
راهنمای استفاده از کتاب

گامگام
دوم

درسنامه آموزشی
1. هر فصل به تعدادی قسمت تقسیم شده است.

2. در هر قسمت آموزش کاملی به همراه مثال و تست ارائه شده است.
کرده ایم و  برد ندارد، پرهیز  کار که در این گونه آزمون ها  ارائۀ اثبات هایی  از  کاماًل تستی بوده، بنابراین  کتاب در این قسمت،  3. نگاه 

ح می شوند، در پرسش های تشریحی پوشش داده شده اند. اثبات های مهم که در امتحانات نهایی مطر
۴. نکات و روش های کنکوری در خالل درس نامه آورده شده است و با مثال و تست های آموزشی متنوع به دانش آموز کمک می کنیم 

تا به مطالب تسلط یابد.

گامگام
سوم

پرسش های تشریحی
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم( تقسیم شده است.

2. سؤاالت از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.
3. سؤاالت دارای پاسخ تشریحی هستند.

گامگام
چهارم

پرسش های چهارگزینه ای
1. هر فصل به تعدادی قسمت )دقیقًا منطبق بر قسمت بندی گام دوم و سوم( تقسیم شده است.

2. هر قسمت نیز دارای ریز طبقه بندی است.
3. تست ها از ساده به دشوار و موضوعی مرتب شده اند.

ج از کشور قابل استفاده و منطبق بر کتاب درسی جدید آورده شده است. ۴. تمامی تست های کنکور داخل و خار
کمبود وقت مواجه  گر دانش آموزان به هر دلیلی با  که خواندن آن ها واجب است با عالمت   مشخص شده است. ا ۵. تست هایی 

هستند این تست ها را حتمًا مطالعه کنند و هم چنین تست های دشوار با عالمت   مشخص شده است.
۶. تست ها دارای پاسخ تشریحی هستند.

گامگام
اول

فیلم آموزشی
1. هر فصل به تعدادی جلسه تقسیم شده است.

2. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر جلسه QR-Code های صفحه بعد را اسکن کنید.
3. در هر جلسه مطالب کتاب درسی درس به درس تدریس شده است.

۴. تمرین ها و فعالیت های کتاب درسی به صورت کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه و کنکور  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

به جای آن که چندین کتاب بخوانید، کتاب های گاج را چندین بار بخوانید
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