
 

  
         

 

  به نام خالق فكر و انديشه

ي آموزشي كانون يك مسير زنجيره .ي آموزشي كانون استهاي زنجيرهكانون و يكي از حلقه هاي آموزشيكتاب پيش روي شما از مجموعه كتاب
هاي اين امكانات عبارتند از: برنامه راهبردي، آزمون .دهدآموزان قرار ميطراحي شده است و شامل امكانات و خدماتي است كه كانون در اختيار دانش

آموزان را در قالب يك مجموعه هدفمند امكان پيشرفت درسي دانش هاي كانونموزشي، سايت كانون. كتابها و منابع آمنظم، خدمات پشتيبان، كتاب
 كند.ي آموزش دنبال ميها هدف و نقش خود را در زنجيرهآورد هر يك از كتابفراهم مي

انتظار ما  .هاستها آموزش مفاهيم اصلي درسكتابرويكرد اصلي اين  و شوندهاي آموزشي كانون با جلدهايي با رنگ سبز منتشر ميمجموعه كتاب
  ها دانش آموزان:ي اين كتاباين است كه با مطالعه

 .هاي مفهومي و مسائل تشريحي پر تكرار پاسخ دهندالؤبتوانند به س -

 .دار برآينداي استاندارد و شناسنامههاي چهارگزينهي تستبتوانند به خوبي از عهده -

  هاي زير است:مبتني بر كتاب درسي است و داراي ويژگي (با جلد سبز) يهاي آموزشساختاركتاب
 .هاي آن همان عناوين كتاب درسي استكند و شاخهاز درخت دانش پيروي مي )1

ها با رويكرد كاربرد آن در درسنامه اند.ها در مدارس ارائه شدهمطالب آموزشي براي هر بخش كتاب درسي با همان نظم و توالي درس )2
 هاي مدارس سطح كشور آورده شده است.نهايي و امتحان  هاي امتحانالؤهاي كنكور، سالؤس

هاي نهايي و هاي تشريحي منتخب از امتحانالؤهاي كنكور سراسري و آزاد به همراه سالؤهاي منتخب از سي هر درسنامه تستدر ادامه )3
 باشد.هاي كوتاه ميحلشامل پاسخ تشريحي و همچنين راههاي پرتكرار آورده شده است و هر موضوع به طور كامل الؤس

آموزان نيز ارائه هاي مورد نياز دانشبنديگيري و نكات آموزشي جمعاند و در قالب نتيجهدار نيز پوشش داده شدههاي دامالؤضمناً س )4
 شده است.

مهارت خود و  ال هاي كتاب آبي را نيز تمرين كنند تا دانشؤرتكرار و سهاي كتاب پالاز مطالعه هر بخش از اين كتاب، سؤتوانند پس آموزان ميدانش
ها كافي نيست، الك موضوع درسي براي پاسخگويي به سؤاند افزايش دهند، چرا كه تنها داشتن آگاهي از يرا در به كارگيري مطالبي كه فراگرفته

هاي متنوع از كتاب آبي و پرتكرار و تمرين الؤاين تسلط و مهارت با حل س .بايست در به كارگيري مطلب آموزشي مهارت نيز داشته باشندبلكه مي
  گردد.پذير ميها امكانآن

حميدي نقش مؤثري داشتند كه از عبدالالهام  ها ليلا باقرپور طهراني، نغمه خوردبين ودر تدوين اين كتاب همكاران گروه توليد شامل سركار خانم
  كنم.قدرداني ميهاي ايشان تشكر و تلاش

  رضا فياض   
     95  خرداد         
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