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                          کتاب اول :تست های واجب و ضروری       
                کتاب دوم: تست های ویژۀ تسلط و تثبیت و مرور     

کتاب سوم :تست های IQ و چالشی ویژۀ دانش آموزان مدارس برتر    

این نسل از کتابهای ریاضی میکرو که با وسواس خاصی تهیه شده، ترکیبی است از 3 کتاب با 3  استراتژی مختلف:
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کلیه حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی 

حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و 

جزوه ندارد و متخلفین به موجب ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و 

هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ تحت پیگرد قانونی قرار م یگیرند.

دوست عزیز جهت آگاهی از آخرین اخبار و 

اطالعات کتا بهای منتشـــرشده لطفا به 

 www . gaj . irسایت  مراجعه نماد.
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مهندس علی منصف شکری

کنکور بانک تست حسابان جامع 

علی منصف شکری -سجاد عظمتی

محمد جواد لطفی، میثم صمدی، محمد حسین مختاری
 

مرجان جالل

گنجی [ مرجان جالل ] همکاران: فاطمه فرخی، الهه 
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مینا بابا احمدی فرد

گاج  
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گوهر اسدپور  

 اول )1400(

2500نسخه
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13145 - 377

021 - 6420

کتاب  فروشگاه مرکزی _ تهران _ میدان انقالب _   نبش بازارچه 

 

منصفشکری،علی،1354

بانکتستحسابانجامعکنکور

علیمنصفشکری
عظمتی،سجاد

                                    624ص،مصور
       

               243000ناموت
 978-622-03-0621-4                            
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بانـک تسـت

نامـۀپـاسخ 

تـشریحـی

هماهنگی 
چاپ

    تعداد عناوین چاپ شده تا امروز           تعداد جلدهای چاپ شده تا امروز                  تعداد مؤلفین همکار   

هب انم خدا م سال  ، م ه ا ید د ان ب  ست خو و د
عنوان  یک  تولید  برای  می دانید  آیا  می شود؟  قطع  سبز  درخت  اصله   17 کاغذ  تن  هر  تهیۀ  برای  می دانید  آیا 

کتاب 200 صفحه ای در قطع رحلی و در شمارگان 2000 نسخه یک تن کاغذ مصرف می شود؟

وب سایت  www.mygaj.com قرار دهید تا از تولید مجدد  لذا شایسته است پس از مطالعۀ کتاب حاضر آن را در

آن جلوگیری و در مصرف کاغذ صرفه جویی شود. 

با این حرکت به ظاهر کوچک، گامی بلند در حفظ منابع طبیعی  باشد که شما دوست خوب نادیده ام 

تمند شما کرۀ زمین برداشته باشید. د را ا
ر کا جو لفضل  بوا ا  
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استیو جابز نابغۀ بزرگ در مراسم رونمایی از اولین گوشی آیفون پس از بیان تفاوت های اساسی و 

مهم گوشی آیفون نسبت به تمام گوشی های تلفن همراه تا آن روز اعالم کرد:

کردیم« »ما تلفن را دوباره اختراع 

ارائه  کتاب های محوری  کتاب هایی تحت عنوان  بار  اولین  برای    1381 ما در سال   

کاوی تست های کنکور و انطباق آن بر صفحات کتاب درسی می پرداخت  دادیم که به وا

و بسیار زیاد مورد توجه معلما ن و دانش آموزان آن روزگار قرار گرفت در ادامه در سال 

بندی  طبقه  در  جدیدی  الگوی  که  کردیم  تولید  را  سفید  میکروی  کتاب های   1382

تست ها محسوب می شد و سلیقۀ جدیدی برای دانش آموزان و معلمان آن زمان به 

کتاب های میکرو ]مشهور به میکروی نقره ای[ وارد بازار شد  کامل نسل جدید  1390 با یک پوست اندازی  وجود آورد.  در سال 

که رکوردهای فروش در عرصۀ نشر ایران را فرسنگ ها جابه جا کرد ....

