
زمان هایي هست که هر آدمي از کاري که انجام داده است، احساس شعف دارد. احساس رضایت از خود. احساس اطمینان از این که آنچه 
در ذهن داشته است را، به نتیجه رسانده است. او حس خوشایند پیروزي بر امر سخت را دارد و این که امر سخت را به جریاني سیال تبدیل 

کرده است، احساس غرور نیز دارد.
این حال، بهترین حال ممکن است و مصداق هاي زیادي دارد. مثاًل وقتي درس خوانده اي و نمرۀ متناسب با آن گرفته اي یا وقتي که برنامه اي 
تنظیم کرده اي و به آن برنامه وفادار مانده اي و اجرایش کرده اي یا وقتي که تصمیم گرفتي براي قبولي در رشتة دلخواهت یک  سال با عاداتت 
بجنگي و بعد سر حرفت استوار ماندي یا وقتي مثل ما تصمیم گرفتي که کتابي بنویسي که »تک «ترین کتاب اقتصادي باشد که در حوزۀ 

آموزش دبیرستاني نوشته شده باشد و بعد از اتمام کار احساس افتخار داشته باشي.

مي خواهیم بگوییم دوست عزیز! کتابي که نوشته ایم با تالش و دّقت نوشته شده است به قصد این که شما بتوانید بهترین 
نتیجۀ ممکن را بگیرید:

1. درسنامه اي جامع نه خالصه! در درسنامه ها مهم ترین کار ما این بود که همة مطالب کتاب را )نه آن بخش هایي که مهم تر هستند،( 
براي شما به شکلي بنویسیم که هم راحت تر یاد بگیرید و هم راحت تر به یاد بیاورید. این درسنامه ها، خالصه درس نیستند، چرا که خالصه 
درس همیشه چیزهایي ندارد این درسنامه ها با این هدف نوشته شده اند که همة آنچه مي تواند در امتحان مدرسه و آزمون هاي آزمایشي و 

کنکور طرح سؤال شود را پوشش دهند.
2. روش هاي حل مسئله را گام به گام توضیح داده ایم: کتاب درسي اقتصاد، داراي مسئله، نمودار و جدول است. بدون توجه به این 
بخش از اقتصاد نمي توانید در این درس نمرۀ کاملي بگیرید. ما در این مورد آرزویي داشتیم. آرزویمان این بود که بتوانیم مطالب را طوري 
بنویسیم که شما از ریاضیات مسائل اقتصاد نترسید. و فکر مي کنیم تا حدود زیادي موفق شده ایم. این بخش روش هاي حل مسائل را به شما 
یاد مي دهد. گام به گام با شما حرکت مي کند و اگر جایي عقب بمانید مي ایستد و سپس دوباره گام برمي دارد. مسائل از ساده به دشوار، از 

یک موضوعي تا چند موضوعي تنظیم شده است و به همین دلیل یادگیري را نیز براي شما ساده تر مي کند.
3. مرور و جمع بندی: در بخش انتهایی کتاب برای شما درسنامه هایی خالصه اما بدون شک، بدون قلم انداختن نکات مهم تهیه کرده ایم 

که زمان مرور، قبل از امتحانات و آزمون های آزمایشی به کمک شما می آید.
4. محاسبات ریاضی و عددی: برای اولین بار در کتاب های کمک آموزشی به ساده ترین مفاهیم ریاضی و در عین حال دردسرسازترین 
برای دانش آموزان پرداخته ایم. اکثر اشتباهات دانش آموزان نه از یادگیری سطحی مفاهیم، بلکه از بی دقتی در محاسبات عددی مسائل است 
و خبر خوبی که برایتان داریم این است که اگر با ما گام به گام همراه شوید، بی دقتی شما را نه تنها در درس اقتصاد بلکه در تمامی دروسی 

