مهم زندگي آن
  آموزان و دبيران؛  گسترش فرهنگ رياضيات و ترويج آن بين دانش

آموزان به تفكر، با طرح سؤال و معماهاي جالب و  ترغيب دانش
  جذاب؛
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
  .ها و محتواي كتاب، تنوع وجود داشته باشد در طرح معماها، سرگرمي

ها، رعايت توالي ساده به مشكل، وجود  در طرح معماها و سرگرمي
آموزان در نظر گرفته شده باشد، به  هاي دانش هاي متفاوت و توانايي سطح

  .ذب كندتر را ج طوري كه مخاطبان عمومي
ها و مطالب جنبي آن، بار آموزشي داشته باشند، به طوري  سرگرمي
  .يادگيري بهره جست - هاي ياددهي ها در طرح فعاليت كه بتوان از آن

آموز نيستند،  هايي كه در حد توان دانش از طرح معماها و سرگرمي
  .دكننده دارند، پرهيز شده باش هاي گمراه محتواي رياضي ندارند، يا پاسخ
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هاي مذهبي، ملي و بومي توجه كرده  به مسائل فرهنگي و ارزش
  .باشد

  .مند كند آموزان را عالقه محتواي طرح شده، جذاب باشد و دانش
در طرح مباحث تاريخي، به مستند بودن وقايع توجه و دقت داشته 

  .باشد
  .ي تفكر را فراهم سازد زمينه

دن و ايجاد فهم و تعميق از تصوير، طرح و نقاشي به منظور جذاب كر
  .گرفته باشد  محتوا به خوبي بهره

  .هاي رايج پرهيز كند نوآوري و خالقيت را تقويت، و از تكرار كليشه
هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  كتاب) پ
  آموزان دانش

آموزان با  هايي هستند كه به منظور آشنا كردن دانش كتاب :تعريف
جمله كنكور، و آماده كردن آنان براي شركت در هاي پاياني از  ارزشيابي

ي درسي  ها در چارچوب برنامه اين كتاب. شوند هايي توليد مي چنين آزمون
مصوب، براي يك دوره يا يك واحد درسي، به منظور ارزشيابي پيشرفت 

  .شوند آموزان منتشر مي تحصيلي دانش
  

  ها مصداق
اي  هاي چندگزينه سؤال در اين كتاب، تمرين، نمونه سؤال و مسئله، و

ها، بخشي براي يادآوري،  در اغلب آن. دهند قالب اصلي را تشكيل مي
هاي كوتاه نيز وجود دارد، اما ساختار كلي  ها و آموزش خالصه كردن، نكته

بندي،  عالوه، طبقه به. دهند ها شكل مي ها و تمرين كتاب را همان سؤال
ي تشريحي يا كوتاه، بيان ها ي پاسخ بندي، موضوعي كردن، ارائه سطح
هاي جديد و تركيبي براي  هاي اختصاصي و رابطه حل هاي خاص يا راه روش

  .شود ها ديده مي ها، در اين نوع كتاب بعضي از سؤال
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  ها هدف
ي  ها در زمينه ها و تمرين ي سؤال اي مدون از نمونه ي مجموعه ارائه

ي  هاي برنامه آموزان، هم سو با هدف سنجش پيشرفت تحصيلي دانش
  .درسي مصوب

هاي پيشرفت  ي ايده و راهكارهايي به دبيران براي طرح آزمون ارائه
  هاي درسي تحصيلي در چارچوب برنامه

اي و تكويني  فراهم ساختن فرصت و زمينه براي ارزشيابي مرحله
  آموزان توسط دبيران؛ دانش

  .انآموز استحكام و استمرار بخشيدن به فرايند يادگيري دانش
  .آموزان پرورش توانايي حل مسئله در دانش

  
  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي

هاي آن، به عنوان ابزار  ها و تمرين ها، پرسش ي آزمون مجموعه
. ي درسي، موردنظر باشند هاي برنامه آوري اطالعات و در جهت هدف جمع

شته ي درسي همخواني دا هاي آموزشي برنامه به عبارت ديگر، با هدف
  .باشند

هاي باز و واگرا باشد كه پاسخگويي به  ها و نمونه سؤال داراي پرسش
آموزان را به  ها، مستلزم انديشيدن، كاوشگري و تفكر است و دانش آن

  .دارد انديشيدن و اظهارنظر وامي
) مستمر و پاياني(هاي پيشرفت تحصيلي  دبيران را با طراحي آزمون

