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پایه دوازدهم

دورة دوم متوسطه



حجم کم مطالب آموزشی
توجه به شهود ریاضی
از فعالیتهاي قدم به قدم دانش آموزان، به سوي یافتن درك درستی

مفاهیم ریاضی
وجود تمرینهاي هدفمند
ازياستفاده از تصاویر واقعی براي نشان دادن نقش ریاضیات در مدلس
رنگی بودن اشکال و مطالب کتاب

جنبه هاي مثبت این دو کتاب :



قابل مقایسه نیستند؛ 2و کتاب حسابان 1اساسا کتاب حسابان 

اي محتوو نیز استحکام استدالل و بیان دقت در از 1زیرا حسابان 
.چنین نیست2برخوردار است که حسابان ریاضی غنی 





 تهاي داراي مفاهیم عمیق، اثباتهاي زیبا، مساله هاي جدي و فعالی1کتاب حسابان
: موثري است







ت می توان اثباتی ساده مبتنی بر تانژان
:مجموع دو زاویه ارائه کرد

tan𝛼𝛼 . tan𝛽𝛽 = −1





 ــوان ــی ت م
ه اثباتی ساد

ــر  ــی ب مبتن
تـالسقضیه 

:ارائه کرد



 ــوان ــی ت م
اثباتی سـاده

ابه تشمبتنی بر 
ارائــه مثلثهــا

:کرد



مانند تعریف ترکیب دو تابع. اشتباههاي جزئی نیز در کتاب وجود دارد:



 مطالب گیج کننـده هـم در کتـاب
𝟑𝟑مفهـوم وجود دارد که مانند  𝟓𝟓.

ایه در واقع در این کتاب فقط باید پ
و نماهـاي گویـا ) مثبت(هاي گویا 

:ودبه صورت زیر تعریف شـ) مثبت(

𝒂𝒂
𝒑𝒑
𝒒𝒒=𝒒𝒒 𝒂𝒂𝒑𝒑





 نمودن دقت و اثبات ریاضی به پاي شهود و شم ریاضیقربانی

تأکید زیاد بر نمودار توابع که جاي مثالهاي عددي را گرفته است.

 مککاثباتهاي ریاضی ساده که به درك دانش آموز از مفهوم برهان به
.استتوجه کافی و وافی نشده کند می 

 اساسی وارد بر این کتابنقدهاي:



 این قضـیه را
می تـوان در 
حالت کلی با
ــان روش  هم
ــت  ــال ثاب مث

.  کرد
ن بهتر است ای

ــام  ــار انج ک
.شود



اهمیتبرودادآموزشنیزراریاضیدقتریاضی،شهودکنارتوانمی
.کردتاکیدمتقناثباتهاي





 است می توان اثباتی 1و 1-با توجه به این که مقادیر سینوس  وکسینوس همواه بین
.از مطلب زیر براي دانش آموزان ارائه کرد



این سوال ها اشـتباه
طرح شده اند، زیـرا 

در اساسا تابع تانژانت
𝟑𝟑𝛑𝛑/𝟐𝟐و𝛑𝛑/𝟐𝟐نقاط 

.تعریف نمی شود

ــواالت  ــن س ــد ای ب
.دارندآموزي



معادلهحلبرايمثلثاتیهاياتحادازتوانمیدوبارهنیزاینجادرSinx=aگرفتکمک:





:از اثباتھای نادر کتاب می توان بھ اثبات زیر اشاره کرد



حدهاي بینهایت وجود دارند ولی مقدار این حدها عدد حقیقی نیست.



:است، یعنیدرستاین مطلب کامال 
که  از ) اما نه یک عدد حقیقی(مثبت بینهایت عدد جدیدي است 

.  همۀ اعداد حقیقی بزرگتر است
:می توان آن را انتهاي راست محور اعداد حقیقی در نظر گرفت

∀𝒙𝒙; −∞ < 𝒙𝒙 < +∞

"بی نهایت مقداري اسـت کـه از هـر مقـدار دیگـر بیشـتر اسـت"در ریاضیات می گوییم 
.در نظر گرفته می شود"حد در بی نهایت"این مفهومی است که در 



چیزي به نام میل کردن یک متغیر به سمت یک عدد یا بینهایت در ریاضیات✘
.نداریم

.در واقع ما مفهوم حد تابع با دنباله را به عنوان یک مفهوم جامع داریم✓



:مانندکتاب حتی به اثبات یک حد براي نمونه نیز نپرداخته است



اره کرداز اثباتهاي نادر کتاب می توان به اثبات زیباي زیر اش:



!است) باال(مثال زیر نمونه اي از نفی غرض 



ز با سپاس ا
توجه شما

☺
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