
 دار شناسنامهسوال 

  :آموزان عزيز و دانش همكاران گرامي
دهم  شناسيهاي كتاب درسي زيست هاي مرتبط با شكل اي از نكات و پرسش مجموعه ست اكنون در اختيار شما كتابي كه هم
آن در مدرسه و خانه استفاده ز ا ديبتوان تا هاي كتاب درسي را پوشش دهد نكات مرتبط با شكلكه سعي شده، تجربي است 

          ً ي شما قطعا   هاي سازنده ها و پيشنهاد انتقاد .آموزان عزيز واقع گردد و دانشن كه مورد قبول آموزگاران محترم اميد آ. دنمايي
  . واهد بودما خرسان  هاي احتمالي كتاب، ياري در رفع ايراد و اشكال

  
  هاي كتاب ويژگي

  
كتاب درسي در كتاب هاي  مرتبط با شكلسوال  329كتاب درسي هاي شكلجهت پوشش كامل 

 هاي سوالدر قالب  را  سواالت استاندارد ،چيدمان سواالت سعي شده است در. شده استقرار داده 
   .ارائه كنيم درسي كتاب مرتبط با اشكال دار شناسنامه

  
  

  
  . ها كامال بر مبناي سير موجود در كتاب درسي است سوال مطالب و بندي و طبقه شدرخت دان

  
  
 

 به قادر شما تا است شده آورده مهم هاي نكته از اي خالصه در ارتباط با هر شكل كتاب درسي،
آورده شده  ي تكميلينكته 27و نيز ي آموزشي  نكته 1547در اين كتاب  .باشيد  سواالت گويي پاسخ
  . بندي سواالت كامال رعايت شده است و طبقه نامه درس،  همبستگي بين درخت دانش .است

  
  
 

ي آموزش آورده شده شكل كتاب درسي نكته 169تر براي در اين كتاب براي يادگيري بهتر و ساده
  .ي آموزشي آورده شده استنكته 15تا  4به طور متوسط در ارتباط با هر شكل بين  .است

  
  

تست از كنكور سراسري  65هاي كنكور و يادگيري بهتر مطالب كتاب درسي،  ي با تستجهت آشناي
  . شده استهاي كتاب درسي در كتاب قرار داده  داخل و خارج كشور مرتبط با شكل

  
  
  
  
  



  

ها پرسش  

 ضريب تناسب و توازن

  
  .پرسش آورده شده است 2در اين كتاب در ارتباط با هر شكل به طور متوسط 

  
  
  

هاي خود از  از آموختهخوبي ايم تا بتوانيد ارزيابي  قرار دادهالت اي از سوا مجموعه شكل پس از هر
  .داشته باشيد شكلهاي آن  نكته

  
 آوردهتكميلي  مهم هاي نكته از اي خالصهبرحسب نياز،  كتاب درسي، هاي شكل برخي ازدر ارتباط با   

مرتبط با متن و تكميلي ي نكته 27 در اين كتاب .باشيد  سواالت گويي پاسخ به قادر شما تا است شده
  . آورده شده استشكل كتاب درسي 

  
  
  .اند فصل كتاب درسي در هر فصل آورده شده 7زير موضوع در  23هاي كتاب براساس  نكته 

  
  
  

و آشنايي با طور كامل بر مبناي كتاب درسي نوشته شده است كه كمك زيادي به نمره امتحاني شما  پاسخ تشريحي به
  .هد كردخواهاي كنكور تست

  
  :نكته بسيار مهم

اين . كدام عين شكل كتاب درسي نيستند هاي كتاب درسي هستند اما هيچ اين كتاب اگرچه مرتبط با شكلهاي  شكل
  .ويژگي سبب گسترش و وسعت ديد شما در يادگيري مطالب خواهد شد

  
  

و نظرات ) اعم از علمي و تايپي(احتمالي شود كه هر گونه ايراد  نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب از دبيران، دانش
هاي بعدي كتاب مورد بازبيني  ارسال نمايند، تا در چاپ com.gmail@book.kanoonاصالحي خود را به آدرس 

  .قرار گيرد
  

هاي زيست تصويري لوي مدير توليد مجموعه كتابمحبوبه مو                                                                     
 

..   ّ       موف ق باشيد  




