
 

  
  

، تـشريحي و يـا      هاي تخصصي همان درس اعـم از آموزشـي               گرچه براي آموزش كامل هر يك از دروس هنرستاني، كتاب         
تستي مورد نياز است كه بتوان توسط آن، آموزش در آن درس خاص را  تكميل نمود، اما از سـوي ديگـر ايـن هـم درسـت                             

فيزيك، رياضي، زيست و    (است  كه دروس تخصصي هنرستان يك كل به هم پيوسته بوده و تمايز آشكاري با دروس  نظري                    
ين دليل باشد كه در كنكور هنرستان، درصد و تراز دروس تخصصي، مجموعـاً بـه                شايد به هم  . خورد  در آن به چشم مي    . . .) 

شـي  زگـوي نيازهـاي آمو   لذا نياز بـه وجـود كتـابي جـامع كـه بتوانـد پاسـخ         .  گردد  اعالم مي » درس اختصاصي «عنوان يك   

هايي از    ه تنها به رشته   باشد، حس شده و اين مورد ن       "هاي تشريحي و تست     خالصه درس، سوال  "ي    هنرجويان در هر سه زمينه    
چـون    تـري هـم       هـاي پـر سـابقه       شود، بلكه شامل رشته     مربوط مي . . . برداري، صنايع شيميايي، طراحي و دوخت و            قبيل نقشه 

  .گردد هم مي. . . حسابداري، كامپيوتر، معماري و 
  . اند كتاب حاضر شامل تمامي دروسي است كه به عنوان منابع كنكور سراسري اعالم شده

  . سازد هاي آن آشنا مي ي درخت دانش در ابتداي خود، هنرجو را با نماي كلي درس و زير مبحث هر درس با ارائه
  .شود پس از آن، مباحث هر درس به صورت فصل به فصل ارائه مي

  . گردد  به ترتيب ارائه مي هاي تشريحي  و تست  در هر فصل هر يك از سه جزء خالصه درس، سوال
جـا ارائـه     اي در انتهاي هر درس، بـه صـورت يـك            هاي چهار گزينه    ي آن ولي پاسخ تست      اي تشريحي در ادامه   ه  پاسخ سوال 

  .اند شده
ايـم، ولـي اميـدوارم        بديهي است كه براي پرداختن به تمام مطالب در تمام دروس با محدوديت حجـم كتـاب مواجـه بـوده                    

  .جا پاسخ داده و حل كرده باشيم مناسبي در يكرا به شكل » ايجاز«و » جامعيت«ي  توانسته باشيم دوگانه

را بـراي شـما هنرجويـان        »كتاب جـامع  « نهايت اين كتاب بر آن است كه بتواند با رعايت مختصات فوق، شايستگي نام               در  
  .عزيز داشته باشد، آن گونه كه به يك كتاب ضروري براي شما بدل گردد

تواند از هر گونـه نقـصي بـري باشـد، نظـرات شـما در مـورد         كر شده نمي  هاي ذ   طبيعي است كتابي با  اين حجم و با ويژگي         
دبيـران  (آمـوزان گرامـي       تان، روشنگر حركت بعدي ما خواهـد بـود، خـصوصاً از هنـر              چنين پيشنهادات   نواقص احتمالي و هم   

 Beheshtkar@kanoon.irتوانيـد بـا آدرس        براي اين منظور مي   . كنم ما را از نظرات خود مطلع نماييد         خواهش مي ) هنرستاني
  .يديمكاتبه فرما
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