
  باسمه تعالي

  

   كيضي فيزاتجربي و ريعلوم ي ها پايه ي دهم رشته 1رياضي نقد و بررسي كتاب  

  

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

***  

   الگو و دنباله  :1فصل 

  

ته شايـس .  ، بعضي نقاط توپر و بعضي نقاط توخـالي هـستند         3در محور اعداد باالي صفحه ي          :1

  .است كه همه توپر مشخص شوند

  . تعريف مختصري از بازه به شكل زير آمده است3سطر هفتم صفحه ي   :2

  
ولي اين . در اين مورد تأكيد شده است كه بازه شامل تمام اعداد حقيقي بين دو عدد مشخص اند

),(تعريف شامل بازه هايي مانند ) بيين دو عدد مشخص نمي باشندزيرا اعداد بازه .( نمي شود1∞+

  .لذا بهتر است تعريف بازه را به شكل زير بيان مي شد

  .هر قطعه از اعداد حقيقي را يك بازه مي نامند 

  . مورد ديگري براي بيان تساوي زير اضافه مي شد9 صفحه ي 6شايسته است به كار در كالس  :3

BABA ′=− I  
  . به اين تساوي نياز مي شوددر ادامه براي حل تمرين ها

  . تعريف دنباله در انتهاي صفحه ي ، بهتر است به صورت زير تغيير يابد :4

  
اين اعداد ، جمالت دنباله . يك سري عدد را كه پشت سرهم قرار مي گيرند، يك دنباله مي ناميم

  .ناميده مي شوند

  .نباله محدود هستندبه توجه به تعريف كتاب ، استنباط مي شود كه تعداد جمالت د

  .  جداگانه تايپ مي شد19 شايسته است قسمت اول سطر اول صفحه ي  :5

  
  .زيرا ادامه ي سطر به اين جمله مربوط نيست
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  . و در ادامه ي تعريف دنباله ي حسابي ، شايسته است كه اضافه شود21 در صفحه ي  :6

  . نمايش مي دهيمdقدر نسبت دنباله ي حسابي را با.... 

  . و در ادامه ي تعريف دنباله ي هندسي ، شايسته است كه اضافه شود25 در صفحه ي  :7

  . نمايش مي دهيمrرا باهندسي قدر نسبت دنباله ي .... 

در ضمن اضافه گردد كه در يك دنباله ي هندسي جمله ي اول و قدرنسبت اعـداد مخـالف صـفر                      

  .ستنده

***  

    ثلثات  م :2فصل 

اگـر  .  ، شايسته است كه دايره ي استاندارد تعريـف مـي شـد         36صفحه ي    پاراگراف ابتداي    در  :1

و و نسبت هاي مثلثاتي به صورت زير تعريف شعاع دايره را در ابتدا غير يك در نظر گرفته مي شد    

مرينات روش حل سـاده تـر مـي         براي حل برخي ت   . بعد از آن حالت شعاع برابر يك نتيجه مي شد         

  .شد

 
y

x
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  . به شكل زير باين مي شد1كالس دربهتر است صورت سئوال كار  :2

  .ع قرار مي گيردانتهاي كمان روبرو در كدام رب هر يك از زاويه هاي زير  درمشخص كنيد

مثالً محاسبه ي .  مثالي غير خاص بيان مي شد37 صفحه ي شايسته است قبل از مثال پايين  :3

   درجه 30نسبت هاي مثلثاتي زاويه ي 

اين جمله . بهتر است حذف شود.  اضافه است39قسمتي از جمله ي سطر ششم صفحه ي  : 4

  .پايين تر بيان شده است

  
  

  .مله، نوشته شوداست بجاي اين جبهتر 
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قبل .  درجه است135  و زاويه ي   -1 ، مورد ب ، شيب خط برابر         40 صفحه ي    1كاردر كالس    : 4

  . درجه آشنا نشده است90از اين هيچگاه دانش آموز با مقدار تانژانت زاويه هاي بيش از 

  .ن تمرين آخر فصل بيان شودبهتر است اين مورد به عنوا

اضافه » در جهت مثبت«ها ، عبارت x بهتر است بعد از كلمه ي40 صفحه ي 2در كاردركالس  : 5

  .شود

  
اضافه » در جهت مثبت«ها ، عبارت x است بعد از كلمه ي41 صفحه ي 7تمرين شماره ي  : 6

  .شود

  

  .تبديل شود) پ(به ) ج( بهتر است 42 آخر صفحه ي در سطر:  7

  
بهتـر  .  ، را نوشته شده است     αبعد از كلمه ي زاويه ي     ) باالي صفحه    ( 43در تذكر صفحه ي      : 8

  .است حذف شود

  
***  

      بارت هاي جبريعن هاي گويا و او ت :3فصل 

  . اين جمله هم اضافه مي گرديد50شايسته است در كادر پايين صفحه ي   :1

  .عدد صفر ، فقط يك ريشه ي چهارم دارد

  
 بهتر است ، اصالح شود و عالمت مساوي به آن 58 صفحه ي )قسمت الف ( 1صورت سئوال   :2

  .اضافه گردد

  
  

لذا شايسته است با . ، عبارت داده شده برقرار است  58 صفحه ي 6تمرين » ب« قسمت  :3

  .عبارتي ديگر كه برقرار نباشد، جايگزين شود
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در حالي كه قاعدتاً پاسخ . مورد اول و دوم پاسخ داده شده اند 62 صفحه ي 2در تمرين  : 4

