
 

 مقدمه

 معرفی کتاب
خوبی  یهای ورودی نتیجهخواهند در آزمونآموزانی كه میبا هدف كمک به دانش سؤال آمادگی آزمون تیزهوشان كتابی است كه 1500 كتاب

توان می ست.ای نهم در پایههای تیزهوشان برگزار شده در كانون در چهار سال اخیر ی آزمونبرگزیده های كتاببگیرند تدوین شده است. سؤال

توانند برای آمادگی آموزان مقطع متوسطه میهمکاران گروه علمی آزمون نهم متوسطه دانست كه دانش یتالش چهار ساله یاین كتاب را نتیجه

 استفاده كنند. این كتاب: از آن برای ورود به مدارس برتر و افزایش توان علمی خود

شناسی های شیمی، فیزیک، زیست و زمینتجربی آن به بخشعلوم تجربی و ریاضی است كه درس های فارسی، علومشامل نمونه سؤاالت درس( 1

 تقسیم شده است.

را  مبحثتواند سؤاالت مورد نظر خود در هر آموز میهر دانشو شده است  گزینش كتاب درسی سؤاالت بر اساس درخت دانش در هر درس،( 2

 انتخاب كرده و از آن استفاده كند.

ی نهم آموزان پایهآموزان هر دو مقطع بتوانند از آن استفاده كنند و دانشتا دانش استهر دو مقطع هشتم و نهم سؤاالت  شاملهر بخش ( 3

 ی خود را داشته باشند.امکان مرور مطالب سال گذشته

 طراحی است. یهای متفاوت و خالقانهطراح برتر با ایده 100این كتاب حاصل تالش بیش از ( 4

 های تیزهوشان انتخاب شده است.های كتاب توسط گزینشگران برتر از میان انبوهی از سؤالسؤال( 5

  مناسب ارائه شده است.پاسخ تشریحی چون مطالب به تفصیل و با  مناسب و كاربردی است؛ عالقمند آموزاندانشی همه( برای 6

 ساختار کتاب 
انتخاب ر اند. دارائه شده شناسی و ریاضیفارسی، شیمی، فیزیک، زیست و زمینبخش  ششای در سؤاالت چهارگزینه ای:االت چهارگزینهؤس -1

های ریاضی و بخشسؤاالت  . داده شوندطور كامل پوشش به كتاب درسی بر مبنای درخت دانش موضوعات ی سؤاالت سعی شده است تا همه

اند تا امکان مرور و مطالعه مباحث شده مقطع هشتم نیز در پایان هر بخش قرار داده . سؤاالت مربوط بهاندارائه شده تریفیزیک در تعداد بیش

 آموزان فراهم گردد. سال گذشته برای دانش

بندی شده است، های مختلف علوم تجربی طبقهدر بخش با توجه به اینکه سؤاالت به طور تخصصی در هر گروه خصوصاً: چند کتاب در یک کتاب -2

 توان به عنوان یک كتاب مجزا در نظر گرفت.هر بخش از این كتاب را می

تواند برای بازیابی مطالب مفید واقع شود. این بندی درنظر گرفته شده است كه میجمع جامع آزموندو ، كتابدر پایان  :بندیهای جمعآزمون-3 

 .باشدهای مورد ارزیابی در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان كشور میی درسسؤاالت همهامل ها شآزمون

های درست و نادرست نیز توضیح گزینهشده است تا  تالشتشریحی و آموزنده دارند و  ینامههای كتاب، پاسختمام سؤال :تشریحی ینامهپاسخ-4

 اند.داده شده

 چگونه از کتاب استفاده کنیم؟ 
سطحی، از سؤاالت این كتاب استفاده های آبی و سهو استفاده از كتابكتاب درسی  یهآموزان عزیز این است كه پس از مطالعپیشنهاد ما به شما دانش

استفاده از  كنیم كه درهای دیگر كانون است. بنابراین توصیه مینمایید. فراموش نکنید كه سطح سؤاالت در این كتاب باالتر از سطح سؤاالت كتاب

اغلب سؤاالت تالش شده است تا ها را تحلیل كنید. در های تشریحی، تمام گزینه، به كمک پاسخسؤالهر  حلپس از دقت كافی را داشته باشید. سؤاالت 

 طراحی سؤال و هدف آموزشی آن به طور كامل تشریح شود. یهای سؤال توجه شود و با توضیح كافی، ایدهی گزینهبه همه

 بندی پاسخ دهید.پایان کتاب به سؤاالت دو آزمون جمعدر 
كنیم در انتهای تر در آزمون مدارس برتر است، توصیه میسازی برای حضور موفقن كتاب، آمادههدف اصلی در استفاده از ایبا توجه به اینکه 

 تولید این كتابجا كه معتقدیم از آنباشید. در نهایت كتاب از سؤاالت دو آزمون جامع استفاده كنید و ارزیابی مناسبی از وضعیت خود داشته 

با و پیشنهادات خود را در مورد این كتاب  ، انتقاداتموجود اشکاالت داریم خواستدر آموزان عزیزخالی از اشکال نیست، از همکاران و دانش

 در میان بگذارند.ی نهم گروه تولید آزمون، كتاب و محتوای علمی پایه

 ارشعجواد احمدی


