
 

 

  �👇� اختصاصیمنابع دروس 

 : و حسابان ریاضی��

  40برای درصد زیر : 

مفاهیم پایه ای کار کنین و برای این کار هم می تونین می زنین باید روی  %40خب اگه شما دانش آموزی هستین که ریاضی رو زیر 

 یا با الفبای ریاضی پیش برین یا اینکه از روی کتاب سیر تا پیاز ریاضی هشتم و نهم بخونین و به تسلط کافی برسین.

 :با مفاهیم پایه ای آشنا شدین دو تا راه پیش روتون دارینبعد از اینکه 

 بخونین.  ضیریا کالس آنالین و ویدیو با( 1 

خودآموز جلو برین که این روش واقعا همت و اراده ی زیادی می خواد. اگه شما می خواین خودآموز جلو برین توی مرحله ی  (2 

 اول ابتدا با کتاب سیر تا پیاز پایتون رو قوی کنین بعدش به سراغ کتاب آموزش شگفت انگیز انتشارات خیلی سبز جلو برین.

  40برای درصد باالی : 

ار می گیرین پیشنهادمون اینه که سراغ کتاب مهر و ماه جامع یا خیلی سبز جامع برین و اگه شما توی این دسته از دانش آموزا قر

 این کتاب ها رو کامل و جامع بخونین و خوب ازشون تست بزنین.

  100برای رسیدن به : 

 که با مطالعۀ این کتاب می تونین به درصد های خوبی برسین.ی کیو گاج تست های چالشی و خوبی داره کتاب آ

 : برای آزمونی کار کردن 

کتاب موج آزمون انتشارات نشر الگو برای روند آزمونی زدن می تونه انتخاب خوبی براتون باشه. و حتی اگه خواستین تست های 

 ه.سخت تر و چالشی تری برین کتاب فار آزمون هم پیشنهاد میش

 اگر که خواستین فقط ریاضی رو آزمونی بزنید و تست های متوسط بزنید کتاب فصل آزمون انتشارات خیلی سبز هم پیشنهاد خوبیه.

حتما تست های آزمون های کانون و آزمون های دیگر مثل گزینه دو :  ریاضیهای کنکور  بچه به اینستاکنکوری ویژه پیشنهاد ✅

 ., تستر و نشانه رو بزنید 

 

 

 

 



 

 

 : و آمار و احتمال گسسته ریاضیات ��

  40برای درصد زیر : 

. برای  صفر است , باید از کتاب های سیرتا پیاز یا آبی قلمچی )که متاسفانه درسنامه خوبی ندارد( استفاده بکنددانس آموزی که 

رو پیشنهاد می کنیم )این کتاب درسنامه مفصلی دارد و اینکه کتاب خود استاد ترکمن یعنی مهروماه منبع بعدی و اصلی مون , ما 

 دارند .(تست های آن سطح متوسط رو به باال را 

سیر تا پیاز انتشارات گاج هست. و برای پیشنهاد ما برای دانش آموزایی که صفر هستن و وضعیت زیاد خوبی ندارن کتاب های 

 مطالعه و تسلط مطالبی که خوندین حتما و حتما از کتاب جامع انتشارات مهر و ماه استفاده کنین. دادامۀ رون

  100و رسیدن به  40 برای درصد باالی : 

 ونه بهترین منبع باشه.برای این سطح از دانش آموزا کتاب آی کیوی گاج می ت

 : برای آزمونی کار کردن 

 برای آزمونی کار کردن هم می تونین از کتاب گسسته ی انتشارات نشر الگو استفاده کنین.

