
 مقدمھ

 با توجھ بھ تعدد دروس و موضوعات، وابستگی زیـادی بــھموفقیت در کنکور سراسری، 
بایــد قبل از شـروع یــک فصـل، دارد. شما  مطالعھ و کیفیتمدیریت زمان  دو موضوع
ھریــک از و حــد و پیوســتگی) فصــل (مــثالً  آن و تســلط بــر بــرای مطالعــھبدانیــد 
این سؤال پــیش  ھمواره  از طرفی .بگیرید چقدر باید زمان در نظرھای آن زیرموضوع

متناسـب بــا اھمیـت آن در کنکــور وقــت آیــا  ؛ماهآید کھ آیا تسلط پیــدا کـردمی
را کتــاب درسـی  ھــایھا و تمرینتمام مثالام ھایی کھ حل کردهآیا سؤال ؛ماھگذاشت

  .پوشش داده است

  .کنیدوع را از انتها شر باید کار است،جملھ  ھای باال اینسؤالپاسخ 

 کتاباین  معماری طراحی در کاربردیدو ویژگی 
(مدیریت زمان و کیفیــت شما طراحی معماری این کتاب، برای پاسخگویی بھ این نیاز 

 پایھ استوار است: دومطالعھ) بر 
 ۱۰و  ۲۰ی ھاپیمانـھقالـب در  ،ھاو سؤال بندی موضوعاتطبقھبا  مطالعھ مدیریت زمان -1

 سؤالی
جدیـد و  پوشـش کامـل کتـاب درسـی بـا ھـدف دارشناسـنامھ ھایبا سؤال لعهکیفیت مطا -2

  رویکردھای آن
 

ی ھاپیمانـھقالـب در ھا موضوعات و سؤالبندی ھطبقبا  مطالعھ مدیریت زمان -۱
ھا و حجم مطالب ھر فصـل، متناسـب و تعداد سؤالدر این کتاب،  :سؤالی ۱۰و  ۲۰

ی مؤلفـان کتـاب، ی یا بـر اسـاس عالقـھصورت تصادفو ھیچ فصلی بھ استمتوازن 
برای رسیدن بـھ ایـن  .یستتری نسبت بھ فصول دیگر نتر یا کماھمیت بیش دارای
 ت.کتاب درسی محور قرار گرفتھ اسھدف، 

 ھـاھا و مجموع تمرینتعداد صفحات، تعداد درسشامل برای ھر فصل، سھ پارامتر 
ن اعداد، سھم درصدی ھر فصـل را کردن ای و با متعادللحاظ شده در کتاب درسی 

 .ایمکردهھای ھر فصل را مشخص ھا تعیین و تعداد تستدر مقایسھ با دیگر فصل
ھا و و موضـوع ھر فصل دقیقًا بر اسـاس کتـاب درسـی نوشـتھ شـده درخت دانش سپس

را تعیــین کـردیم.  بسـتھھای ھـر و تعداد تست نموده مشخصرا آن ھای زیرموضوع
یــا  ۲۰ ھایپیمانـھدر قالب  ،با توجھ بھ اھمیتع و زیرموضوع ھای ھر موضوسؤال
 .مدیریت زمان مطالعهاند و این یعنی سؤالی تنظیم شده ۱۰

در  :و پوشـش کامـل کتـاب درسـی دارھای شناسـنامھسـؤالکیفیت مطالعھ بـا  -۲
. ھا از اھمیــت زیــادی برخوردارنـدسؤالریاضی، نوع و کیفیت یادگیری و تسلط بر 

دار و ھستند. وقتی شما از منابع شناسنامھدار شناسنامھمنابع تست، منابع بھترین 
در ایـن  .ترین زمان، بیشترین بھره را خواھید بــردکنید در کمھدفمند استفاده می
ازکتاب  ھای طراحی شدهھای کانون و تستکنکورھای سراسری، آزمونکتاب، از سھ منبع 

 است.آن  و ھماھنگی با رویکردھا و اھداف درسیکتاب  ،محور. شده استدرسی استفاده 
تسـت از  ۲۳۱ ،با کتاب درسی قبلــی مباحث مشترکدر تست است.  ۱۰۰۰این کتاب شامل 

ھای کانون انتخاب شــدند. تست از آزمون ۲۷۱بھ بعد و  ۸۰ھای کنکورھای سراسری سال
ار از کتــاب دتست شناسنامھ ۴۹۸ مباحث جدید ، درپوشش کامل موضوعاتاز طرفی برای 
 اند. درسی طراحی شده

تا شما اطمینــان حاصـل اند از کتاب درسی ی دقیقاسنامھنشھا، دارای ی این تستھمھ
ــــارج  ــــاب خ ــــداف کت ــــھ از اھ ــــد ک ــــویدنمیکنی ــــود را  ش ــــت خ  و وق

 اید.تلف نکرده
 

 :و کارکردھای آموزشی ی استفاده از کتابنحوه



برای فھرست این کتاب، عالوه بـر   ای:همشاورآموزشی و فھرست با کارکردھای  -۱
مورد نظـر اسـت، کارکردھـای ی مرسوم آن کھ دسترسی بھ صفحھاستفاده ی موضوع 

ھا و ھا، زیرموضوعشده است. در فھرست، تعداد موضوع آموزشی نیز در نظر گرفتھ
ھا بـرای تشـخیص چنین در ھر موضوع، تعداد بستھھای ھر فصل مشخص شده، ھمسؤال
مشـخص شـده اسـت. نمـاد  سؤالی ۱۰و  ۲۰ھای در قالب پیمانھ ،ت آن موضوعاھمی

