
 
 

پ  جمع  آزمون  پنجبا  ايهبندي 
 

  پايه هاي آزمون مبحث5
 :توانيد استفاده كنيد ميها  اين زماندر پايه بندي  از آزمون جمع

 

 .خود را آماده كنيد) بهمن 6(ي كانون  براي آزمون ويژه: سال بين دو نيم -1
 .فروردين از اين كتاب در كنار كتاب نوروز كه منبع اصلي دوران طاليي است، استفاده كنيد 7توانيد براي آزمون  مي :وروزوران طاليي ند -2

 .خود را آماده كنيدهاي پايه است،  بندي مبحث اول ارديبهشت كه جمعبراي آزمون : ارديبهشت ماه -3

 .بندي است، از اين كتاب استفاده كنيد كه منبع اصلي جمعتوانيد در اين دوران در كنار كتاب زرد  مي :بندي دوران جمع -4
 

 .ضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر پنج آزمون يكسان در نظر گرفته شده است 
 

دار كنيـد تـا در آزمـون     هاي مهم آزمون را نشان ضمناً سؤال. ي خوبي نداشتيد، در ازمون بعدي جبران كنيد در آزمون نخست نتيجه اگر
 .تسلط شما افزايش يابدمجدد، 

 
ــوني كــه ســال دوم مطــرح اســت، همــه زيرموضــوع   ــين فيزيــك اول  هــاي اختصاصــي ســال دوم و هــم  هــاي درس در ســه آزم چن

هـاي اختصاصـي سـال سـوم      هـاي درس  و در سه آزمـوني كـه سـال سـوم مطـرح اسـت، همـه زيرموضـوع        پوشش داده شده دبيرستان 
 .شود پوشش داده مي

گزينش شده است 600 كتاب  اين  براي  و مهم  كليدي   تست 
 

هـاي زيـادي را    انـد و تسـت   مـورد پرسـش قـرار گرفتـه    هـا معمـوالً در كنكورهـاي مختلـف      ايم كه مشابه آن را انتخاب كردههايي  تست
 .ها پاسخ داد ي اصلي آن تست توان به كمك ايده مي

 
انـد و در   به طور مستقل و جداگانه امر گزينش را انجام داده) ي برتر يك دبير و دو رتبه(گر  ها ، حداقل سه گزينش ب اين تستبراي انتخا

 . نهايت نظر مشترك ايشان مبناي انتخاب واقع شده است
نون و كنكـور را بررسـي   هاي هفت سال اخيـر كـا   گر تست شناسي پنج نفر گزينش گر و در درس زيست در درس شيمي چهار نفر گزينش

هاي دو سال  هاي مشابه از آزمون هاي كليدي كنكور، تست اند و پس از شناسايي تست هاي هفت سال اخير بررسي شده ابتدا كنكور .اند كرده
سـطحي يـا    سـه اند به كتاب  نداشته كنكور هفت سال اخير مشابه كه در يي را ببينيدها تستاگر مايل هستيد . اند اخير كانون انتخاب شده

 .مراجعه كنيد )هاي تأليفي هاي كانوني و تست قسمت تست(كتاب آبي 
 

 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 ا بهنسبت توازن ر. به فهرست كتاب مراجعه كنيد ،جدولاين براي مستندسازي 
 

 مقدمه

 نسبت بين تعداد سؤال در اين كتاب به
 نكورتعداد تست ك 

 تعداد تست در 
 پايهبندي  كتاب جمع

تعداد تست در 
هاي  بدون سؤال( كنكور

 )دانشگاهي تركيبي با پيش

 نام كتاب

7 125 18 
 +3رياضي+2رياضي
 1هندسه+ آمار

 3فيزيك+2فيزيك+1فيزيك 15 125 8

 3شيمي+2شيمي 18 150 8
 2زيست+1زيست 23 200 9



 

پايه  جمع پنج بندي   آزمون  با 
 

 شناسي مبحث
و فقـط مبحـث هـر    ها پاسخ ندهيد  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 درستي تشخيص دهيد يك گام در مسير پاسخ سؤال را به
حيح را هاي اشتباه يا نزده يا ص 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. بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه مبحثي خود مقايسه كنيد 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 آموزان تمايل نداشته باشند هنگام پاسخ انشاما ممكن است برخي د
بتواننـد بـا كمـك    هـا   ي مبحـث  مايـل بـه مشـاهده   درصـورت عـدم ت   آمـوزان  دانـش آرايي كتاب طوري تنظـيم شـده اسـت كـه      صفحه

 .ها را ببينند ينهها فقط صورت سؤال و گز جهت پوشاندن مبحث ي مقوايي ي يا همين برگهي كاغذ يك برگه
 :تعداد سوال هر مبحث در كنكور و در اين كتاب بدين شرح است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه

 ضريب تناسب و توازنتعداد سؤال در اين كتابتعداد سؤال در كنكورمبحثنام درس

ضي
ريا

 

 5 19 14هندسه 

 9 18 2حد و پيوستگي

 11 11 1معادله و نامعادله

 5 10 2آمار

 4 8 )با پيش تركيبي(2 )سال سوم( مشتق

 5 24 )با پيش تركيبي(5 )سال دوم و سوم(تابع 

 5 10 )با پيش تركيبي(2)سال سوم( احتمال

 4 8 2مثلثات

 3 6 2الگو و دنباله

 5 5 1ماتريس

 - 3 - بازه

 - 3 -تركيبيات
ك

يزي
ف

 
 9 26 3هندسي نور

 7 22 3مدارهاي الكتريكي

 8 25 3گرما و قانون گازها

 11 11 1هاي ماده فشار و ويژگي

 7 14 2ي ساكن خازن و الكتريسيته

 8 16 2مغناطيس و القا

 - 3 - گيري فيزيك و اندازه

 8 8 1كار و انرژي

مي
شي

 

 7 14 2ساختار اتم

 5 14 3خواص تناوبي عنصرها

 5 10 2هاي يوني تركيب

 6 19 3پيوند كوواالنسي

 8 16 2 تركيب آلي

 - 1 - در آزمايشگاه

 - 29 )تركيبي با پيش(4 استوكيومتري

 - 22 )تركيبي با پيش(4ترموديناميك شيميايي

 - 25 )تركيبي با پيش(4 ها محلول

ست
زي

 
سي

شنا
 

 - 05مولكول زيستي

 - 09سفري به درون سلول

 - 013جانداراندنيايدرسفري

 7 213گوارش

 17 117تبادل گازها

 5 24)تركيبي با پيش(5موادگردش

 6 16زايدمواددفعوداخلىمحيطتنظيم

 6 211حركت

 8 18بدنايمنى

 6 211عصبىدستگاه

 6 16حواس

 5 210ريزدروندستگاهوهاهورمون

 - 06ژنتيكدهما

 13 113مىتوزوهاكروموزوم

 - 07جنسىتوليدمثلوميوز

 7 20)تركيبي با پيش(3آنخاستگاهوژنتيك

 4 28گياهانتوليدمثل

 6 16گياهاندرنموورشد

 2 37جانوراننموورشدوتوليدمثل




