
  
 

  نوروزكتاب 
  

كتاب     نوروزمنطق 
فـروردين   17و  7هـاي   ي آزمون مطابق با برنامهاين كتاب  .است نوروزدر ايام آموزان  دانشترين منبع مطالعاتي  مهمنوروز كتاب 

هاي پايه  بندي درس جمعبراساس  راهبردي در اين دو آزموني  برنامه منطق. باشد مي) چي قلم(فرهنگي آموزش كانون  1397ماه 
  .است )سال اول نيم(دانشگاهي  پيشو 

  :كتاب اين مهم هاي ويژگي
 :روزه10كسب بهترين نتيجه در يك دوره كوتاه  -1

 )زرو 10مجموعاً (روزه تمرين كنيد  5ي  كتاب نوروز را در دو دوره

صـرف  ) سـاعت  3,5(دقيقـه   200روزانه  ،دقيقه وقت بگذاريد 2رسش تمرين كنيد و براي هر پرسش پ 100اگر در ايام نوروز روزي 
 .هاي كليدي و برگزيده خواهيد كرد الؤتمرين س

 .هاي گذشته دارند سراسري سال هاي اند كه شباهت بسياري با سؤاالت آزمون اي طراحي شده تيپ سؤاالت به گونه -2

 .نوروز هماهنگ است دوران طاليي بندي هاي جمع زموني آ با برنامهمباحث كتاب  -3

  .بندي و اهميت مباحث در كنكور سراسري پوشش داده شده است تمام مطالب كتاب درسي با توجه به بودجه -4
  

  توازن و تناسب ضريب
مبحـث در   30كـه   اسـت  دانشـگاهي  پيشال براي مباحث ؤس 400و پايه  ال براي مباحثؤس 600، شامل انسانيكتاب نوروز چهارم 

 6، پايـه  هـاي  درسضريب تناسب براي ). درصد كنكور 80الي  70(كند  را دوره ميپيش هاي  مبحث در درس 20و پايه هاي  درس
 .است 7، دانشگاهي پيش هاي درسو براي ) ال كنكورؤبرابر هر س 6يعني (

  .شود اين كتاب به دو بخش تقسيم مي
  )فروردين 7 آزمون با طابقم( پايه هاي درس بندي جمع :اول  بخش

  

، اقتصاد، )سال سومسازي و  آمار و مدلسال اول، (رياضي (هاي پايه  اي براي درس سؤال چهارگزينه 600اول اين كتاب  بخشدر 
قسمت تقسيم شده است  5مباحث هر درس به . تدوين شده است) شناسي ي سال سوم و روان منطق و فلسفه عربي، هاي ادبي، آرايه

  .ال خواهيم داشتؤس 20و از هر بخش 
  

  )فروردين 17 آزمون با مطابق( دانشگاهي پيش اول سال نيم هاي درس بندي جمع :دوم بخش
)  و فلسـفه  ، عربـي رياضـي، ادبيـات اختصاصـي   (دانشـگاهي   پيشهاي  اي براي درس سؤال چهارگزينه 400اين كتاب  دومبخش در 

  .ال خواهيم داشتؤس 20قسمت تقسيم شده است و از هر بخش  5مباحث هر درس به . تدوين شده است

  

كتاب  نحوه  از  استفاده    نوروزي 

  :شود ي كتاب به شما پيشنهاد مي روش براي مطالعه 2
  روش اول

ريـزي   ايام برنامه براي مطالعه در اين ،دهي خود ي پاسخ پاسخ دهيد و سپس با توجه به نحوه نوروزهاي كتاب  ابتدا به سؤال
ي  كننده تعيين ،ي امتحان نتيجه .كند دهد و سپس مطالعه مي ابتدا امتحان ميآموز  در اين روش دانش: روش بازيابي. (نماييد
شود نشانگر داشتن تسـلط بـر مبحـث     ي آن درس است؛ به اين صورت كه وقتي به سؤالي پاسخ داده مي ي مطالعه برنامه

مطمئنـاً  . تر تحليل شوند بايد هوشمندانه ،اند يا پاسخ غلط دارند سؤاالتي كه بدون پاسخ ماندهآن سؤال است و پيرو آن 
  ).تري براي يادگيري هستند مباحث اين گونه سؤاالت نيازمند تالش جدي

  :روش دوم
بـا دقـت مطالعـه نماييـد،      دانشـگاهي  پـيش و  پايـه  هـاي  درسمتن كتاب درسي را با توجه بـه مباحـث آزمـون بـراي     

هـاي   كتـاب هـا و يـا    دار خود در آزمـون  هاي نشان سؤالرا با دقت بخوانيد و به حل تست از  آبيهاي كتاب  نامه درس
 نوروزهاي كتاب  قبل از آزمون كانون خود را با آزمون چند روزِسپس در  ،بپردازيد …و  بندي جمعديگر كانون نظير 

  .بسنجيد تا با آمادگي حداكثري در جلسه حضور يابيد
  .نماييدپيدا  ارخود  روش د تاسعي كني است، شما نيز ايام نوروزالبته اين دو روش، پيشنهاد ما به شما براي مطالعه در 

 مقدمه



 
 
 

  كتاب نوروزكتاب نوروز  
  درس  10كليدي در پرسش 1000

  

  دانشگاهي هاي پيش سازي شده از درس شبيهاي  گزينهچهار پرسش 400و پايه هاي شده از درس سازي اي شبيه گزينهچهار پرسش 600       
  

