مقدمه
کتاب نوروز

با

پنج مبحث برای نهمیها

محتوای کتاب چیست؟
کتاب نوروز پایهی نهم از  5مبحث تشکیل شده است:

هر یک از  5مبحث با پیشروی مستقل به مرور مطالب خوانده شده از-1
ابتدای سال تحصیلی تا پیش از آزمون فروردین میپردازد.
پس از مبحثها ،دو آزمون جامع در نظر گرفته شده است که میتوانید به
-2
کمک آن تمام مباحث مورد مطالعه را جمعبندی کنید.
در هر مبحث این کتاب سعی شده است فضایی متناسب باا آزمونهاای واول
-3
سال شبیهسازی شود ،از اینرو هرکدام از مبحثهاا باه واور مساتقل درسهاای،
ریاضی ،علوم ،فارسی ،عربی و زبان انگلیسی را مورد پرسش قرار میدهد.
همهی پرسشهای آزمونها دارای شناسنامهی کامل با توجه به کتاب درسای
-4
هستند.
تمامی پرسشهای آزمونها در جلد دوم کتاب به وور کامال تشاریحی پاسا
-5
دادهشدهاند.

چهزمانی و چگونه از کتاب استفاده

کنیم؟
در ایااان نااوروز ا ای ا دو روز ا ای شااکا ی ا
استفاده از

مبحااث از ا در

در نظ ا ف هتااه شدهاساات .شااکا م توانیااد روخ دااود را در

آزمون تعیین کنید .روخ ای زی م توانند پیشنهادی ای استفاده از این کتاب اشند:

الاا  -در روز اول مبحااث اول را بااهوور کاماال پاساا دهیااد و باار اساااس
پاساا تشااریحی بااه تحلیاال آن ب ردازیااد ،ساا س در روز دوم بااه ت میاال
یادگیری هااای ناااقم و ماارور مباااحزی ب ردازیااد کااه روز پاایش در پاساا بااه
پرسشهای آن تسلط کافی نداشتید.
ب -ماایتوانیااد در روز اول پرسااشهااای درسهااای اختصاصاای را پاساا داده و
آن را تحلیل کنید و روز دوم را به درسهای عمومی ب ردازید.
روشهای باال ،پیشنهادی هساتند و توصایه میشاود شاما روش موصاوه باه خودتاان
اایت
اع نها در سا
ادحهی مقطا
اد و در صا
ااب نماییا
ااب انتوا
اتداده از کتا
را در اسا
کانون (  )www.kanoon.irبا دوستانتان به اشتراک بگذارید.

مبحث شناسی
اولین گام برای پاس گویی به هر سؤال تشویم و شناسایی مبحث آن سؤال اسات.
حتی اگر به سؤالها پاس ندهید و فقط مبحث هر سؤال را بهدرستی تشویم دهید
یک گام در مسیر پاس گویی پیش رفتهاید و سرعت عمل و دقت نظر شاما افایایش
یافته است.
با این کار ،مبحث سؤالهای هر آزمون مشوم شدهاند.
میتوانید با استداده از کارناماهی مبحزای کاه در آزماون  8به من دریافات
کردهاید ،برای پاس گویی به سؤاالت کتاب هدفگذاری کنید ،ه چنین مایتوانیاد
کارنامهی مبحزی را برای خودتان شوصیسازی کنید.

نام درس

نام مبحث

تعداد
مبحثها

ریاضی

مجموعهها ،عددهای حقیقی ،استدالل و اثبات در هندسه ،توان و
ریشه ،عبارتهای جبری ،خط و معادلههای خطی

6

علوم تجربی

مواد و نقش آنها در زندگی ،رفتار ات ها با ی دیگر،
بهدنبال محیطی بهتر برای زندگی ،حرکت چیست ،نیرو ،زمین
ساخت ورقهای ،آثاری از گذشتهی زمین ،فشار و آثار آن،
ماشینها ،نگاهی به فضا ،گوناگونی جانداران

11

فارسی

واژه ،امال ،تاری

ادبیات ،دانشهای ادبی ،آرایههای ادبی،
مدهوم

5

عربی

ترجمه ،مدهوم ،قواعد اس  ،انواع جمالت

4

زبانانگلیسی

واژگان ،گرامر ،درک مطلب

3

