
 

پنج پايهبندي   جمع   آزمون  با 
مبحث3    پايههاي  آزمون 

 :توانيد استفاده كنيد ميها  اين زماندر پايه بندي  از آزمون جمع
  

  .خود را آماده كنيد) بهمن8(ي كانون  براي آزمون ويژه: سال  بين دو نيم - 1
 .فروردين از اين كتاب در كنار كتاب نوروز كه منبع اصلي دوران طاليي است، استفاده كنيد 7توانيد براي آزمون  مي: زدوران طاليي نورو - 2

 .خود را آماده كنيدهاي پايه است،  بندي مبحث اول ارديبهشت كه جمعبراي آزمون : ارديبهشت ماه - 3

 .بندي است، از اين كتاب استفاده كنيد منبع اصلي جمعتوانيد در اين دوران در كنار كتاب زرد كه  مي :بندي دوران جمع - 4
  

  .ضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر پنج آزمون يكسان در نظر گرفته شده است 
 

دار كنيـد تـا در آزمـون     هاي مهم آزمون را نشان ضمناً سؤال. ي خوبي نداشتيد، در ازمون بعدي جبران كنيد در آزمون نخست نتيجه اگر
  .ط شما افزايش يابدمجدد، تسل

  

ــوني كــه ســال دوم مطــرح اســت، همــه زيرموضــوع   ــين فيزيــك اول  هــاي اختصاصــي ســال دوم و هــم  هــاي درس در ســه آزم چن
هـاي اختصاصـي سـال سـوم      هـاي درس  و در سه آزمـوني كـه سـال سـوم مطـرح اسـت، همـه زيرموضـوع        پوشش داده شده دبيرستان 

  .شود پوشش داده مي

دشواري   سطح 
  . شده است آزمون داراي سطح دشواري يكسان مي باشد كه با هدف جمع بندي مباحث در كتاب قرار داده 5هر 

 شناسي مبحث
ها پاسخ ندهيد و فقط مبحث  حتي اگر به سؤال. گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است اولين گام براي پاسخ

ايد و سرعت عمل شما و دقت نظر شما افزايش  گويي به پيش رفته درستي تشخيص دهيد يك گام در مسير پاسخ هر سؤال را به
هاي  توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي هم مي به. ايم با اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته. يافته است

ين امر به شما كمك ا. بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه مبحثي خود مقايسه كنيد اشتباه يا نزده يا صحيح را در هر مبحث جمع
مفهومي، : تر و چگونه مطالعه كنيد هاي جبراني تشخيص دهيد كه كدام مبحث را بيش بندي و ايستگاه هاي جمع كند تا در آزمون مي

  . تشريحي يا با تمرين تست
  .  ها را ببينند ها مبحث گويي به سؤال آموزان تمايل نداشته باشند هنگام پاسخ اما ممكن است برخي دانش

ي  ها بتوانند با كمك يك برگه ي مبحث آموزان درصورت عدم تمايل به مشاهده آرايي كتاب طوري تنظيم شده است كه دانش صفحه
  .ها را ببينند ها فقط صورت سؤال و گزينه ي مقوايي جهت پوشاندن مبحث كاغذي يا همين برگه
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