  .آشنا كند
اي پرهيز داشته و اصل  هاي تكراري، مشابه و كليشه ي سؤال از ارائه

  .را بر تكرار نگذاشته باشد
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ها،  به ارتباط دروني مفاهيم رياضي و ارتباط رياضي با ساير درس
  .علوم و زندگي روزمره توجه داشته باشد

  .ها را به طور مستقيم ارائه ندهد ها و تمرين پاسخِ سؤال
  .تاب درسي خودداري كرده باشدهاي ك ها و مسئله از حل تمرين

هاي قبل، به منظور  هاي امتحاني سال ي سؤال ي نمونه از ارائه
ها پرهيز كند و آموزش را در خدمت ارزشيابي قرار  اي كردن آموزش كليشه
  .ندهد

آموزان را در نظر گرفته براي  هاي فردي دانش ها و توانايي تفاوت
  .رده باشدهاي مناسب طراحي ك سطوح متفاوت، سؤال

  .هاي متنوع را در نظر گرفته باشد ها، قالب ها و سؤال ي تمرين در ارائه
هاي استاندارد و طراحي  اصول و استانداردهاي طرح سؤال و آزمون

  .اي را رعايت كرده باشد هاي چندگزينه سؤال
  
  درسي هاي كمك كتاب) ت

  تعريف
يل، تعميق و ي درسي مصوب به تكم هايي كه در چارچوب برنامه كتاب

ها و كمبودهاي  پردازند و كاستي ي آموزش محتواي مورد نظر مي توسعه
  .دهند كنند و به تفصيل توضيح مي كتاب درسي را رفع مي
قالب اصلي . آورند اي براي تمرين فراهم مي هاي تازه همچنين، فرصت

ها كه براي  اين كتاب. دهد ها را بخش آموزش تشكيل مي اين نوع كتاب
شوند، ابتدا به شرح،  ضوع و يا يك واحد درسي معين منتشر مييك مو

پردازند و سپس،  بسط، توضيح و آموزش مفاهيم و محتواي مورد نظر مي
هاي حل شده و مطالب جنبي را ذكر  ها، مثال ها و تمرين نمونه سؤال

هاي  درسي را، مطالب كتاب هاي كمك كنند، اما ساختار غالب كتاب مي
  .ندده درسي شكل مي
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  ها مصداق

درسي اغلب در مورد يك كتاب درسي و يا يك موضوع  كتاب كمك
ممكن است روش . شود كلي كه در چند كتاب درسي وجود دارد، نوشته مي

ي مفاهيم آن، با آنچه در كتاب  بندي موضوعات و ترتيب ارائه بيان، دسته
موز آ درسي وجود دارد، متفاوت باشد، اما هدف اصلي اين است كه دانش

به طور . هاي كتاب درسي دست يابد ي آن به همان هدف بتواند، با مطالعه
تر مورد سؤال و اشكال  معمول، مفاهيمي از كتاب درسي كه بيش

ها، مسئله و  آموزان هستند و يا ابهام دارند و همچنين سؤال دانش
هاي امتحاني كه به توضيح و  هايي از كتاب درسي يا نمونه سؤال تمرين
  .خورند ها به چشم مي نياز دارند، در اين نوع كتاب تشريح
  

  ها هدف
آموزان در ارتباط با مطالب كتاب و  هاي دانش تكميل و تعميق آموخته

  ي درسي؛ برنامه
  ها؛ ها و نگرش ايجاد زمينه براي تقويت مهارت

ها و توسعه و  ايجاد فرصت تازه براي آموزش مجدد، تمرين آموخته
  مخاطبان گوناگون؛ سازي آموزش براي غني

هاي كاربردي از زندگي  ي درسي با ذكر مثال تكميل محتواي برنامه
هاي اجتماعي، هنري  روزمره، كاربرد رياضي در ساير علوم، و پرورش مهارت

  و خالقيت؛
اي و  ها، به طوري كه از آموزش كليشه ي تمرين ايجاد تنوع در ارائه

  مك كند؛يادگيري صوري به يادگيري دروني و عميق ك
هاي درسي با رعايت  هاي برنامه هاي منطبق با هدف طراحي فعاليت

  .آموزان هاي فردي دانش ها و تفاوت توانايي
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  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي

دانشي، مهارتي و (هاي متفاوت يادگيري  ها و هدف براي حيطه
  .تمرين و فعاليت آموزشي ارائه دهد) نگرشي

