
شرح سریسری کتاب

درسنامه جامع دروس، تست های سراسری به همراه پاسخ نامه های تشریحیکتاب های جامع

کتاب هاب موضوعی
این سری از کتاب های مهر و ماه موضوعاتی که از اهمیت بیشتری برخوردارند و همچنین 

.دانش آموزان در این مباحث ضعف دارند را به صورت مبحثی و موضوعی بررسی می کنند

کتاب های جمع بندی
کتاب های جمع بندی شامل مطالبی برای مرور سریع دروس، نکات و فرمول ها هستند، 

.همچنین این کتاب ها دارای تست های مختلف و پاسخ تشریحی می باشند

کتاب های لقمه
این کتاب ها به عنوان کتاب . از این کتاب ها به راحتی می توان در هر جا استفاده نمود

.های تثبیتی برای استفاده کنندگان بسیار مفید هستند

 درجه360کتاب های 
بررسی سطر به سطر دروس، حل تمرین های کتاب، ارائه سواالت امتحانی و تست های 

آزمون های سراسری

کتاب هاب برنامه ریزی
 با تکیه بر این کتاب ها دروس را درست تر و مطابق با وضعیت حال حاضر کنکور می 

.خوانید و بازده کارتان خیلی بیشتر و بهتر خواهد بود

کتاب های مرجع نهایی

کامل ترین مرجع سواالت امتحان نهایی

دارای همه سواالت امتحان نهایی چند سال اخیر

طبقه بندی سواالت بر اساس عناوین کتاب درسی

چیدمان سواالت بر اساس ترتیب موضوع و سال

پاسخ های تشریحی و مختصر و مفید

منبع آزمون مناسب برای جمع بندی به همراه پاسخ های تشریحی و دقیق یه تست هادفترچه های کنکور

مهر و ماه



کتاب های معجزه

در حال حاضر فقط کتاب فیزیک کنکور این سری موجود است که ویژگی های آن در زیر 

مرور :                                                                                                     آورده شده است

فیزیک چهار سال دبیرستان در حجمی مختصر و مفید و بررسی تعداد سواالت کنکور در 

هر بخش و میزان اهمیت آن ها

مجموعه تکنیک های حل مسائل، نکات ویژه و روش های محاسبات ذهنی

به خاطر سپردن فرمول های فیزیک با استفاده از تصویر سازی ذهنی و معرفی و تحلیل 

اهمیت زنجیره های مختلف درسی فیزیک کنکور

حل مسائل کنکور سراسری چهار سال اخیر با استفاده از تکنیک و همچنین حل مسائل و 

تست نمونه برای هر تکنیک و بیان کاربردهای آن

 قانون طالیی برای یافتن گزینه درست در آزمون ها18آموزش 

.کتاب زیست کنکور از این سری کتاب ها در دست چاپ است

کتاب های آموزش و کار
این مجموعه فقط شامل کتاب های زیست سال دوم، سال اول و علوم زیستی و بهداشت 

.است

ریاضیات سریع
 تکنیک های جالب و سرگرم کننده ی این مجموعه به کمک شما می آید تا مانند یک 

.نابغه ، محاسبات را را انجام داده و اطرافیان خود را شگفت زده کنید

دروس اختصاصی، عمومی و دفترچه کنکورکتاب های رشته انسانی

شامل کتاب های ریاضی، شیمی، فیزیک، عمومی و دفترچه کنکورکتاب های رشته ریاضی

شامل کتاب های زیست، زمین شناسی، ریاضی، شیمی، فیزیک، عمومی و دفترچه کنکورکتاب های رشته تجربی


