جویا مجد
شرح سری

سری کتاب

فعالیت انتشارات جویا مجد مختص به ریاضیات دوره اول متوسطه (هفتم ،هشتم و نهم) می باشد .هشت سری کتاب که
شرح هرکدام در ادامه آورده شده برای پایه های هفتم ،هشتم و نهم تالیف شده است.
ریاضی کامل

این کتاب با سواالت امتحانی با پاسخ فراوان ،تمرین های ویژه بدون پاسخ و سواالت
چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی کامل ترین کتاب ریاضی است.
این کتاب با تمرین های ویژه بدون پاسخ و  1100سوال چهارگزینه و پاسخ به همراه

ریاضی نمونه

آموزش تکمیلی ،کتاب بسیار مناسبی برای دانش آموزانی است که در مدارس خاص
فعالیت می کنند.
این کتاب دارای سواالت فراوان چهارگزینه ای (بیش از  1800پرسش چهارگزینه) می

ریاضی چهارگزینه

باشد .پاسخ تمامی پرسش های چهارگزینه در انتهای هر فصل موجود است که به
همراه آموزش ابتدای هر فصل می تواند پاسخ گوی بسیاری از مشکالت دانش
آموزان باشد.

ریاضی پنج گزینه

ریاضی مدرسه
ریاضی راهنما

ریاضی امتحانی

در این کتاب سواالتی از آزمون های استاندار موجود است .البته در مجموع سبک و
شیوۀ پنج گزینه ،گرایش به آزمون های کانگورو دارد.
این کتاب دارای آموزشی کامل تر از کتاب های دیگر جویامجد است و سواالت
امتحانی با پاسخ فراوان و پرتکرار در آن موجود است.
در این کتاب سوال های فراوان و پاسخ آن ها ارائه شده است تا به نحوی قسمتی از
حجم آموزش و پرسش و پاسخ دبیران عزیز کاهش داده شود.
این کتاب مطابق با کتاب درسی پایه هفتم طراحی شده و با ارائه سوال های فراوان و
تمرین های مکرر دانش آموزان را در یادگیری بهتر همراهی کرده است.
این کتاب مطابق با کتاب درسی پایه هفتم طراحی شده و با ارائه سوال های زیاد و

ریاضی کار

تمرین های مکرر دانش آموزان را در یادگیری بهتر همراهی کرده است .تفاوت این
کتاب با ریاضی امتحانی در این است که سوال های آن کمتر از ریاضی امتحانی است .

