
   
 

  دوماول و  هاي سال نيم پايان بندي  جمع
 

    درس در يك كتاب 8مجموعه نمونه سواالت امتحاني 

پوشـش  هـاي آسـمان، مطالعـات اجتمـاعي، رياضـي و علـوم را        ، پيـام ، زبـان انگليسـي  ، عربـي نگـارش درس اصـلي فارسـي،    8ب اين كتا

  .دهد يم

ــن دروس،  ــراي هــر كــدام از اي ــ  5 ب ــه س ــيم ســال اولؤدوره نمون ــه دوره  5و  ال امتحــاني ن ــنمون ــيمؤس از  ســال دوم ال امتحــاني ن

  .پاسخ داده شده استپس از ويرايش آوري شده از سراسر كشور انتخاب و  االت امتحاني جمعؤمجموعه س

   سال دوم ي امتحاني نيم آزمون برگزيده 5و  سال اول ي نيمامتحان ي برگزيدهآزمون 5
رديـده كـه   ال و پاسـخ تشـريحي لحـاظ گ   ؤسال اول بـراي هـر درس در كتـاب همـراه بـا بـارم سـ        آزمون با پوشش كامل مطالب نيم 5

  .است شده روس نيز در نظر گرفتهسال دوم تك تك د همين ترتيب براي نيم .شده است از ساده به دشوار چيده

   هاي مختلف پوشش تيپ مدارس مختلف از استان
در ضـمن در ايـن    .ال انتخـاب شـود  ؤوچـك و بـزرگ كشـور سـ    مختلـف ك  هـا و شـهرهاي   اسـتان از  اسـت  در اين كتـاب سـعي شـده   

ـ      پوشش شهرها،  ،تيزهوشـان   فرزانگـان،   نمونـه دولتـي،    شـده اسـت يعنـي از مـدارس دولتـي،      ز در نظـر گرفتـه  پوشـش تيـپ مـدارس ني

  .وجود داردال ؤدر اين كتاب س... غيرانتفاعي و  

  .كنيد ي معلمان بسياري از شهرها را در اين كتاب به خوبي مشاهده مي به اين ترتيب نظر و سليقه

  كاربرد بارم در امتحانات روش استفاده و
از خـود امتحـان بگيريـد و بـا     توانيد  شما ميبه اين صورت كه  .ي آزمون محور است استفادههاي استفاده از اين كتاب،  از روش يكي

ي خود را يادداشت كنيد و با  نمره اًم حتمينك توصيه مي .نمره دهيدبه خودتان تصحيح كنيد و  را آنال خيلي راحت ؤهاي كنار س بارم

بـار   5سـال فرصـت داريـد     در هر درس و هر نيم .بهتر بتوانيد اشكاالت خود را بررسي كنيدتا ي امتحان بعدي خود مقايسه كنيد  نمره

  .ها، كمك زيادي به شما خواهد كرد همچنين بازيابي آزمون .امتحان بگيريداز خود مباحث را دوره كنيد و 

  .دباشاز ساده به دشوار  چيدمان سواالتچون سعي شده است  ،ها را به همان توالي كه هست حل كنيد م آزمونيكن توصيه مي

 

   شناسي مبحث
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث    به سؤالحتي اگر . 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 اسـت  گويي به پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد هر سؤال را به

توانيـد بـه    ي مـي الي نبوديد به راحتؤگويي به س در صورتي كه قادر به پاسخ .ايم با اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته

و براي امتحان مدرسـه   كنيدتر آن مبحث، تسلط كافي روي مبحث پيدا  ي دقيق همان مبحث از كتاب درسي مراجعه كنيد و با مطالعه

 .آماده شويد

  هيأت مؤلفان                    

  

 مقدمه



  توزيع كتاب

  آزمون 12 نتهراشهر  در اين كتاب از

  آزمون  3 سبزوار، آزمون 4 بهبهان،  آزمون 4شيراز،  آزمون 5شهر ري،  آزمون 5 اصفهانشهرهاي از 

  آزمون 2هر كدام  ساري و شهربابك گرمسار، قروه، ميناب، دبيل،ارشهرهاي از 

 تهرانسـر،  د،مرن بم، يزد، ن،ناقوچان،سم كرمانشاه، شهريار، شهرضا، اسفراين، ل،مگرگان،آ تبريز، پاكدشت،شهرهاياز 

آباد، جهرم، ماليـر، روانسـر، اهـر،     مشهد، قزوين، نجف آستارا،تايباد، شاهرود، خواف، دزفول، بيد، خرم رضوانشهر،

  .وجود داردهر كدام يك آزمون   د و استان البرزرآباد، قلع گنج، بجنو تنكابن،آبادان، خرم كرج،  بوكان،

  :ها  توزيع استاني تعداد آزمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




