
 كنيم. بندي مي كنيم و در پايان جمع خوانيم، مرور مي درس مي
 

 انساني ةرشت – اختصاصي ةدروس پاي بندي جمع كتاب ساختار
  :سؤال  700تعداد تست 

  و يازدهم دهمآزمون تركيب  1، يازدهمسال آزمون مختص  2، دهمسال آزمون مختص  2آزمون:  5شامل 

 به كتاب درسي را داشته باشد. رجوعآموز در آن قسمت مشكل دارد، امكان  دانشاگر ها پاسخ تشريحي دارند و آدرس كتاب درسي نيز ذكر شده تا  تمامي تست 

  توانند به  نميآموزان مبحث سؤال را  ، بسياري از دانشمبحث شناسي اولين گام براي پاسخگويي استمبحث آن ذكر شده است. در پاسخ جلوي هر سؤال
 خاطر نياورده و به كار نگيرند. شود نكات مربوط به سؤال را به درستي تشخيص دهند و همين موضوع باعث مي

 دارد. ها) جز تركيبي (به مبحث 77 ،انسانيدهم و يازدهم  ةپايهاي اختصاصي  درس 

 :كلي منطق
 است شده و تأليف  انتخاب اخير هاي سال سراسري كنكور هاي سؤال و كانون ةگذشت هاي سال هاي آزمون ميان از تجربه با استادان توسط ها سؤال اين . 

 باشد. تعداد سؤاالت هر درس در هر آزمون منطبق با تعداد سؤاالت آن درس در كنكور سراسري مي 
 

 دروس اختصاصي پايهبندي  هاي كتاب جمع تعداد كل سؤال
700

 شناسي روان منطق و فلسفهشناسي جامعه جغرافياتاريخعلوم و فنون ادبياقتصاد رياضي و آمار عربي 

105 100 60 105 60 60 85 65 60 

  دروس اختصاصي پايه بندي جمع كتاب در آزمون هر سؤال تعداد
 سؤال 200آزمون آخر: /  سؤال 130دو آزمون دوم هر كدام: /  سؤال 120دو آزمون اول هر كدام: 

 

 

 :پوشش مطالب
 سؤال مختلف هاي بندي تيپ با ها زيرموضوع همه از آزمون 5 طول در كه است اي گونه به ها سؤال انتخاب ي نحوه. است سؤال 700 ،آزمون 5 شامل كتاب اين 

 :كنيد توجه زير جدول به موضوع اين شدن روشن براي. است شده مطرح

 )1رياضي و آمار (

 2نمودار تابع درجة  تابع

 در حالت كلي 2به دست آوردن حداقل و حداكثر تابع درجة  )دهمي سال  دوره( سوم آزمون

 2رسم نمودار تابع درجة  )دهمي سال  دوره( چهارم آزمون

 2سازي با استفاده از تابع درجة  بهينه )دهمي سال  دوره( پنجم آزمون

 

 در موضوع اين. است شده داده آن تيپ هر از سؤال يك آزمون هر در 2تابع درجة نمودار  مبحث تابع فصل در شود مي مشاهده باال جدول در كه طور همان 
 شود.  داده پوشش آزمون 3 در كامل طور به موضوع زير هر ،شود مي باعث و شده رعايت آزمون  3 اين در) كنكور بندي بودجه نظر از( مباحث ترين مهم
 :ها سؤال دشواري سطح
 باشيم داشته خصوص به هاي سؤال ترازي هر در آموزان دانش تمام براي دشوار و متوسط ساده، ةباز 3 هر از سؤاالت انتخاب با است شده كوشش كتاب، اين در. 
 و رفته متوسط هاي سؤال سراغ به  كم كم ها تست حل در مفاهيم اين از استفاده يادگيري و مفاهيم تمرين ساده، هاي سؤال از شروع با توانند مي آموزان دانش 

 .بروند دشوار هاي سؤال سراغ به تر بيش تسلط و تمرين براي نهايت در و نمايند تثبيت مبحث هر در خود براي را موضوع
 باشد مي دشوار درصد 20 و متوسط درصد 50 ساده، درصد 30: سؤاالت دشواري سطح چيدمان منطق. 

 ها: بندي با كتاب روش جمع
 ايد. هايي است كه تا آن زمان مطالعه كرده و پايه سال دوازدهمهاي  بندي درس چنين دوران طاليي نوروز، بهترين زمان براي جمع ماه و هم از اوايل دي ماه تا اوايل بهمن 

 سال: ي خاص هر نيم اما موارد استفاده 

 هاي جامع) (آزمون 8ي  پروژهـ  )فروردين 30(آزمون  7ي  پروژهفروردين) ـ  7دوران طاليي نوروز (آزمون  6ي  ) ـ پروژهبهمن 5(آزمون  4ي  پروژه

 مقدمه