1400 است و ما نسلجدیدکتابهایریاضیمیکروطبقهبندی را ارائه کرده ایم این کتاب ها نتیجۀ چندین سال  کنون سال  ا

و کار شبانه روزی است و برای نظام جدید آموزش طراحی شده است این نسل از کتاب های میکرو طبقه بندی  برنامه ریزی 

تفاوت های عمیق و ساختاری با دو نسل قبلی خود و با تمام کتاب های تست موجود در بازار دارد و به نوعی می توان آن ها 

گوشی  از  رونمایی  مراسم  در  جابز  استیو  سخنرانی  به  که  نباشد  بی راه  شاید  رو  این  از  نامید  را آیفونکتابهایآموزشی 

بگوئیم: و  کنیم  اشاره  آیفون 
کردیم . کتاب تست را دوباره اختراع   ما 

]  
ل�ی�ن اأ ی �ق رژ

�ا�ق ر اس�ق  ] مد�ی

م !!!    
�اط صح�ب�ق ک�ن ه�    �با س�ق عد ارن �ن م  �یک �ب

وا�ن ا �ب�ق م �ق ی را ارن دس�ق  �بد�ه ولورژ ک�ن اوردم ارن �ق مام دس�ق �م �ق
حا�ن
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دکتر ویکتور فرانکل در نامه ای خطاب به معلمان سراسر جهان 
برای تمام تاریخ این گونه می نویسد: من اتاق های گازی را دیدم 
پزشکان  من  می شدند،  طراحی  مهندسین  بهترین  توسط  که 
راحتی  به  را  بی گناه  و  معصوم  کودکانی  که  دیدم  را  ماهری 
مسموم می کردند، من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسان ها را 
با تزریق یک آمپول به قتل می رساندند و مجموع این دالیل 
مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا می کنم که تالش 
کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر  یا یک 
مهندس از آن ها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران 

روانی دانشمند نشوند !!! 
به دانش آموزان خود بیاموزید بهترین ثروت آن ها انسانیت است.

من فهرستی از آن چه در مدرسه به ما یاد نمی دهند را تهیه کرده ام:
آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه کسی را دوست بداریم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم.
آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه در گمنامی، از زندگی لذت ببریم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که چگونه از کسی که دوستش نداریم 
جدا شویم.

آن ها به ما یاد نمی دهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوئیم.

آن ها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد، یاد نمی دهند.

هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ 
مقایسه ای امکان پذیر نیست.

در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می کنیم، مانند 
هنرپیشه ای که بدون تمرین وارد صحنه شود اما اگر اولین تمرین 
زندگی،  خود زندگی باشد ، پس برای زندگی چه ارزشی می توان 

قائل شد؟
این است که زندگی همیشه به یک »طرح« شباهت دارد اما حتی طرح هم 
کلمۀ درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن یک 

تصویر است،

 اما طرحی که زندگی ماست طرح هیچ چیز نیست! طرحی بدون 
تصویر است !!! 

چیدمان تست های انتخاب شده در این کتاب،  نوع طبقه بندی آن ها و نحوۀ نگارش پاسخنامۀ تشریحی  و  ساخت  گر تفاوت بسیاری در بافت،    ا
تست ها به چشم می خورد دلیل آن        رقابت تنگاتنگ و بی  رحمانۀ مؤلفین کتاب با خودشان در هر روز تألیف این کتاب است.

گر صفحه آرایی و طراحی داخلی متفاوتی در این کتاب احساس می شود،  نتیجۀ رقابت نفس گیر و طاقت فرسای مدیر فنی و صفحه آرای ارشد    ا

گنجی و...[ با خودشان و شکست قطعی خودشان در کارهای  الهه  فاطمه فرخی،  این کتاب مرجان جالل و تیم تحت رهبری او ]مینا بابا احمدی فرد، 

است! قبلی 

کتاب ها حس می کنید نتیجۀ رقابت و مبارزۀ  دائمی  مدیران ارشد گاج با خودشان برای مغلوب  گر تمام این تفاوت ها را در این مجموعه   و در نهایت ا

که انجام داده اند! کاریست  نمودن آخرین 
             

ار�ید. ا�ن �بگدن اگرام �با ما در م�ی س�ق �ق ا�ی�ن د را ارن ط��ی
ن

هادا�ق � �ن ادا�ق و �پ�یسژ �ق �ق  ا�ن
 alimonsef _ shokri                                                                                    



A.Monsef.Shokri

S.Azemati

به جای نوشتن مقدمۀ طول و دراز و تشکر از فک و فامیل و ایل و تبار خودمان و دست اندرکاران کتاب بهتر است 

توضیحاتی کوتاه و مهم دربارۀ  ساخت و بافت این کتاب ارائه کنم :

اینکتابدارایسهدستهتستاست

تست های سبز این تست ها که شماره  آن ها با رنگ سبز مشخص شده است برای همۀ دانش آموزان واجب 

 و ضروری است.

