
   
 

  دوماول و  هاي سال نيم پايان بندي  جمع
 

    درس در يك كتاب 8مجموعه نمونه سواالت امتحاني 

هــاي آســمان، مطالعــات اجتمــاعي، رياضــي و علــوم را  ، پيــام، زبــان انگليســي، عربــيدرس اصــلي فارســي، امــال و انشــا 8ب ايــن كتــا

  .دهد پوشش مي

از مجموعــه  ســال دوم ال امتحــاني نــيمؤدوره ســ 5و  ال امتحــاني نــيم ســال اولؤدوره نمونــه ســ  5 بــراي هــر كــدام از ايــن دروس،

  .پاسخ داده شده استپس از ويرايش آوري شده از سراسر كشور انتخاب و  االت امتحاني جمعؤس

   سال دوم ي امتحاني نيم آزمون برگزيده 5و  سال اول ي نيمامتحان ي برگزيدهآزمون 5
رديـده كـه   سال اول بـراي هـر درس در كتـاب همـراه بـا بـارم سـوال و پاسـخ تشـريحي لحـاظ گ           آزمون با پوشش كامل مطالب نيم 5

  .است شده روس نيز در نظر گرفتهسال دوم تك تك د همين ترتيب براي نيم .شده است از ساده به دشوار چيده

   هاي مختلف پوشش تيپ مدارس مختلف از استان
در ضـمن در ايـن    .ال انتخـاب شـود  ؤوچـك و بـزرگ كشـور سـ    مختلـف ك  هـا و شـهرهاي   اسـتان از  اسـت  در اين كتـاب سـعي شـده   

ـ      پوشش شهرها،  ،تيزهوشـان   فرزانگـان،   نمونـه دولتـي،    شـده اسـت يعنـي از مـدارس دولتـي،      ز در نظـر گرفتـه  پوشـش تيـپ مـدارس ني

  .وجود داردال ؤدر اين كتاب س... غيرانتفاعي و  

  .كنيد ي معلمان بسياري از شهرها را در اين كتاب به خوبي مشاهده مي به اين ترتيب نظر و سليقه

  كاربرد بارم در امتحانات روش استفاده و
از خـود امتحـان بگيريـد و بـا     توانيد  شما ميبه اين صورت كه  .ي آزمون محور است استفادههاي استفاده از اين كتاب،  از روش يكي

ي خود را يادداشت كنيد و با  نمره نم حتماًك توصيه مي .نمره دهيدبه خودتان تصحيح كنيد و  را آنال خيلي راحت ؤهاي كنار س بارم

از خود بار مباحث را دوره كنيد و  5سال فرصت داريد  در هر درس و هر نيم .پيشرفت كنيدتا ي امتحان بعدي خود مقايسه كنيد  نمره

  .ها، كمك زيادي به شما خواهد كرد همچنين بازيابي آزمون .امتحان بگيريد

  .دباشاز ساده به دشوار  چيدمان سواالتچون سعي شده است  ،ها را به همان توالي كه هست حل كنيد كنم آزمون توصيه مي

 

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

. ايد و سرعت عمل و دقت نظر شما افزايش يافته اسـت  گويي به پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد هر سؤال را به

ـ  الي نبوديد به راحتي مـي ؤگويي به س در صورتي كه قادر به پاسخ .ايم با اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته د بـه  تواني

و براي امتحان مدرسـه   كنيدتر آن مبحث، تسلط كافي روي مبحث پيدا  ي دقيق همان مبحث از كتاب درسي مراجعه كنيد و با مطالعه

 .آماده شويد

  هيأت مؤلفان                    

  

 مقدمه



  توزيع كتاب
  :در اين كتاب از

  آزمون 7 تهرانشهر 

  آزمون 4هر كدام  اصفهان، بجنورد، بهبهان،كرجشهرهاي 

  آزمون 3هر كدام  بيرجند و قمشهرهاي 

هر كدام  اروميه، باغبهادران، بم، بناب، بوكان، تبريز، تنكابن، خوي، ري، ساري، سمنان، گچساران و الهيجانشهرهاي 

  آزمون 2

ندرگز، بيجار، پاكدشت، پلدختر، تربت حيدريـه، تفـت،   تبريز، اهر، آبادان، ب استان فارس، استان لرستان، و شـهرهاي 

دزفول، روانسر، ساوه، سبزوار، سيرجان، شهربابك، شهرضا، شيراز، فريدونكنار، قروه، قيروكارزين، گرگـان، لنگـرود،   

  هر كدام يك آزمون   مالير، ميناب، هشترود، ياسوج و يزد

  .وجود دارد

  :ها  توزيع استاني تعداد آزمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




