
هندسه )3(

پایۀ دوازدهم 

دورۀدوم متوسطه

رشتۀ ریاضی و فیزیک



ـ  05ـ964ـ978     شابك6ـ3113

  ISBN: 978 ـ ـ 964  ـ  05   6   ـ3113  

هندسه )3(ـ  پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطهـ  112213 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:
بیژن زاده، شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف:  محمدحسن  ایزدی،  مهدی  ایرانمنش،  علی  امیری،  حمید رضا  احمدی،  سیدمحمدرضا 

خسرو داودی، زهرا رحیمی، محمد هاشم رستمی، ابراهیم ریحانی، محمد رضا سّید صالحی، میر شهرام 
صدر، اکرم قابل رحمت، طاهر قاسمی هنری و عادل محمدپور )اعضای شورای برنامه ریزی(

مین باشیان  هادی  و  شرقی  هوشنگ  سّید صالحی،  محمدرضا  ریحانی،  ابراهیم  امیری،  حمیدرضا 
)اعضای گروه تألیف(

اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
 احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ( ـ مجتبی زنـد )مدیر هنری، طراح جلـد و صفـحه آرا( ـشناسه افزوده آماده سازی:

گیـتی جبین، فاطمه  سعادتـمندی،  سـوروش  زرنـدی،  برهانی  زهره  ـ  )رسـام(  دهقان زاده   مریم 
فاطمه صغری ذوالفقاری، کبری اجابتی و حمید ثابت کالچاهی )امور آماده سازی(

موسوی(نشانی سازمان: )شهید  پرورش  و  آموزش   ٤ شمارۀ  ساختمان  ـ  شمالی  ایرانشهر  خیابان   تهران: 
تلفن: ٩ـ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨3٠٩2٦٦، کد پستی: 1٥٨٤٧٤٧3٥٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران: کیلومتر 1٧ جادۀ مخصوص کرج ـ خیابان ٦1 ناشر:

ـ ٤٤٩٨٥1٦1، دورنگار: ٤٤٩٨٥1٦٠، صندوق پستی: 13٩ـ  3٧٥1٥ )داروپخش( تلفن: ٥  

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اول 13٩٧سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي



جوان ها قدر جوانیشان را 
بدانند و آن را در علم و 
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