  تست های زرد   این تست ها که شماره آن ها با رنگ زرد مشخص شده است برای دانش آموزانی است که به  

کتاب دوم هستند. دنبال 

   تست های بنفش این تست ها که شماره آن ها با رنگ بنفش مشخص شده است برای دانش آموزان مدارس

کنکورسراسری هستند. که به دنبال تست های چالشی و سطح باالتر از   برتر و همچنین دانش آموزانی است 

کتاب های موجود در بازار: کتاب نست به سایر  II ویژگی  های خاص این 

1 طراحی و معماری داخلی بسیار زیبا  جذاب و مورد پسند دانش آموزان و معلمین و مشاوران

کتاب درسی  2 طرح تست از مفاهیم و الیه های پنهان 

3   پاالیش ، ویرایش ، نوسازی و بهسازی تمامی تست های کنکور های دهۀ 90 و باز آفرینی آن ها در قالب و چهارچوب نظام جدید   

4  بررسی کامل تمام تمرینات مطرح شده در کتاب راهنمای معلم که یکی از منابع اصلی تست در کنکور سراسری است.  

کتاب درسی  5 طرح تست های ترکیبی از مفاهیم،اشکال و تمرینات   

کرد. گرفت و مرور  که با حل آن ها می توان از زوایای مختلف یک مطلب را یاد  کتاب  6 بافت پوششی و چند الیۀ تست های   

که بر اساس خط های رنگی بیمارستانی طراحی شده است و رنگ های انتخاب شده می تواند  راهنمای شما در  کتاب  7 پاسخنامه فوق تشریحی و تمام رنگی   

رسیدن به مقصد باشد. مثاًل به عنوان نمونه تمام جواب های آخر با رنگ سبز مشخص شده است یا در ابتدای بعضی از پاسخ ها فرمول یا جمله ای به رنگ صورتی 

گزینۀ user friendly  )کاربر پسند( می کند. گزینه ها دارد  که نیاز به بررسی  که بیان گر نکتۀ مربوط به آن سؤال است یا در تست هایی  دیده می شود 

کنکور به لحاظ نوع چیدمان تست ها و پرهیز از تألیف تست های تیز و خارج از چارچوب نظام جدید و  کتاب برای معلمین و مدرسین  user friendly  8 بودن 

کنکور سراسری . کم بر  گفتمان حا کتاب درسی و 

user friendly  9 بودن کتاب برای هر سطحی از دانش آموز با هر میزان از معلومات ] چیدمان ساده به دشوار تست ها در هر بخش همچنین نوع پاسخ نامه نویسی منحصر به فرد که فهم 

و درک آن و سردرآوردن از جواب های نوشته شده را آسان می کند بخصوص، در ایام کرونا که دسترسی به معلمین بسیار سخت تر و دشوار تر است و دانش آموزان با اشکاالت زیادی در درک و 

فهم تست ها مواجه اند[ 

کشف آن تا قبل از 15 اسفند 1400وجود  کتاب پنهان است و امکان  گوشه ای از  که ربطی به 9 ویژگی اول ندارد و در  کتاب یک ویژگی دیگر هم دارد      10

گرام این ویژگی را در دایرکت برای من بفرستید و 8 جلد  گر شما یکی از این 8 نفر هستید در اینستا کنند، ا کشف  کثر 8 نفر ممکن است این راز را  ندارد و حدا

کنکور 1401 را  هدیه  بگیرید. کتاب های دوردنیادرنیمساعت ویژه  از 
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گرام درمیان بگذارید. گی دهم با ما در  اینستا                                                                                نظرات خود را دربارۀ ویژ
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] )IQ( توضیحی دربارۀ تست های بنفش [
تست های بنفش ] این تست ها  در 11 فصل اول در پایان هر فصل و در فصل دوازدهم به دلیل کوچک بودن مباحث

 در البه الی تست ها گنجانده شده است[ تست های چالشی محسوب می شوند،

 اما چالش به چه معناست؟!

