
 

 

  خوانيم؟ يچرا اين كتاب را م 
  .كه درس را بهتر ياد بگيريم براي اين )1
 .هاي بهتر و بيشتري حل كنيم كه تمرين براي اين )2

 .هاي معلمان سراسر كشور آشنا شويم كه با سليقه براي اين )3

 .هاي بيشتري تمركز كنيم ها و تمرين كه روي موضوع براي اين )4

 .موفق شويم رسههاي مد خواهيم در امتحان كه مي براي اين )5

  
  

  !با اين كتاب آشنا شويد                
  

    

  
 د كه عبارتند ازنشو بخش تشكيل مي 4از  پرتكرارهاي  كتاب:  

  
  

 1 (نامهدرس  
 بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.  
 باشد بوط به آن مبحث ميهاي مر ترين نكته نامه آورده شده است كه شامل اصلي در ابتداي هر مبحث درس . 

 شوند آموزان در هر مبحث مي سطح علمي دانش ارتقاياند كه باعث  اي طراحي شده گونه ها به نامهدرس . 

 ها و كتاب درسـي اسـتخراج   ي متن، شكلها از مجموعهكنيد، اين نكتهمهمي را مشاهده ميهاي  ها نكته نامهدر انتهاي درس
  . باشد نامه ميي درس كننده و كامل شده است

  

 2 (رتكرار امتحاني سؤالو طراحي از كتاب درسي هاي پ:   
  آموزان تا دانش ،اند شده ها گزينشو سواالت منتخب از بين آن آوري از مدارس سراسر كشور جمع امتحاني برگه 400بيش از

  .مان سراسر كشور آشنا شوندهاي معلّ بتوانند با سليقه
 هـايي نيـز از   سـوال  ،هـا براي پوشش كامل كتاب درسـي و تكميـل تمـرين    .شش داده شده استتمام مطالب كتاب درسي پو

 .استكتاب درسي طراحي شدهمطالب 

 چيدمان سواالت براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است . 

 دهد آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي اين سواالت مرحله به مرحله دانش . 
  

 3 (تشريحي  ي نامه پاسخ  
 سواالت داراي پاسخ تشريحي هستند تمام. 

 قي آمـوز بـا   اند، طـوري كـه جـاي هـيچ ابهـامي بـراي دانـش        ي راه حل كامل بيان شده هر سوال، با ارائههاي تشريحي  پاسخ
  .گذارد نمي

  4 (4  جامعآزمون  
 2 آمـوزان، در امتحانـات مدرسـه، بـه همـراه پاسـخ       تر دانـش سال دوم جهت آمادگي بيشآزمون نيم 2سال اول و نيم آزمون

  . آورده شده است ، در انتهاي كتابتشريحي

 

  كانون فرهنگي آموزش
  )چي قلم(   


