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ي  برنامـه  صدها نفر طي دو سال و با يـك . كار عظيمي انجام شد تا اين كتابِ كوچك به ظاهر ساده آماده شود

بيش از دو ميليون سـؤال از سراسـر   . اي از كار را انجام دادند دقيق و مدون دست به كار شدند و هر يك گوشه

اگر به آمار و اطالعـاتي كـه در داخـل كتـاب     . بندي شد آوري شد و با دقت نظر بسيار بااليي طبقه كشور جمع

، چه مسـير طـوالني   »هاي دوساالنه مجموعه كتاب«آمده است توجه كنيد، تصديق خواهيد كرد كه براي تأليف 

ي دبيـران   ي آموزشـي همـه   ن اين كتاب، به سادگي، نوع نگاه، عـادت و سـليقه  اكنو. و دشواري طي شده است

شـويد   كنار هر سؤال اندكي تأمل نماييد؛ خيلي زود متوجه مـي   كافي است به يادداشت. كند كشور را آشكار مي

  .تكرار شده است) در سراسر كشور(هاي مختلف  كه طي دو سال گذشته، هر سؤال چند بار در امتحان

  :آيد ي جالبي است كه به كار همه مي نكتهاين 

تـري دارد، تشـخيص    تر را كه از ديدگاه دبيران اهميت بـيش  تر و اصلي تواند نكات ساده  آموز متوسط مي دانش

  .ها بپردازد گاه به ساير تمرين تر را در ابتدا فرا گيرد و آن هاي متداول تواند تمرين آموز قوي مي دانش. دهد

هـاي همكارانشـان    يابند كه تا چه حد با نظرات و تأكيـد  و عالقمند، با كنجكاوي و شوق درميدبيران پژوهنده 

  .در سراسر كشور هماهنگ يا ناهماهنگ هستند

هـاي گونـاگون    ها، به نقد و ارزيـابي آمـوزش متـداول در درس    سؤال  توانند با تحليل پژوهشگران آموزشي مي

  .ريزي كنند رنامههاي آموزشي ب بپردازند و براي رفع كاستي

  . دهيم خودتان كشف كنيد ، دستاوردهاي ديگري نيز دارد كه ترجيح مي اين كتاب

ي گرامي، انتظار دارد كـه نظـرات و پيشـنهادات خـود را بـه       كانون فرهنگي آموزش، صميمانه از شما خواننده

  .صورت مكتوب با ما در ميان بگذاريد
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