درصد پیشنهاد میشه که این کتاب با داشتن تعداد تست  60تا  30، برای افراد بین کتاب گسسته انتشارات خوشخواننکته :   ✅

  زیاد تمامی مطالب رو توی ذهنتون تثبیت می کنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هندسه : ��

برای مطالعه دارین می تونین از کتاب های پایه به پایه استفاده  کافی و نسبتا زیادی روس هندسه اگه زمان خب بچه ها در مورد در

 مون اینه که از کتاب های جامع و کنکوری استفاده کنین.کنین؛ ولی اگه زمان زیادی ندارین پیشنهاد

  40برای درصد زیر : 

پیشنهاد ما برای دانش آموزایی که میونۀ خوبی با هندسه ندارن و سطحشون در حدوده صفره خوندن کتاب های پایه 

 ای آموزش شگفت انگیز از انتشارات خیلی سبزه.

 دوم هم می تونین از کتاب هندسۀ انتشارات مهر و ماه استفاده کنین.برای منبع 

   100و رسیدن به  40برای درصد باالی : 

 ه از افراد کتاب آی کیوی گاج می تونه پیشنهاد فوق العاده ای باشه.خب درمورد این دست

 : برای آزمونی کار کردن 

کتاب هندسۀ جامع نشر الگو با داشتن درسنامه ای پر از تست خوب، تکنیک آموزش با تست رو هدف قرار داده 

 هاد میشه.پس هم به عنوان منبع بعدی مطالعه و هم به عنوان منبع آزمونی شدیدا پیشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فیزیک :��

  درصد : 30زیر سطح 

 (جلدی  4مجموعه ی  ) + کتاب های پایه و دوازدهم خیلی سبز انتشارات خیلی سبز آموزش شگفت انگیز کتاب

  درصد :  30سطح باالی 

 درصد رو فراهم کنه. 30فیزیک جامع انتشارات خیلی سبز می تونه نیاز های دانش آموز باالی  کتاب

 : برای آزمونی کار کردن 

فیزیک تست های سخت و خوبی داره ولی اگه مایل بودین می تونین از کتاب فصل آزمون خیلی سبز هم استفاده  کتاب موج آزمون

 کنین که به نسبت موج آزمون تست های ساده تری داره.

  100برای رسیدن به : 

خواین تست های سخت و یا می تونین از کتاب تست نشر الگو استفاده کنین که تست های متوسط و سختی داره یا اینکه اگه می

 یا انتشارات خوشخوان انتخاب های خوبین.جوندار بزنین کتاب های فار آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شیمی :��

  درصد : 30سطح زیر 

  زبون ساده و شیوایی داره که با خوندن درسنامه و زدن تست هاش می تونین به سطح خوبی برسین.کتاب خیلی سبز جامع 

  درصد : 30سطح باالی 

از دانش آموزا هستین می تونین با کتاب شیمی جامع انتشارات مهر و ماه جلو برین. و اگه خواستین تست های  سطح اگه جزو این

چالشی تر و سخت تر بزنید مجموعه کتاب های شیمی انتشارات مبتکران شدیدا توصیه میشه؛ این موضوع رو هم بدونید که کتاب 

هر دو سری کیفیت مشابه و خیلی خوبی دارن و یک سری مجموعه های دوجلدی دارن  های مبتکران یک سری تک جلدی واجب

فقط با توجه به مدت زمانی که برای مطالعه دارین باید تصمیم بگیرین که می رسین دو جلد رو بخونید و تست بزنید یا اینکه فقط 

 برای تک جلدی زمان دارین.

  100برای رسیدن به : 

 های چالشی و سخت و خوبی داره که برای رسیدن به درصد های باالتر می تونه خیلی کمکتون کنه.کتاب فار آزمون هم تست 

 : برای آزمونی کار کردن 

 انتشارات نشر الگو یا فصل آزمون انتشارات خیلی سبز.موج آزمون پایه  

می  . برای این کار کنینئله حل هرشب قبل از خواب , چند تا مسکنکور تجربی :  های بچه به اینستاکنکوری ویژه پیشنهاد ✅

 . استفاده کنیناز کتاب مسائل خیلی سبز یا مسائل نشرالگو تونین 

 

 

 باشید و معید  موفق

 


