
شرح سریسری کتاب

میکرو طبقه بندی 

(نقره ای)شده

ارائه ی تمامی پرسش های چهارگزينه ای سراسری و آزاد خارج از کشور

 گزينش و طبقه بندی منحصر به فرد

 ارائه ی مباحث جديد با توجه به نگاه متفاوت و ترکیبی کنکور

 مطابق با آخرين تغییرات و حذفیات کتاب های درسی و کنکور

از گاج سبز به عنوان يک راهنما استفاده کنید چون باعث می شود کتاب را روانتر 

.بخوانید

. گاج سبز مفهمومی است و  به علت پر حجم بودن مناسب کنکور نیست

.    اين مجموعه کتاب ها شامل دو بخش کنکورهای داخل و خارج از کشور می باشد

جلد اول سوال با پاسخ کلیدی و جلد دوم پاسخ :      برای هر رشته دو جلد است

تشريحی

 (طاليی)خط ويژه

مناسب همه دانش 

آموزان

بیان استراتژی هر درس در کنکور و نیز ارائه ی اطالعات مفید در آغاز هر فصل

« ترفند ويژه»و روش های میان بر در قالب « ديد ويژه» بیان نکات جالب در قالب 

برای اولین بار 

فرار از »ارائه ی درسنامه های کاربردی و روان و بیان اشتباهات متداول در قالب 

« اشتباه

 94 تحلیل و بررسی تست های کنکور سراسری داخل و خارج از کشور تا سال 

 تحلیل و بررسی مثال ها و تمرينات مهم کتب درسی در قالب پرسش های 

چهارگزينه ای استاندارد

(سرمه ای)موضوعی

به عنوان )به منظور آن که دانش آموزان اطالعات مرتبط به يک موضوع مشخص

که در صفحات مختلف کتاب درسی به طور پراکنده  (مثال تاريخ ادبیات يا واژگان

آمده است را به طور کامل و يکجا مشاهده نمايند کتاب های موضوعی طراحی شده 

اند، چرا که مطالعه ی اين مطالب به اين صورت باعث درك بهتر آن مطالب 

می شود و درضمن دانش آموز می تواند رشته ی ارتباطی مطالب را در ذهن خود 

در اين کتاب ها برای آشنايی دانش آموز با تست های مطرح شده از آن . کامل کند

.موضوع، گلچینی از بهترين سؤاالت سال های اخیر نیز آورده شده است

در مجموعه کتاب های پرسمان سعی گرديده است که با ارائه ی سؤاالت امتحانی و 

تألیفی طبقه بندی شده و ارائه ی پاسخ های تشريحی و آموزشی، دانش آموز گام به 

.گام مفاهیم جديد را بیاموزد 

در تمام کتاب های پرسمان تعدادی امتحان میان سال و پايان سال با راهنمای 

.تصحیح و ريزِ بارم بندی نیز آورده شده است

ارائه ی پاسخ نامه ی تشريحی به همراه ريز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح - الف

