
 

  مقدمه

 بعد از مرورتنظيم شده است.  و جغرافياي ايران 2، جغرافياي 3و جغرافياي  1و تاريخ  2، تاريخ 3اين كتاب براساس شش كتاب درسي تاريخ 

 دهد پاسخ دهيد. سؤالي كه در كنكور به خود اختصاص مي 30توانيد به راحتي به  بندي به وسيلة اين كتاب مي سي از طريق جمعرمطالب كتاب د

در اين درس با بيني بودن مسائل مطروحه در كنكور سراسري،  پيش كتاب درسي و چالشي و غيرقابلهاي  و جديد بودن سرفصلتازگي  به علت

هاي گذشته و با استفاده از  ايم با در نظر گرفتن تجارب كنكورهاي سراسري سال لذا در اين كتاب سعي كرده .رو هستيم هاي فراواني روبه دشواري

  اي كه تمام مطالب كتاب درسي را پوشش دهند.  گونه به بياوريم مسئله، مفهومي و حفظيجمعي مؤلفان، سؤاالت را در سه تيپ  خرد

  واقع شود. مؤثرآموزان  اي باشد كه براي تمامي دانش گونه االت بهؤبر آن بوده است كه سطح دشواري سمؤلفان تالش  ،ليف اثر حاضرأتدر 

بودن سؤاال پيمانه كتاباي  اين    ت 

  اند. بندي شده سؤالي طبقه 20سؤالي و  10هاي  اساس درخت دانش ابتداي هر فصل، در پيمانه هاي اين كتاب بر سؤال

پيمانه مزيت سؤال هاي    ها: اي بودن 

توانند  تر مي اي هر مبحث، راحته 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 زمان خود را براي مطالعه هر مبحث تنظيم كنند. ضمن اين

  آموز قرار گيرد. سؤاالت متناسب با آن در اختيار دانش

  است كه مؤلفان كتاب به اندازة اهميتي كه موضوعات دارند، سؤال ارائه كنند. 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  هاي هر مبحث، طيف كاملي از تيپ در پيمانه ر يك تركيب بهينه از سؤاالت:پوشش تمامي مطالب د - 5

  .است شده

  سؤالي 20   بندي هاي جمع آزمون

  ها دو كاربرد دارد: اين آزمون ترتيب در پايان هر فصل آمده است. سؤالي گنجانده شده كه به 20بندي  آزمون جمع 19 كتاب) 6در مجموع (هر  در اين كتاب

  ها. بندي پس از تمرين تست ارزيابي و جمع )2) ارزيابي قبل از شروع به تست، 1

  ها در بهبود برنامة مطالعاتي به شما كمك خواهند كرد. بندي، اين آزمون در هر دو حالت، عالوه بر ارزيابي و جمع
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  ميان بگذاريد.



 

كتاب اصلي    اجزاي 

ها و  آمار دقيق سؤالعنوان راهنماي شمارة صفحات مورد نظر مخاطب نيست، بلكه عالوه بر آن شامل  در اين كتاب فهرست صرفاً به : فهرست

آموز خواهد داد كه با رنگ  ها، امكان خودارزيابي را قبل از شروع هر مبحث، در طي مطالعه و پايان آن به دانش تر از آن هاي آن است و مهم پيمانه

طالعاتي، به داوطلبان كمك پذيرد. اين روش ارزيابي در تنظيم برنامه و افزايش بازدة م آموز صورت مي هاي مشخص شده توسط دانش كردن خانه

  خواهد كرد.

در ابتداي هر مبحث، درخت دانش با هدف ارائة يك طرح درس و برنامة منظم مطالعاتي تهيه شده است. عالوه بر آن، درخت دانش به كمك  درخت دانش:

  ا فراهم ساخته است.آموزان ر نمادهاي ارائه شده به مثابة يك ابزار مؤثر، امكان ارزيابي ميزان تسلط و پيشرفت دانش

شده و با ارائة مثال، جدول و تصاوير متنوع نگارش  بندي هايي به صورت جامع و طبقه نامه در آغاز هر درس، مطابق متن كتاب درسي، درس نامه: درس

شروع به تست زدن در هر موضوع، ابتدا اين  توانيد قبل از شما مياند.  ها با استفاده از رنگ دوم، كلمات مهم هر درس برجسته شده نامه اند. در اين درس شده

  بخش را بخوانيد و يا در صورت مواجه شدن با اشكال، به اين متن مراجعه كنيد. 

  دار:  سؤاالت شناسنامه

ل سؤا 2400براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي، ها و محتواي كتاب درسي با هدف پوشش كامل كتاب درسي:  اي از تمرين هاي چهارگزينه پرسش

هاي سؤال كه از مطالب كتاب درسي جديد  ايم. در طراحي اين سؤاالت تالش مؤلفان بر اين بوده است كه تمامي تيپ تأليفي در اين كتاب قرار داده

  ايم.  هاي كتاب درسي را مورد بررسي قرار داده ها و پرسش چنين تمامي فعاليت امكان طراحي دارند، پوشش داده شود. هم

تشريحي: آموزان براي فهـم پاسـخ نيـازي بـه      ها به صورت كامل و دقيق نوشته شود تا دانش است پاسخ هاي تشريحي اوالً سعي شده ر پاسخد پاسخ 

   هاي آموزشي هر مبحث بهتر شناخته شود. اند تا دام هاي نادرست تشريح شده تر گزينه ها نداشته باشند و ثانياً بيش نامه مراجعة دوباره به درس
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