
 

 

  توازن و تناسب در اين كتاب
  

  ضريب توازن و تناسب چيست؟
ضريب توازن و تناسب را به اين خاطر در نظر . ناميم تعداد سوال موجود در كتاب به ازاي هر تست كنكور را ضريب توازن و تناسب آن كتاب مي

  . بندي همان مبحث تعيين شده باشند هدفمند و متناسب با بودجههاي هر مبحث به طور ناموزون، كم يا زياد نباشند، بلكه  ايم كه تعداد سؤال گرفته
ي كافي ومتناسب  تمرين وجود دارد  و به  شويد كه در هر مبحث به اندازه كند و شما مطمئن مي رعايت اين تناسب و توازن، تعداد سؤاالت را بهينه مي

  .ي مطالعاتي شما به حداكثر خواهد رسيد رت نگرفته است  بنابراين بازدهروي صو توجهي نشده و يا در هيچ مبحثي افراط و زياده هيچ مبحثي كم
  :آيد ي زير به دست مي ضريب توازن از رابطه
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  ضريب توازن و تناسب اين كتاب
  

  نمودار توازن در اين كتاب/ جدول توازن 
توان  شود مي ي انساني مطرح مي رشتهاختصاصي تست در كنكور  5هاي ادبي  ث آرايهكه از مباح تست است، با توجه به اين 490اين كتاب شامل 

  . تست در اين كتاب موجود است 98گفت به ازاي هر سؤال كنكور حدوداً 
است، و ) 98(ن چين معرف اين ضريب تواز خط. در نمودار زير نشان داده شده است هاي ادبي سوم انساني آرايهي  گانه 4رعايت اين توازن در مباحث 

، بنابراين نزديكي ارتفاع )ضريب توازن مبحث(ها معرف تعداد سؤال آن مبحث به ازاي هر تست كنكور از ان مبحث است  عددهاي باالي ستون
  . دهنده  رعايت اين تناسب و توازن در هر يك از اين مباحث است نشان) خط نرمال (ها به اين خط چين  ستون

  
  
  

  
  

  
ترين بارم به اين بخش اختصاص دارد،  شود و در امتحان نهايي نيز كم در كنكور سراسري مطرح نمي) مقدمات(كه سؤالي از بخش اول  با توجه به اين  - 

  .ترين تعداد است سهم سؤاالت اين بخش، كم
تري نيز  تري دارد، سؤاالت بيش بخش اول، حجم بيش كه نسبت به هاي فصل اول را داراست، اما با توجه به اين بخش دوم نيز، حفظي است و ويژگي  - 

  .نسبت به بخش اول دارد
در ويرايش جديد اين . دهد معموالً يك سؤال مستقل در كنكور سراسري را به خود اختصاص مي. هاي با اهميت كتاب است بخش سوم از فصل  - 

  .تر و جديدتري ارائه شده است كتاب، سؤاالت با كيفيت
هاي سال  سؤاالت آزمون. دهد سؤال را در كنكور به خود اختصاص مي 4ترين بخش كتاب است و در حدود  مهم) بديع لفظي و معنوي(بخش چهارم   - 

  .در چاپ جديد اضافه شده است) داخل و خارج از كشور(هم  94
  
  

 

  تعداد كل سؤاالت اين كتاب
 بندي مباحث اين كتاب در كنكور بودجه