وزارت آموزش و پرورش

در برگیرنده ی کلیه ی آزمون های هماهنگ کشوری که تاکنون برگزار - ب

.گرديده است

گاج

(سبز)کتاب محوری

 ساعت4دور دنیا در 

(مشکی)پرسمان

(زرد)امتحان يار
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گاج

معرفی جدول بارم بندی به تفکیک دروس و يا فصل ها- ج

اختصاص دادن يک سوم حجم کتاب به آزمون های نیم سال اول جهت کسب - د

و دو سوم حجم  (غیر از دروس پیش دانشگاهی)آمادگی در آزمون های دی ماه 

کتاب به آزمون های پايانی

در برگیرنده ی نمونه سؤاالت امتحانی از استان های مختلف کشور- ح

طبقه بندی سؤاالت در . اين مجموعه کتاب ها شامل پرسش های بدون پاسخ هستند

اين کتاب ها به صورتی انجام شده که معلمان پس از هر جلسه تدريس بتوانند 

قسمتی از سؤاالت را در کتاب به عنوان تکلیف برای دانش آموزان مشخص کنند تا 

در منزل با بررسی اين پرسش ها دانش آموز تسلط کافی بر روی درس پیدا کند و 

ضمناً در اين . جمع بندی کاملی از کل مطالب تدريس شده در کالس را داشته باشد

. کتاب ها فضای کافی برای پاسخ گويی به همه ی سؤاالت در نظر گرفته شده است

در انتخاب سؤاالت، اصل بر نمونه سؤاالت امتحانی مدارس قرار داده شده و برای 

پوشش کامل مطالب کتاب درسی در بعضی موارد پرسش های استانداردی نیز طرح 

.شده است

در انتهای اين کتاب ها چند دوره از نمونه سؤاالت میان سال و پايان سال امتحانات 

کشوری و يا منتخب مدارس کشور با پاسخ های تشريحی و ريز بارم بندی مطرح شده 

در ضمن پاسخ های سؤاالت داخل کتاب به طور جداگانه، ويژه ی دبیران، . است

.منتشر شده است

:درسنامه 

اين بخش شامل آموزش مطالب درسی با زبانی ساده و گويا، همراه با ارائه ی نکات و 

مثال های متنوع، به منظور فهم و يادگیری دانش آموز است که توصیه می شود، ابتدا 

.اين بخش به طور کامل مطالعه شده و سپس به پاسخگويی سؤاالت پرداخته شود

:(با پاسخ)نمونه سواالت امتحانی 

در اين بخش،  نمونه سؤاالت امتحانی کامالً کارشناسی شده، به نحوی که 

بدون »و « با پاسخ»دربرگیرنده ی تمامی مطالب کتاب درسی باشد، در دو بخش 

تهیّه شده است که می تواند به عنوان يک کتاب کار کامل  (خودآزمايی)« پاسخ

.ويژه ی منزل و مدرسه مورد استفاده ی دانش آموز قرار گیرد

:(با پاسخ)نمونه سؤاالت تکمیلی 

دراين بخش، سؤاالتی فراتر از کتاب درسی ارائه شده که کامالً با سرفصل های کتاب 

درسی مطابقت داشته و هدف گاج آشنايی دانش آموزان  با اين نوع سؤاالت و به 

با »منظور فعّال تر شدن ذهن و يادگیری عمیق تر اين عزيزان بوده که در دو بخش 

.طرّاحی شده است« (خودآزمايی)بدون پاسخ »و « پاسخ

(زرد)امتحان يار

(قرمز)کار

سیر تا پیاز
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گاج

:سؤاالت تیزهوشانی

در ابتدای اين بخش به ارائه ی نکات کلیدی و تیزهوشانی جهت استفاده ی 

دانش آموزان ساعی و مستعد پرداخته  شده و در ادامه، سؤاالت چهارگزينه ای مرتبط 

با آن  طراحی گرديده تا بتوانند به بهترين شکل پاسخگوی نیازهای علمی 

.دانش آموزان باشد

مرور سريع يا فلش کارت
هدف اصلی از فلش کارت ها، کمک به يادگیری، يادآوری و حفظ کردن مطالب 

.در زمانهای مرده است

کالغ سپید

کتاب های کالغ سپید توسط انتشارات کالغ سپید منتشر شده است ولی توزيع و 

اين مجموعه در حال حاضر با . پخش آن به عهده انتشارات بین المللی گاج می باشد

کتاب های کار :                                             چاپ سه سری کتاب فعالیت می کند

مطابق با آخرين تغییرات کتاب درسی، دارای )که سؤال بدون پاسخ می باشد 

(آزمون های خود سنجی، آزمون میان ترم و پايان ترم

که آموزش کامل درس و حل تمرين های  (گام به گام)کتاب های کلیه دروس 

پاسخ نامه کامالً تشريحی، نکات و تذکرات ضروری برای حل )کتاب درسی است 

دفتر رياضی                                                                                    (سؤاالت 

(سؤاالت کتاب رياضی با فضايی برای پاسخگويی)

اين کتاب ها با هدف تمرين هر چه بیشتر دانش آموزان جهت تسلط برتمرين ها و 

در تالیف اين کتاب ها تمرين هايی . مطالب کتاب درسی تهیه و تالیف گرديده اند

به صورت فصل به فصل يا درس به درس و طبقه بندی شده مطابق با آخرين 

.تغییرات کتاب های درسی آورده شده است

.آزمون های مستمر ماهانه نوبت اول و پايانی در متن گنجانده شده است

تمرين هايی با سطحی فراتر از سطح کتاب درسی جهت دانش (فصل)در هر درس 

.آموزان عالقه مند در نظر گرفته شده است

پیک امتحان

پس از تصويب قانون تاثیر معدل در نتیجه ی نهايی داوطلبان کنکور؛ بی ترديد 

کتب پیک امتحان، . نتیجه ی امتحانات نهايی سال سوم؛ بیش از پیش مهم گرديد

کتبی کم حجم و روان ولی پر بار و کامل و آماده هستند تا نیاز دانش آموزان سال 

در اين کتاب تمام مطالب مورد نیاز امتحان پايان ترم به . سومی را برطرف سازند

ضمن اينکه تعداد زيادی از سواالت . صورت روان و خالصه آورده شده است

.امتحانات نهايی سال های گذشته نیز برای هر مبحث انتخاب شده اند

اين نرم افزارها از طريق همراه کردن آموزش با بازی، دانش آموز را به درس و 

يادگیری مفاهیم عالقه مند می کند و با استفاده از کاراکترهای دوست داشتنی، 

داستان ها، شعرها، موسیقی های شاد، تصاوير، رنگ های زيبا و انیمیشن های دو بعدی 

.زمینه آموزشی شاد، خالق، فعّال و مؤثر را فراهم می آورند

کار ستاره طاليی

کتابهای آموزش رايانه

سیر تا پیاز
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ويکی و نیکی شخصیت های اصلی اين بازی هستند که با داستان های خود 