که محاسبات نیاز دارند، کاهش می دهیم.
5. واژگان کلیدي عین جادو مي مانند: در متن درسنامه ها واژگان کلیدي را به رنگي دیگر نمایش داده ایم. واژگان کلیدي واژه هایي 
هستند که شما یک متن طوالني را به کمک آنها یاد مي گیرید. واژگان کلیدي واژه هایي هستند که وقتي یک صورت سؤال طوالني را در 
کنکور مي خوانید مي توانید به کمک آنها به تست ها پاسخ دهید. ببینید دوست عزیز، هر سؤال اقتصاد را باید در زمان بسیار کمي پاسخ دهید 

نزدیک به 40 ثانیه! و این امر فقط به کمک واژگان کلیدي ممکن است.
6. همۀ سؤال هاي کنکور سراسري و کنکورهاي آزمایشي: قبل از هر چیز بدانید که ما هر سؤال کنکوري که از گذشته هاي دور تا کنون 
وجود داشته است را در کتاب آورده ایم، به این شرط که موضوع مورد سؤال و گزینه ها در کتاب درسي فعلي باشد. چرا که معتقدیم برخي از 
سؤال هاي قدیمي هنوز داراي اعتبار هستند و امکان طرح سؤال مجدد از همان مفاهیم وجود دارد اما برخي از این سؤال ها را با هم ترکیب 
کردیم. سؤال هایي که گزینه هاي کوتاه داشتند با ترکیب کردن چند سؤال، آنها را به تیپ سؤال هاي کنکور فعلي نزدیک کردیم. مي توانیم 
به جرأت بگوییم که هیچ کتاب آموزشي در بازار وجود ندارد که با مجموعة غني این چنیني از سؤال هاي کنکور سراسري و آزمایشي همراه 

باشد و چیزي را از قلم نیانداخته باشد.
7. چه مطالبي مي تواند سؤال باشد ولي تا کنون از آنها سؤال نیامده است؟ سطر به سطر کتاب درسي را نگاه کردیم و اگر در کنکور 
سؤالي از آنها طرح نشده بود، طرح سؤال کردیم. قصدمان پوشش تمام کتاب درسي بود تا خیال شما را راحت کنیم که با جواب دادن به این 
سؤال ها چیزي از قلم نیفتاده باشد. نکتة دیگر اینکه در طراحي سؤال ها سعي کردیم الگوي طراحي سؤال ها را به سؤال هاي کنکور نزدیک 

کنیم. به تیپ سؤال هاي کنکور چهار سال اخیر. این کار بیشترین زمان را از ما گرفت اما از آن راضي هستیم.
8. پاسخنامه ای کامال تشریحی: در مورد پاسخ نامه ها نیز چنین عمل کردیم که به تمامی تست ها پاسخ تشریحي کامل و مفصل دادیم 
پاسخنامه را با صفحة کتاب درسي ارائه کردیم تا بتوانید در مواقعي که اشکال دارید به متن کتاب درسي برگردید و اشکالتان را بر طرف کنید.

ضرب المثلي هست که مي گوید: »ُمشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید« و این عادتي است که اکثر آدم ها دارند و فکر مي کنند که 
باید خوِد عطر، حکایت خوش بویي کند و الزم نیست که عطار محترم از آن سخن بگوید. اما ما مي خواهیم آن عطاري باشیم که از عطري 
که به زحمت از باغ هاي مختلف گل برایتان چیده ایم و عصاره اش را گرفته ایم و تقدیمتان کرده ایم، با افتخار سخن بگوییم. افتخار مي کنیم 
که کتابي درخور دانش آموزان و دبیران علوم انساني نوشته ایم کتابي براي آنها که توسعة کشور جز به دست آنها به نتیجه نخواهد رسید چرا 

که مي دانید ما معتقدیم: »علوم انساني زیربناي توسعه است.«

حتما بخوانید!!


	eghtesad B1
	eghtesad B2
	eghtesad B3
	eghtesad B4
	eghtesad B5
	pasokhname



