
 
 

د آزمون 10 نوروز   با كتاب    ها هميوازبراي 
 

كتاب نوروز   فلسفه 
 

روز  20فـروردين   7اسفند تا  17فروردين اولين آزمون نوروزي، از  7و  استاسفند آخرين آزمون امسال  17
 دوره شود ) دهم و يازدهم(هاي پايه  ت كه تمام درسدر اين بازه زماني قرار  اس .زمان داريم

سال  سال اول دوازدهم است؛ بايد تمام مباحث نيم مع بندي نيمفروردين كه آزمون ج 16فروردين تا  7بعد از 
 .اول سال دوازدهم دوره شود

و كـل  ) زدهميادهم و (كل پايه ( زياد است ،مطالعه كنند در دوران نوروز كه دانش آموزان بايد حجم مباحثي
 ).سال اول دوازدهم نيم

توانيم خودمان را در يـك   نمي، داشته باشيممشخص مسير برنامه و بايد يك  انجام اين حجم زياد كارما براي 
 .ور كنيم غوطهاقيانوس 

 ها را تمرين كنم؟ شود كه كدام تست براي دانش آموز سؤال مطرح مي در دوران نوروز،با توجه به حجم مطالب 
كتاب نـوروز بهتـرين   ها را بخوانيد  درس تمرين كنيد و سپسهاي كتاب نوروز را  تست ابتدام يكن يه ميتوص

 .اند يك دبير بلكه تيمي از دبيران طراحي كردهنه بهترين سواالت را ·زيرا . منبع براي دوران نوروز است

كتاب    نوروزمحتواي 
 

 :روزه طراحي شده است 5سؤال دارد و براي دو دوره  1000اين كتاب 

هـاي   درس(فـروردين   12فـروردين تـا    8و از ) هاي دهم و يـازدهم  درس(فروردين است  6فروردين تا  2از 

 )سال اول دوازدهم نيم

 :آزمون تشكيل شده است 10از  تجربي هموازدد ةكتاب نوروز پاي

   پردازد مي سال اول دوازدهم نيم و مباحث دهم، يازدهمبخشي از به مرور  ،مستقل روي ن با پيشآزمو 10هر يك از. 

  5 سال اول دوازدهم است هاي نيم آزمون مربوط به مبحث 5هاي دهم و يازدهم و  آزمون مربوط به مبحث. 

  شده است مطرحدو مقطع سؤال از هر هر آزمون  درهاي دهم و يازدهم  در قسمت مربوط به آزمون. 

  سؤال است 400سال اول دوازدهم،  هاي نيم ل تعداد سؤا وسؤال  600هاي دهم و يازدهم  تعداد سؤال. 

  كامل مبتني بر كتاب درسي هستند ةها داراي شناسنام هاي آزمون رسشپ ةهم. 

  شده اسـت  اند، سعي  شده  تشريحي پاسخ داده طور كامالً ها در جلد دوم كتاب به هاي آزمون تمامي پرسش

 .دال تشريح و مرور شوؤس  ال نكات آموزشي مهم مربوط به هرؤبر پاسخ س  در آن قسمت افزون

 مقدمه




