
 

 
 
 
 

  
ي آموزشي كانون يك زنجيره .ي آموزشي كانون استهاي زنجيرهكانون و يكي از حلقه هاي آموزشيكتاب پيش روي شما از مجموعه كتاب

ارتند از: برنامه راهبردي، اين امكانات عبدهد. آموزان قرار ميمسير طراحي شده است و شامل امكانات و خدماتي است كه كانون در اختيار دانش
هدفمند امكان پيشرفت درسي  هدر قالب يك مجموع هاي كانونمنابع آموزشي، سايت كانون. كتاب ها وهاي منظم، خدمات پشتيبان، كتابآزمون
 كند.ي آموزش دنبال ميها هدف و نقش خود را در زنجيرهبآورد و هر يك از كتاآموزان را فراهم ميدانش

هاست. ها آموزش مفاهيم اصلي درسرويكرد اصلي اين كتاب و شوندبا جلدهايي با رنگ سبز منتشر مي هاي آموزشي كانونمجموعه كتاب
  آموزان:ها دانشي اين كتاباست كه با مطالعهانتظار ما اين 

 .هاي مفهومي و مسائل تشريحي پر تكرار پاسخ دهندسؤالبتوانند به  -

 .دار برآينداي استاندارد و شناسنامههاي چهارگزينهي تستبتوانند به خوبي از عهده -

  هاي زير است:ويژگيو داراي جلد سبز) مبتني بر كتاب درسي است (با  يهاي آموزشساختاركتاب
 اي آن همان عناوين كتاب درسي است.هكند و شاخهاز درخت دانش پيروي مي )1

ها با رويكرد كاربرد . درسنامهاندها در مدارس ارائه شدهاب درسي با همان نظم و توالي درسمطالب آموزشي براي هر بخش كت )2
 كشور آورده شده است.  سراسرهاي  مدارس نهايي و امتحان  هاي امتحان سؤالهاي كنكور،  سؤالآن در 

هاي هاي تشريحي منتخب از امتحانسؤالهاي كنكور سراسري و آزاد به همراه سؤالهاي منتخب از ي هر درسنامه تستدر ادامه )3
 باشد.ميهاي كوتاه حلحي و همچنين راههاي پرتكرار آورده شده است و هر موضوع به طور كامل شامل پاسخ تشريسؤالنهايي و 

آموزان نيز هاي مورد نياز دانشبندي، جمعگيري و نكات آموزشياند و در قالب نتيجهدار نيز پوشش داده شدههاي دامسؤالضمناً  )4
 ارائه شده است.

 مهارتو نند تا دانش هاي كتاب آبي را نيز تمرين كسؤالهاي كتاب پرتكرار و سؤالتوانند پس از مطالعه هر بخش از اين كتاب، آموزان ميدانش 
 هاي به سؤالاند افزايش دهند، چرا كه تنها داشتن آگاهي از يك موضوع درسي براي پاسخگوير به كارگيري مطالبي كه فراگرفتهخود را د

 كتاب آبي و ازهاي متنوع سؤالاين تسلط و مهارت با حل  .بايست در به كارگيري مطلب آموزشي مهارت نيز داشته باشندكافي نيست، بلكه مي
  گردد.  پذير ميها امكانپرتكرار و تمرين آن

نقش مؤثري داشتند كه  عبدالحميدينغمه خوردبين و الهام ليال باقرپور طهراني، ها اران گروه توليد شامل سركار خانمدر تدوين اين كتاب همك
  كنم.  هاي ايشان تشكر و قدرداني ميالشاز ت

  رضا فياض        
 95رديبهشت ا                                              
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