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 توّجه: به موجب ماده ی 
5 قانون حمایت از حقوق 

مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
1348/10/11 کلیه ی حقوق این کتاب برای 

انتشارات بین المللی گاج محفوظ می باشد و هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق استفاده از آن 

را ندارد و متخلفین به موجب این 
قانون تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.



ابوالقاسم رجبی سگزآبادی ـ سعید طیبی ـ شاهد مشهودی

مقدمـــه مؤلفــان

 ویژگی های بارز کتاب

توجه  زندگی  در  علم  کاربردهای  به  تألیف کتب درسی جدید،  در 

ویژه ای شده، طوری که بر روش بیان و مراحل آموزش مفهومی 

هم تاثیر گذاشته است. اما متأسفانه اکثر کتاب های کمک درسی 

اهداف  برخالف  و  قدیمی  روش های  همان  با  دارند  همچنان 

آموزش مفهومی در کتب درسی جدیدالتألیف پیش می روند، یعنی 

با سؤاالت و مثال های تکراری بیش از حد و نکته های حفظی و 

کلیشه ای، به بمباران ذهن خواننده می پردازند. در حالی که تحوالت 

کتب درسی جدید همسو با پیشرفت های آموزشی جهان بوده و 

نباید در مقابلش ایستادگی کرد! بنابراین ما هم با توجه به خأل 

موجود در کتب کمک درسی فعلی کشور و همچنین الگو برداری از 

روش های کارآمد کتب خودآموز برتر جهان، بر آن شدیم تا نسل 

جدیدی از کتابهای کمک درسی را منطبق بر آخرین تغییرات محتوای 

کتب درسی جدید التالیف و رعایت روابط طولی و عرضی در اختیار 

شما عزیزان قرار دهیم. این سری کتابها، همان طور که می دانید، در 

واحد تالیف انتشارات بین المللی گاج، نام »آس« به خود گرفت که مخفف  »آموزش ساده« است و تمام قابلیت های نسل های قبلی کتب 

کمک درسی چه برای مطالعه در منزل و چه برای تمرین در مدرسه، یک جا در آن ها گنجانده شده است. در سری کتاب های آس، سعی بر این 

بوده تا ضمن مطالعه مطالب درسی، شما بتوانید با کشف کاربردهای شان در زندگی روزمره، لذت یادگیری واقعی و تفکر خالق را بچشید. 

کتاب آموزش ساده »هندسه یازدهم« که اکنون پیش روی شماست، هم از این قاعده مستثنی نیست و مانند کتاب درسی هندسه )2( 

رشته ریاضی دارای سه فصل و در هر فصل دارای تعدادی درس است. در ادامه به توضیح ساختار کتاب برای راهنمایی نحوه استفاده از آن 

می پردازیم. 

 سخن اّول

سالم بچه ها. از سال 1390 که تغییرات کتاب های درسی 

ابتدایی و بعد متوسطه شروع شد درباره این که کتب 

میشه،  چه شکلی  باالخره  کنکور  آزمون  و  دبیرستان 

حرف های زیادی می شنیدیم. به خصوص شماها که از 

اولین نسل هایی بودین که هر سال با کتاب های درسی 

جدید برخورد می کردین! بعضی معلم ها از کتاب های 

جدید خیلی راضی هستند و بعضی هم نه! اما آن چیزی که از همه اینا مهمتره 

اینه که »اصال ًچرا باید درس بخوانیم؟! و این همه دانش ها و آموخته هامون، 

کی و کجا قراره به دردمون بخورن؟« خصوصًا سؤال همیشگی تون: »ریاضیات 

به این سختی باالخره به چه دردی میخوره؟!«. البته به نظر ما هر دانش آموزی 

که برای این سؤال ها جوابی داشته باشه، دیگه درس خواندن براش سخت 

نیست!
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تبدیل های هندسی و کاربردهـــا
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