ساختار كتاب نوروز پیش دانشگاهی تجربی
کتاب نوروز چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) شامل  0111سوال شبیه سازی شده از سواالت کنکور اخیر به پیشنهاد  05دبیر و  055پشتیبان
علمی در درس های اختصاصی در دو بخش پایه و نیم سال اول است ،هر بخش شامل  011سوال و هر درس شامل  011سوال میباشد.

به طور متوسط به ازای هر یک سوال بودجه بندی کنکور  12سوال برای تمرین در این کتاب قرار دادیم.

تقسیم مباحث در درسهای پایه و دلیل انتخاب آن در کتاب نوروز چهارم تجربی
 .1ریاضی پایه (ریاضی  2و ریاضی : )3
 از کتاب ریاضی  2مباحث تعیین عالمت ،حل معادالت و نامعادالت و ماتریس که از اهمیت بیش تری برخوردار هستند در قالب یك بخش در کتاب نوروز
آورده شده است.
 مباحث مثلثات ،تابع و حد و پیوستگی که در کنکور  4سؤال دارد از کتاب ریاضی  3در قالب  4بخش آورده شده است.
 .2زیست پایه (زیست  :)2با توجه به بودجهبندی  01سؤالی کنکور از سال سوم (زیستشناسی  ) 2و دشوار بودن این مباحث تمامی بخش پایه از کتاب سال
سوم انتخاب شده است.
 .3فیزیک پایه (فیزیک  1و فیزیک:)3
 مباحث نور و بازتاب نور و شکست نور جزء مباحثی هستند که در کنکور بهطور متوسط  3سؤال به خود اختصاص میدهند و در سالهای باالتر هم این
مباحث در کتاب درسی تکرار نمیشوند.
 مباحثی از سال سوم انتخاب شدهاند که در سال های قبل و بعد آن در کتاب درسی تکرار نمیشوند.
 .4شیمی پایه (شیمی  :)2با توجه به بودجه بندی کنکور و اهمیت سال دوم سواالت شیمی پایه از این سال انتخاب شده است از  30سوال کنکور بهطور
میانگین  05سوال اختصاص به شیمی  2دارد ،اعد اد کوانتومی ،شناخت جدول تناوبی و روندهای آن ،آرایش الکترونی و ترکیبات یونی جزء مباحث پر اهمیت
در کنکور است (به طور میانگین  7سوال) این مجموعه در کتاب نوروز ارائه شده است مباحث ترکیبات کوواالنس ،ساختار لوویس و شکل هندسی نیز از
مباحث پر اهمیت میباشد (به طور میانگین  3سوال) به همین دلیل در کتاب نوروز ارائه شده است.

 در قسمت نیم سال اول کتاب مباحث به طور کامل پوشش داده شده است.

ریاضی عمومی و پایه
 252سوال
فیزیک پیش دانشگاهی و پایه
 252سوال
زیستشناسی پیش و پایه
 252سوال
شیمی پیشدانشگاهی و پایه
 252سوال

