
  

  راهنماي استفاده از كتاب
  

  دانش آموز گرامي / ولي محترم
  ها و موارد زير توجه فرماييد: ي اين كتاب به توصيه قبل از آغاز مطالعه

  هاي فصل موردنظر را مطالعه كنيد. ي درس و مثال بتدا خالصهـ ا1
كه بـه   اند. پس از آن شدهاي هر فصل را پاسخ دهيد. سؤاالت از ساده به سخت تنظيم  ـ سؤاالت چهار گزينه2
هـاي درسـت سـؤاالت     هاي خود را بـا پاسـخ   نامه مراجعه كنيد و پاسخ ي سؤاالت پاسخ داديد، به كتاب پاسخ همه

ت مـا راه حـل   نامه را دقيق بخوانيد حتي اگر پاسخ شما به سؤالي درست باشد. ممكن اسـ  مقايسه كنيد. حتماً پاسخ
  كرده باشيم. تري را پيشنهاد ساده

ها  ي فصل اي همه ايد و سؤاالت چهار گزينه ها را مطالعه نكرده ي فصل ي دروس همه كه خالصهتا زماني  ـ3
هـا را بايـد در    اي انتهاي كتاب خودداري كنيـد. ايـن آزمـون    هاي چهار گزينه ايد، از مراجعه به آزمون را پاسخ نداده

  دهيد. آخرين مرحله و براي دوره كردن و مرور كردن اين كتاب، پاسخ
سـؤال هـر آزمـون،     20كه بدانيد سطح علمي شما در درس رياضي چيست، پس از پاسخ دادن به  ـ براي آن4

  ي زير محاسبه كنيد: ي خودتان را با رابطه را بشماريد و نمره هاي غلط خود هاي درست و تعداد انتخاب تعداد انتخاب
  

  ي درست = نمرهها تعداد پاسخ -   
  

كند.) سپس با مراجعه به جدول زير، سطح علمـي   (يعني هر سه انتخاب غلط، يك انتخاب درست را خنثي مي
  خود را مشخص كنيد.

 سطح علمي نمره
 متوسط 1ـ5
 خوب 6ـ10
 خيلي خوب 11ـ15
 عالي 16ـ19

 نابغه 20
  

اي آموزشـي   زدن آشنا شويد و از خدمات مشـاوره كه با روش درست مطالعه و روش درست تست  براي آنـ 5
ي   شود كه با آرمان و آيدا در سفر مطالعه مند گرديد، به شما توصيه مي بهره ي اين كتاب همراه شويد و نكات مهمـ

  ها عمل كنيد. ها، در قالب شعر يا نثر بيان شده است به دقت مطالعه و به آن را كه همراه با تصوير آن
  

  موفق باشيد.  

  هاي غلطتعداد پاسخ
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