
 

  مقدمه
  هاي كتاب: اصول و ويژگي

چنين براي مشخص كردن  منظور نظم بخشيدن به مطالعه، انسجام فكري و هم ، بهبخشدر ابتداي هر فصل يك نماية كلي از  :درخت دانش - لفا
  مسير مطالعاتي ارائه شده است. 

هاي توليد، بازار، آشنايي با  در فصلند. ا بندي نگارش شده قههايي به صورت طب نامه ، مطابق متن كتاب درسي، درسفصلدر آغاز هر  : نامه درس - ب
هاي اقتصادي، پول، بانك، فقر و توزيع درآمد، بودجه و ماليه دولت بايد بر مسائل سود، نحوة محاسبة مازاد و كمبود عرضه، محاسبة  شاخص
ها و مسائل ماليات  ، نقدينگي، مسائل دهك…د سرانه و هاي اقتصادي از قبيل توليد ناخالص (خالص) داخلي (ملي)، درآمد ملي، درآم شاخص

  ها به تفصيل در خصوص حل مسائل توضيح داده شده است.  نامه تسلط داشته باشيد. در درس
   :دار سؤاالت شناسنامه - ج

ل از كنكورهاي سراسري سؤا 212نسبت به گذشته، در اين كتاب  اقتصادنظر به تغييرات مباحث درسي ـ كنكورهاي سراسري و خارج از كشور: 
  اند.  گزينش شده 97تا  89هاي  داخل و خارج از كشور سال

اند. در گزينش اين سؤاالت، پوشش حداكثري مطالب  هاي قبل انتخاب شده هاي كانون در سال تست از آزمون 464تعداد  :هاي كانون ـ سؤاالت آزمون
  اند. االت در مواقعي تغييراتي نيز داشتهكتاب درسي جديد مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا برخي سؤ

ايم. در طراحي  سؤال تأليفي نيز در اين كتاب قرار داده 124براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي، ـ سؤاالت مكمل و مرتبط با متن كتاب درسي: 
چنين  . هماحي دارند، پوشش داده شودكه از مطالب كتاب درسي جديد امكان طر سؤالهاي  اين سؤاالت تالش بر اين بوده است كه تمامي تيپ

شود  هايي مشاهده مي هاي پايان فصل كتاب درسي، سؤال ايم. در بخش پرسش هاي كتاب درسي را مورد بررسي قرار داده ها و پرسش تمامي فعاليت
طور كامل اشاره شده است و  رد بهنامه به اين موا اند. در درس مانده چنان در اين بخش باقي رغم حذف اين مباحث از متن كتاب، هم كه علي
  ها طرح شده است. هايي نيز از آن پرسش

آموزان براي فهم پاسخ نيازي  ها به صورت كامل و دقيق نوشته شود تا دانش است پاسخ               ً        هاي تشريحي اوال  سعي شده در پاسخ: هاي تشريحي پاسخ - د
  هاي آموزشي هر مبحث بهتر شناخته شود.  اند تا دام هاي نادرست تشريح شده تر گزينه                        ً    ها نداشته باشند و ثانيا  بيش نامه به مراجعه دوباره به درس

  اي بودن سؤاالت كتاب: هـ : پيمانه
 20پيمانة  16سؤالي و  10پيمانة  48(است.  رائه شدهاسؤالي  20يا  10هاي  سؤاالت اين كتاب بر اساس موضوعات موجود در كتاب درسي، در قالب پيمانه

  هايي دارد: اي بودن سؤاالت مزيت سؤالي)، پيمانه
توانند  تر مي هاي هر مبحث، راحت آموزان با توجه به تعداد پيمانه دانش : مديريت و مهندسي برنامة شخصي مطالعه و تمرين (ايجاد نظم در مطالعه) -1

است تا در هر موضوع، تعداد  هاي هر مبحث با توجه به اهميت آن انتخاب شده كه تعداد پيمانه هر مبحث تنظيم كنند. ضمن اينزمان خود را براي مطالعه 
  آموز قرار گيرد. سؤاالت متناسب با آن در اختيار دانش

  تي كه موضوعات دارند، سؤال ارائه كنند.است كه مؤلفان كتاب به اندازة اهمي ها در كتاب، سبب شده وجود پيمانه :پرهيز از افراط و تفريط -2
 ها و نيازهاي شخصي اختصاص دادن زمان مناسب براي هر درس بر حسب توانايي -3

 ها اي بين آزمون ها در بازة دو هفته تقسيم مطالعة مباحث بر اساس پيمانه -4

هاي سؤاالت مربوط به آن مبحث در نظر گرفته  كاملي از تيپ هاي هر مبحث، طيف در پيمانه پوشش تمامي مطالب در يك تركيب بهينه از سؤاالت: -5
  .است شده

  ها قرار داده شده است.  بندي براي مرور مباحث و آزمايش دقيق آموخته در پايان هر فصل يك آزمون جمع بندي: هاي جمع آزمون - و
  با ما در ميان بگذاريد.  4ensani@gmail.comايميل  آدرس ز طريقا توانيد ميپيشنهاد يا انتقادي داريد اگر  مطالب ارئه شده در اين كتابدر خصوص 

  سارا شريفي 