.دانش آموز را همراه می کنند و به او برای تالش و ادامه بازی انگیزه می دهند

.اين نرم افزار ها قابل نصب و اجرا بر روی کامپیوترهای خانگی می باشد

تمامی کتاب های منتشر شده در زمینه رايانه مورد تايید دفتر برنامه ريزی 

و همچنین دفتر برنامه ريزی کتب  (معاونت فناوری ارتباطات و اطالعات)آموزشی

.درسی وزارت آموزش و پرورش قرارگرفته اند

 و سرفصل ICDLهمچنین سعی بر آن بوده است که استانداردهای بین المللی بنیاد 

آموزش مفاهیم اساسی و . مصوب وزارت آموزش و پرورش لحاظ گرددICTهای 

.مهم رايانه به زبانی ساده و روان از ويژگی های برتر اين کتاب ها می باشد

کتابهای به همین سادگی

اين مجموعه کتاب ها برای رسیدن انسان به کمال سالمتی و خوشبختی تألیف شده 

با مطالعه اين مجموعه کتاب ها می توانید شناخت جديدی از خود و محیط . است

.پیرامون خود به دست بیاوريد به همین سادگی

کتابهای علوم تربیتی

اين مجموعه در جهت ارتقای دانش اندوزی کاربردی و پوشش خأل کتب کاربردی 

در زمینه ی علوم تربیتی منتشر شده است و به بررسی تخصصی در زمینه های تدريس 

، آموزش ارتباطات اجتماعی (آموزش تفکر)تفکر تحلیلی به دانش آموزان و کودکان 

نقش رهبری معلّم در )، ارتقاء سطح حرفه ای معلّم (پرورش هوش هیجانی کودکان)

، به (سنجش کالسی)، ارزيابی همه جانبه ی کیفیت يادگیری (ساختار آموزش

و آموزش مديريت  ( معلّمانICT)کارگیری علوم رايانه در برنامه ريزی آموزشی 

.پرداخته است (ظرافت های معلّمی)کالسی 

کتابهای آموزش عالی

: قسمت می باشد3مجموعه کتب تحصیالت تکمیلی عموماً شامل 

:درسنامه (1

اين درسنامه ها شامل مطالب مورد نیاز برای شرکت در کنکور به همراه تعداد 

سعی شده است با مطالعه ی اين . زيادی مثال يا تست با پاسخ های آموزشی می باشد

.درسنامه ها عمده ی دانش مورد نیاز برای پرداختن به تست های کنکور فراهم گردد

:تست های طبقه بندی شده (2

و تألیفی با پاسخ های کامالً  (سراسری ـ آزاد)کلیه ی سواالت کنکور سال های گذشته 

تشريحی به صورت يک بانک کامل از تست در اختیار دانشجويان عزيز قرار داده 

.شده است

:آزمون های جامع (3

در انتهای کتاب تعدادی آزمون جامع شامل کنکورهای اخیر و يا آزمون های تألیفی 

شايان ذکر است که دپارتمان آموزش عالی . به منظور ارزشیابی نهايی وجود دارد

.انتشارات گاج به سرعت در حال تکمیل عناوين و رشته ها می باشد

کتابهای آموزش رايانه
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مجموعه )IQکتاب های 

(سواالت جامع تیزهوشان

دانش آموزانی که تمايل به شرکت در آزمون های ورودی مدارس نمونه و برتر و 

هم چنین مراکز استعدادهای درخشان را دارند می توانند با خواندن اين کتاب ها 

.خود را آماده سازند

پرسش های چهارگزينه ای همراه با پاسخ های تشريحی در دروس رياضیات، علوم، 

ادبیات و تعلیمات دينی به دانش آموز اين امکان را می دهد که بتواند در سطحی 

بسیار فراتر از سطح کتاب درسی، موضوعات مختلف مورد نیاز در آزمون های 

.مذکور را تمرين کند

کتابهای گزينه درست

چاپ شده است  (کادر)کتاب های گزينه ی درست توسط انتشارات گزينه درست 

.ولی توزيع و پخش آن بر عهده انتشارات گاج می باشد

تمرينات ارائه شده در . اين مجموعه کتاب ها شامل پرسش های بدون پاسخ هستند

معلمان پس . اين کتاب ها منطبق با کتاب درسی و شامل صدها تمرين متنوع می باشد

از هر درس می توانند قسمتی از سؤاالت را مشخص کرده تا دانش آموزان در منزل 

ضمناً فضای کافی . به عنوان تکلیف حل کرده و تسلط کافی بر روی درس پیدا کنند

در انتهای کتاب ها چند دوره نمونه . برای پاسخگويی در نظر گرفته شده است

سؤاالت میان سال و پايان سال امتحانات کشوری يا منتخب مدارس با بارم بندی 

.مطرح شده است


