
  باسمه تعالي

  

  علوم انساني  پايه ي دهم رشته ي 1 رياضي و آمارنقد و بررسي كتاب  

  
  تهيه شده توسط گروه رياضي دوره ي دوم متوسطه ، استان خوزستان 

***  

  عبارت هاي جبري  :1فصل 

  

  . نقطه چين ها ناقص هستند»پ« در قسمت 11در كالس صفحه ي  كار   :1

  
  .كه درست آن مي شود

=++=+= .........)(... 22100  
  .اشتباه تايپي دارد» پ«قسمت  ، 22كار در كالس صفحه ي   :2

  
  . شود15 تبديل به2xكه بايد

  .يك پرانتز تايپ نشده است بندهمين جواب همچنين در قسمت 

  
  .كه درست آن مي شود

...)...)((...)( +−×+= aaaa2  
***  

    معادله ي درجه ي دوم  :2فصل 

 تمام معادله هاي درجه ي دوم بيان شده در اين فصل به صورت استاندارد مي باشند، شايسته  :1
است در برخي موارد معادله ي درجه ي دوم غيراستاندارد، بيان مي شد كه بدين شكل دانش آموز 

  .وادار شود ،  جمالت معادله را مرتب نمايد

 نوشته »آيا اين معادله منحصر بفرد است؟«عبارت  به جاي  بهتر بود37ه ي  صفح3در تمرين   :2
  »آيا مي توان معادله ي ديگري نوشت؟ «مي شد كه



  پايه ي دهم رشته ي علوم انساني 1رسي كتاب رياضي و آمار نقد و بر

 2صفحه ي     

 ، شايسته است ابتدا مثالي آورده مي 39براي بيان حل معادله ي درجه ي دوم در صفحه ي   :3

  . برابر يك باشد2xشد كه در آن ضريب
***  

       تابع :3فصل 

تفكيك نشده كار در كالس ها و  به طور كلي در اين فصل بر خالف فصول قبل از آن مثال ها  :1
صفحه ي در سطر آخر در حالي كه در .  بدون شماره نوشته شده اند و)شماره بندي نشده اند ( اند
  .ره مي باشندبدون شمافعاليت ها  اشاره شده است در حال كه 1 و 2 ، به فعاليت هاي 72

به طور كلي در اين فصل و همچنين ديگر فصول در حاشيه هاي كتاب مطالف مفيدي مطرح  : 2
  .شده اند ولي مشخص نيست كه اين مطالب جزء  درس محسوب مي شوند يا براي مطالعه اند

  شايسته است كه محيط دايره نيز در كنار مساحت دايره ذكر مي56در فعاليت باالي صفحه ي   :3
   . مثالً نوشته شود.گرديد

2rSمي دانيم مساحت دايره از تساوي«  ×= πو محيط آن از تساوي rP ××= π2 به دست 
   »......در اين رابطه ها .مي آيد

  : متن زير را داريم56در صفحه ي   :4

  
  مختص دوم:  هم عنوان مي شدyشايسته است براي 

 در اين قسمت ، مطرح شده است، هيچ مثال ، يا تمريني در ضمن براي تساوي دو زوج مرتب كه
بهتر است براي درك بهتر اين مفهوم حداقل يك مثال و يك تمرين در . در ادامه مطرح نشده است

  .ادامه مطرح شود

شت شود و عبارت به  ، سطر دوم ، شايسته است كلمه ي نمودار وِن بردا52در صفحه ي   :5
  .صورت زير تبديل گردد

  ....با استفاده از رسم پيكان هايي از طرف 
  .علت اين پيشنهاد اين است كه دانش آموز ، قبل از اين با عنوان نمودار وِن آشنايي ندارد

ي زير اضافه گردد هاي شايسته است مورد ديگري كه مانند نمونه   ، 52 در فعاليت صفحه ي  :6
  . آموز مفهوم تابع را بهتر درك نمايدكه دانش

  



  پايه ي دهم رشته ي علوم انساني 1رسي كتاب رياضي و آمار نقد و بر

 3صفحه ي     

  
  
  
  