م یکنروی ھر موضوع قرار داده شده اسـت. توصـیھ مـیارزیابی پیشرفت نیز روبھ
 تان رنگ کنید.ھای آن موضوع، متناسب با پیشرفتسؤالرا پس از حل  ھامستطیل

خـود در موضـوعات یـک فصــل را در  طبا ھر بار نگاه بھ این صفحھ، میزان تسل
توانیـد نقـاط قـوت را سرعت تشخیص خواھید داد و میھا بھمقایسھ با دیگر فصل

 تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنید.
درخت دانش مسیر مطالعاتی شما را در ھر  :ی کار با آنو نحوه درخت دانش -۲

ی راه فصل و در واقع درخت دانش نقشھکند. فصل، ھوشمندانھ ھدایت می
ی دوم، شاخھو  ی اول ھر درخت، عنوان درسشاخھ ی زمان مطالعھ است.کنندهتنظیم

 )است سؤالی ۲۰یا  ۱۰ھای کھ شامل پیمانھ ھای مطالعاتی(بستھ ھایزیرموضوع
  کند.کتاب درسی را مشخص می

 اشـکالرفـع نیـز بـراي بررسـی و  نـیم سـاعتو  سـاعتنـیم  یسـؤال 20ي پیمانـههر به  گوییپاسخ برايطور میانگین بهکنیم پیشنهاد می

  در نظر بگیرید.ها سؤال
ایم. ای قرار دادهنامھھا، درسدر ھر زیرموضوع، قبل از تست :نامھدرس  -۳

ی ھستھھای ھدفمند، ی مثالھا سعی شده است با ارائھاند و در آنھا کاربردینامھدرس
ھا، در ھا و تعریفموزش داده شود. مطالب مھم، فرمولآن زیرموضوع آ ھایمرکزی سؤال

اند تا برای مرور کلی در یک نگاه، قابل استفاده باشند، کادر رنگی قرار گرفتھ
اند. مطالب تکمیلی و چنین با استفاده از رنگ دوم واژھای کلیدی برجستھ شدهھم

 ھا را نیز با نمادھایی نتیجھ
 ایم.متمایز کرده

 بـھ روشھای ایـن کتـاب، تسـت :)زیرموضـوعی -بنـدی(روش تیپ ھاتنظیم تسـت -۴
از ساده بھ دشـوار، و منطبق با روند آموزشی کتاب درسی  زیرموضوعی -بندیتیپ

شوند یا از اند کھ با یک روش حل میھایی در یک تیپ قرار گرفتھسؤال .اندچیده شده
یرموضـوع، قبـل از شـروع در ھـر زشود. ھا استفاده میفرمول مشترکی برای حل آن

ایم. بھتـر اسـت ابتـدا را مشـخص کـردهکتاب درسی مربوط بھ آن  آدرسھا، تست
ھا ھای کتاب درســی در آن زیرموضـوع را حـل کنیـد و سـپس بـھ حـل تسـتتمرین

برای تشـخیص میـزان  سؤالی ۲۰ بندیجمع آزموندر پایان ھر فصل یک  بپردازید.
 است. فصل ھم قرار داده شدهآن تسلط بر 

ھای شما این کتاب منطبق بر دانستھ(راه حل اصلی) پاسخ تشریحی  پاسخ تشریحی:  -۵
ھا بــھ پاسـخ اســتسعی شـده  ھای فراگیر است وھای حل، روشاز کتاب درسی است. روش

 ای باشند کھ بھ روند آموزش کمک کنند.گونھ
تر اه حـل کوتــاهنیز آورده شــده کـھ معمـوالً ر راه حل دومھا، در تعدادی از پاسخ
متمـایز  نکتـھھای دوم، معموالً شامل مطالبی است کھ تحت عنوان مسألھ است. راه حل

در  .اندنیــز بررســی شـده ھای غلـطگزینــھھا، اند. در تعداد زیـادی از پاسـخشده
  راھبــــرد حــــلھــــا، تحــــت عنــــوان نامھ، ھــــر یــــک از تیپپاســــخ

 د.انتوضیح داده شده
 

  ن گرامی: سخنی با ھمکاران و دبیرا
نسبت بھ کتاب قبلی تغییرات زیادی کرده اسـت، موضــوع  ، ۳ریاضی جدید  کتاب درسی

ی از کتــاب یھـاتر و عمق مطالب بیشتر شده است. بخش، پررنگشھود و نمودار مفھوم،
نــوع نگــاه بـھ در اغلب مـوارد  ،ھای مشترک با کتاب قبلیقبلی حذف شده و در بخش

در اسـت. آگاھانھ پرھیــز شــده  غیر الزمھای ی فرمولئھو از اراموضوع تغییر کرده 
ھای ی موضــوعات و ســؤالھدر ارائــ ھا و حــد و مرزھــاییمحــدودیت کتــاب درســی



ی ارائھاین موارد، در است کھ سعی شده در نظر گرفتھ شده است.  ارزشیابی نیز
 با کتاب درسی رعایت شود. برای ھماھنگی ،این کتابھا در سؤال

ی ما دبیر محترم و ھمکار گرامی، ما را از نگاه تیـزبین و تجربـھامیدوارم ش
ھا را با ما در میان عملی خود در کالس محروم نکرده، خطاھای احتمالی و کاستی

 بگذارید.
 

ی یک کار گروھی است، الزم است از تمامی عزیزانی کــھ در بــھ ثمـر این کتاب نتیجھ
ــــــــــد،  ــــــــــھیم بودن ــــــــــاب س ــــــــــن کت ــــــــــیدن ای  رس

 تشکر کنم.
 

 فرهاد حامی


