بسم اهلل الرحمن الرحیم
راهنمای استفاده از درسافزار آموزش حسابان نسخهی 0.2
موضوع

صفحه

معرفی درسافزار آموزش حسابان

0

صفحهی اصلی ،فونت

3

منوهای اصلی و فرعی درس افزار ،جلسات چهارده گانه

3

کلمات کلیدی

5

خالصهی درس

6

مسائل حل شده

8

مسائل حل نشده

02

فایل جئوجبرا

00

مقاله

03

خودآزمایی

01

پاسخ به سؤاالت

01

محصوالت پایگاه

02

منوی فرعی درس افزار

02

اتفاقات و خطاهای احتمالی

00

توضیح مهم آخر

01

معرفی درسافزار آموزش حسابان:
 منابع و نرمافزارهای بسیاری برای آموزش دروسِ ریاضیِ دبیرستانی در بازار و اینترنتوجود دارد ،اما متأسفانه هدف بسیاری از آنها آمادگی دانشآموزان برای کنکور و افزایش
سرعت آنها در تست زنی است نه فهم عمیق مطالب درسی توسط دانش آموز و درگیری آنها
با مسائل ریاضی!! این گونه منابع هیچ دغدغه ای از این بابت ندارند که آیا دانشآموز متن
درس را به درستی فراگرفته است یا نه و آیا می تواند مسائل مربوط به آن را تا حد قابل قبولی
حل و یا حداقل روی آنها بحث کند و با دیگران به جنجال علمی بپردازد!! انگار که اصالً
درک درس و عالقهی به حل مساله – که می دانیم مهمترین هدف آموزش در این دنیای
وانفسا و شلوغ است – برای دانش آموز مهم نیست و فقط الطائالت و خزعبالتی به نام قوانین
مهم تست زنی اهمیت دارد و دانش آموز را به سطوح باالی علمی و بعضی!! را به نان و نوای
آنچنانی می رساند!!!
متاسفانه بارها و بار ها تجربه شده است که اینگونه دانش آموزان در دانشگاه نیز انتظار دارند که
استاد فقط قوانین پیش پا افتاده را به گونه ای که بتوانند حفظ کنند!! تدریس فرماید و اال فال!!
و وای به حال دانشگاههای یک کشور با چنین دانشآموزان و دانشجویانی!! بگذریم که درد
فراوان است و!! ...
 درسافزار حاضر به هیچ عنوان ادعا نمی کند که در مسیر درست آموزش حرکت می کنداما سعی کرده است که دانش آموز را به سمتی ببرد که جهتِ درستِ آموزش ریاضی است و
آن هم دست گذاشتن روی نکات مهم کتاب درسی (و نه منابع دیگر) و حل بعضی از مسائل
کتاب به شیوهای خاص و تجربه شده است.
برای رسیدن به هدف مذکور سعی کردهایم از نرم افزار جئوجبرا ،مجموعه مسائل حل نشده،
مقاالت معتبر و نیز آزمونهای مکرر استفاده کنیم.
به این امید که مورد استفادهی همکاران و دانش آموزان عزیز ریاضی قرار گیرد و شاهد درس
افزارهای دیگری با همین هدف باشیم ،انشاءاهلل.

صفحهی اصلی ،فونت:
پس از نصب درسافزار ،صفحه اصلی آن را خواهید دید:

فونت :مطالب درس افزار با فونت  BCOMPSETنوشته شده است ،اگر نوشته ها را به هم
ریخته می بینید ،احتماال فونت مربوطه روی رایانه ی شما نصب نیست ،این فونت را از پوشه
ی fontدر پوشه ی نصبِ درس افزار ،پیدا و نصب فرمایید.
منوها ی اصلی و فرعی درس افزار ،جلسات چهارده گانه:
منوی اصلی :در سمت چپ ،منوی اصلی درس افزار را مشاهده می کنید؛ این منو ،شامل لینک
های سه آزمون و نیز لینک های جلسات چهارده گانه ی درس افزار است .اگر روی سه لینکِ
قرمز رنگِ مربوط به آزمون ها کلیک کنید ،اطالعات کاملی را درباره ی آن مطالعه خواهید
کرد؛ به سه شکل زیر که مختصری از مطالب آزمون ها را نشان می دهد ،توجه کنید:

