
  خوانيم؟ چرا اين كتاب را مي 
  .براي اين كه درس را بهتر ياد بگيريم )1
 .تري حل كنيم هاي بهتر و بيش براي اين كه تمرين )2

 .هاي معلمان سراسر كشور آشنا شويم براي اين كه با سليقه )3

 .هاي بيشتري تمركز كنيم ها و تمرين براي اين كه روي موضوع )4

  .هاي مدارس موفق شويم خواهيم در امتحان براي اين كه مي )5
 

  
  

  
  !با اين كتاب آشنا شويد              
  
  

  اند از شوند كه عبارت بخش تشكيل مي 4از   كتاباين:  
  

  

  درخت دانش) 1
 ي تمام نماي آن فصـل اسـت كـه در     درخت دانش آيينه. درخت دانش همان درخت يادگيري است

بيـاموزد در يـك نگـاه    چه را كه در هر درس بايد  ابتداي هر درس آورده شده است و دانش آموز آن
  .بيند مي

  

  نكات آموزشي) 2
 اي نوشته شده است كه دانش آموز با خواندن آن قادر خواهد بود به تمام سؤاالت هـر درس   به گونه

  .پاسخ دهد
 بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.  
 دهد را آموزش ميي نكات به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي  ترتيب ارائه.  

  

  :هاي پرتكرار امتحاني از مدارس سراسر كشور سؤال) 3
 هاي معلمان سراسـر   اند تا دانش آموزان بتوانند با سليقه آوري شده از مدارس سراسر كشور جمع ها سؤال

  .كشور آشنا شوند
 هـا آشـنا    سؤال اند تا دانش آموزان در هر درس با انواع بندي شده ي زير طبقه ها به چهار دسته سؤال

 .شوند
  .باشد صحيح ميگزينه تعيين كنيد كدام ) 1
  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد) 2
  .هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به سؤال) 3
  .هاي زير پاسخ تشريحي دهيد به سؤال) 4
  اي است كه به ترتيب مطالب كتاب درسي است ها به گونه چيدمان سؤال.  
  ها مقابل هـر سـؤال آورده شـده     درسي پوشش داده شده است تعداد تكرار سؤالتمام مطالب كتاب

 .است تا دانش آموز به اهميت و فراواني هر سؤال پي ببرد
  

  پاسخ تشريحي جامع) 4
 تنظيم شده است...)  پاسخ كوتاه، جاي خالي و(ها  ها براساس نوع آن سؤال پاسخ به سؤال.  
 ي كتاب درسي ذكر شده است تا در صورت نياز، مراجعه براي  ي تشريحي، شماره صفحه در پاسخ نامه

  .تر باشد دانش آموزان راحت
  كانون فرهنگي آموزش



  
  به نام خدا

  
رد  ش ب و  بار دا ی را   ت  و ی خ  آوری چ    ز

كتـاب حاضـر،   . آموزان سال سـوم انسـاني بكـنم    خدا را شاكرم كه توفيقي نصيب بنده كرد تا بتوانم خدمتي به دانش
  .هاي ارزشمند دوستان و همكاران عزيزمان در گروه آزمون سال سوم انساني كتابي است حاصل تالش

اميـد  . آموزان عزيز از سراسر كشـور فـراهم آمـده اسـت     ن كتاب بنا به درخواست جمع كثيري از معلمان و دانشاي
  .گوي نياز عزيزان باشد است كه مورد استقبال واقع شود و پاسخ

  :هاي كتاب ويژگي
 سراسري  باشند و به علت اهميت و تأثير نمرات امتحان نهايي در كنكور كتاب جزء دروس امتحان نهايي مي

 .ها اهميت زيادي دارد ريزي در اين درس پيشرفت و برنامه
 باشد جويي در وقت و هزينه مي هاي اصلي اين كتاب صرفه يكي از ويژگي.  

  :ي كتاب روش مطالعه
 دقّت مطالعه كنيد ابتدا هر درس از كتاب درسي را به. 
 ايد، سامان  ست، مطالبي را كه خواندهپس از آن با استفاده از خالصه درس هر درس كه در اين كتاب آمده ا

 .ديگر فرابگيريد دهيد و ارتباط مفاهيم را با يك
 توانيـد مطالـب موجـود در هـر درس را      اي نوشته شده اسـت كـه شـما مـي     گونه خالصه درس كتاب حاضر به

ين همچنـ . تـان تثبيـت شـود    شـود تـا مطالـب در ذهـن     اين مقايسه باعث مي. اي ياد بگيريد صورت مقايسه به
ي ارتباط منطقي مطالـب   اند تا شما با مشاهده بندي شده اي كه در درس آمده است، دسته موضوعات پراكنده

 .خاطر بسپاريد ها را بهتر به ديگر، آن با يك
 ترتيـب   هـا بـه   جا كه سؤال از آن. تان تثبيت شود ايد در ذهن ها برويد تا آنچه ياد گرفته سپس به سراغ سؤال

بار ديگر درس را مرور كنيد و بـه ايـرادات    ها، يك توانيد با پاسخ دادن به سؤال شما مي آموزشي چيده شده،
 .ببريد خود پي

 تصويرسـازي  . (ها، به يـاد مـتن كتـاب درسـي بيفتيـد      هاي تكميلي را طوري كار كنيد كه با ديدن جمله سؤال
 )ذهني از متن كتاب درسي

 ي بگيريد كه هم براي امتحان پايان سال و هم براي كنكو سؤالتمرين بسيار خوبي رهاي پاسخ كوتاه را جد ،
 .است

 اي، هم تمريني مناسب بـراي كنكـور شماسـت و هـم ذهـن شـما را در تحليـل مـوارد          هاي چهارگزينه سؤال
 .كند ها فعال مي مطروحه در گزينه

 تكه نيز ياد بگيريد ها را آناليز كنيد و تكه انيد سعي كنيد پاسخخو هاي با پاسخ كامل را مي وقتي سؤال. 
 كنند تا ايرادات خود را برطرف كنيد ها به شما كمك مي هاي تشريحي سؤال پاسخ. 

  

  ي عالقمندان به تحصيل به اميد پيشرفت روزافزون همه
  ليال فيروزي

  




