
  
  

  
  

 
كشف يك حقيقت و حل يك مساله است، با  لذتي كه در دانستن يك مطلب،
راه  هايتان براي آيندهها و تالششما با فرصت .كمتر لذتي قابل مقايسه است

هاي را داريد تا پا در كفش كشف موقعيتاين  ،پيش رو داريدروشني 
راهي نو قدمي     ها و يافتنو با آموختن از آن دانشمندان بزرگ تاريخ كنيد
 . نوعانتان برداريدبراي بهتر زيستن خود و هم

ي ،  امكاني است براي گرفتن نتيجهبراي تيزهوشان درس هاي عموميكتاب 
اي شود براي انتخاب راهي هاي ورودي مدارس ممتاز، تا بهانهبهتر در آزمون

  .      تانبراي آينده مناسب
هاي تشريحي براي سواالت آزمون اسخپي با ارائه كوشيده استاين كتاب 

شركت  هم را پديد بياورد تا يفرصت نكات آموزشيو   هاي ورودي تيزهوشان
، در هر جايي كه باشند، امكان رقابت مساوي مدارس ممتاززمون آكنندگان 

كرده و به كسب نتايج بهتر دست پيدا كنند و هم ساير دانش آموزان با پيدا 
  .اند، داشته باشندتري به علمي كه آموختهبيشگيري ازكتاب تسلط بهره

ي هر درس شده تا پس از مطالعه بنديطبقهكتاب به صورت درس به درس 
هاي ي درسبا انواع سواالت آن آشنا شويد و بتوانيد قدم به قدم با مطالعه

 گام شويد و با پيش گرفتن اين روال،تدريس شده در مدرسه با آن هم
فرصت مرور و تكرار آن را هم داشته باشيد و درنهايت اطالعات در ذهنتان 

 . طبقه بندي شود

شماست، پس ابتدا هر درس را به طور  كتاب درسيمبناي تمام سواالت، 
دقيق از كتاب درسي مطالعه كنيد وپس از تسلط بر آن، به سواالت هر درس 

- تك بررسي كنيد تا از پاسخپاسخ دهيد، بهتر است بار اول سواالت را تك به 

ي الزم را ببريد و در دفعات بعدي به بررسي كلي و مرور بهره هاو درسنامه ها
 .ها بپردازيدسواالت وپاسخ

ورد و آكاش ميدانستم كسي كه از علم بي نصيب مانده چه چيز بدست مي«
  »ن كس كه از علم بهره مند شده چه چيز بدست نياورده استآ
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