تذکر :برای استفاده از نمونه سواالتِ آزمون  ،3عالوه بر گرفتن نمرات الزم ،باید flash
( playerویژه ی مرورگر اینترنت اکسپلورر) نیز روی رایانه ی شما نصب باشد ،در غیر این
صورت قادر به استفاده از آن نیستید.
منوی فرعی:
باالی درس افزار ،منوی فرعی درس افزار را مشاهده می کنید:

لینک های منوی باالی نرم افزار عبارتند از :راهنما (که فایل  pdfراهنما را برایتان اجرا می
کند) ،دربارهی درس افزار (که با کلیک روی آن ،اطالعات کلی پیرامون درسافزار ،هدف و
طراح به شما می دهد) ،محصوالت (که آخرین تولیدات نرمافزاری پایگاه را به اطالع کاربران
عزیز می رساند) و پرسش نامه (که نظرات ،انتقادات و پیشنهادات کاربران را دربارهی درس
افزار حاضر به صورت آنالین جمع آوری میکند)؛ مشخص است که برای اجرای دو لینک
اخیر ،باید به اینترنت متصل باشید.

ثبت درس افزار:
در همین منو ،لینکِ ثبت درس افزار را مشاهده می کنید که ویژه ی کاربرانی است که
خواستار خرید درس افزار هستند (درس افزار ثبت نشده ،فقط شامل هشت جلسه ی آموزشی و
نیز آزمونِ  0است)؛ با کلیک روی آن ،پنجره ی زیر ظاهر می شود:

در صورتی که خواستار ثبت درس افزار هستید ،راهنمای دریافت کد فعال سازی را مطالعه و
طبق آن عمل فرمایید (مهم ترین نکته ،کد رایانه ی  06کاراکتری همراه با  5خط تیره است
که در رایانه ی شما هم باید دقیقاً به همین تعداد باشد ،در غیر این صورت ،مکان مشخص
شده را کلیک و نکات تصویر ظاهر شده را مطالعه کنید) .دقت کنید که پس از ثبت درس
افزار ،دگمه ی ثبت درس افزار در منوی باال حذف خواهد شد .برای بستن پنجره ی ثبت،
دگمه ی  closeرا در باالی پنجره ،سمت راست ،کلیک کنید.
روش استفاده از جلسات چهارده گانه :توضیحات ذیل برای تمام جلسات یکسان است:
روی لینک جلسه  0در منوی اصلی کلیک کنید تا صفحهی زیر ظاهر شود:

در این صفحه ،موضوع جلسه و لینک اجرای درس افزار جلسهی اول را مشاهده میکنید؛ روی
جملهی آبی رنگ کلیک کنید تا وارد این جلسه شوید؛ به شکل صفحهی بعد توجه کنید :

حال به توضیح بخش های اصلی جلسات درس میپردازیم:
کلمات کلیدی :اگر روی این بخش کلیک کنید ،تصویر زیر را خواهید دید:

این بخش اهمیت بسیاری دارد ،زیرا به توضیحِ کلمات و مفاهیمی میپردازد که دانشآموز باید
آنها را در سالهای قبل ،آموزش دیده باشد و بدون فهم آنها ،نباید انتظار داشته باشد که درس
جدید را به طور کامل درک کند .پس از کلیک کردن روی هر یک از این مفاهیم ،توضیحی
مختصر همراه با مثال ظاهر خواهد شد؛ البته بهتر است دانش آموز به کتابهای سال قبل خود نیز
مراجعه و بخش مربوط به آن را مطالعه کند.
به طور مثال اگر روی تعریف دنبالهی هندسی کلیک کند ،تصویر زیر را خواهد دید:

خالصهی درس :این بخش خالصهی مفاهیم اصلی جلسه است و سعی بسیار شده است تا با
توضیحات ،مثالها و اثبات قضایا به فهم عمیقتر درس کمک کند.

