
خطاببهدبیرانودانشآموزان

انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی کتب علوم انسانی و عمومی با هدف ارتقاء سطح علم و دانش و بهبود 
کیفیت ارائه مطالب مرتبط با این رشته در نظر دارد از نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز 
از سراسر کشور استفاده نموده و با همکاری آنان از همین حاال زمینۀ ارتقاء و رشد هرچه بیشتر سطح دانش 
آینده سازان کشور در رشتۀ علوم انسانی را فراهم نماید. بدیهی است که ما در آغاز یک مسیر طوالنی هستیم 

و با هدف گذاری و استفاده از ایده های خالقانه دانش آموزان می توانیم رسیدن به مقصد را تسریع بخشیم. 
ارزشمندترین ثمره ای که از تالش های بی وقفۀ همکاران ما طی دو دهۀ اخیر حاصل شده است، رضایت مندی 
فزایندۀ دانش آموزانی است که با انگیزه دهی و اعتماد به ما از طریق استقبال از آثار و تألیفات ما و دستیابی به 

موفقیت های چشم گیرتان بدست آمده است.
انتشارات مشاوران آموزش، با هدف آموزش و ارائۀ روش های کاربردی در یادگیری، اقدام به چاپ تجربیات 
مؤلفان خود کرده است. در تمامی آثار این مؤسسه، صرفًا درسنامه و ارائۀ تست مد نظر نبوده، بلکه »یادگیری« 
دانش آموزان از اهداف این انتشارات است. به این منظور در جای جای آثار این مؤسسه، روش یادگیری و حل 

ابهامات ذهنی، به چشم می خورد. امید است مقبول نظر شما عزیزان قرار گیرد. 

معرفیکتابجامعکنکورتاریخپایهدهمویازدهمبرایدانشآموزان:

کتاب جامع کنکور تاریخ پایه دهم و یازدهم از سری کتاب های جامع کنکور دهم و یازدهم با تالش مستمر خانوادۀ 
مشاوران آموزش به چاپ رسید. همان طور که می دانید در سال تحصیلی آینده پایۀ پیش دانشگاهی جای خود 
را به پایۀ دوازدهم با کتاب های جدید می دهد و این برای دوستان  پایه یازدهمی که تصمیم به مطالعۀ کنکوری 
دارند یک چالش محسوب می شود. مشاوران آموزش با توجه ویژه به این موضوع سعی نموده تا مثل همیشه همراه 
و پشتیبان شما عزیزان باشد و هر گونه نگرانی شما را در این خصوص رفع نماید. کتاب های جامع پایه دهم و 
یازدهم بهترین همراه و پشتیبان کنکوری شما عزیزان پایه یازدهمی است. حاال می خواهیم برخی از ویژگی های 

کتاب تاریخ جامع کنکور پایه دهم و یازدهم را با شما انسانی های نازنین در میان بگذاریم:

الف. این کتاب دارای درسنامه جامع و کامل است که می تواند به سیر مطالعاتی شما نظم بدهد.

ب. این کتاب دارای 1229 پرسش چهارگزینهای است که بصورت کاربردی و هدفمند مهارت آزمونی شما را 
باال می برد و آموخته های تان را تثبیت می نماید.

این  درسی  مشاوره  نام  به  بخشی  در  داشته اند  بیشتر  توضیح  به  نیاز  تست ها  و  درس ها  که  صورتی  در  ج. 
است. شده  ارائه  توضیحات 

د. کتاب دارای جداول مقایسه ای و توضیحی است تا حافظۀ شما بصورت منظم مطالب مهم را جذب نموده و 
در به یادآوری به شما کمک نماید.

ه. تصاویر مهم کتاب درسی در تست ها به کار گرفته شده تا آمادگی شما برای آزمون بیشتر باشد.
و. کتاب دارای پاسخنامۀ تشریحی است تا مطالب را در قالب تست به خاطر بسپارید و همچنین شماره صفحه 
کتاب که سوال از آن طرح شده نیز در پاسخ نامه آمده تا در سیر یادگیری همواره به کتاب درسی مراجعه 

نمایید.
در انتهای کتاب نیز جدول اعداد انسانی آمده تا شما را راهنمایی کند که برای کسب رتبه های برتر نیاز به 

مطالعۀ بیشتر در چه دروسی دارید. موفق باشید.

انسانیها
تاآخرهمراهشماهستیم  
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