
 

  

 

 

 

 

 

    

 مقدمه

 به نام خالق فكر و انديشه       
یک مسیر طراحی  ی آموزشیزنجیرهاین  .ی آموزشی کانون استهای زنجیرهیکی از حلقه و  های آموزشکتاب پیش روی شما از مجموعه کتاب

های منظم، این امکانات عبارتند از: برنامه راهبردی، آزمون .دهدآموزان قرار میشده است و شامل امکانات و خدماتی است که کانون در اختیار دانش

آموزان را فراهم ی دانشدرسدر قالب یک مجموعه هدفمند امکان پیشرفت  های کانونسایت کانون. کتابو  منابع آموزشی، هاخدمات پشتیبان، کتاب
های آموزش کانون با جلدهایی با رنگ سبز مجموعه کتاب کند.ی آموزش دنبال میها هدف و نقش خود را در زنجیرهآورد هر یک از کتابمی

 ها دانش آموزان:ی این کتابانتظار ما این است که با مطالعه .هاستدرسها آموزش مفاهیم اصلی رویکرد اصلی این کتابو  شوندمنتشر می
 .های مفهومی و مسائل تشریحی پر تکرار پاسخ دهندالؤبتوانند به س -

 .دار برآیندای استاندارد و شناسنامههای چهارگزینهی تستبی از عهدهبتوانند به خو -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساختار کلی و محتوای کتاب 

 .ی استدرسهای آن همان عناوین کتاب کند و شاخهاز درخت دانش پیروی می .1

ها با رویکرد کاربرد نامهدرس اند.ها در مدارس ارائه شدهدرسی با همان نظم و توالی درسبخش کتاب مطالب آموزشی برای هر  .2

 های مدارس سطح کشور آورده شده است.نهایی و امتحان  های امتحانالؤهای کنکور، سالؤآن در س

های های تشریحی منتخب از امتحانالؤاه سهای کنکور سراسری و آزاد به همرالؤهای منتخب از سنامه تستدرسی هر در ادامه .3
های کوتاه حلهر موضوع به طور کامل شامل پاسخ تشریحی و همچنین راهتوضیح های پرتکرار آورده شده است و الؤنهایی و س

 باشد.می

آموزان نیز ارائه نیاز دانش های موردبندیگیری و نکات آموزشی جمعاند و در قالب نتیجهدار نیز پوشش داده شدههای دامضمناً سؤال .4
 شده است.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چگونه از کتاب استفاده کنیم؟ 

 یدرسی دقیق کتاب مطالعه .1
 های آموزشی نامه برای درک بهتر نکات و دامدرسی مطالعه .2

 امتحانات مدارسمادگی در آهای تشریحی برای حل پرسش .3
 ایهای برنامهای برای آزمونهای چهارگزینهحل پرسش .4

های کتاب پرتکرار و سؤال های کتاب آبی را نیز تمرین کنند تا دانش و مهارت خود را در آموزان می توانند پس از مطالعه هر بخش از این کتاب، سؤالدانش
بایست فی نیست، بلکه میها کای برای پاسخگویی به سؤالدرساند افزایش دهند، چرا که تنها داشتن آگاهی از یک موضوع به کارگیری مطالبی که فراگرفته

پذیر ها امکانهای متنوع از کتاب آبی و پرتکرار و تمرین آنمطلب آموزشی مهارت نیز داشته باشند. این تسلط و مهارت با حل سؤالهر در به کارگیری 
 گردد.می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       زن و تناسب اضریب تو

ایم نامیم. ضریب توازن و تناسب را به این خاطر در نظر گرفتهرا ضریب توازن و تناسب آن کتاب می فصلتعداد سوال موجود در کتاب به ازای هر 

بندی همان مبحث تعیین شده باشند. رعایت این های هر مبحث به طور ناموزون، کم یا زیاد نباشند، بلکه هدفمند و متناسب با بودجهکه تعداد سؤال
ی کافی ومتناسب  تمرین وجود دارد  و به هیچ مبحثی شوید که در هر مبحث به اندازهکند و شما مطمئن میبهینه میتناسب و توازن، تعداد سؤاالت را 

تعداد سؤال به حداکثر خواهد رسید.  ی مطالعاتی شماروی صورت نگرفته است  بنابراین بازدهتوجهی نشده و یا در هیچ مبحثی افراط و زیادهکم
فصل هر  و ...در ها، تعداد تصاویر و جداول مهمتعداد فعالیت ،هاسوال تعداد ی،درسی کتاب تعداد صفحه سؤال( برمبنای 863کتاب )موجود در این 

 لحاظ شده است.

 رضا فیاض
 




