
 

  

  ::  گرانگران  گزينشگزينش

    زاده، هادي پالور  زاده، هادي پالور  حميد عليحميد علي  ::ديفرانسيلديفرانسيل

  ، حسين برتر، حسين برتراميرحسين ابومحبوباميرحسين ابومحبوب    ::هندسه تحليلي و رياضيات گسستههندسه تحليلي و رياضيات گسسته

    محمد اكبريمحمد اكبريعلي ميرنوري، علي ميرنوري،   ::فيزيكفيزيك

    اميرحسين برادراناميرحسين برادرانصادق ابرقويي، صادق ابرقويي،   ::شيميشيمي

  اضيريرشته  – يكدانشگاهي  بندي پيش ساختار كتاب جمع
ما در كتاب  .شود طرح ميمسؤال در كنكور  37 ،)هاي اختصاصي در درس(دانشگاهي يك  هاي پيش از مبحث

ها  اين سؤال )بندي كنكور بودجهبرابر  14. (سؤال براي شما گزينش كرديم 500 ،دانشگاهي يك بندي پيش جمع
هاي اخير  هاي كنكور سراسري سال سؤال ي كانون و هاي گذشته هاي سال توسط استادان با تجربه از ميان آزمون

  . گزينش شده است
  

  

  

  
  
  

  

  

  

 يكدانشگاهيبندي پيشهاي كتاب جمع تعداد كل سؤال

 سؤال 500

 در كنكور سراسري سه سال اخير يكدانشگاهي بندي پيشبودجه

 سؤال 37

  يكدانشگاهي بندي پيشن مطرح شده در كتاب جمعتعداد آزمو

 آزمون4

 ديفرانسيلبندي  بودجه
  در كنكور سه سال اخير

  سؤال 8

هندسهبنديبودجه
در كنكور تحليلي و گسسته 

  سه سال اخير

  لسوا 10

در  فيزيك بندي  بودجه
  كنكور سه سال اخير

  سؤال 13

بندي شيمي در  بودجه
  كنكور سه سال اخير

  سؤال 6

  ديفرانسيل

  سوال 100

هندسه تحليلي و
  رياضيات گسسته

 سوال120

  1پيش فيزيك

  سوال 160

  شيمي

  سوال 120



 

  
  

  :پوشش مطلب
 4نحوه گزينش سوال ها به گونه اي است كه در طول . سوالي است 125آزمون  4اين كتاب شامل 

براي روشن شدن . آزمون از همه زير موضوع ها با تيپ بندي هاي مختلف سوال مطرح شده است
  موضوع به جدول زير توجه كنيد اين

  

  سرعت متوسط حركت شناسي

 نمودار شتاب زمان و سرعت متوسط  آزمون اول

  آزمون دوم
تعيين سرعت متوسط وقتي متحرك 

  در چند مرحله حركت كرده

  آزمون سوم
تعيين سرعت متوسط با استفاده از 

  معادله حركت

  آزمون چهارم
ز تعيين سرعت متوسط با استفاده ا

  نمودار مكان زمان
  
  

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود در فصل حركت شناسي مبحث سرعت متوسط در هر 

نظر بودجه  از(اين موضوع در مهمترين مباحث . آزمون يك سوال از هر تيپ آن داده شده است

 4ن رعايت شده و باعث مي شود هر زير موضوع به طور كامل در آزمو 4در اين ) بندي كنكور

  آزمون پوشش داده مي شود



 

  
  ها گويي سؤال سطح پاسخ

آموزان در  دانشگويي  درصد پاسخبر اساس بندي پيش يك  آزمون در كتاب جمع 4گزينش 
ذشته كانون هاي گ هاي سال است، اين درصدها با استفاده از جداول آماري آزمونهاي كانون  آزمون

  .استخراج شده است
  .از آزمون اول تا آزمون چهارم سطح دشواري رو به افزايش است

  
  

گويي آزمون  سطح پاسخ
 چهارم

  هاي ساده درصد سؤال

 درصد10

 هاي متوسطدرصد سؤال

 درصد 40

هاي خيلي  درصد سؤال
 دشوار

 درصد20

 هاي دشواردرصد سؤال

 درصد30

گويي آزمون  سطح پاسخ
 اول

  هاي  ساده رصد سؤالد

 درصد 40

 هاي متوسط درصد سؤال

 درصد 40

هاي خيلي  درصد سؤال
 دشوار

_ 

 هاي دشوار درصد سؤال

 رصدد20




