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 وکتاب ح و تدریس مفاهیم کتاب درسی به توضیدر پک مقدماتی با تأکید براستاد سالمیان 

 .تر از کتاب پرداخته اندحل تمرین هایی کمی باال

 

 زوات ج pdfعت همراه با سا 22:  دهم

 زواتج pdfعت همراه با سا 22:  یازدهم

سی حل تمرین ها ، کاردرکالس ها ، فعالیت ها و بحث روی نکات ساعت بررسی خط به خط کتاب در 26 :ازدهم دو

 یه ای کتابحاش

 

 مناسب چه افرادی است ؟  پک مقدماتی

 دانند.مناسب برای افرادی که خود را در ریاضی ضعیف یا متوسط رو به پایین می  ▪

 ی بوده است.ادی که وقفه تحصیلی داشته اند یا رشته آن ها غیر از تجربی یا ریاضافر ▪

 م قدیم بوده اند.رادی که نظااف ▪

 % و کمتر است. 20صد ریاضی آن ها در بهترین حالت رادی که دراف ▪

  2، حسابان 1نحسابا،  3، ریاضی 2هم ، ریاضیریاضی و تجربی و ریاضی دمناسب برای هر دو رشته  ▪

 

 برنامه کارکرد ریاضی با پک مقدماتی :

 ساعت (  3روزه ) هر روز  23ساعت است که با یک دوره  70ی کل بسته مقدمات

 =23 3 69 روز هم اضافه درنظر بگیرید که  7عطاف پذیری و قابل انجام بودن برنامهبرای ان تمام است.قابل ا  70

 ده شروع پک صفر تا صد ناجی ریاضی بشوید.ماحداکثر در طول یک ماه بسته تمام شده و آ

 

 ویژه کنکور ب
ی
 فته (سطوح پیش   رو به باال و  ) در سطح متوسط پک ناجی صفر تا صد ریاضی با  1400رنامه مطالعات

استاد سالمیان در این پک با فرض این که داوطلب فصول کتاب های ریاضی دهم و یازدهم و دوازدهم را در حد ابتدایی 

یعنی هم درس داده اند ، هم نکات را گفته اند و  کرده اند.حث تست و مسئله را حل و ب 2000و مقدماتی می داند ، حدود 

 ، حل کرده اند. شته ، از چند راههای سریعتر و بهتر و نموداری هم دا تست هایی که راه

 پک شامل : 

 جزوه کامل برای جلوگیری از یادداشت برداری و خالصه نویسی  3. 1

 دی وی دی  30. 2

 ساعت آموزش خالص 60. 3

 پشتیبانی و رفع اشکال .4

 می باشد.



 پک کامل : وی
 

 ژگ

 

 .سال متوسطه دوم هست 3مبحث تابع یا مثلثات در هر 

 " مبحث محور"که هم این است  که آن را بین تمام محصوالت مشابه محبوب و فراگیر کرده استجذابیت ویژه این پک  

 ازدهم و تست های ترکیبی با هم آمده اند.. یعنی صفر تا صد تابع دهم و یازدهم و دواست "تست محور" و هم 

 ازدهم.هم ، سپس یازدهم و نهایتاً دوبه کتاب است یعنی ریاضی دبرعکس پک مقدماتی که کتاب 

 

 محتویات بسته :
  DVD  10ساعت ،  20تابع ، معادالت ، مثلثات 

 DVD  6ساعت ،  12و مشتق وستگی ، پیحد 

 

ربرد مشتق ، مقاطع مخروطی ، شمارش و احتمال و آمار ، الگو و دنباله ، تصاعد و لگاریتم ، تابع نمایی ، هندسه یازدهم کا

  DVD 13ساعت ،  26تالس و تشابه و هندسه مختصاتی و مثلثات 

 با طلق و فنر هستند.ه هریک از موارد فوق دارای جزوه پرینت شد

 ل ارسال می شود.ن تمرین و تکلیف تست زنی با پک کامبه عنوا "بزنیکی ببین ، یکی  "م یک مجموعه تست با نا

 

 بسته صفر تا صد ناجی مناسب کیست ؟

 مه داوطلبان تجربی و ریاضی که به دنبال درصد باال و رتبه برتر هستند.ه ❖

 و کالس های ناکارآمد شده اند.یی که یکبار درگیر جزوات پشت کنکوری ها ❖

 ی که پک مقدماتی را کار کرده اند.دوستان ❖

 

 برنامه مطالعاتی :

60=120  "ببین ، یکی بزنیکی " ۀ، در روزهایی که فیلم نمی بینید از بست ( ساعت 2روز ، یک روز در میان  ساعت ) دو ماه  

 تست می زنید.

 ابع و مثلثات، ت 2شروع از معرفی ریشه و تعیین عالمت و معادله درجه 

 

 