ا در جهت پرورش و تقويت خالقيت هاي واگر داراي سؤال
  .آموزان باشد دانش

اي پرهيز داشته و اصل را بر  هاي تكراري، يكنواخت و كليشه از سؤال
  .تكرار نگذاشته باشد
هاي درسي هماهنگي داشته باشد و برنامه را  هاي برنامه با سرفصل

  .تقويت و تكميل كند
  .ان عمل فراهم سازدهاي علمي در ميد هايي براي كاربرد يافته فرصت
هايي براي انديشيدن و فكر  هاي تفكر را تقويت و فرصت مهارت

  .كردن ارائه كند
ها، علوم و  ارتباط دروني رياضي و ارتباط رياضيات با ساير درس

  .زندگي روزمره را شرح دهد
  .ها را به طور مستقيم ارائه ندهد ها و تمرين پاسخ مسئله
  .هاي كتاب درسي خودداري كند ها و مسئله از حل تمرين

  .هاي آن از صحت علمي برخوردار باشند مطالب و آموزش
آموزان به تنهايي قادر به  اي باشد كه دانش ي مطلب به گونه ارائه

  .استفاده از آن باشند
ي مطالب و مفاهيم پرهيز كرده باشد و  سويه ي يك از ارائه

  .رگير كندهاي مناسب د آموزان را با طرح فعاليت دانش
براي متنوع كردن مطلب و ) سرگرمي و تاريخي(به مسائل جنبي 

  .ايجاد انگيزه و عالقه توجه داشته باشد
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  آموزان افزايي دانش هاي دانش كتاب) ث
ي مطالب و مفاهيم  هايي هستند كه به منظور ارائه كتاب :تعريف

ه است و تر پرداخته شد ها كم ي مصوب درسي به آن كه در برنامه - رياضي
آموزان  به دانش - ي درسي مصوب وجود ندارند يا به طور كلي در برنامه

ي  ها، فارغ از برنامه اين كتاب. شوند مند، تهيه و توليد مي مستعد و عالقه
هاي پاياني و كنكور به طرح  هاي رسمي، امتحانات و آزمون درسي ، آموزش

ا به درك بهتر و ه پردازند، با اين حال، خواندن آن مطالب رياضي مي
  .كند ي درسي كمك مي تر مطالب برنامه عميق
  
  

  ها مصداق
ي  ي اطالعات فراتر از چارچوب برنامه ها، ارائه بارز اين نوع كتاب  ويژگي

ي  ها به عنوان منبع و مرجع مورد استفاده اين كتاب. درسي و رسمي است
رند و خودآموز گي قرار مي) و يا دبيران رياضي به طور خاص(موزان  آ دانش
پردازند و  ي سؤال و حل مسائل امتحاني يا كتاب نمي به نمونه. هستند
ي  در واقع نمونه. كنند آموز را درگير اين نوع نگاه به يادگيري نمي دانش

مخاطبان اصلي اين . شوند بارزي از يادگيري علم براي علم محسوب مي
صد دارند، دانش رياضي مند به رياضي هستند كه ق آموزان عالقه آثار، دانش

  .برند ي آن لذت مي خود را توسعه دهند و از مطالعه
  

  ها هدف
ي رياضي و متناسب با  اي مدون از دانش در حوزه ي مجموعه ارائه
  مخاطبان؛
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ي رياضيات،  هاي مخاطبان درباره پاسخ مناسب به كنجكاوي
ي  برنامه ي محتواي كاربردهاي آن، ارتباط با ساير علوم، تكميل و توسعه

  درسي؛
هاي جديد و پاسخگويي به برخي نيازهاي دانشي  فراهم كردن زمينه
  هاي درسي؛، آموزان، به هنگام مرور برنامه برانگيخته شده در دانش

درسي، و پر كردن خألهاي  ي ي محتواي تكميلي براي برنامه ارائه
هاي علمي ديگر و  ها و نگاه ها با روش احتمالي و يا بيان محتواي درس

  ها؛ بسط آن
مندان اين علم،  شناساندن ابعاد گوناگون دانش رياضي به عالقه

  .ي علمي و كاوشگري گسترش و ترويج فرهنگ و روحيه
  

  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
  .از اعتبار علمي برخوردار، و عاري از غلط باشند مطالب و محتواي اثر

  .در فراگيران، انگيزه و رغبت ايجاد كند
آموز توجه  هاي فعال و درگير كردن دانش ي محتوا، به روش در ارائه

  .ي مفاهيم پرهيز كند سويه ي يك داشته باشد و ضمن خودآموز بودن، از ارائه
  .باشد مطالب و محتواي آن از نظر علمي به روز

