


به نام خدا

بیان مفاهیم و مسائل درسی باید به شیوهای باشد که جنبه های مختلف مطالب 
درسی را پوشش داده و منجر به پرورش، تقویت و بسط استعدادهای دانش آموزان 
شود. در طراحی کتاب های سیر تا پیاز  تالش شده است تا با ارائه ی یک الگوی معین 
این هدف تحقق پیدا کند. طراحی این کتاب به شیوهای است که دانش آموز می تواند از آن 
به عنوان »خودآموز« استفاده کند؛ و معلم می تواند ازآن به عنوان یک الگوی استاندارد شامل 
برنامه ی آموزشی منسجم و جامع برای پیشبرد و موفقیت برنامه های آموزشی دانش آموزان و 

ارتقای پیشرفت تحصیلی آنها استفاده کند.
مجموعه کتاب های سیــر تا پیــاز شامل سه بخش مجزا و منفک زیر است:

	آموزش )درسنامه(			

  پرسش های تشریحی )امتحان( 

  پرسش های چهارگزینه ای )تست(   

این مجموعه در سه بخش مجزا اما مرتبط به هم نگاشته شده، یعنی شیوه ی طراحی این کتاب به 
سیاقی است که هرچند با مطالعه ی هر بخش می توان به اصطالحات، مفاهیم و مسائل آندرس
کتاب کامل و دقیق مطالعهی به زنجیروار سیِر داشتن دلیل به را دانشآموز اما مسلطشد،

عالقهمندمیکند.
 بخش آموزش )درسنامه(: این بخش طبق سرفصلهای کتاب درسی است؛ آموزِش کامل، 
دقیق و آساِن مفاهیم، تعاریف و اصطالحات، اولویت اصلی تألیف در این ساختار آموزشی است. 
رویکرد تألیف در این بخش ارائهی راهکارهای نوین و متنوع آموزشی طبق الگو و سرفصلهای 

کتاب به منظور کمک به دانشآموز برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم درس است.
 بخش امتحان )پرسش های تشریحی(: این بخش با هدف ارتقای معدل و تثبیت مفاهیم 
کتاب درسی طراحی شده است و دربرگیرندهی کل مطالب هر درس است. طراحی پرسشها، 
درس به درس و تفکیکی است و منطبق بر استانداردهای دقیق و بودجهبندی آموزشِی 

مصوب آموزش و پرورش میباشد.



بخشتست)پرسشهایچهارگزینهای(: تسلط بر مفاهیم درسی و آگاهی از ِشگردها و فوتوفن 
تستزنی رمز موفقیت در آزمونهای معتبر است. در این بخش دانشآموز با مشاهده و حل تستهای 
تألیفی، المپیادها، نمونه دولتی و تیزهوشان به مباحث کتاب درسی مسلط و برای آزمون های مختلف 
و آموزش مختص  جامع  کتاِب  یک  به تنهایی  که  است  شیوهای  به  تستها  طراحی  می شود.  آماده 
یادگیری تلقی شود؛ یعنی دانشآموزانمیتوانند با مطالعهی تستها تقریباً کل مباحث کتاب را مرور 
کنند. به منظور تثبیت و نهادینهسازی مطالب در ذهن دانشآموز رعایت درجهی سختی تستها )از 

آسان به سخت( رعایت شده است.
درپایانتوصیهمیکنمدانشآموزانیکهبرایآزمونهایتیزهوشانیاالمپیادنیازبهتستهایسطح
باالتریدارند،ازکتابآزمونبزرگگاجاستفادهکنند.اینکتابمنبعیمناسبوجامعبرایهمۀ

دروسپایۀپنجمدریککتابمیباشد.

توفیق، رفیق راهتان باشد...




