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  تيراژ سال  چاپ  

   جلد 5000  1396 اول    

  جلد 3000  1398 دوم    

  

  

  

      :اسامي مؤلفان 
  

 مجتبي مجاهدي –ساناز نادري شيران  –ندا اسالمي زاده 
 

   امتحاني پرتكرارهاي  مجمـوعه كتاب 



  

 مقدمه

دانش   آموزسخني با 
مي پرتكرار را    خوانيم؟ چرا كتاب 

ي آن براي امتحانات مدرسه آماده شده و با كه با مطالعه استانداردتكرار امتحاني، منبعي است هاي پر كتاب سوال
از سليقه دبيران سراسر كشور آشنا مي شويم. چرا كه سواالتي كه در اين كتاب آورده شده است از ميـان  بـيش   

   .اند گزينش شده برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور 500
  بخش است: 4هاي پرتكرار امتحاني شامل  كتاب سوال

 نامه:درس
هـاي مربـوط بـه آن مبحـث      تـرين نكتـه   نامه كه شامل اصليدر ابتداي هر مبحث و براساس درخت دانش، درس

  باشد، آورده شده است.  مي

آموزان در هر مبحث، تـا   بر ارتقاي سطح علمي دانشنكاتي آورده شود كه عالوه  نامهسعي شده است كه در درس
  دهد.را پاسخ  پنجمدر مقطع  رياضيحدامكان سواالت همين مجموعه و ساير سواالت 

پرتكرار امتحاني: سؤال  هاي 
  اند. گزينش شده هاآوري و سواالت منتخب از بين آن برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع 500بيش از 

دهنده اصالت مجموعه است، تضـميني  كه نشانتمامي سواالت داراي شناسنامه هستند، اين موضوع عالوه بر اين
 براي پوشش كامل مباحث كتاب درسي نيز هست.

در  سـوالي  5و يـا   10هـاي  قالـب پيمانـه   چيدمان سواالت براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم بوده و در
 وج و فرد آورده شده است. هاي ز صفحه

 پيشنهاد مي شود. دقيقه 8سوالي  5ي دقيقه و براي هر پيمانه 15سوالي  10ي پيمانه زمان مورد نياز براي هر

 دهد.  آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي سواالت اين كتاب مرحله به مرحله دانش

هـاي آن مبحـث   آن مبحث در كتاب درسي به لحاظ تعداد صفحه و تمـرين  سواالت هر مبحث، براساس اهميت تعداد
 كتاب درسي در نظر گرفته شده است.در

در سطح باالتر و در آموزان بتوانند مباحث فصل را  بندي آورده شده است تا دانشدر انتهاي هر فصل آزمون جمع
 كنند.  قالب سؤاالت تستي تمرين

تشريحي  نامه پاسخ   ي 
هـاي جمـع بنـدي و     هـاي آزمـون  هـاي زوج و سـوال  هاي صفحه هاي كامل، براي سوالامل پاسخاين قسمت ش

   .باشدهاي فرد ميصفحهبراي هاي كوتاه هاي جامع نيم سال اول و نيم سال دوم و پاسخ آزمون
ن را نيـز  آمـوزا  اند كه عالوه بر مطالب كتاب درسي اطالعات علمي دانـش  اي ارائه شده گونه هاي تشريحي به پاسخ

 افزايش دهند.  

جامع   آزمون 
آموزان در امتحانات مدرسه، بـه همـراه   تر دانشسال دوم جهت آمادگي بيشآزمون نيم 2سال اول و آزمون نيم 2

  پاسخ تشريحي، در انتهاي كتاب آورده شده است. 
  

  پيروز و سربلند باشيد
  كانون فرهنگي آموزش


	1_onvan
	2_shenasname
	3- nobat_chap j
	04-introduction_f

