
 
 

  هانهمیبرای  مبحث پنج نوروز   با کتاب 
 

  محتوای کتاب چیست؟

 :تشکیل شده است مبحث 5از  نهمی کتاب نوروز پایه

خوانده شده از ابتدای  مطالبروی مستقل به مرور با پیش مبحث 5هر یک از - -1

 پردازد.آزمون  فروردین می سال تحصیلی تا پیش از

توانید به کمک که می در نظر گرفته شده است آزمون جامعدو ، هاپس از مبحث -2

 .بندی کنیدآن تمام مباحث مورد مطالعه را جمع

هاای واول ساال این کتاب سعی شده است فضایی متناسب با آزمون مبحثدر هر  -3

، هاای، ریایایدرس مساتقل ها باه واورمبحثرو هرکدام از سازی شود، از اینشبیه

 .دهدرا مورد پرسش قرار می عربی و زبان انگلیسی، فارسی، علوم

کتااب درسای  باا توجاه باهی کامل ها دارای شناسنامههای آزمونی پرسشهمه -4

 هستند.

واور کاامت تیاریحی پاسا   ها در جلد دوم کتااب باههای آزمونتمامی پرسش -5

 .اندشدهداده

ز کتاب استفاده زمانی و چگونه اچه

 کنیم؟
توانیااد روخ دااود را در شااکا م  .اسااتنظاا  ف هتااه شده در مبحااث از  اا  در روز  اا ای شااکا یاا   در ایااان نااوروز  اا ای  اا  دو

 از این کتاب  اشند:توانند پیشنهادی   ای استفاده  ای زی  م روخ .استفاده از    آزمون تعیین کنید
دهیااد و باار اساااس  وور کاماال پاساا را بااه مبحااث اولدر روز اول  -الاا  

پاساا  تیااریحی بااه تحلیاال آن ب ردازیااد، ساا س در روز دوم بااه ت میاال 

هااای ناااقم و ماارور مباااحزی ب ردازیااد کااه روز پاایش در پاساا  بااه یادگیری

 های آن تسلط کافی نداشتید.پرسش

را پاساا  داده و  اختصاصاایهااای هااای درسپرسااش در روز اولتوانیااد ماای -ب 

 ب ردازید. عمومیهای را تحلیل کنید و روز دوم را به درس آن

شاود شاما روش موصاوه باه خودتاان های باال، پیینهادی هساتند و توصایه میروش

در سااایت  نهاا ی مقطااع را در اسااتداده از کتاااب انتواااب نماییااد و در صاادحه

 با دوستانتان به اشتراک بگذارید.( www.kanoon.ir )کانون 

 

 

  مبحث شناسی
گویی به هر سؤال تیویم و شناسایی مبحث آن سؤال اسات. اولین گام برای پاس 

درستی تیویم دهید ها پاس  ندهید و فقط مبحث هر سؤال را بهحتی اگر به سؤال
اید و سرعت عمل و دقت نظر شاما افایایش گویی پیش رفتهیر پاس یک گام در مس
 یافته است. 

  .اندهای هر آزمون میوم شدهمبحث سؤال کار،با این 
من دریافات  8ی مبحزای کاه در آزماون توانید با استداده از کارناماهمی به

نیاد تواچنین مایه  کنید، گذاریاالت کتاب هدفؤگویی به سبرای پاس  ،ایدکرده
 .سازی کنیدی مبحزی را برای خودتان شوصیکارنامه

 

 نام مبحث نام درس
تعداد 

 هامبحث

 ریایی
اثبات در هندسه، توان و  حقیقی، استدالل و ها، عددهایمجموعه

 های خطیمعادله و خط ،های جبریرییه، عبارت
6 

 علوم تجربی

ها با ی دیگر، مواد و نقش آنها در زندگی، رفتار ات 

چیست، نیرو، زمین زندگی، حرکت بهتر برای دنبال محیطیبه

ی زمین، فیار و آثار آن، ای، آثاری از گذشتهورقه ساخت

 گوناگونی جانداران ،ها، نگاهی به فضاماشین

11 

 فارسی 
، های ادبیآرایههای ادبی، دانش ،، امت، تاری  ادبیاتواژه

 مدهوم
5 

 4 اس ، انواع جمتتترجمه، مدهوم، قواعد  عربی 

 3 واژگان، گرامر، درک مطلب انگلیسیزبان

 مقدمه



 

 


