
  
  

  كزين برتر انديشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد

  
هـاي   آمـوزان عزيـز، كتـاب پـيش رو داراي ويژگـي      با عرض سـالم خـدمات همكـاران محتـرم و دانـش     

  :كنيم صورت كلي و جزئي در زير به آن اشاره مي اي است كه به برجسته
  درخت دانش -1

تنظـيم   يصـورت  دي مطالب كتاب درسي در هر فصل بهبن طبقه ،آيد طور كه از نام اين عنوان برمي همان
 ، ريـزي دقيـق   بتوانيد موضوعات مطرح شده در هر فصل را در يك نگاه بررسي كنيد و با برنامه كهشده 
  . م پيشرفت خود را ارزيابي كنيدقد به قدم 

  خالصه درس  -2
همـان چيـزي كـه در     در نگارش اين بخش از كتاب سعي شده منطبق با متن كتاب درسي يعني دقيقاً

دهي مـنظم و بيـاني سـاده و     ، البته با سازمانه شودارائ گيرد ها و امتحانات مالك ارزيابي قرار مي آزمون
  . شفاف جهت درك بهتر متن كتاب درسي

هاسـت كـه    حجـم بـودن آن   كـم  ،هـا بيـان نمـود    توان براي اين خالصـه درس  اي كه مي ويژگي برجسته
تـر مطالـب را    ازد در هنگـام امتحانـات بـا سـرعت مناسـب و در زمـان كوتـاه       س آموزان را قادر مي دانش
  !)كند اي براي شما جاي كتاب درسي را پر نمي هيچ نوشته با يادآوري اين نكته كه. (بندي نمايند جمع

  لبي شبيه امتحانات هماهنگ كشوريسؤاالت با قا -3
هـاي هماهنـگ    منطبق با سبك سؤاالت آزمونقالب سؤاالت مطرح شده، اند  مؤلفين محترم سعي كرده

آموزان بتوانند با مطالعه و حل سؤاالت اين مجموعه به سـرعت ذهـن خـود را بـا      كشوري باشد تا دانش
  )توضيح اين موضوع در نمايه با ذكر مثال. (امتحانات نهايي هماهنگ نمايند

  ي تشريحي با سبك خاص نامه پاسخ -4
داننـد چـه    آموزان در امتحانات نهايي اين اسـت كـه نمـي    مناسب دانشگيري  يكي از داليل عدم نتيجه

  . ي كامل بگيرند ميزان مطلوب پاسخ بنويسند تا نمره
ها را مطابق با راهنماي تصحيح اوراق امتحانات هماهنگ كشوري  نامه در اين مجموعه سعي كرديم پاسخ

ه به اندازه پاسخ بنويسند تـا هـم زمـان كـم     آموزان ياد بگيرند نه زياد و نه كم بلك تنظيم كنيم تا دانش
  . ي كامل را اخذ كنند نياورند هم نمره
انـد   گيري از تجارب همكاران و اساتيد بزرگوار كه در تأليف اين كتاب همكـاري داشـته   اميدواريم با بهره

  . تر نماييم بتوانيم شما عزيزان را به اهدافتان نزديك
  

  ارادتمند شما

  مازيار اعتمادزاده

  

 مقدمه




