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تومان 130000  قیمت   
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 اطالعات تکمیلی  
تاریخعنوان درس:   

علوم انسانی  رشته:  

دهمپایه:   

تستیکسری:   

   136تعداد صفحات: 

دو رنگنوع چاپ:   

 وزن:

المللی کتاب(:شابک )کد بین  
۹۷۸-600-۲1۸-30۷-1  

 
 
 
 
 
 

 توضیحات
آموزش کامل مباحث پایه دهم با   درسنامه:

آموزان پایه دهم با  آشنایی دانش تأکید بر 
تسلط بر سؤاالت  و های کنکور ساختار تست 

 امتحانی مدارس 
 



دارد  های تألیفی: تست  های پرسش 
ای:چهارگزینه  

های تست
درس بهدرس  

دارد   های کنکوری:تست   

 

   5۲5: ایهای چهارگزینه تعداد پرسش 

/ کلیدی  تشریحی: پاسخنامه  

 
 سایر موارد

اف کتاب دی* فایل پی   
صفحه اول کتاب( 6* فایل عکس از شناسنامه )   

 

 
 معرفی جامع اثر

ایم؟دهم را برای چه کسانی نوشته  تاریخ*    
آموزان پایه دهم و با هدف »آموزش کامل های تستیک، برای دانشکتابدهم« از مجموعه  تاریخکتاب قطع رحلی »تستیک 

های تشریحی مدارس«  آموزان پایه دهم با ساختارهای تستی« و »تسلط بر انواع آزمونمباحث پایه دهم«، »آشنایی دانش

.م سال تألیف شده استدر تمامی ایا  
دهم را با این اهداف بخوانید:  تاریخ*    

های آزمایشی« و  آموزان در آزمون«، »کسب مهارت دانشتاریخفهم درس منظور »آموزش جامع و همهدهم به  تاریخ
شناخته   تاریخآموزان پایه دهم در درس عنوان منبع اصلی دانش »آشنایی با ساختارهای تستی این درس« تألیف شده و به 

.شودمی  
 
 

 * آشنایی با ساختار اثر 
ها:درسنامه   
. درس گردآوری شده استبهصورت درس دهم، به  ی پایهدرس های کتابمنطبق با سرفصل تاریخهای تستیک * درسنامه  

 * مطالب هر درسنامه با ساختاری یکدست و منسجم، شامل موارد زیر است: 
فهمآموزش کامل مطالب هر درس با بیانی ساده و همه  

ترین نکات و نمودارهای تاریخیهای کامالً آموزشی با ارائه مهمدرسنامه  
برای هر درس  های نمونهپرسشترین ارائه مهم  
ترین نکات در انتهای هر چهار درساز مهم های خالصه درس ارائه متن   

 

ای:های چهارگزینه پرسش   
کتاب  در انتهای هر درسای متناسب با محتوای هر درس و منطبق با ساختارهای کنکوری پرسش چهارگزینه 5۲5* 

 تدوین شده است. 
سؤاالت امتحانی قرار داده شده است. آموزان با نمونهمنظور آشنایی دانش، به اول ودوم لساآزمون تشریحی برای نیم  5*   

 
 پاسخنامه:
صورت »کلیدی« تنظیم شده است.ای بههای چهارگزینههای بخش پرسش* پاسخنامه  

صورت کامالً »تشریحی« گردآوری شده است. های تشریحی، پاسخنامه به* در بخش آزمون   



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


