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  چي كاظم قلم :ريزي آموزشي برنامه <<
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  شعار جواد احمدي  :مدير توليد <<
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  و زهره جوادي ابراهيمي
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   ها نهميبراي  مبحث پنج نوروز   با كتاب 
 

چيست؟ كتاب     محتواي 
  :تشكيل شده است مبحث 5از  نهمي  كتاب نوروز پايه

  .پردازد آزمون  فروردين ميخوانده شده از ابتداي سال تحصيلي تا پيش از  مطالبروي مستقل به مرور  با پيش مبحث 5هر يك از  - 1
 .بندي كنيد توانيد به كمك آن تمام مباحث مورد مطالعه را جمع كه مي در نظر گرفته شده است آزمون جامع 3، اين مباحثپس از  - 2

 ها به طور مبحثرو هركدام از  سازي شود، از اين هاي طول سال شبيه اين كتاب سعي شده است فضايي متناسب با آزمون مبحثدر هر  - 3
 .دهد را مورد پرسش قرار مي عربي و زبان انگليسي، فارسي، علوم، هاي، رياضي درس مستقل

 .كتاب درسي هستند منطبق باي كامل  ها داراي شناسنامه هاي آزمون ي پرسش همه - 4

 .اند شده طور كامال تشريحي پاسخ داده ها در جلد دوم كتاب به هاي آزمون پرسش اكثر - 5

ا چه و چگونه  كنيم؟زماني  استفاده  كتاب    ز 
توانيـد روش خـود را در اسـتفاده از هـر      شـما مـي   .اسـت  نظـر گرفتـه شـده    در مبحـث از هـر درس  روز يك  در ايام نوروز براي هر دو

  :باشندتوانند پيشنهادي براي استفاده از اين كتاب  هاي زير مي روش .آزمون تعيين كنيد
دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم            طـور كامـل پاسـخ    را بـه  مبحث اولدر روز اول  -الف  

  .هاي آن تسلط كافي نداشتيد هاي ناقص و مرور مباحثي بپردازيد كه روز پيش در پاسخ به پرسش به تكميل يادگيري
ــي -ب   ــد  م ــشتواني ــاي در در روز اول پرس ــاي  سه ــيه ــخ داده و آن اختصاص ــه درس    را پاس ــد و روز دوم را ب ــل كني ــاي  را تحلي ه

  .بپردازيد عمومي
شــود شــما روش مخصــوص بــه خودتــان را در اســتفاده از كتــاب انتخــاب نماييــد و در   هــاي بــاال، پيشــنهادي هســتند و توصــيه مــي روش
 .با دوستانتان به اشتراك بگذاريد) www.kanoon.ir (در سايت كانون  نهمي مقطع  صفحه

  
  

   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 گويي پيش رفته ير پاسخدرستي تشخيص دهيد يك گام در مس سؤال را به
   .اند هاي هر آزمون مشخص شده مبحث سؤال كار،با اين 

   .كنيد گذاري االت كتاب هدفؤگويي به س براي پاسخ ،ايد دريافت كرده ي شخصي خود از صفحهي مبحثي كه  توانيد با استفاده از كارنامه مي
  
  ها تعداد مبحث  ام مبحثن  نام درس

  6  هاي خطي معادله  و  خط ،هاي جبري اثبات در هندسه، توان و ريشه، عبارت حقيقي، استدالل و ها، عددهاي مجموعه  رياضي

چيست، نيرو،   زندگي، حركت  بهتر براي  دنبال محيطي ها با يكديگر، به مواد و نقش آنها در زندگي، رفتار اتم  علوم تجربي
  11  گوناگوني جانداران ،ها، نگاهي به فضا ي زمين، فشار و آثار آن، ماشين اي، آثاري از گذشته ورقه  ساخت زمين

  5  ، مفهومهاي ادبي آرايههاي ادبي،  دانش ،، امال، تاريخ ادبياتواژه  فارسي 

  4  ترجمه، مفهوم، قواعد اسم، انواع جمالت  عربي 

  3  واژگان، گرامر، درك مطلب  انگليسي زبان

  
  

 مقدمه


