
 درباره کتاب

12هدفدار  تاریخ  

 

ریحانه لطفی نویسنده:   

1402آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان کنکور مخاطب: دانش   

 قطع: رحلی 

تومان 115000قیمت:   

1401سال چاپ:   

 

 اطالعات تکمیلی 

تاریخعنوان درس:   

 رشته: علوم انسانی

دهمدوازپایه:   

 سری: هدفدار  

281تعداد صفحات:   

 نوع چاپ: دو رنگ 

978-600-218-928-0المللی کتاب(: شابک )کد بین  

 

 توضیحات 

کنکوری   و  درسنامه: مجموعه کامل آموزشی  

216ای: های چهارگزینه پرسش   

های تألیفی: دارد تست   

های کنکوری: دارد تست   

   صورت درس به درسبه  «ایچهارگزینههای  پرسش »نحوه چینش سؤاالت: 

 پاسخنامه: کامالً تشریحی 

 

 سایر موارد 

اف کتاب دی* فایل پی   

صفحه اول کتاب(   6* فایل عکس از شناسنامه )  

 



 معرفی جامع اثر

ایم؟را برای چه کسانی نوشته  21هدفدار  یخ تار*   

با هدف »تسلط  کنکوری و هم و وازدآموزان پایه دهای هدفدار برای دانش کتابمجموعه « از 21هدفدار  تاریخکتاب قطع رحلی »

«  تاریخهای تستی« و »کسب مهارت کامل برای رویارویی با سؤاالت کنکور درس کامل بر مطالب کتاب درسی«، »آشنایی با نمونه

 در تمامی ایام سال تألیف شده است. 

بخوانید: را با این اهداف  21هدفدار  تاریخ *   

کنکوری هر  نکات و »تسلط کامل بر ساختارهای تستی و  «تاریخدروس و تحلیلی به منظور »آموزش مفهومی  21هدفدار  تاریخ

شود. شناخته می تاریخ هم در بخش وازدآموزان پایه دعنوان منبع اصلی دانش درس« تألیف شده و به   

آموزان و داوطلبان کنکور انسانی است؟ های اصلی دانش اولویت از  12هدفدار   تاریخ* چرا خواندن کتاب   

صد باالیی کسب  ر زیادی از داوطلبان کنکور در آن د  شماردروسی است که  زءتاریخ در میان مواد امتحانی رشته علوم انسانی ج 

آموزان در  ژیک برخی دانش ت ااشتباه استرن مطالب و وجود دارد. از طرفی حجم سنگی تی در این درس ب بنابراین فضای رقا؛ کنندمی

مطالب  صحیح بندی با دسته  12تاب تاریخ هدفدار  بر این اساس، کسازد. کننده میفضای مطالعه این درس را خسته   ،حفظی آنخوانش 

شود. درس تاریخ و آمادگی برای آزمون سراسری محسوب می تسلط بر  ، قدمی تازه در و آموزش شیوه درست خوانش  

 

 

 آشنایی با ساختار اثر 

 درسنامه 

های کتاب منطبق با کتاب درسی و براساس آخرین تغییرات آن تدوین شده است. * درسنامه   

دید کتاب درسی« نگارش شده است.  * هر درسنامه کامالً »مفهومی« و»منطبق با رویکردهای ج  

   های اصلی این کتاب است. درس از ویژگی مباحث هر  »کنکوری« به نگاه داشتن * 

 * مطالب هر درسنامه با ساختاری یکدست و منسجم شامل موارد زیر است: 

ابتدا مطلب را به بیانی ساده برای   ر،در این بخش نویسنده برای آشنایی کامل مخاطب با مبحث مورد نظ : توضیحات جامعالف( 

دهد.آموز توضیح می دانش  

گیرد.داد صورت می ت تاریخی به کمک نمودارهای توالی روی تحلیل دقیق زیر و بم موضوعا : نمودارهای توالی رویدادب(   

آموزان در تحلیل ارتباط بین وقایع تاریخی است. ایجاد نظم ذهنی برای دانش ودارها، ماین ن یکی دیگر از فواید   

کند.اهم می رها فموخته و سنجش آزان برای مرور  موآسؤال و پاسخ در قالب درسنامه، فرصتی برای دانش طرح  : سؤال و پاسخ ( پ  

و قدمی دیگر برای   پردازدو تفکیک موارد مشابه در مباحث تاریخی میای به ارزیابی های مقایسه جدول  : ایهای مقایسهجدول ( ت

بندی صحیح مطالب است. دسته   

 

ایچهارگزینه های پرسش   

های  تست تفکیک موضوعات در انتهای هر درس قرار گرفته، مجموعه کاملی از نمونه ای که به « پرسش چهارگزینه 621* »

. کنکوری و تألیفی است  

خط به خط مطالب کتاب درسی را نشانه گرفته است. های هر بخش، * تست   



همراه است.  هادالیل رد سایر گزینهصورت کامالً تشریحی و با ارائه پاسخنامه کتاب به پاسخنامه:   

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 


