
 

  

  

تا به حال سعي در  74بندي كنكور از سال  هاي طبقه ي كتاب كانون فرهنگي آموزش به عنوان اولين انتشارات در تهيه

هاي تأليف، در  توانمند و با سابقه و تشكيل گروهگيري از افراد  ها نموده است و با بهره تر اين كتاب ي هر چه بهتر و علمي ارائه
ي شماست حاصل يك كتابي كه در پيش رو .صورت گروهي آغاز كردبه  82سال  ازها را  ف كتابها، تألي جهت ارتقاي اين كتاب

  .هاي آبي دبيرستان است ي هرچه بهتر سري جديد كتاب تالش گروهي در ارائه
  

  :ايم در تاليف اين كتاب، دو هدف اصلي را دنبال كرده

  . متحانات نهاييانسبي آن در  هاي هر فصل، با اهميت همبستگي تعداد سؤال :بندي بودجه - الف
 و هاي مهم كتاب درسي دار از كنكورهاي سراسري، آزاد، تمرين هاي شناسنامه با استفاده از سؤال :پوشش كامل مطالب -ب

  .ها را در اختيار شما قرار دهيم اي كامل از سؤال ايم مجموعه سعي كرده ،هاي كانون فرهنگي آموزش آزمون
  

  هاي كتاب ويژگي
   :ت دانشدرخ -1

هر . ايم درخت دانش هر فصل را بر اساس كتاب درسي نوشته. نمايد درخت دانش هر فصل مسير مطالعاتي شما را هدايت مي

  .شود تشكيل مي  ي اصلي و چند زير شاخه درخت، از چند شاخه
هاي هر شاخه،  حل سؤالكنيم كه بعد از  در درخت دانش امكان ارزيابي تسلط شما بر آن شاخه فراهم شده است، توصيه مي

كار را انجام دهيد تا اثر مثبت اين روش را بر  براي يك فصل اين. بسته به ميزان تسلط بر آن شاخه، به خودتان رنگ دهيد

  .ميزان پيشرفت درسي خود ببينيد
  : درسنامه -2

ها و تعاريف، در كادر رنگي  مطالب مهم، فرمول، ها درسنامه ايندر . ايم اي قرار داده ها، درسنامه در هر درختچه قبل از سؤال
، چنين با استفاده از رنگ دوم كلمات كليدي هم. اند تا براي مرور كلي در يك نگاه، بيشتر قابل استفاده باشند قرار گرفته

  .اند برجسته شده ها و نمودارها هاي مهم، شكل قسمت
  :اي با رعايت روال آموزشي هاي چهار گزينه تنظيم پرسش -3

هاي كانون  ، آزاد، آزمون)داخل و خارج از كشور(هاي كنكورهاي سراسري  از سؤالاي  پرسش چهارگزينه 950اين كتاب شامل 
  .هاي كتاب درسي است فرهنگي آموزش و تمرين

   .ندا ترتيب از ساده به دشوار نيز چيده شده ها به صورت موضوعي آورده شده، به كه سؤال در هر درختچه، عالوه بر آن
   :هاي تشريحي پاسخ -4

هاي فراگير است و سعي  هاي حل، روش هاي شما از كتاب درسي است، روش پاسخ تشريحي اين كتاب دقيقاً بر اساس دانسته

ها، روش دوم حل نيز آورده  در تعدادي از پاسخ. اي باشد كه خود به آموزش مطالب كمك كند ها به گونه شده است كه پاسخ
  . تر مسأله است راه حل كوتاه شده است كه معموالً
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