
 

  و روش مطالعه آن طراحي مفهومي كتاب
 

  

  
خواهند در ايام تعطيالت نوروز به جز  آموزاني كمك كنيم كه مي ايم به دانش ما با طراحي و آماده كردن اين كتاب خواسته

همـراه  ي بهتـري   باشد نتيجـه  رس خواندن نقشه و برنامه داشتهفكر كرديم اگر اين د .تفريح و سرگرمي درس هم بخوانند
  .خواهد داشت

روزي چند سوال حل كنيد و  ،بگذاريد ها بايد براي حل سوال فكر كرديم كه روزي چقدر وقت،   در طراحي مفهومي كتاب
تقسيم بندي مباحث كتاب با توجه به اهميت زماني دوران طاليي نوروز تعيين موضوعات و . تر هستند كدام موضوعات مهم

  .انجام گرفت) پروژه ششم(  فروردين  18و  7هاي  برنامه راهبردي آزموننوروز بر اساس 
  

  
  

  

و  با مطالعههمچنين  دآماده نماييفروردين  7براي آزمون  خود را) سوال 400مجموعا (با مطالعه و تمرين سوال هاي دوره اول ضمناً 
 دفروردين آماده سازي 18خود را براي آزمون )سوال 800مجموعا (ها  كل سوال رينتم

دقيقه  240دقيقه وقت بگذاريد روزانه  3سوال تمرين كنيد و براي هر سوال  80اگر در ايام نوروز روزي 
 .هاي كليدي و برگزيده خواهيد كرد ها و پرسش صرف تمرين سوال )ساعت 4(

  
  

                        ها سوالمباحث وتعداد 
  

 
مبحث اصلي در نظر گرفته  10درس اختصاصي در كتاب پوشش داده شده است در هر درس  4مبحث اصلي در  40 - 1

 .هايي جهت جمع بندي مناسب و متناسب با مباحث انتخابي در كتاب گذاشته شده است شده و سوال

  
) 3، شيمي3، فيزيك  2، زيست شناسي 3رياضي(هاي اختصاصي  درس 4اي برگزيده از  سؤال و پرسش چهارگزينه 800 - 2

اي مشابه  هاي چهارگزينه و پرسش هاي امتحان نهايي ي تشريحي مشابه سوالها سؤال وطراحي شده است در كتاب 
 .اند شده  سازي كنكور سراسري شبيه

  
بندي  تقسيم) توجه به اهميت بودجه بندي كنكور با(مبحث  10در قالب  درس اختصاصي ، در هر سوال و تمرين  200 - 3

 . اند شده

پرسش چهارگزينه اي ، در ابتدا شما به حل سوال هاي  10سؤال تشريحي و  10 :سوال قرار داديم  20در هر مبحث 
در كند ،  ك ميكم موفقيت در امتحانات مدرسهو بهتر ها به شما در يادگيري  مي پردازيد تمرين اين سؤال  تشريحي 

هاي خود را   در خواهيد بود كه مطالب و آموختهها قا را حل خواهيد كرد با حل اين تستاي  پرسش چهارگزينه 10ادامه 
 تثبيت كامل كنيد

 
 
 
 

  

 مبحث را دوره خواهيد كرد40روز  10در اين . روزه مي باشد10اين كتاب بهترين منبع براي جمع بندي يك دوره

 مقدمه



  ضريب تناسب و توازن 
 

 

  
در جدول . تعداد سوال گزينش شده براي اين كتاب بر اساس بودجه بندي كنكور سراسري مي باشدمنطق اصلي 

به ازاي هر تست كنكور در  كنيد همان طور كه مشاهده مي. آمده است ريب تناسب و توازن براي هر درسض زير
ال براي تمرين سو 11سوال و دردرس زيست شناسي  17سوال ، در درس شيمي  33دو درس رياضي و فيزيك  
  .در كتاب سوال قرار داده ايم
  .بندي كنكور چند سوال در اين كتاب آمده است ازاي هر سوال در بودجه  كند به ضريب تناسب مشخص مي

  

  ضريب تناسب و توازن  بودجه بندي كنكور  تعداد سوال در كتاب نام درس

 33 6 200  3رياضي 

 11 19 200 2زيست شناسي 

 33 6 200 3 فيزيك

 17 12 200 3 شيمي

 19 43 800 كل كتاب

  
  
  
  
  

  كتاب نوروز براي شما
  

  
 واهيد در دوران نوروز كمي هم درس بخوانيد وـخ براي شما كه مي ،ايم ما اين كتاب را براي شما آماده كرده

ازي كردن و ـتر از لذت ب مـه را كـدن و مطالعـشايد لذت درس خوانريد و ـب دن لذت هم ميـاز درس خوان 
  .دانيد اي فيلم و ميهماني رفتن نميـتماش

اين درست نيست كه از همه بخواهيم با زحمت و تالش از اوقات فراغت و تعطيالت خود صرف نظر كنند اما 
  . ي خواهند رسيدكنند حتما به نتايج عال كشند و تالش مي ها كه اين گونه زحمت مي آن
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