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  :ي زير استوار است طراحي مفهومي اين كتاب بر دو پايه :طراحي مفهومي كتاب - 1

هيچ فصلي  .اند متناسب و متوازن تعيين شده ،هاي هر فصل اين كتاب تعداد سؤال :هاي كتاب بين فصل تناسب و توازن
و اين تناسب  .صول ديگر برخودار نيسته فتري نسبت ب اين كتاب از اهميت بيشن اي مؤلف صورت تصادفي يا بر اساس عالقه به

  .كند برد و زمان مطالعه را بهينه مي را باال مي شماي  ي مطالعه هدبازتوازن 
و  ها صفحات، تعداد درس تعدادسه پارامتر براي هر فصل  .كتاب درسي مبنا قرار گرفته است در تعيين اين تناسب و توازن،

فصل كتاب درسي، سهم  هراين اعداد براي  كردن متعادلبا شمارش شده و  دقيقاً ،كتاب درسي آن درهاي  مجموع تمرين
تست  1000با توجه به هاي هر فصل را  سپس تعداد سؤال ،ها تعيين كرديم درصدي هر فصل را در مقايسه با ديگر فصل

   .مشخص نموديمموجود در اين كتاب، 
   شود صورت زير تعيين مي ناسب و توازن به ازاي هر درس، بهفصل است، بنابراين ضريب ت 7درس در  23كتاب درسي شامل:  

 
1000 4423   كتاب درسي هر درس به ازايضريب تناسب و توازن   

   بنابراين ضريب تناسب و توازن به ازاي هر ستها تمرين در قالب فعاليت، كار در كالس و تمرين 338كتاب درسي شامل ،
  :شود تعيين ميصورت زير  تمرين، به

 
1000 3338   ضريب تناسب و توازن به ازاي هر تمرين كتاب درسي  

  
منابع بهترين  .زيادي برخوردار استاز اهميت  ها سؤالو كيفيت نوع  ،رياضي فراگيريدر  :و پوشش مطالب دار هاي شناسنامه سؤال

 ،ترين زمان در كم كنيد ما از منابع استاندارد استفاده ميوقتي ش .هستند رددار و استاندا شناسنامهمنابع ، اي هاي چهارگزينه پرسش
در انتخاب  .هاي كانون و كتاب درسي كنكور سراسري، آزمون. ايم استفاده كرده معتبرما از سه منبع  .بيشترين بهره را خواهيد برد

كه دقيقاً اند  گزينش شدهسؤال  542، هاي كانون آزمونهاي كنكورهاي سراسري و  ا بررسي دقيق سؤالبهاي اين كتاب،  سؤال
دقت  باچنين در راستاي پوشش كامل موضوعات كتاب درسي، مؤلفان  هم. هستندكتاب جديد درسي  و رويكردهاي منطبق با اهداف
     .اند كردهطرح  با ذكر آدرس دقيقدرسي هاي كتاب  س و فعاليتها، كار در كال بر مبناي تمرين پوششي سؤال 458و وسواس زياد، 

  كتاب ساختار -2
ي مرسوم آن كه دسترسي به موضوع مورد نظر است، كاركردهاي آموزشي نيز در نظر  براي فهرست، عالوه بر استفاده: فهرست
ارزيـابي   نمـاد  .اسـت  اي هر فصـل مشـخص شـده   ه سؤالتعداد  ها و ها، تعداد زير موضوع موضوع در فهرست، تعداد. ايم گرفته

رنـگ  هاي آن موضوع  سؤالپس از حل ها را  نمادكنيم حتماً  توصيه مي. روي هر موضوع قرار داده شده است روبهپيشرفت نيز 
   .تشخيص خواهيد دادسرعت  بههاي ديگر  در مقايسه با فصلرا فصل  يكدر  خود  ميزان تسلطبا نگاه به اين صفحه،  .كنيد

بر دقيقاً درخت دانش هر فصل را . نمايد درخت دانش مسير مطالعاتي شما را در هر فصل، هوشمندانه هدايت مي :درخت دانش
 .كند را مشخص مي ي كتاب درسيها زير موضوع ،دوم ي و شاخه  درس عنواني اول هر درخت،  شاخه. ايم اساس كتاب درسي نوشته

هاي كنكور، كانون و كتاب درسي آن فصل نيز به تفكيك  هاي هر موضوع، تعداد سؤال اطالعات آماري از تعداد سؤالدر درخت دانش 
  .اند آورده شده

  

  مقدمه

 

 

 

 



ها سعي شده است با سبكي روان و ساده با  نامه در اين درس. ايم اي قرار داده نامه ها، درس قبل از سؤال موضوع،زير در هر: نامه درس
ها و تعاريف، در كادر رنگي  مطالب مهم، فرمول. پوشش داده شود موضوعهاي آن  ي مركزي سؤال هاي هدفمند، هسته ي مثال ارائه

چنين با استفاده از رنگ دوم كلمات كليدي برجسته  هم. اند تا براي مرور كلي در يك نگاه، بيشتر قابل استفاده باشند رار گرفتهق
  .ايم ها را با نمادهايي، متمايز كرده مطالب تكميلي و نتيجه. اند شده

  اي  هاي چهار گزينه تنظيم پرسش
صورت زير موضوعي و دقيقاً منطبق با روند آموزشي كتاب درسي است و  اي اين كتاب، به گزينههاي چهار تنظيم پرسش

 ها سؤال .دهد مي شماروش زير موضوعي، امكان تنظيم زمان مطالعه را به . اند مؤلفين از اعمال ساليق فردي خود پرهيز كرده
هاي  سراسري داخل و خارج، آزمون كنكورهاي هر زيرموضوع شاملهاي  سؤال .اند دشوار چيده شده در هر زيرموضوع از ساده به

هاي  پرسشدر طراحي . است) ي تمرين و شماره  با ذكر دقيق صفحه(تاليفي مكمل و مرتبط با كتاب درسي  هاي سؤالكانون و 
در قالب تست از زواياي  ي درسيها و موضوعاست  شدهي درسي پرهيز  هاي خارج از برنامه ، از طرح سؤالاي چهارگزينه

  .آورند پوشش كاملي براي هر زيرموضوع را پديد مي ها اين تست .اند شدهمتفاوت ديده 
هاي فراگير  هاي حل، روش روش .هاي شما از كتاب درسي است پاسخ تشريحي اين كتاب دقيقاً بر اساس دانسته :هاي تشريحي پاسخ

روش دوم حل نيز آورده ها،  در تعدادي از پاسخ. دناي باشد كه خود به آموزش مطالب كمك كن ها به گونه است و سعي شده كه پاسخ
  .اند هاي غلط نيز بررسي شده گزينه ،اي هاي چهارگزينه پرسشدر تعداد زيادي از . تر مسأله است كه معموالً راه حل كوتاه شده

  
  دانم از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين كتاب سهيم بودند،  ي يك كار گروهي است، بر خود الزم مي اين كتاب نتيجه

  .تشكر كنم
  

  حامي فرهاد
  
 

 


