
 

 تعداد كل سؤاالت اين كتاب
 

اين كتاب در كنكور  بندي مباحث بودجه       

  

  توازن و تناسب در اين كتاب

  چيست؟ ضريب توازن و تناسب
ضريب توازن و تناسب را به اين خاطر در  .ناميم تعداد سوال موجود در كتاب به ازاي هر تست كنكور را ضريب توازن و تناسب آن كتاب مي

بندي همان مبحث تعيين  با بودجهو متناسب هدفمند  بلكهباشند، نيا زياد كم  ناموزون،هاي هر مبحث به طور  سؤال ايم كه تعداد نظر گرفته
   .دنشده باش

ي كافي ومتناسب  تمرين وجود  شويد كه در هر مبحث به اندازه كند و شما مطمئن مي ميرعايت اين تناسب و توازن، تعداد سؤاالت را بهينه 
ي مطالعاتي شما به  بازدهبنابراين  .صورت نگرفته استروي  زيادهو در هيچ مبحثي افراط يا توجهي نشده و  دارد  و به هيچ مبحثي كم

  :آيد ي زير به دست مي ضريب توازن از رابطه  .ديحداكثر خواهد رس

 
2047 9721 ضريب توازن و تناسب اين كتاب  

  

  نمودار توازن در اين كتاب/ جدول توازن 
ي رياضي  ور رشتهككن درتست  21دانشگاهي  كه از مباحث فيزيك پيش ه ايناست، با توجه ببندي شده  طبقهتست  2047اين كتاب شامل 

  . تست در اين كتاب موجود است 97  توان گفت به ازاي هر سؤال كنكور حدوداً شود مي مطرح مي
) 97(چين معرف اين ضريب توازن  خط. دانشگاهي در نمودار زير نشان داده شده است فيزيك پيش ي گانه8رعايت اين توازن در مباحث 

 ، بنابراين)ضريب توازن مبحث(ن مبحث است آ ها معرف تعداد سؤال آن مبحث به ازاي هر تست كنكور از ، و عددهاي باالي ستوناست
هاي دو  ستون .اين مباحث استرعايت اين تناسب و توازن در هر يك از   هدهند نشان )خط نرمال (ها به اين خط چين  نزديكي ارتفاع ستون

هاي  علت آن تنوع و گستردگي اين دو مبحث در تست. كمي باالتر از خط نرمال استو حركت نوساني ديناميك  ،شناسي مبحث حركت
  .قابل طرح در كنكور است

  دانشگاهي رياضي پيش فيزيكتوازن نمودار 
  

  
  




