
 

پيش  جمع پنج دانشگاهي بندي    آزمون  با 
مبحث3 پيش آزمون   دانشگاهي يك  هاي 

  :توانيد استفاده كنيد بندي پيش يك در چهار زمان مي از سه آزمون جمع
  .سال است ن دو نيمپيشنهاد اصلي ما براي استفاده از اين كتاب در بي: سال  بين دو نيم - 1

  .خود را آماده كنيد) دي 24(ي كانون  براي آزمون ويژه: الف
  .بندي كنيد سال اول مدرسه، پيش يك را جمع پس از برگزاري امتحانات نيم: ب

 .بندي و ايستگاه جبراني است   آذر كانون است كه يك آزمون جمع 19پيشنهاد دوم ما براي آزمون  - 2

فروردين از اين كتاب در كنار كتاب نوروز كه منبـع اصـلي    18توانيد براي آزمون  مي. ن طاليي نوروز استپيشنهاد سوم ما براي دورا - 3
 .دوران طاليي است، استفاده كنيد

بندي است، از اين كتاب  توانيد در اين دوران در كنار كتاب زرد كه منبع اصلي جمع مي. بندي است پيشنهاد چهارم ما براي دوران جمع - 4
 .نيداستفاده ك

پيش آزمون مبحث                       2 دو هاي   دانشگاهي 
  :توانيد استفاده كنيد ها مي بندي پيش دو در اين زمان از دو آزمون جمع

 .اين دو آزمون استفاده كنندسال دوم به عنوان آزمون تعيين سطح از  توانند در آغاز نيم التحصيالن مي فارغ - 1

 .اسفند از اين دو آزمون استفاده كنند 20توانند در دوران طاليي نوروز براي آزمون  التحصيالن مي آموزان و فارغ دانش - 2

اب آزمون در كنار كت 2آزمون مطابق با كنكور از اين  3ارديبهشت و  22بندي  توانند در آزمون جمع التحصيالن مي آموزان و فارغ دانش - 3
 .بندي است، از اين كتاب استفاده كنيد زرد كه منبع اصلي جمع

 .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
 .جدد، تسلط شما افزايش يابدم

هـاي پـيش دو را    كـدام تمـام مبحـث   هـاي پـيش يـك و دو آزمـون پـيش دو نيـز هـر         سه آزمون پـيش يـك هـر كـدام تمـام مبحـث      
  .گيرد برميدر

و توازن تناسب    ضريب 
ضريب تناسب  زيردر جدول . تاب بر اساس بودجه بندي كنكور سراسري مي باشدمنطق اصلي تعداد سوال گزينش شده براي اين ك

همان طور كه مشاهده . آمده است 1و منطق توزيع سوال ها در سه آزمون پيش  1و توازن مربوط به مباحث پيش دانشگاهي 
  .دست آمده است هكنيد ضريب توازن در هر درس بر اساس بودجه بندي كنكور ب مي
پيش دانشگاهي مب:  1جدول  شامل  – 1احث  آزمون    سوال 375سه  
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