
شرح سریسری کتاب

کامل ترين و دقيق ترين درسنامه، به طوری که هيچ نكته ای از کتاب های درسي از 

.قلم نيفتاده است

 هر درس به صورت نكات جدا از يكديگر نگارش و طبقه بندی گرديده تا تمرکز 

.دانش آموز را در يادگيری افزايش دهد

و  (که به تست های کنكور شبيه سازی شده اند)در پايان هر درس، تست های تأليفي 

هم چنين تست های کنكور سراسری سالهای گذشته و تست های منتخب سازمان 

.سنجش و آموزش و پرورش، به صورت طبقه بندی شده،آورده شده است

فست بوک

 يادگيری سريع و آسان به صورت آموزش نموداری و دسته بندی شده

جمع بندی کتاب های سال دوم، سوم و چهارم هر ماده درسي

مرور نكته به نكته مفاهيم درسي همراه با پرسش های چهار گزينه  ای انتخابي

ارائه ی تمامي مفاهيم، نكته ها و فرمول ها جهت آمادگي سريع برای هر آزمون

در اين کتاب سعي شده با بياني ساده و روان عالوه بر مفاهيم مطرح شده در کتاب 

درسي تمام نكته ها و فرمول های مورد نياز برای پاسخ گويي کامل و سريع به 

.سواالت امتحاني و آزمون های ورودی دانشگاه ها که بدان نياز است اشاره شود

برای جلوگيری از پراکندگي مطالب و ايجاد تمرکز کامل دانش آموز، هر فصل به 

.بخش های مجزايي تقسيم شده است

در پايان هر فصل خالصه  تمام مطالب آورده شده تا بتوانيد در زمان کوتاه تری 

.مطالب آموخته شده را مرور کنيد

ضمن پاسخگويي به تمام تمرين های کتاب درسي، نمونه ی سواالت امتحاني و 

سواالت کنكور سراسری و آزاد جهت اطالع شما از نحوه و سطح سواالت مطرح 

.شده است

آموزش مختصر ومفيد برای آمادگي ذهني دانش آموز

تمرين های متنوع جديد، طبقه بندی شده وگام به گام برای يادگيری عميق تر

تمرين های هدفمند جهت پرورش مهارت وخالقيت کتابي کامل برای تمامي سال 

دانش آموزان

کتابي برای آموزش، آزمون و تمرين وکار

تدريس در سطح پيشرفته با ارائه ی نكته ها و مثال های متنوع

آزمونك های ويژه در پايان هر بخش

(نكته و تست)کتاب کليد

آموزش )خودآموزدبيرستان

کامل،نكته،پرسش های 

(چهارگزينه ای

کاردرس راهنمايي

تيزهوشان

ژرف اندیشان



ارائه سواالت المپياد های رياضي ايران، بلژيك،کانادا، انگلستان،آمريكا، بلغارستان، 

...آفريقای جنوبي و 

قابل استفاده برای دانش اموزان ممتاز سوم راهنمايي، اوّل دبيرستان و داوطلبان 

ورود به دبيرستان های برتر

قابل استفاده برای داوطلبان مرحله ی اوّل المپياد رياضي

(کار و تمرين)زنگ

آموزش مختصر و مفيد برای آمادگي ذهني دانش آموزان

تمرين های متنوع، جديد، طبقه بندی شده و گام به گام برای يادگيری عميق تر

تمرين های هدفمند جهت پرورش مهارت و خالقيت دانش آموزان

مامانا

مادران ايراني، با توجه به تغييراتي که در سيستم آموزش و پرورش کشورمان 

به وجود آمده است، انتشارات ژرف انديشان شما را  در امر آموزش همراه و گام به 

.گام سهيم نموده است

:مادران عزيز شيوه ی کار با اين کتاب از اين قرار است

هدف ها و شيوه ی تدريس و آموزش مربوط به هر صفحه در باالی آن صفحه نوشته 

.شده است

.برای بعضي از صفحات تمرين های بيشتری در نظر گرفته شده است

 از کتاب رياضي نياز به تمرينات خاصي ديده نشده و برای 174 و 157برای صفحه 

.آنها در اين کتاب صفحه ای برای تمرين در نظر گرفته نشده است

در اين کتاب انواع تمرين هايي که شما مجاز به استفاده از آن هستيد آورده شده 

.از نوشتن تمريناتي به غير از نمونه های داده شده خودداری نماييد. است

پاسخ نامه تمرين های ستاره دار که کمي مشكل تر هستند در انتهای کتاب آورده 

.شده

تيزهوشان


