
  
 

پايهكتاب  دوره زبان انگليسي  هشتم  متوسطه ي     ي اول 
 

  يست؟  چمحتواي كتاب       
نامـه و سـواالت    اين كتـاب مطـابق بـا كتـاب درسـي از هفـت درس تشـكيل شـده اسـت، هـر درس شـامل يـك درخـت دانـش، درس              

  .باشند من تمامي  سواالت داراي پاسخ تشريحي ميدر ض .اي است چهارگزينه

  درخت دانش 
سـواالت در هـر درس    .هـا و تعـداد سـوال از هـر زيرموضـوع مشـخص شـده اسـت         زيـر موضـوع   مسـير آمـوزش،   در ابتداي هر درس،

 202سـوال اسـت كـه     538ايـن كتـاب شـامل    .نـد ح شـده ا رمـه و نكـات دسـتوري طـ    مكال به طور عمده از موضوعات ديكتـه، واژگـان،  
  .هاي كانون است سوال آن برگزيده از آزمون

  نامه و پاسخ تشريحي درس طراحي سواالت،
و بـراي اطمينـان از پوشـش     نـد رسـي طراحـي شـده ا   اي اسـت كـه از خـط بـه خـط كتـاب د       تمامي سواالت ايـن كتـاب چهارگزينـه   
  .ها ذكر شده است مطالب،آدرس تمامي سواالت كنار آن

تـرين سـواالت از تيـپ     بـيش  سواالت اين كتـاب از هشـت تيـپ عمـده تشـكيل شـده اسـت كـه بـا توجـه بـه رويكـرد كتـاب درسـي،              
  .باشد واژگان مي

طـور   ، بـه طـوري كـه تمـام نكـات مهـم هـر درس را بـه        نـد الت نگـارش شـده ا  ي تشريحي، بعد از طراحـي سـوا   نامه و پاسخ ها نامه درس
  .ندكامل پوشش داده ا

   تيپ بندي سواالت 
  تلفظ  درك مطلب نكات دستوري  مكالمه واژگان ناهماهنگ واژگان  ارتباط تصويري ديكته
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   مبحث شناسي
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث    حتي اگر به سؤال. گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است اولين گام براي پاسخ

سرعت عمل شما و دقت نظر شـما افـزايش يافتـه    ايد و  گويي به پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد هر سؤال را به
هاي اشتباه يا  توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي هم مي به .ايم با اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته. است

 . مبحثي خود مقايسه كنيد ي بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه نزده يا صحيح را در هر مبحث جمع

  ي استفاده از كتاب زمان و نحوه
تـر روي مباحـث توصـيه     هـا و كتـاب تمـرين، بـراي تسـط بـيش       در هر درس، بعـد از تسـلط روي كتـاب درسـي، واژگـان و امـالي آن      

ه هــر ده ســوال را مشــخص كنيــد و در ده بــه ايــن صــورت كــ.دار حــل كنيــد اي زمــان كنــيم از ايــن كتــاب ســواالت چهارگزينــه مــي
ــد  ــه ســواالت پاســخ دهي ــه ب ــا كمــك پاســخ .دقيق ــا ب ــد و درصــد و نمــره  در انته ــد نامه،تصــحيح كني در هــر .ي خــود را محاســبه كني

اي دسـت خواهيـد يافـت و بـا      گـذاري كنيـد كـه بـه چـه نمـره       ي قبل مقايسه كنيـد و بـراي خـود هـدف     ي خود را مرحله مرحله،نمره
  .دهيد هاي رنگي فهرست را رنگ ي كسب شده،خانه رهتوجه به نم
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