  .ي مطالب استفاده كرده باشد هاي متنوع و جذاب در ارائه از قالب
هاي فرايند، تفكر، خالقيت و حل مسئله توجه  به پرورش مهارت

  .داشته باشد
  .آموز ياري رساند ي دانش ي سواد علمي و فناورانه به رشد و توسعه

ي  و روحيهآموز قابل استفاده باشد  به عنوان مرجع و منع، براي دانش
  .وجوگري و تحقيق را در او تقويت كند جست

  .به مطالب جنبي، تاريخي و كاربردهاي رياضي توجه داشته باشد
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ي مفهومي مفاهيم و محتوا را براي  ارتباط دروني رياضيات و شبكه
  .آموز تجسم بخشد دانش
  المعارف و فرهنگ هاي دايره كتاب) ج

مرجع دارند و در چارچوب ي  هايي هستند كه جنبه كتاب: تعريف
آموزان به  هاي مورد نياز دانش ي اطالعات و دانش ي درسي، به ارائه برنامه

آموزان و  اين آثار منبع و مرجع دانش. پردازند بندي شده مي صورت طبقه
المعارفي،  ها، اطالعات فرهنگي و دايره دبيران براي دستيابي به تعريف

ي دانش رياضي  در حوزه... دانشمندان وي  نامه ها و روابط، زندگي فرمول
  .هستند
  

  ها مصداق
ها، مفاهيم،  ها كه به تشريح واژه المعارف ها و دايره نامه، فرهنگ واژه
بندي قرار  پردازند، در اين طبقه ها و معرفي رياضيدانان مي ها، تاريخچه رابطه
و ها، و روابط رياضي  اي از فرمول هاي حاوي مجموعه كتاب. گيرند مي

  .شوند ها محسوب مي هندسي نيز جزو اين گروه از كتاب
  

  ها هدف
بندي شده از دانش در  بندي و دسته اي مدون، و طبقه ي مجموعه ارائه

  ي رياضي و متناسب با مخاطبان؛ حوزه
ي دانش رياضي  ي محتوا، مفاهيم و اطالعاتي كه به مجموعه ارائه

  آموز افزوده شود؛ دانش
هاي  سي سريع و موردي به اطالعات و تعريفايجاد امكان دستر

  ي دانش رياضي؛ موردنظر در حوزه
  .ي ابعاد فرهنگي دانش رياضي توسعه
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  گذاري ها و معيارهاي ارزش ويژگي
  .ي درسي باشد و آن را تكميل و تقويت كند در چارچوب برنامه

آموزان برانگيزد و نيازهاي  عالقه، شگفتي و نشاط را در دانش
  .ي آنان را پاسخ دهد انهكنجكاو

  .آموزان باشد محتواي آن از نظر علمي اعتبار داشته و مورد نياز دانش
نويسي را رعايت كرده و استفاده از آن ساده و  اصول و قواعد فرهنگ

  .راحت باشد
ها در اين خصوص توجه  العمل از نظر ادبي ويراستاري شده و به دستور

  .داشته باشد
  .، مذهبي و ملي توجه كرده باشدبه مسائل فرهنگي

ي بهينه شده  استفاده... در بيان مطالب از تصوير، شكل، نمودار و
  .باشد

  
هاي آموزشي  موضوعات قابل طرح براي توليد كتاب

  رياضي
  )ي آموزش متوسطه دوره(

هاي تحصيلي رياضي، تجربي و  ها بايد به رشته در توليد اين كتاب
ها و موضوعات در اين سه  بته بخشي از درسال. انساني توجه خاصي داشت

در نتيجه، در تعيين . رشته مشترك هستند، اما نياز مخاطبان متفاوت است
ي تحصيلي بايد قيد  موضوعات براي توليد يك كتاب آموزشي مناسب، رشته

  :توان موارد زير را مطرح كرد در اين زمينه، به طور كلي مي. شود
ي يك كتاب درسي تهيه  و توسعههايي كه براي تكميل  كتاب.1
  .درسي يا براي ارزشيابي باشند توانند كمك شوند و مي مي
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معماها، : پردازند؛ شامل هاي ديگر رياضي مي هايي كه به جنبه كتاب. 2
هاي رياضي، معرفي  ها و زيبايي ها و شگفتي هاي تاريخي، سرگرمي كتاب