  ))روزروز  1010    مجموعاًمجموعاً((روزه تمرين كنيد روزه تمرين كنيد   55ي ي   كتاب نوروز را در دو دورهكتاب نوروز را در دو دوره
  200200روزانه روزانه   ؛؛دقيقه وقت بگذاريددقيقه وقت بگذاريد  22  پرسشپرسشتمرين كنيد و  براي هر تمرين كنيد و  براي هر   اياي  چهار گزينهچهار گزينه  پرسشپرسش  100100اگر در ايام نوروز روزي اگر در ايام نوروز روزي 

 ..كليدي و برگزيده خواهيد كردكليدي و برگزيده خواهيد كرد  هاي هاي   پرسشپرسشصرف تمرين صرف تمرين ) ) ساعتساعت  33//55حدود حدود ((دقيقه دقيقه 

  
هـاي كليـدي توافـق    هـاي كليـدي توافـق      وقتي تعداد زيادي از دبيران روي سؤالوقتي تعداد زيادي از دبيران روي سؤال  ::ي اصليي اصلي  ايدهايده
  ..شده استشده است    ها گزينشها گزينش  ن سؤالن سؤالكنيم كه بهتريكنيم كه بهتري  تري پيدا ميتري پيدا مي  كنند اطمينان بيشكنند اطمينان بيش  ميمي

  

    ي كوتاه ده روزه ي كوتاه ده روزه   با هدف كسب بهترين نتيجه در يك دورهبا هدف كسب بهترين نتيجه در يك دوره  طراحي مفهومي كتابطراحي مفهومي كتاب

  

    ببي كتاي كتا  وارهواره  تدوين طرحتدوين طرح
  

  يي  كه همهكه همه  مباحث تبديل كرده به طوريمباحث تبديل كرده به طوري  ناظر علمي هر درس، هر مبحث را به ريزناظر علمي هر درس، هر مبحث را به ريز    مبحثمبحث  تبديل هر فصل از كتاب درسي به ريزتبديل هر فصل از كتاب درسي به ريز

  ..ال دارد، استخراج گرددال دارد، استخراج گرددآنچه در كتاب درسي قابليت طرح سؤآنچه در كتاب درسي قابليت طرح سؤ

  

را بر مبناي ريـز مباحـث هـر    را بر مبناي ريـز مباحـث هـر        ودودپيشنهادي خپيشنهادي خ  هايهاي  سؤالسؤالدبيران و پشتيبانان آموزشي دبيران و پشتيبانان آموزشي     مبحثمبحث  كليدي برمبناي ريزكليدي برمبناي ريز  هايهاي  پرسشپرسشپيشنهاد پيشنهاد 

  ..دار براي دوران نوروز انتخاب كردنددار براي دوران نوروز انتخاب كردند  و هدفو هدف  آبيآبي    كتابكتاب  هايهاي  الالؤؤفصل از سفصل از س
  

  ..قرار گرفتقرار گرفت  لفانلفانمؤمؤدر اختيار در اختيار   هاها  پرسشپرسشجدول فراواني جدول فراواني     بر اساس فراوانيبر اساس فراواني  هاها  سؤالسؤالتعيين اهميت تعيين اهميت 

    

بـراي ريزمبـاحثي   بـراي ريزمبـاحثي   حذف كردنـد و  حذف كردنـد و    مشابهتمشابهتدليل دليل پرتكرار را به پرتكرار را به   هايهاي  پرسشپرسشبرخي برخي   لفانلفانمؤمؤ  اياي  هاي چهار گزينههاي چهار گزينه  پرسشپرسشگزينش نهايي گزينش نهايي 

  ..لفان معلوم كردندلفان معلوم كردنده است و امكان طرح دارد، براي مؤه است و امكان طرح دارد، براي مؤال كنكور طرح نشدال كنكور طرح نشدكه سؤكه سؤ

                                          

توسـط چنـد   توسـط چنـد     هاها  پرسشپرسشي ي   همههمه  هاي پوششيهاي پوششي  الالو طراحي سؤو طراحي سؤاي كليدي اي كليدي   چهار گزينهچهار گزينه  هايهاي  پرسشپرسشسازي سازي   شبيهشبيه

بـراي  بـراي  و و ال كردند ال كردند بحث را با هم تركيب كرده و طرح سؤبحث را با هم تركيب كرده و طرح سؤكليدي كنكور چند مكليدي كنكور چند م  هايهاي  پرسشپرسشاي متني با حفظ مفهوم اي متني با حفظ مفهوم هه  و در درسو در درس  سازي شدندسازي شدند  نفر از همكاران شبيهنفر از همكاران شبيه

  ..ي مباحث را پوشش كامل دادندي مباحث را پوشش كامل دادند  ال جديد طراحي كردند و همهال جديد طراحي كردند و همهريزمباحثي كه سؤال كنكور طرح نشده است، سؤريزمباحثي كه سؤال كنكور طرح نشده است، سؤ
  

  ..كتاب در اختيار شماستكتاب در اختيار شماست..... ..... و اكنون و اكنون 

  ))روزروز  1010    مجموعاًمجموعاً((  ..وزه تمرين كنيدوزه تمرين كنيدرر  55ي ي   كتاب نوروز را در دو دورهكتاب نوروز را در دو دوره

  دقيقه دقيقه   200200دقيقه وقت بگذاريد روزانه دقيقه وقت بگذاريد روزانه   22  سؤالسؤالتمرين كنيد و براي هر تمرين كنيد و براي هر   سؤالسؤال  100100اگر روزي اگر روزي 

  ..كليدي و برگزيده خواهيد كردكليدي و برگزيده خواهيد كرد  هايهاي  پرسشپرسشصرف تمرين صرف تمرين ) ) ساعتساعت  33//55حدود حدود ((