البته گاهی مثال ها و اثبات قضایا ،خارج از این صفحه ارائه شده است و برای دیدن آنها باید
روی لینک های مربوطه کلیک کنید؛ اگر بخواهید درس را خیلی سریع مرور کنید ،احتماالً
نیازی به مثالها و اثباتها نخواهید داشت .در دو تصویر زیر ،لینکِ اثبات قضیهی  0و نتیجهی
کلیک روی آن را در پنجره ی دیگر مشاهده می کنید:

اگر روی

کلیک کنید ،از این پنجره خارج خواهید شد.

مسائل حل شده :در این بخش که یکی از مهمترین بخشهای درس افزار است ،سعی شده تا با
انتخاب و حل بعضی از مسائل – که البته به طور تصادفی انتخاب نشدهاند و به دلیل خاصی در
این صفحه قرار گرفتهاند  -مطالب درس به روش دیگر تکرار و تمرین شود .به دانش آموز
عزیز ،تأکید میکنیم تا ابتدا خودش به مبارزه با مسأله بپردازد و سپس اگر موفقیتی در حل آن
کسب نکرد ،به حلِآن نگاهی بیندازد!!

برای دیدن حل هر مسأله ،ابتدا روی لینک حل این تمرین ،کلیککنید؛ البته شما بالفاصله به
دیدن حل مسأله موفق نخواهید شد و برای دیدن آن باید از یک مانع کوچک!! بگذرید و آنهم
جوابِ درست دادن به سوال سادهای استکه مطالب آن را در همین درس آموزش دیدهاید.
در دو تصویر زیر ،اگر روی لینک حل این تمرین ،مربوط به مسألهی  ،1کلیک و به سوال
مربوطه درست جواب دهید ،دو شکل زیر را مشاهده خواهید کرد:

دقت کنید؛ جوابی که در بخش ورود به درسافزار می دهید ،منحصراً یک عدد صحیح است
که می تواند عددی طبیعی یا صفر یا صحیحِ منفی باشد.
اگر به سوال ،درست پاسخ ندهید برای یک ثانیه ،جملهی بیش تر دقت کنید!! ظاهر و سپس
پنهان خواهد شد:

مسائل حل نشده :هدف این بخش نیز درگیر کردن بیشتر دانشآموز با مطالب جلسه است و
شامل مسائل حل نشدهای استکه از منابع معتبر و با سختگیری بسیار ،انتخاب و به درسافزار
اضافه شده است؛ البته برای بعضی از مسائل جواب یا راهنمایی نیز خواهید دید.
روی این مسائل با دوستانتان سر کالس یا جای دیگر ،بحث کنید؛ مبادا به علت ناتوانی در حل
این مسائل ،حالت یأس به خود راه دهید!!

البته در این درسافزار بخشی هم به نام پاسخ به سواالت وجود دارد که می توانید به طور
آنالین سواالت خود را بپرسید و جواب بگیرید!! موفق باشید.
فایل جئوجبرا :این بخش که ظاهراً برای اولین بار در کشور به درسافزارهای آموزشی اضافه
شده است ،مفاهیم درس را با استفاده از نرمافزار جئوجبرا به شهود پیوند میزند و دانش آموز
بعضی از مفاهیم مربوطه را به جای حفظ کردن ،میبیند!!
نرمافزار جئوجبرا یکی از بهترین نرمافزارهای آموزش ریاضی است که میلیونها نفر در جهان
با استفاده از آن به آموزش ریاضی اشتغال دارند؛ مفتخراً باید عرض کنیم که پایگاه ریاضیات
مقدماتی و تخصصی ،اولین سایتی است که در کشور ،آموزش این نرمافزار را در چهل جلسه و
تحت نرمافزاری به کاربران عزیز ارائه کرده است.
برای بازدید از صفحه ی این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://epmath.ir/Education/GeoGebra/GeogebraEdu_Soft.htm