اینچالشهارامادر5قالبمتفاوتمیتوانیمدستهبندیکنیم:
    

1    ترکیبی مفهومی
بافت و ساخت  به دلیل  اما  نباشند[  هم  دشوار  بسیار  لزوماً  است  ممکن  ]البته  از مباحث مختلف هستند  ترکیبی  به صورت  بنفش  از تست های  برخی   

کنکورهای قرن جدید خواهند داشت. کنکور بسیار باالست و سهم عمده ای در  کنکورهای جدید احتمال طرح آن ها در 

مطالب غیر رسمی 2
اما ممکن است طراح  نیامده است  کتاب های  به طور رسمی در  که  به مطالبی داریم  نیاز  که در حل آن ها  گونه ای هستند  به  بنفش  ازتست های  بعضی 

کند ]هر چند که ممکن است مولفان کتاب درسی اعالم کنند این موضوع جزء اهداف کتاب درسی  کتاب درسی ارزیابی  سازمان سنجش آن را جزء اهداف 

نیست اما رئیس سازمان  سنجش می تواند اعالم  کند که اهداف شما برای ما هیچ اهمیتی و ارزشی ندارد!!! [ به عنوان مثال تابع sgn و زوج و فرد و  ...

یزی به نظام قدیم 3  گر
که با توجه به نوع سؤاالت 1400 بد نیست نیم نگاهی به این مطالب  ]که می توان آن ها را به  گریزی به نظام قدیم دارند  بعضی از تست های بنفش نیز 

نوعی مرتبط با نظام جدید نیز دانست[ داشته باشیم.

4  محاسبات پیچیده
در عین حال برخی از تست ها بنفش به شدت سخت و ایده دار و دشوار هستند  ]بسیاری از این تست ها   ترجمه و بازسازی تست های آزمون های معتبر 

جهانی و بین المللی است که برای اولین بارد در ایران منتشر می شود[.

5 دشوار و سخت
که ظاهر پیچیده ای ندارند ، محاسبات به شدت سختی دارند ]همانطور که در 1399 و به خصوص 1400 با  5 برخی از تست های بنفش نیز در عین این 

این تیپ تست ها بیشتر مواجه شدیم و ظاهراً کنکور به این سمت بیشتر گرایش پیدا کرده است[

ح�یدری ا�ن ر�ی
آ

�        

arianheidarioriginal

گرام درمیان بگذارید. کتاب با ما در  اینستا  کیفیت                                                                                                             نظرات خود را دربارۀ 
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کتاب را برای دانش آموزان و  که استفاده از  کتاب های حسابان موجود در بازار از دو بخش اشتراکات و اختالفات تشکیل شده است  کتاب برخالف تمام  این 
کالس مشترک تجربی وحسابان برگزار می کنند به مراتب ساده تر می کند: که  دبیرانی 

1 اشتراکات
کتاب  کاماًل با رشتۀ تجربی مشترک است و در 10 فصل اولش شمارۀ تست ها و شمارۀ صفحه های  که  این بخش شامل فصل های 1 تا 11 می باشدو شامل مباحثی است 

کتاب ریاضی تجربی فصل پانزدهم است و از این جا به بعد شماره تست ها تفاوت خواهند  کتاب در  کتاب تجربی جامع یکسان است . اما فصل یازدهم این  نیز با 

کتاب یکسان است. داشت . یعنی تا تست 2828 در هر دو 

2 اختالفات
که عبارتند از: که شامل 6 مبحث مهم است   این بخش شامل مباحث اختالفی بین ریاضی تجربی و حسابان است 

کاربرد مشتق و حل معادله به روش هندسی این بخش تحت عنوان  مجموع جمالت در دنباله های حسابی و هندسی، مثلثات ]بسط مجموع [، حدو مجانب، مشتق و 

کتاب آورده شده است. فصل  دوازدهم و به عنوان مباحث اختالفی با ریاضی تجربی در انتهای 

توضیحی دربارۀ 

منحصر به فرد بودن کتاب حسابان جامع


