ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﻳﺎﺿﻲ
ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز ﭼﻬﺎرم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن )ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ( ﺷﺎﻣﻞ  1000ﺳﻮال ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮاﻻت ﻛﻨﻜﻮر اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  50دﺑﻴﺮ و  100ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻋﻠﻤﻲ در درس ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در دو ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  500ﺳﻮال و ﻫﺮ درس ﺷﺎﻣﻞ  100ﺳﻮال ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻮال ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻜﻮر  10ﺳﻮال ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺮار دادﻳﻢ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ در درس ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن در ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز ﭼﻬﺎرم رﻳﺎﺿﻲ
 .1رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ )رﻳﺎﺿﻲ  2و ﺣﺴﺎﺑﺎن( :
 ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دﻧﺒﺎﻟﻪي ﺣﺴﺎﺑﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻮال در ﻛﻨﻜﻮر دارد در رﻳﺎﺿﻲ  2دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮع آن در
ﺣﺴﺎﺑﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻛﻨﻜﻮر و ﺿﻌﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ  2ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺆالﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 .2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ )ﻫﻨﺪﺳﻪ  1و ﻫﻨﺪﺳﻪ  :(2ﻫﻨﺪﺳﻪ درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻲ و ﺧﻄﻲ و ﺗﺠﺴﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﻜﺎل و اﺣﺠﺎم
ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻧﻴﺰ در ذﻫﻦ ﺧﻮد داﺷﺖ .از  5ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺨﺶ اول ﭼﻜﻴﺪه اي از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺪﺳﻪ ) (1اﺳﺖ و  4ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ) (2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻜﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .3ﺟﺒﺮ واﺣﺘﻤﺎل :در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  5ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ )ﻓﻴﺰﻳﻚ  1و ﻓﻴﺰﻳﻚ:(3
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮر و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر و ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻮر ﺟﺰء ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﺳﺆال ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ اﻳﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ از ﺳﺎل ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .5ﺷﻴﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﺷﻴﻤﻲ  :(2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻜﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎل دوم ﺳﻮاﻻت ﺷﻴﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ از اﻳﻦ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ از  35ﺳﻮال ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  10ﺳﻮال اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ  2دارد اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ و روﻧﺪﻫﺎي آن ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ ﺟﺰء ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ
در ﻛﻨﻜﻮر اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7ﺳﻮال( اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮواﻻﻧﺲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ و ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺰ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﺳﻮال( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اول ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ و رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﻪ

 200ﺳﻮال

 200ﺳﻮال
ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﻪ
 200ﺳﻮال

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﺎﻳﻪ

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ،رﻳﺎﺿﻲ  2و ﺟﺒﺮ و اﺣﺘﻤﺎل

 200ﺳﻮال

 200ﺳﻮال

