
  

 

  ساختار كتاب نوروز پيش دانشگاهي رياضي 
  

پشتيبان  100دبير و  50شبيه سازي شده از سواالت كنكور اخير به پيشنهاد  سوال 1000  شامل) پيش دانشگاهي(كتاب نوروز چهارم دبيرستان 
  .باشد مي سوال 100 لو هر درس شام سوال 500 در دو بخش پايه و نيم سال اول است، هر بخش شامل درس هاي اختصاصي علمي در

  

  
  

  تقسيم مباحث در درس هاي پايه و دليل انتخاب آن در كتاب نوروز چهارم رياضي
 :  )و حسابان 2رياضي (رياضي پايه .   1

 در  دنباله حسابي و هندسي بررسي شده و مجموع آن 2ي حسابي و هندسي، به طور ميانگين يك سوال در كنكور دارد در رياضي  يك بخش دنباله
  .شود حسابان مطرح مي

  بخش به مثلثات اختصاص داده شده است 2به دليل اهميت اين مبحث در كنكور و ضعف دانش آموزان در اين مبحث.  
  در قسمت پايه آورده شده استهاي اين مبحث  سؤالمبحث تابع يكي از مفهومي ترين مباحث رياضي است به همين دليل  

هندسه درسي است كه تركيبي از محاسبات رياضي و خطي و تجسم اين محاسبات به صورت اشكال و احجام  :)2و هندسه  1هندسه (هندسه پايه .   2
بخش اول چكيده اي از  ،بخش موجود 5از  .براي يادگيري آن عالوه بر تسلط بر مفاهيم نظري بايد توانايي تجسم نيز در ذهن خود داشت .ترسيمي است

  .باشد در انتخاب  مباحث بودجه بندي كنكور در نظر گرفته شده است مي) 2(بخش ديگر مربوط به هندسه  4 است و)  1(مباحث هندسه 
   .بخش پيش نياز سال چهارم ارائه شده است 5در اين قسمت  :لجبر واحتما.   3
 : )3و فيزيك 1فيزيك (فيزيك پايه .   4

 هم اين االتر هاي ب در سالدهند و  سؤال به خود اختصاص مي 3طور متوسط  بهند كه در كنكور شكست نور جزء مباحثي هست و حث نور و بازتاب نورامب
 .شوند كتاب درسي تكرار نمي مباحث در

  شوند هاي قبل و بعد آن در كتاب درسي تكرار نمي اند كه در سال سال سوم انتخاب شدهمباحثي از.  
طور  سوال كنكور به 35با توجه به بودجه بندي كنكور و اهميت سال دوم سواالت شيمي پايه از اين سال انتخاب شده است از  ):2شيمي (شيمي پايه .   5

دارد اعداد كوانتومي، شناخت جدول تناوبي و روندهاي آن، آرايش الكتروني و تركيبات يوني جزء مباحث پر اهميت  2سوال اختصاص به  شيمي  10ميانگين 
ساختار لوويس و شكل هندسي نيز از  اين مجموعه در كتاب نوروز ارائه شده است مباحث تركيبات كوواالنس،) سوال 7به طور ميانگين (است در كنكور 
   .به همين دليل در كتاب نوروز ارائه شده است) سوال 3به طور ميانگين (باشد  اهميت مي مباحث پر

  مل پوشش داده شده استدر قسمت نيم سال اول كتاب مباحث به طور كا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديفرانسيل و رياضي پايه

  سوال  200

  فيزيك پيش دانشگاهي و پايه

  سوال 200

  دانشگاهي و پايه شيمي پيش

  سوال 200

  هندسه تحليلي و پايه

  سوال 200

و جبر و احتمال 2رياضيات گسسته، رياضي 

  سوال 200

  .راي تمرين در اين كتاب قرار داديمب سوال10يك سوال بودجه بندي كنكورازاي هر به طور متوسط به




