
  آموزسخني با دانش
با اینکـه  .رسیم به نتایج دقیق و جدیدي می ها تعریفو  اصولاز  ،استدالل منطقیکه در آن با  استیاضی دانشی ر

گردنـد تـا  علوم طبیعی براي حل مسـائل خـود بـه ریاضـی بازمیولی  ،رود به شمار نمی علوم طبیعیاز  ریاضیات
  .جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند

  . بیان شوداي و در قالب سؤاالت چهارگزینهبه صورت کاربردي  ریاضیکتاب درسی  اصول و مبانی عی شدهدر این کتاب س
  :بخش است 3شامل دبستان  پنجمبندي شده ریاضی هاي طبقهوعه سوالکتاب مجم

 :نامهدرس - 1

 هاي مربـوط بـه آن  ترین نکته نامه که شامل اصلیدر ابتداي هر مبحث و براساس درخت دانش، درس
 . باشد، آورده شده است مبحث می

 آموزان در هر  تقاي سطح علمی دانشبر ارکه عالوهنامه نکاتی آورده شود سعی شده است که در درس
 .دهد پاسخرا  پیشرفتههاي سواالت احتمالی در آزمون تا حدامکانمبحث، 

  :استانداردبندي شده هاي طبقهسوال -2
 چیدمان سواالت در این کتاب براساس الگوي مراحل آموزش مستقیم صورت گرفته است . 

 شودآموز مرحله به مرحله از سطح دانشی به سطح تحلیلی و کاربردي هدایت میبا حل این سواالت دانش. 

 ان سه تعداد سواالت هر مبحث، براساس اهمیت آن مبحث در سواالت آزمون ورودي مدارس تیزهوش
 .سال اخیر تعیین شده است

 

  دهنـده اصـالت مجموعـه که نشانعالوه بر این هستند، این موضوعتمامی سواالت داراي شناسنامه
 .نیز هستاست، تضمینی براي پوشش کامل مباحث کتاب درسی 

 سواالت بنديطبقه : 

 هاي منتخب کانونسواالت استاندارد از آزمون  

 هاي ورودي مدارس نمونه دولتی و تیزهوشانمشابه نمونه سواالت آزمون 

 هاي المپیادهاي خارجیسواالت آزمون 

 سؤاالت طراحی شده، توسط تیم تألیف و با استفاده از خرد جمعی، جهت پوشش کامل مباحث 

  ي تشريحي  نامه پاسخ - 3
 اند کـه عـالوه بـر مطالـب کتـاب درسـی اطالعـات علمـی  اي ارائه شده گونه هاي تشریحی به پاسخ

 . آموزان را نیز افزایش دهند نشدا

  پيروز و سربلند باشيد
  كانون فرهنگي آموزش


