
  خوانيم؟چرا اين كتاب را مي
  .كه درس را بهتر ياد بگيريم براي اين )1
 .تري حل كنيم هاي بهتر و بيش كه تمرين براي اين )2
 .هاي معلمان سراسر كشور آشنا شويم كه با سليقه براي اين )3
 .هاي بيشتري تمركز كنيم ها و تمرين كه روي موضوع براي اين )4
 .هاي مدارس موفق شويم خواهيم در امتحان كه مي براي اين )5
  .هاي نهايي موفق شويم خواهيم در امتحان كه مي براي اين )6

  
  

  !با اين كتاب آشنا شويد                
  

  

  
 ند ازا شود كه عبارت  بخش تشكيل مي4 از اين كتاب:  

  
  
  

  وزشيمنكات آ) 1
 اي نوشته شده است كه دانش آموز با خواندن آن قادر خواهد بود به تمام سؤاالت هر درس پاسخ دهد به گونه.  
 آورده شده استبر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي .  
 دهد را آموزش مي ترتيب ارائه نكات به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي. 

  درخت دانش) 2
    تمام نماي آن فصل است كه در ابتداي هر درس آورده شده             ي  آيينهدرخت دانش   . همان درخت يادگيري است   درخت دانش 

  .بيند نگاه ميچه را كه در هر درس بايد بياموزد در يك  است و دانش آموز آن
  :سراسر كشورمدارس هاي پرتكرار امتحاني از  سؤال) 3

 ي معلمان سراسر كشور آشنا شوند اند تا دانش آموزان بتوانند با سليقه آوري شده ها از مدارس سراسر كشور جمع سؤال.  
 اند بندي شده ي زير طبقه دستهدو ها به  سؤال. 

  هاي با پاسخ تشريحي سؤال) 1
  هاي بدون پاسخ تشريحي سؤال) 2

  هـاي بـا      ي سؤال   توانند با مشاهده    آموزان مي   كه به ترتيب مطالب كتاب درسي است و دانش        اي است     ها به گونه    چيدمان سؤال
پاسخ تشريحي، روش حلّ مسأله را ياد گرفته و سپس با حلّ سؤال مشابه روبروي همان صفحه، آن مطلب را در ذهن تثبيت                       

  .نمايند
 م مطالب كتاب درسي پوشش داده شده استتما. 
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  كانون فرهنگي آموزش



  
  به نام خدا

   مقدمه
  آموزان عزيز دانش

  
ي تجربي براي آمادگي  ي رياضي و انساني و سال سوم رشته آموزان سال دوم رشته جهت استفاده دانشكتابي كه پيش رو داريد 

قشي و گروهي كه هر كدام ن. ي يك كار گروهي عظيم در سراسر كشور است حقيقتاً نتيجهاين كتاب . امتحانات مدارس نگاشته شده
  : گروهي متشكل ازاندگيري اين مجموعه ايفا كرده  لو اندك در شكل

  .ها بوده است ي آن هاي اين مجموعه بر عهده معلمان مدارس در شهرهاي دور و نزديك كه طرح سؤال - 1
ه تهران هاي امتحاني در شهر خود كرده و آن را ب آوري نمونه سؤال هاي كانون فرهنگي آموزش كه اقدام به جمع نمايندگي - 2

 .اند ارسال نموده
 هاي هر پايه گروه تفكيك سؤال - 3
 گروه جداسازي هر فصل به ترتيب - 4
 .اند هاي اين مجموعه را بر حسب فراواني و تكرار در امتحان پايان سال انتخاب كرده گروه گزينش كه سؤال - 5
 گروه ويرايش - 6
 

آمادگي آموزان براي  ي دانش تاب حاصل را جهت استفادهاند تا ك هاي فوق در زير چتر كانون فرهنگي آموزش جمع شده تمام گروه
جهت آموزش ) هايي با پاسخ تشريحي سؤال(هاي صفحات زوج هاي كتاب دوساالنه شامل سؤال سؤال.  آماده نمايندامتحان مدارس

واب آخر جهت هاي صفحات زوج اما بدون پاسخ تشريحي و داراي ج مشابه سؤال(هاي صفحات فرد آموز و سؤال روش حل به دانش
  :ي بهتر از اين كتاب به شرح زير است باشد و پيشنهاد ما براي استفاده مي) آموز خودآزمايي دانش

ي   از تمرين چند باره- 2.ديهاي ارائه شده را خوب مطالعه كن حل  و در صورت نياز راهكاركرده راهاي صفحات زوج  ابتدا سؤال - 1
هاي   پس از تسلط به سؤال-3. ديهاي صفحات زوج كامالً تسلط پيدا كن  بر اين باشد تا به سؤالتان ها امتناع نكرده و سعي سؤال

 كه در آخر يهاي امتحان  در نهايت سراغ نمونه سؤال- 4. دني حل ك خودآزماييهاي صفحات فرد را جهت صفحات زوج، سؤال
 .نماييدحل ها را در زمان موردنظر  د سؤاليكتاب قرار گرفته است رفته و سعي كن

  .باشد شك ديكته نانوشته عاري از هر گونه غلط و اشتباه مي  بي
جهت را اي  هاي كتاب و نيز هر گونه پيشنهاد سازنده معايب و ضعف كه  استاينآموزان عزيز   معلمان و دانشي ما از خواستهلذا 

  . دناصالح اين كتاب به كانون فرهنگي آموزش ارائه ده
ي ايشان  چي مدير كانون فرهنگي آموزش كه اين كتاب حاصل فكر و ايده دانم از جناب آقاي كاظم قلم  ميدر پايان بر خود الزم

اكبري خوئي كه   هانيه عليكيا مدير توليد كتاب و  يوسفيها هاي عمومي و انساني و سركار خانم بوده و جناب آقاي تمنا مدير كتاب
  .آورم اند تشكر به عمل  ي اين كتاب بوده اني كه ياريگر ما در تهيهي همكار كليهزحمت ويراستاري را متقبل شدند و 
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