  . استن به عهده دانش آموزا ها كامالًتمرين برخالف فعاليت

  
  .تبديل شود» موسوم است«به » مشهور است« بهتر است كلمه ي 63 صفحه ي 1در بند  : 5

  
  . اشتباه تايپي دارد64 صفحه ي 2مثال   :6

  
  . اشتباه تايپي وجود دارد64 كار در كالس صفحه ي 1در پرسش  : 7

  
  

  

در مجموعه ي اعداد صحيح  ، قابل تجزيه به 68  صفحه ي 5عبارت داده شده در تمرين   :8

  . ودتجزيه نم

3a 
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  . به صورت زير تغيير يابد اين عبارتشايسته است

3366
23 baba +−  

***  

       معادله ها و نامعادله ها  : 4 فصل

. متن آن را مي توان به عنوان ادامه ي جمله اضافه نمود.  ضرورت ندارد70 كادر اول صفحه ي  :1

  .ت در كادر دوم آمده اس2تعريف اصلي معادله ي درجه ي 

ممكن است اين .  حركت گوي آونگ قسمتي از دايره است و نه سهمي است78 در صفحه ي  :2

  .مثال منجر به برداشت ديگري از سهمي توسط دانش آموزان شود

  . تبديل شود»خط قائم«به » خط عمودي« شايسته است كلمه ي 79ر دوم صفحه ي د در كا :3

  
شده است كه مسير حركت پاندول ، سـهمي اسـت، در             عنوان   78در توضيح ابتداي صفحه ي       : 4

  .لذا شايسته است ، مثالي ديگر درج شود. حالي كه در واقعيت  اين مسير قسمتي از يك دياره است

 2در حالي كه شماره ي . قرار داده شده است) 1(  شماره ي 80صفحه يركالس كار دبراي   :5

  .بهتر است اين شماره حذف گردد. اي نداريم

 ، و در مقدمات مفهوم تعيين عالمت ، معادله ي سود را خطي 83 در توضيح ابتداي صفحه ي  :6

بهتر است . در حالي كه در واقعيت معادله ي سود هيچگاه نمي تواند خطي باشد. فرض كرده است

  .مثال ديگري عنوان شود كه واقعاً خطي باشد

ايـن اقـدام در   .  قرار داده مي شـد −∞ و +∞ بهتر است در جداول تعيين عالمت نماد هاي   :7

  .تفهيم موضوعاتي كه بعد ها عنوان مي شوند، مي تواند مفيد باشد

  . بهتر است بدين صورت تغيير پيدا كنند2 و 1 بند هاي 92 در كادر صفحه ي  :8

auاگر : 1 aua آنگاه ||≥    و برعكس−≥≥

auاگر : 2 au  آنگاه||≤ auيا ≤    و برعكس≥−
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***  

       تابع  : 5 فصل 

دليل .  بهتر است ، تغييراتي در ابتداي جمله ي داخل كادر ايجاد شود104ر صفحه ي ادك در : 1

  .ه را نمي دانداين امر اين است كه دانش آموز مفهوم رابط

  .چنين عنوان شودلذا 

  
  .نموداري داده شده باشداگر 

شايسته است براي قسمت پ محور هـا تـا شـش واحـد مـدرج مـي            106 صفحه ي    3 تمرين    :2

  .شدند

سپس سئوال بدين صورت تغيير  تبديل مي شد و 16به  15 عدد 11 شايسته است براي تمرين  :3

  .پيدا مي كرد

  .آيا جدول زير يك تابع را نشان مي دهد: الف 

  .ضابطه ي تابع را بنويسيد: ب 

  
***  

  

        شمارش ، بدون شمردن  : 6فصل 

  .مورد خاصي مشاهده نگرديد

  

***  

  

  

16 
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          ر و احتمالاآم : 7فصل 

  . مشخص نيست154صفحه ي  8 سكالركاردف از ده  :1

  . تبديل شود74 به 47 بهتر است 156دز سطر اول صفحه ي   :2

  
 حداقل يك مورد اضافه شود كه متغير آن از 169 صفحه ي 3تمرين به موارد شايسته است   :3

  مثالً تعداد مسافران قطار. نوع كمي گسسته باشد

در ضمن در انتهاي اين سئوال .  تبديل شود متر60/1 سانتي متر به 60/1 بهتر است 4تمرين   :4

  نيز اضافه شود، 

  .و در مورد آن شخص چه قضاوتي مي كنيد

  
  .ع متغيري است.چه نوپرسيده شده كه شاخص توده ي بدني » ب«در بند 

  .اين شاخص در جدول تمرين قبل نيز آمده است و لذا سئوال تكراري محسوب مي شود

  . هيچ مشخص نيست169حه ي   صف5تمرين طراحي  هدف از  :5

***  

  : بررسي كنندگان 

  ) اهواز4ناحيه(عبداالميرعباس زاده  : 2)                    شهرستان باوي(جابرعامري  : 1

  ) اهواز2ناحيه(شهالمرادوند : 4)              اهواز2ناحيه(آزاده حاجي هاشمي : 3

  )آبادان( عادل محمدي  : 6)           شهرستان آبادان( افشين مالسعيدي  : 5

  )شهرستان مسجد سليمان( سارا فرهادي  : 7

***  


