
 

ي هـر چـه بهتـر سـري جديـد       ي گروه رياضي كانون، در ارائـه  ههما 9كتابي كه پيش روي شماست، حاصل يك تالش 
  . هاي آبي كانون است كتاب

  :ايم در تاليف اين كتاب، دو هدف اصلي را دنبال كرده
  . هاي هر فصل، با اهميت نسبي آن در كنكور سراسري همبستگي تعداد سؤال :بندي بودجه -الف
هاي مهـم كتـاب    دار از كنكورهاي سراسري، آزاد، تمرين هاي شناسنامه با استفاده از سؤال :پوشش كامل مطالب -ب

ها را در اختيار  اي كامل از سؤال ايم مجموعه سعي كرده .هاي كانون فرهنگي آموزش و تعاوني سنجش درسي، آزمون
  .شما قرار دهيم

  :هاي كتاب ويژگي
درخـت  . نمايـد  مـي  هدايتهوشمندانه ر فصل مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، درخت دانش ه :درخت دانش -1

ي اصلي و هر شاخه خود شـامل چنـد    هر درخت، از چند شاخه. ايم دانش هر فصل را بر اساس كتاب درسي نوشته
  . است  زير شاخه

هـاي هـر    كه بعد از حل سـؤال كنيم  بر آن شاخه فراهم شده است، توصيه ميشما در درخت دانش امكان ارزيابي تسلط 
كار را انجام دهيد تا اثر مثبـت ايـن    براي يك فصل اين. شاخه، بسته به ميزان تسلط بر آن شاخه، به خودتان رنگ دهيد

  .ينيدبروش را بر ميزان پيشرفت درسي خود ب
سعي شده است با سبكي روان و  ها در اين درسنامه. ايم اي قرار داده ها، درسنامه در هر درختچه قبل از سؤال :درسنامه -2

مطالب مهم، . هاي كنكور سراسري آن درختچه پوشش داده شود ي مركزي سؤال هاي هدفمند، هسته ي مثال ساده با ارائه
چنـين بـا    هم. قابل استفاده باشندبيشتر اند تا براي مرور كلي در يك نگاه،  ها و تعاريف، در كادر رنگي قرار گرفته فرمول

  .ايم ها را با نمادهايي، متمايز كرده مطالب تكميلي و نتيجه. اند رنگ دوم كلمات كليدي برجسته شدهاستفاده از 
  :بندي به روش تيپ اي هاي چهار گزينه تنظيم پرسش -3

طـور   ،  بهسؤال رياضي در كنكور تجربي 30بنابراين با توجه به . اي است هاي چهار گزينه پرسش 2000اين كتاب شامل 
  . ايم سؤال براي تمرين شما قرار داده 65 ،ميانگين به ازاي هر سؤال كنكور

 » هاي سراسري داخل و خارج كشور كنكور«ي  اي اين كتاب، در هر درختچه، در دو بخش جداگانه هاي چهار گزينه پرسش
  .اند آورده شده» ها و كتاب درسي ساير آزمون«و 

هـايي كـه منطبـق بـر      هاي كنكور سراسري، سؤال با بررسي دقيق سؤال :خارج كشور كنكورهاي سراسري داخل و -الف
  . اند هاي جديد درسي در هر زير موضوع بوده است، انتخاب شده  اهداف كتاب

اند  هايي در يك تيپ قرار گرفته سؤال. اند با رعايت روال آموزشي تنظيم شده  »بندي تيپ«هاي اين بخش به روش  سؤال
گرايش طراحان  ،بندي چنين تيپ هم. شود ها استفاده مي شوند يا از فرمول مشتركي براي حل آن روش حل ميكه با يك 

  .دهد سؤال كنكور را در يك زير موضوع نشان مي
هاي كانون فرهنگي آموزش و  هاي دانشگاه آزاد، آزمون در اين بخش با استفاده از سؤال :ها و كتاب درسي ساير آزمون -ب

  .كامل از مطالب را ارائه دهيم يايم پوشش هاي مهم كتاب درسي، سعي كرده سنجش به همراه تمرين آزمايشي هاي آزمون
هـاي حـل،    هاي شما از كتاب درسي است، روش پاسخ تشريحي اين كتاب دقيقاً بر اساس دانسته : هاي تشريحي پاسخ -4

در تعدادي از . لب كمك كنداد كه خود به آموزش مطاي باش ها به گونه كه پاسخ هاي فراگير است و سعي شده است روش
   .تر مسأله است ها، روش دوم حل نيز آورده شده است كه معموالً راه حل كوتاه پاسخ

كه در به ثمر رسيدن اين كتاب سـهيم   يدانم از تمامي عزيزان ي يك كار گروهي است، بر خود الزم مي اين كتاب نتيجه
  .بودند، تشكر كنم

  فرهاد حامي


