
شرح سریسری کتاب

آموزش طبقه بندی شده

هدف از انتشار این مجموعه از کتاب ها ساده نمودن و روان سازی مطالب پیچیده ی 

کتاب درسی به  وسیله ی درس نامه های مفید و مناسب همراه با مثال  و تمرین های 

.کاربردی می باشد

مجموعه سواالت دروس

هدف از انتشار . در این مجموعه همه ی دروس در یک کتاب تولید گردیده است

این کتاب آشنا نمودن دانش آموزان با انواع سؤاالت امتحانی مطابق با امتحانات 

.مدارس و همچنین ارزیابی اولیا از عملکرد تحصیلی فرزندانشان می باشد

کار و تمرین

 دانش آموزان پس از یادگیری مطالب در کالس درس نیاز به تمرین و ممارست 

دانش آموزان عزیز با . جهت تثبیت آموخته های خود در خانه و مدرسه دارند

استفاده از تمرین های متنوع این کتاب ها می توانند آموخته های خود را  در کالس 

این مجموعه کتاب ها می تواند به  عنوان منبعی مناسب برای . درس تثبیت نمایند

.دبیران جهت کار در کالس و خانه معرفی گردد

.سواالت این کتاب نسبت به کار و تمرین کمتر است(آبی)کار

گلبرگ

نمونه سوال امتحانی هر درس با بارم بندی آموزش و پرورش با : برای شب امتحان

ضرورت آشنایی با سؤاالت پرتکرار و باارزش امتحانی همواره از . پاسخ تشریحی

این مجموعه از کتاب ها در صفحاتی کم . دغدغه های اصلی دانش آموزان است

دانش آموزان را در کسب نمرات خوب در امتحانات نوبت اول و دوم یاری 

.می نماید

. ابتدای هر فصل چگونگی تقسیم بندی مطالب به طور واضح و کامل: سیمای فصل  

قرار داده شده است

این بخش شامل انواع سؤاالت مفهومی و به طور خاص سؤاالت :  با هم مرور کنیم

در این قسمت بررسی مفاهیم از طریق تمرین های . چهارگزینه ای آموزشی می باشد

مروری و ثبت مفاهیم به کمک سوأالت چهارگزینه های آموزشی برای دانش آموزان 

.امکان پذیر می باشد

در پایان هر قسمت آزمونی تستی برای تمرین و تکرار مطالب قبل : آزمون مرحله ای

می تواند  (موضوعی)دانش آموز با استفاده از آزمون های هدفدار . آورده شده  است

.آماده شرکت در کنکورهای آزمایشی و در نتیجه کنکور سراسری شود

در پایان هر فصل آزمونی از کلیه مطالب مطرح شده و با : آزمون پایان فصل

بوسیله این آزمون  دانش آموز می تواند . سؤاالت ترکیبی آورده شده است

.دانسته های خود را به طور کلی مورد ارزیابی قرار دهد

(مرور،آموزش،کنکور)ماک

گل واژه



در پایان کتاب آزمون های جامعی از کلیه مباحث مطرح شده در : آزمون جامع

.تمامی فصول تدوین شده است

(مرور،آموزش،کنکور)ماک