  ...ها و فرهنگ رياضي و نامه هاي مرجع مثل واژه دانشمندان رياضي، و كتاب
ي دانش رياضي براي  افزايي كه به منظور توسعه هاي دانش  كتاب. 3

ي  ها يا به بسط و توسعه اين كتاب. شوند آموزان توليد مي دبيران يا دانش
ي درسي وجود ندارند،  پردازند يا به مواردي كه در برنامه ي درسي مي برنامه

  .مند مفيد و قابل استفاده هستند قهآموزان عال ولي براي دبيران و دانش
 - توان اين موضوعات را ها، مي هاي موضوعي كه در توليد آن كتاب. 4

 - ي آموزش متوسطه هستند ي درسي رياضي دوره كه مربوط به برنامه
  :پيشنهاد كرد

  ها و عمليات جبري عبارت.1
  ها انواع معادله و روش حل آن. 2
  ها تعيين عالمت عبارت. 3
  ها ها و نامعادله ابرينابر. 4
  )خواص و رسم توابع(قدر مطلق . 5
  تابع جزء صحيح. 6
  ...)تعريف، دامنه و برد، انواع توابع، عمليات و(تابع . 7
ها، اتحادها، معادالت، و تبديل جمع و تفريق به  تعريف(مثلثات . 8

  )ضرب و برعكس
  )دنباله، و تصاعد حسابي و هندسي(تصاعد . 9

  لگاريتم. 10
  )فنون شمارش(آناليز تركيبي و تركيبات  .11
  احتمال. 12
  آمار و مدلسازي. 13
  رابطه و خواص . 14
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  ها مجموعه. 15
  )ي كبوتري، استقراء و استنتاج اصل النه(استدالل رياضي . 16
  گراف. 17
  ) نهشتي م، و هم.م.م و ك.م.پذيري، ب بخش(ي اعداد  نظريه. 18
  )بردارها  ها، خواص، و ضرب تعريف(بردار . 19
  ي صفحه در فضا ي خط و معادله معادله. 20
  مقاطع مخروطي. 21
هاي دترمينان و حل و بحث دستگاه  عمليات و تعريف(ماتريس . 22
  )معادالت
  حد و پيوستگي. 23
  )پذيري، كاربرد آن و رسم نمودار مشتق(مشتق . 24
  ديفرانسيل و انتگرال. 25
  دنباله و سري . 26
  )ها انواع، اجزا و خواص آنتساوي، (مثلث . 27
  تبديالت. 28
  هاي هندسي محيط و مساحت شكل. 29
  ي فضايي هندسه. 30
  )تعريف، اجزا و خواص آن، و زاويه و دايره(دايره . 31
  مكان هندسي. 32
  هاي عددي در حل مسائل رياضي روش. 33
  هاي استدالل رياضي روش. 34
  منطق رياضي. 35
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  هاي آموزشي رياضي ي كتابهاي عموم فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه دوره

     مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    :ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
 ساختار فيزيكي و كيفيت چاپ

  نماي ظاهري و كلي كتاب تا چه اندازه جذاب و برانگيزنده است؟
         

2  
هـا در يـادگيري و برقـراري ارتبـاط بـايباسازي متن و اثـر آنآرايي و زكيفيت صفحه

  مخاطبان چگونه است؟
         

3  
ي كتاب، فهرست موضوعي، فهرست واژگـان و منـابعي شناسنامهتا چه اندازه به ارائه
  توجه شده است؟

         

4  
فادهي يادگيري در متن كتاب استكنندههاي آسانبندي و نمادگذاريتا چه اندازه عنوان

  شده است؟
         

5  
 كيفيت بيان و نثر كتاب

  .ي بيان تا چه اندازه ساده، روان و گوياست نثر و شيوه

         

6  
هاي به كار رفته با تـوان درك و سـن مخاطبـانها و عبارتتا چه اندازه واژگان، جمله

  هماهنگي دارند؟
         

7  
صول نگارش، تا چه حد دركيفيت ويرايش انجام شده چگونه است و قواعد دستوري و ا

  سراسر كتاب رعايت شده است؟
         

8  
 ي يادگيريكنندههاي جذاب و آسانتصويرها و طرح

تصويرهاي پشت و روي جلد تا چه اندازه با پيام و موضوع كتاب سازگاري و هماهنگي 
  دارند؟

         

9  
بودن پيام چگونهها و نمودارها از نظر زيبايي و روشنها، تصويرها، جدولكيفيت شكل

  است؟
         

10  
ميزان استفاده از تصوير و شكل، در آسان كردن و سرعت بخشيدن به انتقال پيام تا چه

