ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪيﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲﺑﺎﭘﻨﺞآزﻣﻮن
3آزﻣﻮنﻣﺒﺤﺚﻫﺎيﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲﻳﻚ
از ﺳﻪ آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﭘﻴﺶ ﻳﻚ در ﭼﻬﺎر زﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ:

 -1ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻢﺳﺎل  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻢﺳﺎل اﺳﺖ.
اﻟﻒ :ﺑﺮاي آزﻣﻮن وﻳﮋهي ﻛﺎﻧﻮن ) 24دي( ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
ب :ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻴﻢﺳﺎل اول ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﻴﺶ ﻳﻚ را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ.
 -2ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دوم ﻣﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن  19آذر ﻛﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.
 -3ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﻮم ﻣﺎ ﺑﺮاي دوران ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻮروز اﺳﺖ .ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي آزﻣﻮن  18ﻓﺮوردﻳﻦ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻛﻨﺎر ﻛﺘﺎب ﻧﻮروز ﻛﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ
دوران ﻃﻼﻳﻲ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
 -4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﻬﺎرم ﻣﺎ ﺑﺮاي دوران ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي اﺳﺖ .ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ دوران در ﻛﻨﺎر ﻛﺘﺎب زرد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

2آزﻣﻮنﻣﺒﺤﺚﻫﺎيﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲدو
از دو آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﭘﻴﺶ دو در اﻳﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ:

 -1ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻏﺎز ﻧﻴﻢﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ از اﻳﻦ دو آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
 -2داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوران ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻮروز ﺑﺮاي آزﻣﻮن  20اﺳﻔﻨﺪ از اﻳﻦ دو آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
 -3داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي  22اردﻳﺒﻬﺸﺖ و  3آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﻨﻜﻮر از اﻳﻦ  2آزﻣﻮن در ﻛﻨﺎر ﻛﺘﺎب
زرد ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ،دﺷﻮاري ﻫﺮ ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن ﻳﻜﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ،در ازﻣﻮن ﺑﻌﺪي ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺆالﻫﺎي ﻣﻬﻢ آزﻣﻮن را ﻧﺸﺎندار ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ در آزﻣـﻮن
ﻣﺠﺪد ،ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺳﻪ آزﻣﻮن ﭘـﻴﺶ ﻳـﻚ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺗﻤـﺎم ﻣﺒﺤـﺚﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﻳـﻚ و دو آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶ دو ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺗﻤـﺎم ﻣﺒﺤـﺚﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ دو را
درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.

600ﺗﺴﺖﻛﻠﻴﺪيوﻣﻬﻢﺑﺮاياﻳﻦﻛﺘﺎبﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪهاﺳﺖ
ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﻛﻨﻜﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺗﺴـﺖﻫـﺎي زﻳـﺎدي را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﺪهي اﺻﻠﻲ آن ﺗﺴﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد.

ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶﮔﺮ )ﻳﻚ دﺑﻴﺮ و دو رﺗﺒﻪي ﺑﺮﺗﺮ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧـﺪ و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در درس ﺷﻴﻤﻲ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶﮔﺮ و در درس زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶﮔﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﻴـﺮ ﻛـﺎﻧﻮن و ﻛﻨﻜـﻮر را ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻨﻜﻮر ،ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از آزﻣﻮنﻫﺎي دو ﺳﺎل
اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﻜﻮر ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺳـﻪﺳـﻄﺤﻲ ﻳـﺎ
ﻛﺘﺎب آﺑﻲ )ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮازن

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖﻫﺎ در در ﻫﺮ درس ،در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ در

ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ در ﻛﺘﺎب ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال در اﻳﻦ

ﻛﻨﻜﻮر

ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻜﻮر

رﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

 20ﺗﺴﺖ

 100ﺗﺴﺖ

5

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

 16ﺗﺴﺖ

 150ﺗﺴﺖ

9

ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

13ﺗﺴﺖ

 150ﺗﺴﺖ

11

زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

 17ﺗﺴﺖ

 200ﺗﺴﺖ

12

ﻧﺎم ﻛﺘﺎب

ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮازن را ﺑﻪﺻﻮرت درس ﺑﻪ درس و ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﻛﺮد.

