
  

  
  به نام خدا

   كتابي كاربردها و هاي ژگيو

 هـا  يسوال 10 نيا. ديكن نيتمر راي  سوال 10ي    همجموع كي مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي ديا  هكرد مطالعه را ها درس قبالً اگر

  .كرد خواهد آشكار را شماي  همطالع ريمس نما قطب همچون

 نيتمـر  و مطالعـه  بـه  ازيـ ن هـا  قـسمت  كدام در كه دهد مي نشان شما به و است مبحث كي ازي  ا  هنموني  سوال 10ي    همجموع هر

 فراموش را مباحث آن هياول تصور خالف بر و استي  كاف تان تسلط ها قسمت كدام در كند مي مشخص گريدي  سو از و ديدار تر شيب

  .ديا هنكرد

 پـس . ديشـو  آگـاه  خود تسلط زانيم از و ديكن نيتمر ديا  هوختآم را چه آن تا ديبرو ها مجموعه نيا سراغ به ديتوان مي هم انيپا در

 ديكن نيتمر خودي    همطالع انيپا در ديتوان مي هم و ديكن نيتمر مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي هم را ها يسوال 10ي    همجموع

 مجموعـه  آن ديكن نيتمر آغاز در را وعهمجم هر اگر . داشت خواهد متفاوتي    هجينت دو انيپا اي آغاز در هاي  سوال 10 نيتمر البته

 ديـ توان مي ديكن نيتمر تان مطالعه انيپا در اگر و داد خواهد نشان شما به را مطالعه ريمس و راه و داشت خواهدي  صيتشخي    هجنب

 تواننـد  مـي  هم و باشند مطالعه ابيريمس و نما قطب توانند مي هم ها مجموعه نيا . ديكني  ابيارز را تان تسلط زانيم و خودتان كار

   .كنندي ريگ اندازه مبحث هر در را شما دانش زانيم و شما ركورد

  هستند؟ كاربرد دوي دارا ها مجموعه نيا چرا چرا؟

ي هـا  كتاب ازي  ا  هنموني  سوال 10ي  ها مجموعه نيا. دارد ارتباط كتاب نيتدوي    هنحو بهي  سوال 10ي  ها مجموعهي    هگان دوي  ژگيو

ـ ي  هـا  كتـاب  كـه  ديدان مي و ندا  هشد نتخابا  هنمون سوال كي ي آبي  ها كتاب سوال 10 هر از بايتقر و هستند كانوني  آب  شـامل ي  آب

 مجموعـه  نيـ ا نيبنابرا. هستندي  شيآزماي  ها آزمون و كانوني  ا  هبرنامي  ها آزمون استانداردي  ها تست وي  سراسر كنكوري  ها تست

ـ ي  هـا  كتاب اگر شما. باشند شما كاري    هكنندي  ابيارز هم و ابي جهت هم توانند مي هستند خروار نمونهي  مشت كدام هر كه ها ي آب

ي بنـد  جمـع ي  بـرا ي  خوب اريمع و مطالعهي  براي  خوبي  راهگشاي  سوال 10ي  ها مجموعه نيا ديباش نداشته اي ديباش داشته را كانون

   .بود خواهند شماي ها آموخته

  .ديبگذار انيم در ما با را خودي دستاوردها لطفاً

  
  چي كاظم قلم

  
  
  
  