  حد است؟
         

          ها با متن كتاب چگونه است؟تناسب اندازه و قطع تصويرها، و جايگاه و ارتباط آن  11

          1جمع صفحه  

  
  



22 

 

  هاي آموزشي رياضي تابهاي عمومي ك فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه دوره

    : مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

12  
 محتواي علمي و كيفيت سازماندهي محتوا

  محتواي ارائه شده تا چه اندازه از صحت علمي برخوردار است؟
         

          ه شده تا چه اندازه عاري از ايجاد بدفهمي و بدآموزي براي مخاطب است؟محتواي ارائ  13

14  
هاي احتمالي مخاطبان توجهدانستهها، تا چه اندازه به پيشها و مهارتدر طرح انديشه

  شده است؟
         

          انسجام و توالي مطالب ارائه شده چگونه است؟  15

          ه رعايت شده است؟ها تا چه اندازسير منطقي انديشه  16

17  
هاي نو و علم آموزشي روز همخواني دارند و يـا در تقابـلمطالب تا چه اندازه با روش

  نيستند؟
         

          هاي مخاطبان هماهنگي دارد؟محتواي كتاب تا چه اندازه با نيازها و ويژگي  18

          هاست؟نجكاوي آني مخاطبان و پاسخگوي كمحتواي كتاب تا چه اندازه مورد عالقه  19

          محتواي كتاب با زندگي فردي و اجتماعي مخاطبان تا چه اندازه ارتباط نزديك دارد؟  20

          2جمع صفحه 

          1جمع صفحه 

           جمع كل 
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  افزايي دبيران هاي دانش هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه

      : مترجم/نويسنده    : بنام كتا
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

         هاي علمي و از اعتبار علمي برخوردار است؟محتواي كتاب تا چه اندازه از غلط  1

         محتواي كتاب تا چه اندازه براي دبيران قابل فهم است؟  2

3  
توانند به محتواي علمي ودرك بهتر مفاهيممطالب جنبي كه ميدر كتاب، تا چه اندازه

  كمك كنند، آورده شده است؟
        

4  
يـادگيري كمـك-هاي ياددهيمحتواي كتاب تا چه اندازه به معلم در طراحي فعاليت

  دهد؟ كند و توانايي او را ارتقا مي مي
        

5  
ي درسـي مصـوب نزديـكنامهها و چارچوب برمحتواي كتاب تا چه اندازه به سياست

  كند؟ است و يا آن را تشريح مي
        

         كند؟هاي تدريس و آموزش معلم كمك ميمحتواي كتاب تا چه اندازه به بهبود روش  6

7  
هـايآمـوزان ويژگـيهاي دانشهاي گوناگون ، تا چه اندازه به تفاوتي روشدر ارائه

  ؟ها و تأثير محيط آموزشي توجه شده است آن
        

8  
اي خود، تا چههاي حرفهبه معرفي مواد و منابع مورد نياز معلمان براي افزايش توانايي

  اندازه توجه شده است؟
        

9  
محتواي كتاب به لحاظ علمي و روش آموزش، تا چه اندازه به روز و قابل اسـتفاده در

  شرايط حال و آينده است؟
        

         اي و دانشي معلمان همخواني دارد؟نيازهاي حرفهمحتواي كتاب تا چه اندازه با  10

          جمع

           جمع كل
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  افزايي دبيران هاي دانش هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه

      : مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

         مطالب و محتواي ارائه شده تا چه اندازه از تنوع برخوردارند؟  1

2  
هـاي درسـيهـاي آموزشـي برنامـهدر طراحي و تنظيم مطالب، تا چه اندازه به هـدف

  مصوب توجه شده است؟
        

3  
و نبود موارد ضدارزش تا چه اندازه توجـه)ملي-مذهبي(به مسائل فرهنگي و ارزشي

  ه است؟شد
        

         كند؟مند ميمحتوا تا چه اندازه جذابيت دارد و مخاطب را به رياضيات عالقه  4

         كند؟ي تفكر را فراهم ميمحتوا تا چه اندازه زمينه  5

         ي بهينه شده است؟تا چه اندازه از تصوير براي پروراندن مطلب استفاده  6

7  
اي اسـت و در آن نـوآوري ديـدهري و غيركليشـهمحتواي اثر تا چـه انـدازه غيرتكـرا

