
  آموزسخني با دانش
  

ها شكل گرفته  كه بر مبناي تجربه، آزمايش و مشاهدات انسان است مفاهيم علمياي از  علوم تجربي شامل گستره
  هاي تجربـي  ها و تحليل اين محاسبات در كنار آزمايش وباشد  اين شاخه همانند رياضي داراي محاسبات مي. است

  .ي مفاهيم و اصول علوم تجربي استبشر امروز در سايههاي بسياري از پيشرفت. ستاقرار گرفته 
و در قالـب سـؤاالت   مفاهيم بنيادي كتاب درسـي علـوم تجربـي بـه صـورت كـاربردي        در اين كتاب سعي شده

  . بيان شوداي چهارگزينه
  :بخش است 3شامل ششم دبستان بندي شده علوم هاي طبقهكتاب مجموعه سوال

 :نامهدرس - 1

 هاي مربـوط بـه آن    ترين نكته نامه كه شامل اصليو براساس درخت دانش، درس در ابتداي هر مبحث
 . باشد، آورده شده است مبحث مي

 آموزان در هر  تقاي سطح علمي دانشبر اركه عالوهنامه نكاتي آورده شود سعي شده است كه در درس
 .دهد پاسخهاي ورودي مدارس برتر را سواالت احتمالي در آزمون تا حدامكانمبحث، 

  :بندي شده استانداردهاي طبقهسوال -2
 چيدمان سواالت در اين كتاب براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است . 

 شودآموز مرحله به مرحله از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي هدايت ميبا حل اين سواالت دانش. 

  در سواالت آزمون ورودي مدارس تيزهوشان سه تعداد سواالت هر مبحث، براساس اهميت آن مبحث
 .سال اخير تعيين شده است

  ،سوال در اين كتاب قرار دارد 30به ازاي هر سوال آزمون ورودي مدارس تيزهوشان. 
 

  دهنـده اصـالت مجموعـه    كه نشانعالوه بر اين هستند، اين موضوعتمامي سواالت داراي شناسنامه
 .نيز هستاست، تضميني براي پوشش كامل مباحث كتاب درسي 

 سواالت بنديطبقه : 

 و برخي از سؤاالت كنكور سراسري كودكياري هاي منتخب كانونسواالت استاندارد از آزمون 

 هاي ورودي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشانمشابه نمونه سواالت آزمون 

  ،جهت پوشش كامل مباحثسؤاالت طراحي شده، توسط تيم تأليف و با استفاده از خرد جمعي 

  ي تشريحي  نامه پاسخ - 3
 اند كـه عـالوه بـر مطالـب كتـاب درسـي اطالعـات علمـي          اي ارائه شده گونه هاي تشريحي به پاسخ

 . آموزان را نيز افزايش دهند دانش

  .در پايان اميدواريم با ارسال نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقا اين كتاب ياري فرماييد
  سربلند باشيدپيروز و 

  كانون فرهنگي آموزش