  . تبديل شوندB به fR و Rدر قسمت اول فعاليت ، بهتر است   :7

بندي ديگر مانند مورد زير اضافه گردد، كه تا  ، بهتر است كه 66 صفحه ي 1در كار در كالس   :8
  .فاوت باشدتودي با بقيه محد

  
  
  
  

  .  ايراد تايپي دارد66 صفحه ي 2 كار در كالس  :9
  . تبديل شوردB به Rحرف: اوالً 
معلوم گردد كه نقطه چين، بايد تكميل گردد يا اينكه نشان دهنده ي نامتناهي بودن مجموعه : ثانياً 
 A يا اينكه در مجموعه ي . قيد شود−2مي گردد به جاي اين نقطه چين ، عدد  دپيشنها. است
  . تبديل شود6 به 2عدد 

پيشنهاد مي شود كه يكي از . مشابهند» ت«و » ب« دو قسمت 68 صفحه ي 3كار در كالس   :10

423صورت آنها به 
−= xxf   .ل گردد تبدي)(

در حالي كه فعاليت .  شده است1 و 2 صحبت از فعاليت هاي 72در سطر آخر صفحه ي   :11
  .هاي قبل از ان بدون شماره اند

  . تبديل گردد1045 به 1404 عدد 74در محور افقط نمودار صفحه ي   :12

ست،  به آن اشاره شده ا80شايسته است براي موضوع محور تقارن سهمي كه در صفحه ي   :13
  .تمرين يا مثال داده شود

  . اشتباه تايپي دارد81جدول مربوط به كاردركالس باالي صفحه ي   :14
  . تبديل شوند4 و عدد صفر به -5 به 9شايسته است عدد 

شايسته است عدد صفر به . اشتباه تايپي دارد82 جدول مربوط به كاردركالس باالي صفحه ي  :15
  . تبديل شوند5
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 4صفحه ي     

 تبديل شود و بهتر است »سهمي«به » خم«  بهتر است ، كلمه ي 83 صفحه ي 2 در تمرين  :16
  .معادالت طوري مطرح مي شدند كه سهمي ها حداقل يك نقطه ي تقاطع داشته باشند

***  

      كار با داده هاي آماري  : 4 فصل

،  مـوردي تحـت عنـوان     شايسته است در بيـان روش هـاي نمونـه گيـري              ،   90در صفحه ي       :1
  . نيز در نظر گرفته شودمايشآز

تبـديل    » پاسـخ گـو  «  و در توضيح بند مشاهده ، شايسته است كلمه ي فرد 90 در صفحه ي    :2

  . »پاسخ فرد« شود به 

،  » ؟از بـين بـرد    «  بايـد بـه       »از بين ببرد؟  «  ، كلمه ي     92صفحه ي   سطر ششم   قسمت آخر     :3
  .تبديل كرد

  
  

  . ي اندازه گيري ، توضيح بيشتر و ساده تري داده شودمقياس ها شايسته است براي  :4

بهتر است .  هيچ گونه ضرورتي ندارد كه بيان شود98  در صفحه ي 6 قسمت اول تمرين  :5
  .حذف گردد

  
  



  پايه ي دهم رشته ي علوم انساني 1رسي كتاب رياضي و آمار نقد و بر

 5صفحه ي     

 سه مورد بيان « ، شايسته است، اضافه شود كه ، عبارت 100 كار در كالس صفحه ي 7در بند  :6
بيان خواص ميانگين به دليل اهميت آنها در در متن درج مي شد و اي بهتر بود بر در ضمن ، ».كنيد

  .براي آنها تمرين طراحي مي گرديد

 در بيان توضيح مربوط به ميانه ، بهتر بود مثالي اضافه شود كه در آن يك يا دو داده تكراري  :7
  .باشد

  . بهتر است اصالحات زير صورت گيرد100در صفحه ي   :8

  
  
  
  

9:  تبديل  » به كار خيرتصميم « به   »هوس« كلمه ي  ، 101صفحه ي م بهتر است در سطر سو
  .شود
  . اضافه شود كه در آن يك يا چند داده تكراري باشند101شايسته است تمريني در صفحه ي  : 10