  شود؟ مي
        

         مطالب ارائه شده تا چه اندازه از مخاطب عام برخوردار است؟  8

9  
خصوص مطالب تاريخي، تا چه اندازه مستند، و داراي صحت و اعتبار علميمطالب، به
  هستند؟

        

          جمع

           جمع كل
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هاي سنجش و  اختصاصي كتابهاي  فهرست وارسي ويژگي
ي  ي رياضي دوره آموزان حوزه تحصيلي دانش ارزشيابي پيشرفت

 آموزش متوسطه
  

      : مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

         محتواي اثر تا چه اندازه از همت و اعتبار علمي برخوردار است؟  1

2  
هاي حل از منظر آموزشـيزدن، به روشتا چه اندازه به جاي استفاده از تكنيك تست

  توجه شده است؟
        

         ي درسي مصوب انطباق دارد؟ها تا چه اندازه با برنامهمحتواي سؤال  3

         تا چه اندازه به طرح سؤال براي سطوح متفاوت يادگيرندگان، توجه شده است؟  4

         اي استاندارد، تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ساختن سؤال چندگزينهاصول  5

         آموز دبيرستان، تا چه اندازه جامعيت دارد؟محتواي اثر، با توجه به نيازهاي دانش  6

         هاي آموزشي تأكيد شده است؟ها، تا چه اندازه بر روشي پاسخدر ارائه  7

8  
هاي تركيبي و برقرار كردن ارتباط بين موضوعات گوناگونطرح سؤالتا چه اندازه به

  توجه شده است؟
        

9  
هاي ارائه شده بـراي يـك سـؤال توجـه شـدهحلتا چه اندازه بر تنوع و گوناگوني راه

  است؟
        

10  
هايسازي با سؤالاي، مشابههاي تكراري و كليشهتا چه اندازه به پرهيز از طرح سؤال

  هاي كنكورهاي سال قبل، توجه شده است؟ هاي قبل و سؤال سال
        

          جمع

    جمع كل
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  درسي هاي كمك هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه

      : مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
هاي دانشي، مهارتي و نگرشـي، توجـهتا چه ميزان به سطوح متفاوت يادگيري و هدف

  شده است؟
        

2  
ها و محتواي آموزشي، تنوع رعايت شده است؛ به طـوريتا چه ميزان در طراحي سؤال

اي و متداول اسـتفاده نكـرده    هاي كليشه كه تكرار مطالب كتاب درسي نباشد و از كتاب
  .باشد

        

         هاي واگرا تا چه حد مورد توجه بوده است؟توجه به پرورش خالقيت و طراحي سؤال  3

4  
هاي كاربردي در ارتبـاط بـا زنـدگي روزمـره و كـاربرد در سـايرميزان استفاده از مثال

  قدر است؟ ها چه درس
        

5  
حـدي درسي مصوب دوره و پوشش نسبي موضوعات درسي تا چههماهنگي با برنامه

  اند؟ رعايت شده
        

         تا چه حد به ارتباط دروني مفاهيم و محتواي رياضي توجه شده است؟  6

7  
هاي درگيركننده، واقعي، ملموس، و كاربردي،به راهبردهاي حل مسئله و طراحي مسئله

  تا چه حد توجه شده است؟
        

8  
اسـتدالل، محاسـباتحدس و تخمين، حـل مسـئله،:هاي فرايندي، از جملهبه مهارت

  قدر توجه داشته است؟ چه... سازي، الگويابي و عددي و عمليات ذهني، فرضيه
        

9  
هايي كه مستلزم انديشيدن، تفكر نقاد، كاوشگري و پژوهشي هستند، تابه طرح پرسش

  چه اندازه پرداخته است؟
        

          1جمع صفحه 
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  درسي ي كمكها هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه

      : مترجم/نويسنده    : نام كتاب
  :كد    :ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

10  
ها و ايجاد فرصت بـراي آن وتا چه حد به تالش مخاطبان در رسيدن به پاسخ پرسش

  و فوري توجه داشته است؟ ها به طور كامل ي پاسخ پرهيز از ارائه
        

11  
آموزان و مراجع علمي اشـاره كـردهي منابع قابل استفاده براي دانشتا چه حد به ارائه

  است؟
        

12  
هـايها و مسائل كتابتا چه ميزان از پاسخگويي به تمام يا بخشي از سؤاالت، تمرين

  درسي، پرهيز شده است؟
        

13  
هاييآموز در يادگيري توجه داشته و فرصتال و نقش دانشهاي فعتا چه حد به روش

  براي تعامل ايجاد كرده است؟
        

14  
آمـوز بـدفهمي ايجـادمحتواي كتاب تا چه حد عـاري از اشـتباه اسـت و بـراي دانـش

