هندسه ()1
رشتۀ ریاضی و فیزیک

کتابمعلم
(راهنمایتدریس)
پایۀ دهم
دورۀ دوم متوسطه

1395

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
نام کتاب:
پدیدآورنده:

کتاب معلم هندسه پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه ـ 110365
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
میالد افشین منش ،طاهره اسدی ،زهرا رحیمی ،محمدرضا سیدصالحی ،هوشنگ شرقی ،اسماعیل
طاهری مقدم ،مرتضی علیشاهی و محمود نصیری (اعضای گروه تألیف)
اداره ّ
کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آمادهسازی:

لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ جواد صفری (مدیر هنری) ـ زهره بهشتی شیرازی
(صفحه آرا) ـ مریم دهقان زاده (رسام) ـ فاطمه باقری مهر ،علیرضا کاهه ،علیرضا ملکان ،سپیده
ملک ایزدی ،حمید ثابت کالچاهی و احمدرضا امینی (امور آماده سازی)

مدیریت آمادهسازی هنری:

نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:
شابك9ـ2669ـ05ـ964ـ978

   9ـ   2669ـ   05ـ  964ـ ISBN: 978

تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبگاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir
شرکت چاپ ونشر کتابهای درسی ایران تهران ـ کیلومتر  ١٧جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦١
(داروپخش) تلفن  ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،44985160 :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ ا ّول ١٣٩٥

جوانها قدر جوانيشان را
بدانند و آن را در علم و
تقوا و سازندگي خودشان
صرف كنند كه اشخاصي
امين و صالح بشوند.
مملكت ما با اشخاص امين
ميتواند مستقل باشد.
امامخميني
«قدسس ّره ّ
الشريف»
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نوع ،بدون کسب مج ّوز ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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مقدمه
هندسه به عنوان یک مهارت پایه ای ریاضی ،در برنامه درسی ریاضی بسیاری از
کشور ها ،مورد تأیید و توجه قرار گرفته و تفکر هندسی و آموزش هندسه ،در برنامه
درسی ریاضی مدرسه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است .از همین رو در تألیف
کتاب درسی سعی بر آن بوده است که نخست حوزۀ هندسه و اندازه گیری و چگونگی
آموزش آن ،مورد باز اندیشی قرار گیرد و سپس محتوای کتاب با تکیه بر آخرین
دستاوردهای پژوهشی در این حوزه و با تبعیت از اسناد باال دستی از جمله سند برنامه
درسی ملی ،تنظیم و پیشنهاد شود.
بدین ترتیب برخی اصول و رویکردهای کلی ،هدایتگر مؤلفین این کتاب بوده
است .ازجمله اینکه در تنظیم و تدوین محتوای کتاب ،متوسط هوش و توان یادگیری
دانش آموزان مد نظر می باشد .روند آموزش در این کتاب به آرامی از شهود آغاز شده
و به سمت تجرید پیش می رود و مشابه با سایر کتاب های درسی جدید التألیف ،با
اخذ توجه بیشتر به فعالیت دانش آموزان ،سعی بر آن است که شیوۀ آموزش از معلم
محوری فاصله گرفته و طالب مشارکت بین معلم و دانش آموزان باشد .نگاه کاربردی
و برقراری ارتباط هندسه با زندگی روزمره ،رویکرد دیگری است که در تدوین کتاب
مورد توجه قرار گرفته و تالش شده که تلفیقی از هندسه با سایر حوزه های مطالعاتی
نظیر معماری ،هنر و زیبایی شناسی ارائه شود.
در این کتاب تالش شده است با زمینه سازی برای آشنایی دانش آموزان با انواع
استدالل و تقویت توانمندی تشخیص اثبات های معتبر از اثبات های نا معتبر ــ همسو
با آرمان های سند برنامه درسی ملی ــ بستر الزم برای تربیت و پرورش انسان هایی
که در برخورد با مسائل می توانند به طور منطقی استدالل کنند و قدرت تجزیه و
انتزاع بیشتری دارند ،فراهم شود.
همچنین سعی بر آن بوده است که بر تقویت و توسعۀ روحیه پرسشگری،
پژوهشگری و خالقیت در دانش آموز تأکید شود .بدین ترتیب با زمینه سازی برای

ایجاد نظم فکری با توجه به سلسله مراتب اصول و قضایا و تشخیص روابط منطقی
بین مفاهیم و زمینه سازی برای دست یابی به علم نسبت به پدیده ها ،روابط ،رویدادها
و قوانین جهان آفرینش ،به دانش آموز کمک می شود که به درک قانونمندی های
طبیعت نائل آید.
بیان دقیق ایده های هندسی با به کارگیری زبان هندسی و تقویت گفتمان ریاضی،
پرورش ذهن خالق و باال بردن درک فضایی دانش آموزان ،شناسایی و تحلیل ویژگی ها
و مشخصه های اشکال هندسی در صفحه و فضا اهداف دیگری است که در راستای
تقویت تفکر تجسمی ــ که مورد تأکید برنامه درسی ملی است ــ هدایتگر تنظیم
محتوای این کتاب بوده است .بدین ترتیب در این قسمت سعی شده است که بدون
ورود به حیطۀ محاسبات و استدالل و تنها به کمک درک شهودی ،دانش آموزان با
مهم ترین سازه های ساختمان هندسه آشنا شده و به زبان تصاویر و اشکال هندسی
گفت و گو خواهد کردند.

