
  
 

   ها يازدهميبراي  آزمون پنج نوروز   با كتاب 
 

چيست؟ كتاب     محتواي 

  :آزمون تشكيل شده است 6دهم از ياز ةكتاب نوروز پاي

  .پردازد مي فروردين 17آزمون تا  روي مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتداي سال تحصيلي آزمون اول با پيش 5هر يك از  - 1

 .بندي كنيد توانيد به كمك آن تمام مباحث مورد مطالعه در دوران طاليي را جمع آزمون ششم، آزمون جامعي است كه مي - 2

ها دروس  رو هركدام از آزمون سازي شود، از اين هاي طول سال شبيه در هر آزمون اين كتاب سعي شده است فضايي متناسب با آزمون - 3

 .دهد را مورد پرسش قرار مي 2، شيمي2فيزيك، 2زيست، 2، رياضي2، زبان انگليسي2بي زبان قرآنعر

 .كامل مبتني بر كتاب درسي هستندة ها داراي شناسنام هاي آزمون پرسش ةهم - 4

بر پاسخ   افزون در صورت نيازاند، سعي شده است  شده طور كامال تشريحي پاسخ داده ها در جلد دوم كتاب به هاي آزمون تمامي پرسش - 5

 .تشريح و مرور شودنيز سوال  نكات آموزشي مهم مربوط به  ،سوال

روش كتاب ارائة  از  استفاده  پيشنهادي براي    هاي 

توانيـد روش خـود را در    مـي  ، شـما اسـت  سـوالي درنظـر گرفتـه شـده     100بـراي شـما يـك آزمـون      دو روزدر ايام نـوروز بـراي هـر    

  :آيد استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد براي انتخاب روش به شرح زير مي

دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم بـه تكميـل              طور كامل پاسـخ  در روز اول آزمون را به -الف

  .ايد هاي آن تسلط كافي نداشته زيد كه روز پيش در پاسخ به پرسشهاي ناقص و مرور مباحثي بپردا يادگيري

  .هاي اختصاصي بپردازيد را تحليل كنيد و روز دوم را به درس هاي عمومي را پاسخ داده و آن هاي درس در روز اول پرسش -ب

هـاي كـدام    مبحثـي خـود تصـميم بگيريـد كـه ابتـدا بـه پرسـش         ةصورت مبحثي كار كنيد، به عبارتي ديگر بر اسـاس كارنامـ   كتاب را به-ج

  .دهيد مبحث پاسخ مي

 ةشـود شـما روش مخصـوص بـه خودتـان را در اسـتفاده از كتـاب انتخـاب نماييـد و در صـفح           هاي باال، پيشـنهادي هسـتند و توصـيه مـي     روش

 .با دوستانتان به اشتراك بگذاريد) www.kanoon.ir (مقطع دهم در سايت كانون 
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   مبحث شناسي

  

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

  . ايد و سرعت عمل و دقت نظر شما افزايش يافته است به پيش رفتهگويي  درستي تشخيص دهيد يك گام در مسير پاسخ سؤال را به

   .اند مشخص شده هاي هر آزمون  با اين استدالل مبحث سؤال

چنين  هم كنيد، گذاري گويي به سواالت كتاب هدف براي پاسخ ،ايد بهمن دريافت كرده 6مبحثي كه در آزمون  ةتوانيد با استفاده از كارنام مي

مبحثي را براي خودتان تهيه كرده و  ةاي از كارنام آزمون  نمونه 5مبحثي را براي خودتان شخصي سازي كنيد و در پايان  ةامتوانيد كارن مي

  . بهمن مقايسه كنيد 6مبحثي  ةبا كارنام

  

  ها تعداد مبحث  نام مبحث  نام درس

  6  الكالم، الكذب ، آنّه ماري شيمل من آيات األخالق، في محضر المعلِّم، عجائب األشجارِ، آداب  عربي زبان قرآن

  Understanding People , A Healty Lifestyle , Art and Culture  3  انگليسي زبان

  5  نمايي و لگاريتمي  هندسه تحليلي و جبر، هندسه، تابع، مثلثات، تابع  رياضي

  7  ه، توليد مثلتنظيم عصبي، حواس، دستگاه حركتي، تنظيم شيميايي، ايمني، تقسيم ياخت  زيست

  3  يالكتريسيتة ساكن، جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم، مغناطيس و القاي الكترومغناطيس  فيزيك

  2  قدر هداياي زميني را بدانيم، در پي غذاي سالم  شيمي

  