  كند؟ نمي
        

          2جمع صفحه 

          1جمع صفحه 

   جمع كل
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افزايي  ي دانشها هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  آموزان دانش

  ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه
    : مترجم/نويسنده    : نام كتاب

  :كد    : ناشر
  ها ويژگي  رديف

5 
بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
آموز را درگير توليـد محتـوابه قالب و روش فعال تا چه اندازه توجه داشته، دانش

  به وجود آورده است؟كرده و تعامل دوطرفه 
        

         به خودآموز بودن كتاب تا چه اندازه توجه شده است؟  2

3  
هـايي محتوا تا چه اندازه تنوع و جذابيت داشته و از ابزارهـا و شـيوهقالب ارائه

  متفاوت آموزش و ارزشيابي بهره گرفته شده است؟
        

4  
ميم، تـا چـه انـدازه توجـه و ازهاي بنيادي قابل تعبه پروراندن مفاهيم و مهارت

  ي مفاهيم پرهيز شده است؟ انتقال يكسويه
        

5  
آوريجمـع:هـاي فراينـدي، همچـونبه روش حـل مسـئله و پـرورش مهـارت

  سازي، الگويابي، تا چه اندازه توجه داشته است؟ اطالعات، فرضيه
        

6  
تفكـر(انديشيدنهايي توجه داشته است كه مستلزمتا چه اندازه به طرح پرسش

  هستند؟) هاي عملكرد فردي تكليف(، كاوشگري و پژوهش )نقاد
        

7  
هاي مطرح شده، تا چـه انـدازهبراي تالش مخاطب در رسيدن به پاسخ پرسش

  هاي فوري خودداري شده است؟ فرصت الزم فراهم شده و از دادن پاسخ
        

8  
ه و ارتبـاط رياضـي بـا سـايربه طرح مسائل كاربردي در ارتباط با زندگي روزمر

  ها و علوم، تا چه اندازه توجه شده است؟ درس
        

9  
محتواي كتاب تا چه اندازه عاري از اشـتباهات علمـي و داراي صـحت و اعتبـار

  است؟
        

10  
كنـد و درمند ميمحتواي كتاب تا چه اندازه مخاطب را جذب و به رياضي عالقه

  آورد؟ او انگيزه به وجود مي
        

          جمع

    جمع كل
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المعارف و  هاي دايره هاي اختصاصي كتاب فهرست وارسي ويژگي
 ي آموزش متوسطه ي رياضي دوره حوزه فرهنگ

  
      : تأليف/ترجمه    : نام كتاب

  :كد    : ناشر
  ها ويژگي  رديف

5 
بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

         هيم به صورت كوتاه، دقيق و گويا توجه شده است؟ي مطالب و مفاتا چه اندازه به ارائه  1

         تا چه اندازه مطالب عاري از اشتباهات علمي هستند؟  2

         مطالب و محتواي تنظيم شده تا چه حد مستند و داراي اعتبار علمي است؟  3

4  
توجـه شـده)مذهبي، علمي و بـومي(در تنظيم محتوا تا چه اندازه به مسائل فرهنگي

  است؟
        

5  
ي بهينه از آن بـه عنـوان كتـابي چاپ و صحافي كتاب تا چه اندازه به استفادهنحوه

  كند؟ مرجع كمك مي
        

         نويسي رعايت شده است؟در تنظيم محتوا، تا چه اندازه اصول و قواعد فرهنگ  6

         .توجه شده استتا چه اندازه به ويرايش ادبي اثر و استفاده از لغات مصوب و متعارف،  7

8  
هاي گوناگون براي انتقال بهتـر مفـاهيم، توجـه شـدهتا چه اندازه به استفاده از رسانه

  است؟
        

9  
برخـوردار)آمـوز دبيرسـتانبا توجه به نيازهاي دانـش(اين اثر تا چه اندازه از جامعيت

  است؟
        

          جمع

    جمع كل
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هاي  كوشد تا يافته آموزشي مي هاي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
بخشي  ي سامان نظران درباره ي صاحب هاي كليه و ديدگاه علمي كاربردي

هاي آموزشي را براي استفاده نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان  كتاب
  . دنكهاي آموزشي ارائه  كتاب

  
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
  هاي آموزشي بخشي كتاب رخانه ساماندبي

http://samanketab.roshdmag.ir  
  


