
 

  
  

 مقدمه

  

هاي سال هاي سال   ايم تا اولين كتاب از مجموعه كتابايم تا اولين كتاب از مجموعه كتاب  بسيار خرسند هستيم كه اين توفيق را پيدا كردهبسيار خرسند هستيم كه اين توفيق را پيدا كرده

  ..ي دوم را توليد كنيمي دوم را توليد كنيم  ي متوسطهي متوسطه  يازدهم در دورهيازدهم در دوره

ريزي و ريزي و   هاي منتشر شده توسط دفتر برنامههاي منتشر شده توسط دفتر برنامه  مطابق با سرفصلمطابق با سرفصلسؤال بوده و سؤال بوده و   500500داراي داراي كتاب حاضر كتاب حاضر 

با توجه به نهايي بودن امتحانات سال يازدهم و با توجه به نهايي بودن امتحانات سال يازدهم و . . شده استشده استتأليف كتب درسي، گردآوري و تأليف تأليف كتب درسي، گردآوري و تأليف 

  يي  آموزان رشتهآموزان رشته  براي دانشبراي دانش  رياضيرياضيدرس درس و از طرفي اهميت باالي و از طرفي اهميت باالي كنكور كنكور   قبوليقبولي  ررددتأثير مثبت آن تأثير مثبت آن 

هاي هاي   با توجه به جديد بودن كتاببا توجه به جديد بودن كتاب. . ، الزم است مطالعه اين درس را از تابستان آغاز كنيد، الزم است مطالعه اين درس را از تابستان آغاز كنيدتجربيتجربي

آموزان در تابستان، بر آن شديم تا كتاب حاضر را آموزان در تابستان، بر آن شديم تا كتاب حاضر را   دانشدانش  ههطالعطالعدرسي اين مقطع و نبود منبع براي مدرسي اين مقطع و نبود منبع براي م

  ..توليد كنيمتوليد كنيم

  ::زير اشاره كردزير اشاره كرد  ددتوان به موارتوان به موار  هاي شاخص اين كتاب، ميهاي شاخص اين كتاب، مي  از ويژگياز ويژگي

  

  ..تواند در يك نگاه شما را با مباحث اصلي درس آشنا كندتواند در يك نگاه شما را با مباحث اصلي درس آشنا كند  داشتن درخت دانش كه ميداشتن درخت دانش كه مي  --11

  

مجزا و مجزا و ت تمام مطالب به صورت ت تمام مطالب به صورت اي آمده است كه سعي شده اساي آمده است كه سعي شده اس  در ابتداي هر درس، درسنامهدر ابتداي هر درس، درسنامه  --22

هاي متنوع براي آموزش هاي متنوع براي آموزش   چنين از مثالچنين از مثال  همهم. . كتاب درسي بيان شودكتاب درسي بيان شودگام به گام با حفظ محتواي گام به گام با حفظ محتواي 

  . . بهتر مطلب استفاده شده استبهتر مطلب استفاده شده است



 

  

  

  

باشد كه در اين بخش سعي شده است، سؤاالت امتحان باشد كه در اين بخش سعي شده است، سؤاالت امتحان   سؤال تشريحي ميسؤال تشريحي مي  چندچندهر درس شامل هر درس شامل   --33

. . امتحانات نهايي آشنا شوندامتحانات نهايي آشنا شوندآموزان با سبك سؤاالت آموزان با سبك سؤاالت   هاي گذشته انتخاب شود تا دانشهاي گذشته انتخاب شود تا دانش  نهايي سالنهايي سال

كامالً مشابه سؤاالت امتحان كامالً مشابه سؤاالت امتحان   ر و سؤاالت تأليفي در اين بخش همر و سؤاالت تأليفي در اين بخش همچنين سؤاالت مدارس ديگچنين سؤاالت مدارس ديگ  همهم

  ..نهايي انتخاب شده استنهايي انتخاب شده است

  

كنكورهاي سراسري داخل و خارج كنكورهاي سراسري داخل و خارج   هايهاي  سؤالسؤالباشد كه شامل باشد كه شامل   تستي ميتستي مي  هايهايسؤالسؤال  دارايدارايهر درس هر درس   --44

ن در اين بخش ن در اين بخش چنيچني  همهم  ..باشدباشد  فرهنگي آموزش ميفرهنگي آموزش ميهاي كانون هاي كانون   ت آزمونت آزمونسؤاالسؤاال  وو  ))يا آزاديا آزاد((كشور كشور 

آموزان تمام آموزان تمام   تا دانشتا دانش  شودشود  قرار دادهقرار دادهدشوار دشوار   وومتوسط متوسط   ،،از سطح آساناز سطح آسان  هاييهايي  سعي شده است، سؤالسعي شده است، سؤال

  ..هاي مرتبط با آن مبحث را مشاهده كنندهاي مرتبط با آن مبحث را مشاهده كنند  سؤالسؤال    تيپتيپ

  

ها، دو ها، دو   در برخي از سؤالدر برخي از سؤال  ..طور كامالً تشريحي آورده شده استطور كامالً تشريحي آورده شده است  بهبه  هاها  در انتهاي كتاب، پاسخ سؤالدر انتهاي كتاب، پاسخ سؤال  --55

  . . تر آشنا شويدتر آشنا شويد  هاي كوتاههاي كوتاه  راه حلراه حلبا با روش حل ارائه شده است تا از هم اكنون روش حل ارائه شده است تا از هم اكنون 

  

بتواند نيازهاي شما را تا قبل از آمدن كتاب درسي برطرف بتواند نيازهاي شما را تا قبل از آمدن كتاب درسي برطرف در پايان اميدواريم كه كتاب حاضر در پايان اميدواريم كه كتاب حاضر 

در سايت در سايت   ي مقطع يازدهمي مقطع يازدهم  از طريق صفحهاز طريق صفحهتوانيد توانيد   در صورت هرگونه سؤال و اشكال درسي ميدر صورت هرگونه سؤال و اشكال درسي مي. . نمايدنمايد

  ..ط باشيدط باشيداابا ما در ارتببا ما در ارتب  )www.kanoon.ir( كانونكانون

  

 
  