داخل درسافزار ،توضیحاتی پیرامون روش استفاده از جئوجبرا و دانلودِآن آمده است،
ِ
چون در
آن را در این جا تکرار نمیکنیم .اگر روی لینک مربوطه در این بخش کلیک کنید ،فایل
جئوجبرای این درس اجرا خواهد شد ،البته به شرطی که جئوجبرا روی رایانه ی شما نصب شده
باشد؛ به شکل زیر توجه کنید:

مقاله :این بخشکه متاسفانه بخشِ مغفولِ تقریباً تمام نرمافزارهای آموزشی است ،مقاله یا
مقاالتی را با فرمت  PDFدر ارتباط با موضوع درس برای مطالعهی دانشآموز ارائه میکند؛ این
بخش ،سهم بسیار زیادی در آموزش مفاهیم درسی دارد و بدون اغراق باید بگوییم که مطالعهی
مقاالت خوب ریاضی در ایجاد عالقه و انگیزه ی الزم در دانشآموز برای کارهای پژوهشی
معجزه میکند!! اما واقعاً نظام آموزشی ما تا چه میزان ،پژوهش محور است؟! متأسفانه تا
هنگامی که غول بیشاخ و دم کنکور و موسسات کذایی مربوط به آن در جامعه فرمانروایی
میکنند ،دراینباره صحبت کردن و اصرار ورزیدن ،دل شیر می خواهد و !!! ...

اکثر مقاالت این بخش با وسواس تمام از مجالت رشد آموزش ریاضی و رشد برهان ریاضی
دبیرستان انتخاب شدهاند.

دقت کنید که برای استفاده از بخش مقاله باید نرمافزاری ویژهی خواندن فایل های PDFروی
رایانه ی شما مانند  Adobe Readerنصب شده باشد .اگر روی بخش مقاله کلیک کنید،
صفحهای شبیه به تصویر زیر ،ظاهر می شود و میتوانید مقالهای مرتبط با موضوع جلسه را
مطالعه کنید و اطالعات خود را در زمینهی درسِ حاضر گسترش دهید و سپس خودتان ایدهای
جدید،کشف و آن را به چاپ برسانید یا سر کالس درس ارائه دهید:

برای خروج از این صفحه ،روی

کلیک کنید.

خودآزمایی :این بخش ،قسمتِ خوشهچینی و ثمردهی جلسه است؛ در این بخش 5 ،یا  6سوال
با پاسخ کوتاه در مدت زمان معینی ،به صورتِ کتاب باز!! از دانشآموز پرسیده میشود و در
پایان نمرهای از صفر تا بیست به او داده میشود؛ سطح سؤاالت ،ساده و متوسط است و هدف،
مرور مطالب جلسه است و مطمئناً آزمودنِ خویش!!

اگر به تصویر زیر دقت کنید ،میبینید که در آخر صفحه ،لینکی برای شروعِ آزمون ،وجود
دارد:

اگر روی این لینک ،کلیک کنید ،صفحهی زیر را مشاهده خواهید کرد:

مشاهده میکنید که باالی صفحه ،سمت راست ،فرصت باقیماندهی شما درج شده است؛ در
وسط ،پنج مستطیلِ توخالی را میبینید که جواب سؤال  1در مستطیل  ،1جواب سؤال  2در
مستطیل  2و  ...نوشته میشود .دقت کنید که جوابها ،منحصراً یک عدد صحیح است که
میتواند عددی طبیعی یا صفر یا صحیحِ منفی باشد .اگر عددی را وارد مستطیلِ توخالی
کردید ،دگمهای به نام ورود ظاهر میشود؛ پس از کلیک روی دگمه ،مستطیلِ توخالی ،حذف
و به شما اعالم میشود که جوابتان صحیح بوده است یا نه!! به دو شکل زیر ،توجه کنید:

بنابراین شما فقط یکبار می توانید به سواالت جواب دهید .اگر در وقت مقرر توانستید به تمام
سواالت جواب دهید ،پس از کلیک روی آخرین دگمهی ورود ،صفحهی زیر برای شما به
نمایش در میآید:

در غیر اینصورت ،اگر وقت تمام شود و شما نتوانسته باشید به همهی سواالت پاسخ دهید،
صفحهی زیر را خواهید دید:

در هر دو حالت باال ،قسمت مشخص شده را کلیک کنید تا کارنامهی کوچکی برای شما صادر
شود:

نکته ی مهمیکه باید به آن توجه شود این است که دانشآموز در آزمون هر جلسه باید حداقل
نمرهی  12را اخذ کند تا در جلسهی بعد بتواند از سه بخشِ خالصهی درس ،مسائل حل شده و
آزمون استفاده کند در غیر اینصورت اجازهی استفاده از این بخشها به او داده نخواهد شد؛ به
طور مثال اگر شخصی در آزمون جلسهی اول ،نمرهیکمتر از  12بگیرد و در جلسهی دوم روی
بخشِ مسائل حل شده ،کلیک کند ،تصویر زیر را خواهد دید:

البته دانشآموز عزیز باید دقت کند که سؤاالت آزمونها به گونه ای است که با مطالعه کتاب
درسی و مرور مطالبِ درسافزار ،به راحتی میتواند به سؤاالت پاسخ دهد و نمرهی خوبی هم
بگیرد؛ پس اگر نمرهی مناسبی نگرفتید ،یکبار دیگر امتحان را تکرار کنید که مطمئناً این
دفعه سرعتتان بیشتر خواهد شد ،زیرا سؤاالت ،لو رفته اند!!

پاسخ به سواالت :این بخش نیز که ظاهراً برای اولین بار در درسافزارهای ریاضی قرار داده
شده است ،برای پاسخگویی آنالین به سواالت شماست:

اگر روی لینک مشخص شده ،کلیک کنید ،به شرطی که به اینترنت متصل باشید ،صفحهی
مرورگر را مشاهده خواهید کرد که خارج از درسافزار باز میشود:

در بخشِ نظر شما  ،سوالتان را مطرح کنید تا در اولین فرصت به آن پاسخ داده شود ،انشاءاهلل.

محصوالت پایگاه :این بخش برای آگاهکردن کاربران از آخرین محصوالت تولیدی پایگاه به
درسافزار ،اضافه شده است؛ برای دیدن این صفحه ،باید به اینترنت ،متصل باشید:

منوی فرعی درسافزار :بخش مهمی نیز به درسافزار اضافه شده است که در تمام صفحات
وجود دارد و به کاربران در بعضی از فعالیت ها کمک میکند .در شکل زیر ،منوی فرعی با
کادر قرمز رنگی ،مشخص شده است:

اگر روی آن کلیک کنید ،منوی فرعی باز می شود؛ تصویر زیر را ببینید:

 اگر روی بخش کارنامهی منوی فرعی کلیک کنید ،نمراتِ ناصفری که تاکنون درآزمونها گرفتهاید همراه با میانگین آنها ،در جدولی نمایش داده خواهد شد:

اگر روی آیکونی که در تصویر باال ،با کادر قرمز رنگ ،مشخص شده است ،کلیک
کنید ،کارنامه پنهان خواهد شد.
 اگر روی بخشِکتاب منوی فرعی کلیک کنید ،فایل  PDFکتاب حسابان سال سومریاضی چاپ سال  ،1331خارج از درسافزار ظاهر می شود ،که می تواند همه جا به
ویژه در بخش آزمون مورد استفاده قرار گیرد:

 اگر روی بخش راهنمای منوی فرعیکلیک کنید ،همین فایلی که در حال مطالعهی آنهستید ،ظاهر خواهد شد.
 اگر روی بخش دربارهی منوی فرعیکلیک کنید ،صفحهی جدیدی در همان صفحهظاهر میشود که اطالعات کلی پیرامون درسافزار را ارائه میکند:

