
  
 

  آزمون  5با  دانشگاهي بندي پيش  جمع
 

   1دانشگاهي  هاي پيش آزمون مبحث3
  :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
 .نيدبندي است، از اين كتاب استفاده ك توانيد در اين دوران در كنار كتاب زرد كه منبع اصلي جمع مي. بندي است پيشنهاد چهارم ما براي دوران جمع - 4

  2دانشگاهي  هاي پيش آزمون مبحث2
  :توانيد استفاده كنيد ها مي بندي پيش دو در اين زمان از دو آزمون جمع

 .دسال دوم به عنوان آزمون تعيين سطح از اين دو آزمون استفاده كنن 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
آزمون در كنار كتاب  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 نشـان  ضمناً سؤال. ي خوبي نداشتيد، در ازمون بعدي جبران كنيد در آزمون نخست نتيجه اگر
 .دمجدد، تسلط شما افزايش ياب

 .گيرد برميهاي پيش دو را در كدام تمام مبحثهاي پيش يك و دو آزمون پيش دو نيز هر  سه آزمون پيش يك هر كدام تمام مبحث

  تست كليدي و مهم براي اين كتاب گزينش شده است 725
هـاي زيـادي را    انـد و تسـت   مـورد پرسـش قـرار گرفتـه    هـا معمـوالً در كنكورهـاي مختلـف      آنايم كه مشـابه   را انتخاب كردههايي  تست
  .ها پاسخ داد ي اصلي آن تست توان به كمك ايده مي

انـد و در   انجام دادهبه طور مستقل و جداگانه امر گزينش را ) ي برتر يك دبير و دو رتبه(گر  ها ، حداقل سه گزينش براي انتخاب اين تست
  . نهايت نظر مشترك ايشان مبناي انتخاب واقع شده است

  

  ضريب تناسب و توازن
  :استجدول زير شرح  هها در در هر درس، در اين كتاب به تعداد آن در كنكور ب نسبت تعداد تست

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  .صورت درس به درس و مبحث به مبحث مشاهده خواهيد كرد نسبت توازن را به. به فهرست كتاب مراجعه كنيد ،جدولاين براي مستندسازي 

 شناسي مبحث
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث هـر     حتي اگر به سؤال. گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است اولين گام براي پاسخ

با . ايد و سرعت عمل شما و دقت نظر شما افزايش يافته است گويي به پيش رفته هيد يك گام در مسير پاسخدرستي تشخيص د سؤال را به
هاي اشتباه يا نزده يا صحيح را  توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي هم مي به .ايم اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته

بندي و  هاي جمع كند تا در آزمون اين امر به شما كمك مي. ه را با كارنامه مبحثي خود مقايسه كنيدبندي كنيد و نتيج در هر مبحث جمع
  . مفهومي، تشريحي يا با تمرين تست: تر و چگونه مطالعه كنيد هاي جبراني تشخيص دهيد كه كدام مبحث را بيش ايستگاه

   . ها را ببينند ها مبحث گويي به سؤال سخآموزان تمايل نداشته باشند هنگام پا اما ممكن است برخي دانش
بتوانند با كمك يك ها  ي مبحث مايل به مشاهدهدرصورت عدم ت آموزان دانشآرايي كتاب طوري تنظيم شده است كه  صفحه
 .ها را ببينند ها فقط صورت سؤال و گزينه جهت پوشاندن مبحث ي مقوايي ي يا همين برگهي كاغذ برگه

 مقدمه

نسبت بين تعداد سؤال در اين 
 كتاب به تعداد تست كنكور

بندي  تعداد تست در كتاب جمع
 دانشگاهي پيش

 نام كتاب تعداد تست در كنكور

 رياضي پايه تست7 تست 100 14

 دانشگاهي پيش ادبيات تست15 تست 150 10

  دانشگاهي پيش عربي تست12 تست 100 8
 دانشگاهي پيش يايتاريخ و جغراف تست10 تست 150 15

  علوم اجتماعي تست15 تست 100 7
  دانشگاهي ي پيش فلسفه تست9 تست 125 14

 




