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   ها براي دهمي آزمون شش نوروز   با كتاب 
 

كتاب     نوروزمحتواي 
  :آزمون تشكيل شده است 6از  تجربي ي دهم كتاب نوروز پايه

  پردازد. ي تا آزمون فروردين ميروي مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتداي سال تحصيل آزمون اول با پيش 5هر يك از  - 1
 .بندي كنيد تمام مباحث مورد مطالعه در دوران طاليي را جمع ،توانيد به كمك آن آزمون ششم، آزمون جامعي است كه مي - 2
ها دروس  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 1شناسي ، زيست1، شيمي1، فيزيك1، رياضي1، زبان انگليسي1زبان قرآن ،، عربي1سي و نگارشفار
 ي كامل مبتني بر كتاب درسي هستند. ها داراي شناسنامه هاي آزمون رسشي پ همه - 4
بر پاسخ   ند، سعي شده است در آن قسمت افزونا 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    ، شـما مـي  اسـت  الي درنظـر گرفتـه شـده   ؤسـ  110يـك آزمـون    هروزتـا سـه    دوي  بازهدر ايام نوروز براي هر 

  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 يريتكميل يادگ
  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         س كارنامـه ديگر بـر اسـا   صورت مبحثي كار كنيد، به عبارت هكتاب را ب-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
 به اشتراك بگذاريد.با دوستانتان ) www.kanoon.ir (ي مقطع دهم در سايت كانون  صفحه

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

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

 كنيـد،  گذاري االت كتاب هدفؤگويي به س براي پاسخ ،ايد آزمون بهمن دريافت كرده اولين ي مبحثي كه در توانيد با استفاده از كارنامه مي
ي مبحثي را براي خودتان  اي از كارنامه آزمون  نمونه 5سازي كنيد و در پايان  ي مبحثي را براي خودتان شخصي كارنامهتوانيد  چنين مي هم

  . بهمن مقايسه كنيد اولين آزموني مبحثي  تهيه كرده و با كارنامه

  نام مبحث  نام درس
تعداد 
  ها مبحث

مفهوم ،هاي ادبي آرايه ،ادبيني و زباهاي  دانش، تاريخ ادبياتامال،  و واژه  فارسي و نگارش  5  

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

  4  واژگان، گرامر، درك مطلب، كلوزتست  انگليسي زبان

  5  ، تابعها و نامعادله ها ، معادلههاي جبري و عبارت هاي گويا مجموعه، الگو و دنباله، مثلثات، توان  رياضي

  5  ، گوارش و جذب مواد، تبادالت گازي، گردش مواد در بدن، تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد ياي زندهدن  شناسي زيست

  4  دما و گرماي و توان، ژكار، انر، هاي فيزيكي مواد ويژگيگيري،  فيزيك و اندازه  فيزيك

  3  آهنگ زندگي ،ردپاي گازها در زندگي، آبكيهان زادگاه الفباي هستي،   شيمي

  

 مقدمه