اگر روی آیکونهایی که در تصویر باال ،با کادر قرمز رنگ ،مشخص شدهاند ،کلیک کنید ،آن
بخش ها پنهان خواهند شد.
نکته :در صفحات خودآزمایی ،منوی فرعی ،فقط سه بخشِکارنامه ،کتاب و راهنما دارد.
اتفاقات و خطاهای احتمالی:
این درس افزار با نسخه های مختلف ویندوز  XPو ویندوز  7سازگار است ،اما الزم است
کاربران عزیز به نکات زیر توجه فرمایند:
الف) برای کاهشحجم و استفادهی سادهتر و عمومیتر از درسافزارِ حاضر از فایلهای فلش و
فایل های صوتی استفاده نشده است؛ این مطلب با این اینکه یک مزیت محسوب میشود ،اما
احتمال دارد برای بعضی از رایانهها ،باعث کُندیِ اجرا شود؛ بنابراین از باز کردن فایلهای
اجرایی چند جلسه با هم پرهیز کنید ،مگر این که رایانهای قوی در اختیار داشته باشید!!

ب) گاهی ممکن است روی لینک اجرای درسی کلیک کنید و منتظر اجرای آن شوید ،اما هر
چه منتظر میمانید ،صفحه ی جلسه ظاهر نمیشود؛ در این حالت احتماالً درسافزار در حال
اجراست اما دیده نمیشود؛ برای رفع این مشکل به بخش Task Managerبروید ( در
ویندوز  XPاز کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Alt+Deleteو در ویندوز  7از همین کلیدها استفاده
کنید و پس از ظاهر شدن پنجره Start Task Manager ،را انتخاب کنید) .حال در بخش
 Processesفایل  Hesaban v.2.exeرا بیابید و روی آن کلیک و  End Processرا
کلیک کنید تا اجرایِ مخفی آن متوقف شود؛ حال مدتی صبر کنید یا این که نرمافزارهای
سنگین دیگری که بخش مهمی از  RAMیا  CPUرایانه ی شما را اشغال کردهاند ،ببندید و باز
هم روی لینک اجرای درس مربوطه کلیک کنید؛ البته گاهی الزم است تا رایانهی شما
ریاستارت شود!!
ج) گاهی هنگام اجرای درسافزار ،صفحات به صورتی که در شکل زیر نمایش داده شده است،
ظاهر می شوند:

برای رفع این مشکل ،یکبار دیگر روی منوی مربوطه یا منوی های دیگر کلیک کنید یا از
درسافزار خارج شوید و دوباره آن را اجرا کنید.
د) گاهی هنگام استفاده از درسافزار و کلیک روی منوها یا لینکها ،پنجرهای با خطا
) )Errorی مشخص ظاهر شده ،مانع اجرا شدن آن بخش میشود؛ به شکل زیر توجه کنید:

این حالت وقتی اتفاق میافتد که یکی از فایلهای اصلیِ درسافزار ،حذف شده یا تغییر نام
داده یا جابجا شده است .اگر نمی دانید چه اتفاقی افتاده است ،یکی از راههای رفع مشکل،
نصب دوبارهی درس افزار است .اگر پس از نصب هم مشکل حل نشد ،خطا را همراه با
شمارهی روبه رویِآن خطا و شمارهی جلسه به ما اطالع دهید.
ه) گاهی هنگام کلیک روی بخش مقاله ،فایل  PDFخارج از محیط درس افزار اجرا میشود
که این مورد خطا محسوب نمیشود و احتماالً به رایانه ی شما و اندازهی مانیتور آن وابسته
است.
توضیح مهم آخر :دانش آموزان عزیز توجه بفرمایند که درسافزار حاضر ،به هیچعنوان
جایگزین کتاب درسی نیست؛ در طول ترم از این درسافزار ،برای عمق بخشیدن به فهم مطالب
و مرور درس و در آخر ترم برای مرور ساده ی قبل از امتحان استفاده کنید.
موفق و پیروز باشید.
پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی
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