
 

  

 
 

 

 

 
     

 مقدمه

 به نام خالق فكر و انديشه       
يك مسير طراحي  ي آموزشيزنجيرهاين  .ي آموزشي كانون استهاي زنجيرهيكي از حلقه و  هاي آموزشكتاب پيش روي شما از مجموعه كتاب

هاي منظم، اين امكانات عبارتند از: برنامه راهبردي، آزمون .دهدآموزان قرار ميشده است و شامل امكانات و خدماتي است كه كانون در اختيار دانش
آموزان را فراهم در قالب يك مجموعه هدفمند امكان پيشرفت درسي دانش هاي كانونسايت كانون. كتابو  منابع آموزشي، هاخدمات پشتيبان، كتاب

هاي آموزش كانون با جلدهايي با رنگ سبز مجموعه كتاب كند.ي آموزش دنبال ميها هدف و نقش خود را در زنجيرهآورد هر يك از كتابمي
 ها دانش آموزان:ي اين كتابانتظار ما اين است كه با مطالعه .هاستها آموزش مفاهيم اصلي درسرويكرد اصلي اين كتابو  شوندمنتشر مي

 .هاي مفهومي و مسائل تشريحي پر تكرار پاسخ دهندالؤبتوانند به س -

 .دار برآينداي استاندارد و شناسنامههاي چهارگزينهي تستبي از عهدهبتوانند به خو -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساختار كلي و محتواي كتاب 
 .هاي آن همان عناوين كتاب درسي استكند و شاخهاز درخت دانش پيروي مي .1
ها با رويكرد كاربرد نامهدرس اند.ها در مدارس ارائه شدهبخش كتاب درسي با همان نظم و توالي درسمطالب آموزشي براي هر  .2

 هاي مدارس سطح كشور آورده شده است.نهايي و امتحان  هاي امتحانالؤهاي كنكور، سالؤآن در س
هاي هاي تشريحي منتخب از امتحانالؤمراه سهاي كنكور سراسري و آزاد به هالؤهاي منتخب از سنامه تستي هر درسدر ادامه .3

هاي كوتاه حلهر موضوع به طور كامل شامل پاسخ تشريحي و همچنين راهتوضيح هاي پرتكرار آورده شده است و الؤنهايي و س
 باشد.مي

آموزان نيز ارائه مورد نياز دانشهاي بنديگيري و نكات آموزشي جمعاند و در قالب نتيجهدار نيز پوشش داده شدههاي دامضمناً سؤال .4
 شده است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چگونه از كتاب استفاده كنيم؟ 
 ي دقيق كتاب درسيمطالعه .1
 هاي آموزشي نامه براي درك بهتر نكات و دامي درسمطالعه .2
 ر امتحانات مدارسمادگي دآهاي تشريحي براي حل پرسش .3
 ايهاي برنامهاي براي آزمونهاي چهارگزينهحل پرسش .4

هاي كتاب پرتكرار و سؤال هاي كتاب آبي را نيز تمرين كنند تا دانش و مهارت خود را در آموزان مي توانند پس از مطالعه هر بخش از اين كتاب، سؤالدانش
بايست في نيست، بلكه ميها كااند افزايش دهند، چرا كه تنها داشتن آگاهي از يك موضوع درسي براي پاسخگويي به سؤالبه كارگيري مطالبي كه فراگرفته

پذير ها امكانهاي متنوع از كتاب آبي و پرتكرار و تمرين آنمطلب آموزشي مهارت نيز داشته باشند. اين تسلط و مهارت با حل سؤالهر در به كارگيري 
 گردد.مي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ن و تناسب زضريب توا
ايم ناميم. ضريب توازن و تناسب را به اين خاطر در نظر گرفتهرا ضريب توازن و تناسب آن كتاب مي فصلتعداد سوال موجود در كتاب به ازاي هر 

بندي همان مبحث تعيين شده باشند. رعايت اين هاي هر مبحث به طور ناموزون، كم يا زياد نباشند، بلكه هدفمند و متناسب با بودجهكه تعداد سؤال
ي كافي ومتناسب  تمرين وجود دارد  و به هيچ مبحثي شويد كه در هر مبحث به اندازهكند و شما مطمئن ميبهينه ميتناسب و توازن، تعداد سؤاالت را 

تعداد سؤال به حداكثر خواهد رسيد.  ي مطالعاتي شماروي صورت نگرفته است  بنابراين بازدهتوجهي نشده و يا در هيچ مبحثي افراط و زيادهكم
فصل هر  و ...در ها، تعداد تصاوير و جداول مهمتعداد فعاليت ،هاسوال تعداد ي كتاب درسي،تعداد صفحه سؤال) برمبناي 480كتاب (موجود در اين 

 لحاظ شده است.

 رضا فياض
 


