
  
  
  
  
  
  
 

   و روش مطالعه 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   نتيجه ،باشد ين درس خواندن نقشه و برنامه داشتهفكر كرديم اگر ا .تفريح و سرگرمي درس هم بخوانند

  .خواهد داشت

ال حل كنيـد و  ؤروزي چند س ،بگذاريد ها الؤبايد براي حل س فكر كرديم كه روزي چقدر وقت،  در طراحي مفهومي كتاب

ات و تقسيم بندي مباحث كتاب تعيين موضوع ،با توجه به اهميت زماني دوران طاليي نوروز .تر هستند كدام موضوعات مهم

 .ه استانجام گرفت) پروژه ششم(  فروردين 17و  7هاي  راهبردي آزمون ي برنامهنوروز بر اساس 

  

 
  

  

  

كامل  ي كه دوره فروردين 7براي آزمون  خود را) الؤس 500 مجموعاً(اول  ي هاي دوره الؤبا مطالعه و تمرين س ضمناً

را براي  خود )الؤس 500 مجموعاً( دوم ي ي دورهها الؤس و تمرين با مطالعهچنين  هم، دآماده نمايي هاي پايه است درس

  .دآماده سازياول  سال بندي مباحث نيم و جمع فروردين 17 آزمون
  

 قهـيدق 200ه ـروزان ،ذاريدـدقيقه وقت بگ 2 يد و براي هر تستـكن تست حل 100ام نوروز روزي ـر در ايـاگ

  .كليدي و برگزيده خواهيد كردهاي  الؤسصرف تمرين  )ساعت 5/3حدود (

  
  

                         ها سوالمباحث وتعداد 
  

  

 
كتاب پوشش در ) 1(و پيش دانشگاهي و در دو بخش مباحث منتخب پايه  اصيـدرس اختص 5لي در ـمبحث اص 53 - 1

  .ده استـدي مناسب و متناسب با مباحث انتخابي در كتاب گذاشته شـبن هايي جهت جمع الؤسو ده است ـداده ش

 ال اولـس مـهاي ني از درساي  ارگزينهـپرسش چه 500اصي پايه و ـاختص هاي از درس اي ارگزينهـپرسش چه 500 - 2

   .ماي همتناسب با اهميت مباحث در كنكور در كتاب قرار داد

 .هاي اختصاصي پايه طراحي شده است از درس مبحث 27 در قالب ال،ؤس 500 )بندي مباحث پايه جمع(براي دوره اول  - 3

هاي  مبـحث از درس 26ال در قالب ؤسـ 500) سال اول بنـدي مباحث نيم جمع(دوم  ي چنين براي دوره هـم

كتاب  دركليدي و برگزيده  هاي الؤمبحث سـ در هر تر،ـبندي به براي جمع. سال اول طراحي شده است اختصـاصي نيم

  .يما هقرار داد
  

 .هيد كردمبحث را دوره خوا53روز  10در اين . روزه مي باشد10بندي يك دورهاين كتاب بهترين منبع براي جمع

 مقدمه



ضريب تناسب و توازن 
  

  
ريب ض زيردول ـدر ج. باشد كور سراسري ميـبندي كن ال گزينش شده براي اين كتاب بر اساس بودجهؤمنطق اصلي تعداد س

  . آمده است دانشگاهي پايه و پيش هاي در دو جدول درس زن براي هر درستناسب و توا
  .است آمده كتاب اين در الؤس چند كنكور بندي بودجه در الؤس هر ازاي به كند مي مشخص تناسب ضريب

  
  هاي پايه  درستوازن و جدول ضريب تناسب 

     
  
  
  

  

  و توازنضريب تناسب   بندي كنكور بودجه  ال در كتابؤتعداد س  نام درس
5  100  رياضي پايه   20 

 14 7 100 هندسه پايه 

 14 5 70 جبر و احتمال و  2رياضي 

5/6 20 130 فيزيك پايه   

 10 10 100 شيمي پايه 

 10 47 500 جمع كل
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانشگاهي هاي پيش توازن درستناسب و ضريب  جدول
  

  ناسب و توازنضريب ت  بندي كنكور بودجه  ال در كتاب ؤتعداد س نام درس
 13 8 100  حساب ديفرانسيل

 13 8 100 هندسه تحليلي

 25 4 100 رياضيات گسسته

 13 8 100 دانشگاهي رياضي فيزيك پيش

 17 6 100 رياضيدانشگاهي  شيمي پيش

 15 34 500 جمع كل

   

  كتاب نوروز براي شما
  

  
خواهيد در دوران نوروز كمي هم درس بخوانيد و از درس  براي شما كه مي ،ايم اين كتاب را براي شما آماده كرده ما

تر از لذت بازي كردن و تماشاي فيلم و ميهماني  بريد و شايد لذت درس خواندن و مطالعه را كم خواندن لذت هم مي
  .دانيد رفتن نمي

ها  اما آن ،نظر كنند رفـت و تعطيالت خود صـات فراغـزحمت و تالش از اوق اين درست نيست كه از همه بخواهيم با
  . به نتايج عالي خواهند رسيد كنند حتماً كشند و تالش مي گونه زحمت مي كه اين




