
شرح سریسری کتاب

کار

پرسش ها و تمرین های مناسب باکتاب درسی، طرح سوال با : برای تمرین روزانه

تیپ های مختلف، راهنمای شروع حل برای برخی تمرین ها، پاسخ کوتاه برای 

همه تمرین ها

(خاکستری)دوساالنه

سوال های امتحانی سراسر کشور، چیدمان سوال ها به : سوال های پرتکرار امتحانی

ترتیب فصل های کتاب درسی، نمودار فروانی سوال ها، آزمونهای نیم سال اول و 

جامع

آبی 

مبتنی بر درخت دانش، سوال ها بر : تست های طبقه بندی شده سراسری و آزاد

اساس سطح دشواری تنظیم شده اند، ارائه سوال های پرتکرار کنکور در پایان هر 

فصل

سبز
آموزش کامل مطالب درسی همراه با مثال های متعدد، معرفی : برای آموزش بیشتر

نکته ها و روش ها، آموزشی، مرحله ی ادراک

زرد

کتاب های زرد اختصاصی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در دو جلدِ 

                                                                                           (CDهمراه با)سوال

منابع دوران جمع بندی

برای دانش آموزان ممتاز و استعداد درخشانبنفش و مکمل

 آموزش مطالب سال آینده و مروری بر دروس سال های گذشتهتابستان

کتاب نوروز مجموعه ی کاملی از سؤاالت تستی و تشریحی است که تمام مباحث را 

.مهم ترین مزیت این کتاب کم حجم بودن آن است. پوشش داده است

که شامل سوال های  ( ساعت3.5) دقیقه برای هر سوال2 سوال با زمان 100روزی 

.کلیدی و برگزیده می باشد

هفت کنکور
 سال گذشته، مبتنی بر درخت دانش، قطع جیبی، 7سواالت کنکور سراسری و آزاد 

تحلیل آماری دقیق اطالعات

 سال اخیر4شبیه سازی سواالت کنکور : منابع دوران جمع بندیشبیه ساز کنکور

.نوشتن در این کتاب باعث می شود که فرایند یادگیری کامل شود

بعد از هر آزمون باید دانش آموزان ارزیابی کلی از آزمون را انجام دهند و همه ی 

سؤاالتی را که در دفترچه ی سؤاالت آزمون دیده اند برای خود تجزیه و تحلیل 

.کرده و در ذهن خود به چند دسته تقسیم بندی کنند

به دلیل پوششی بودن آزمون های کانون و آزمون های جمع بندی، قطعاً از هر 

مبحث تعداد زیادی سؤاالت متنوع در آزمون ها طرح خواهند شد و دقیقاً به همین 

.دلیل مشابهت آزمون های کانون با کنکور سراسری زیاد است

ابزاری ساده برای مرور سریع و آسان درس هافلش کارت

ویژه دانش آموزان هنرستانی(قهوه ای)هنرستان

نوروز

کتاب های خودآموزی

قلم چی



مخصوص داوطلبین رشته هنرمشق هنر

سوال های پرتکرار امتحانی
این کتاب شامل نکته های آموزشی مطابق کتاب درسی به صورت درس به درس و 

.از همه مباحث کتاب درسی سوال طرح شده است. بر مبنای درخت دانش می باشد

ویژه ی دانشجویان(دانشگاهی)آموزش عالی