  :مثالً 
  .ميانه ي داده هاي زير را تعيين كنيدف

  3 و 4  و7 و 9 و 10 و 11 و 9 و 4 و 7 و 10 و 7 و 5

بـه  (. ،  بايد طوري طراحي مي شد كه تعداد رديف كـافي داشـته باشـد                104جدول صفحه ي      :11
  . االن به تعداد سه رديف كم دارد كه بهتر است اضافه شود).تعداد داده ها 

چون دانش آموز بـا اصـطالح بـازه    ) سطرچهارم پاراگراف دوبم ( 106 صفحه ي   11در سطر     :12
همچنين اصالحات زير نيز    .تبديل شود » فاصله اي « به   »  اي بازه« است كلمه ي     بهتر    آشنا نيست ،  

  .بهتر است صورت گيرد

  
  

 .د ميانه استدد ، يعني چهارمين عد هفت عوسط اين

 ... وجود ندارد يا دد ع8داده ي وسط براي 

σ2+x σ2−x فاصله اي 
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 6صفحه ي     

 بهتر است، تمريني طراحي مي شد كه در آن محاسـبه ي دامنـه ي                110 يا   109در صفحه ي      :13
  .مد نظر باشد

چون در حـال حاضـر بـه        .  به دو تمرين مجزا تبديل شود      109 صفحه ي    3بهتر است تمرين      :14
  .است دو قسمت غير مرتبط به هم شامل نظر مي رسد كه 

در جـدول عنـوان مـي     به دليل تشابه بين شماره ي حروفي بازارها و تمرين ها ، بهتـر اسـت      :15
   بازار قديم ، بازار جديد، .شد

است ولـي    ، محاسبه ي دامنه ي تغييرات مد نظر          110 در صفحه ي    11 ب تمرين    در قسمت   :16
بهتر است براي اين مفهوم نيز تعريـف  . در هيچ جا در اين فصل دامنه ي تغييرات تعريف نشده بود         

  .و تمرين اضافه شود
***  

       نمايش داده ها : 5فصل 

  ».... در كالس درس قرار شد « . ود بهتر بود، نوشته ش112در سطر اول صفحه ي   :1

  
بهتر است هر دو نمودار يك .  ايراد تايپي دارند116 صفحه ي 1نمودار هاي مربوط به تمرين   :2

  .واحد به سمت راست منتقل شوند

  .بهتر است ،  بدين شكل طراحي مي شد  117 صفحه ي 2 تمرين  :3
اگر درصد يا فراواني متغيرهايي كه نمودارهاي آنها را رسم مي كنيم، نزديك به هم باشند، از بين 

  ك مناسبتر است؟ چرا؟ي ي ، كدامايره دو نمودار ميله اي و دا

  .تبديل شود» ي« به حرف       عالمت119در كادر صفحه ي   :4
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 7صفحه ي     

  .تبديل شود» مشخص كند«به » مشخص مي كند« كلمه ي 119 در سطر آخر صفحه ي  :5

  
  

  . تبديل شود75/2 به 5/2 يكي از اعداد120 در كاردركالس صفحه ي  :6

  
تبديل شود » از آنجا كه اعداد به ترتيب چيده شده اند« گام اول، جمله ي ن همچنين در سطر پايي

  ». مرتب كنيد)به شكل غير نزولي (اعداد را به ترتيب از كوچك به بزرگ«به جمله ي 

  

در حالي كه فعـاليتي در كـار نيـست، بلكـه يـك              .  عنوان فعاليت آمده است    125 در صفحه ي      :7
  .توضيح است

  »خط راست«تبديل شود به » راست خط «فحه كلمه ي در ضمن در همين ص

  
***  

  : بررسي كنندگان 

  ) اهواز4ناحيه(عبداالميرعباس زاده  : 2                    )باويشهرستان (جابرعامري  : 1
  ) اهواز2ناحيه(شهالمرادوند : 4             ) اهواز2ناحيه(هاشمي آزاده حاجي : 3

***  


