
  
 

شش نوروز   با      ها براي دهمي آزمون كتاب 
 

نوروز كتاب     محتواي 
  :آزمون تشكيل شده است 6ي دهم رياضي از  كتاب نوروز پايه

  .پردازد ي تا پيش از آزمون فروردين ميروي مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتداي سال تحصيل آزمون اول با پيش 5هر يك از  - 1
 .بندي كنيد توانيد به كمك آن، تمام مباحث مورد مطالعه در دوران طاليي را جمع آزمون ششم، آزمون جامعي است كه مي - 2

روس ها د رو هركدام از آزمون سازي شود، از اين هاي طول سال شبيه در هر آزمون اين كتاب سعي شده است فضايي متناسب با آزمون - 3
 .دهد را مورد پرسش قرار مي 1، هندسه1، شيمي1، فيزيك1، رياضي1، زبان انگليسي1، عربي زبان قرآن1فارسي و نگارش

 .ي كامل مبتني بر كتاب درسي هستند ها داراي شناسنامه هاي آزمون ي پرسش همه - 4

بر پاسخ   اند، سعي شده است در آن قسمت افزون شده  تشريحي پاسخ داده طور كامالً ها در جلد دوم كتاب به هاي آزمون تمامي پرسش - 5
 .ال تشريح و مرور شودؤس  ال نكات آموزشي مهم مربوط به هرؤس

كتاب ارائه از  استفاده  پيشنهادي براي  روش  يك    ي 
توانيـد روش خـود را در    اسـت، شـما مـي    سـؤالي درنظـر گرفتـه شـده     110روزه يـك آزمـون   تـا سـه   ي دو  در ايام نوروز براي هر بازه

  :آيد استفاده از هر آزمون تعيين كنيد، چند پيشنهاد براي انتخاب روش به شرح زير مي
دهيـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـريحي بـه تحليـل آن بپردازيـد، سـپس در روز دوم بـه             طـور كامـل پاسـخ    آزمون را بـه  ،در روز اول -الف  

  .ايد هاي آن تسلط كافي نداشته هاي ناقص و مرور مباحثي بپردازيد كه روز پيش در پاسخ به پرسش گيريتكميل ياد
  .هاي اختصاصي بپردازيد را تحليل كنيد و روز دوم به درس هاي عمومي را پاسخ داده و آن هاي درس در روز اول پرسش -ب  
هـاي   ي مبحثـي خـود تصـميم بگيريـد كـه ابتـدا بـه پرسـش         سـاس كارنامـه  صورت مبحثي كار كنيد، به عبارتي ديگر بر ا كتاب را به-ج  

  .دهيد كدام مبحث پاسخ مي
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 (ي مقطع دهم در سايت كانون  صفحه

  .است  شده  طور كامل شرح داده هاي زير روز استفاده از هر آزمون به همراه مباحث مورد پرسش به در جدول

  

 مقدمه



  
  

   مبحث شناسي
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث هـر     حتي اگر به سؤال. حث آن سؤال استگويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مب اولين گام براي پاسخ

  . ايد و سرعت عمل و دقت نظر شما افزايش يافته است گويي به پيش رفته درستي تشخيص دهيد يك گام در مسير پاسخ سؤال را به
   .اند مشخص شده هاي هر آزمون  با اين استدالل مبحث سؤال

 كنيـد،  گـذاري  گويي به سـواالت كتـاب هـدف    براي پاسخ ،ايد بهمن دريافت كرده 6ي مبحثي كه در آزمون  مهتوانيد با استفاده از كارنا مي
ي مبحثـي را بـراي    اي از كارنامـه  آزمـون  نمونـه   5ي مبحثي را براي خودتان شخصي سازي كنيد و در پايان  چنين مي توانيد كارنامه هم

  . ن مقايسه كنيدبهم 6ي مبحثي  خودتان تهيه كرده و با كارنامه
  

 ها تعداد مبحث نام مبحث  نام درس

  5  ادبي، مفهومزباني وهايدانش،تاريخ ادبيات، امال،واژه  فارسي و نگارش

  4  ترجمه، مفهوم، قواعد اسم، انواع جمالت  عربي زبان قرآن

  4  واژگان، گرامر، درك مطلب، كلوزتست  انگليسي زبان

  5  هاي گويا، معادله و نامعادله، تابعلثات، توانمجموعه، الگو و دنباله، مث  رياضي

  4 ، دما و گرماهاي فيزيكي موادي و توان، ويژگيژگيري، كار، انرفيزيك و اندازه  فيزيك

  3  ردپاي گازها در زندگي، آب آهنگ زندگي،كيهان زادگاه الفباي هستي  شيمي

  3  هااربردهاي آن، چندضلعيي تالس، تشابه و كهاي هندسي و استدالل، قضيهترسيم  هندسه

  
  




