
 

  
  

هاي تخصصي همان درس اعم از آموزشي، تشـريحي و    گرچه براي آموزش كامل هر يك از دروس هنرستاني، كتاب   
آن، آموزش در آن درس خاص را  تكميل نمود، اما از سـوي ديگـر ايـن هـم     يا تستي مورد نياز است كه بتوان توسط 

فيزيـك،  (درست است  كه دروس تخصصي هنرستان يك كل به هم پيوسته بوده و تمايز آشكاري بـا دروس  نظـري   
روس شايد به همين دليل باشد كه در كنكور هنرستان، درصد و تراز د. خورد در آن به چشم مي. . .) رياضي، زيست و 

گوي  لذا نياز به وجود كتابي جامع كه بتواند پاسخ.  گردد اعالم مي» درس اختصاصي«تخصصي، مجموعاً به عنوان يك 

باشد، حس شده و اين مورد  "هاي تشريحي و تست خالصه درس، سوال"ي  شي هنرجويان در هر سه زمينهزنيازهاي آمو
شـود، بلكـه شـامل     مربـوط مـي  . . . شـيميايي، طراحـي و دوخـت و     برداري، صـنايع   هايي از قبيل نقشه نه تنها به رشته

  .گردد هم مي. . . چون حسابداري، كامپيوتر، معماري و  تري هم  هاي پر سابقه رشته
  . اند كتاب حاضر شامل تمامي دروسي است كه به عنوان منابع كنكور سراسري اعالم شده

  . سازد هاي آن آشنا مي جو را با نماي كلي درس و زير مبحثي درخت دانش در ابتداي خود، هنر هر درس با ارائه
  .شود پس از آن، مباحث هر درس به صورت فصل به فصل ارائه مي

  . گردد به ترتيب ارائه مي  هاي تشريحي  و تست در هر فصل هر يك از سه جزء خالصه درس، سوال 
جـا   اي در انتهاي هر درس، بـه صـورت يـك    زينههاي چهار گ ي آن ولي پاسخ تست هاي تشريحي در ادامه پاسخ سوال
  .اند ارائه شده

ايم، ولي اميـدوارم   بديهي است كه براي پرداختن به تمام مطالب در تمام دروس با محدوديت حجم كتاب مواجه بوده
  .جا پاسخ داده و حل كرده باشيم را به شكل مناسبي در يك» ايجاز«و » جامعيت«ي  توانسته باشيم دوگانه

را بـراي شـما    »كتـاب جـامع  « هايت اين كتاب بر آن است كه بتواند با رعايت مختصـات فـوق، شايسـتگي نـام     ندر 
  .هنرجويان عزيز داشته باشد، آن گونه كه به يك كتاب ضروري براي شما بدل گردد

ت شما در مـورد  تواند از هر گونه نقصي بري باشد، نظرا هاي ذكر شده نمي طبيعي است كتابي با  اين حجم و با ويژگي
دبيـران  (آموزان گرامي  تان، روشنگر حركت بعدي ما خواهد بود، خصوصاً از هنر چنين پيشنهادات نواقص احتمالي و هم

ــتاني ــي) هنرس ــواهش م ــد   خ ــع نمايي ــود مطل ــرات خ ــا را از نظ ــنم م ــي . ك ــور م ــن منظ ــراي اي ــا آدرس  ب ــد ب تواني
Beheshtkar@yahoo.com يديمكاتبه فرما.  
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