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پیشگفتار
به نام خدایى که قلم و آنچه را که مى نویسند مقدس مى داند و به آنها سوگند یاد مى کند. 

همان طور که مى دانید مدارس نمونه دولتى و استعدادهاى درخشان، با هدف فراهم کردن امکانات آموزشى بهتر و بیشتر براى 
دانش آموزان مستعد و توانا پایه گذارى شده اند. ورود به این مدارس، هدف بسیارى از دانش آموزان است، چرا که بر اساس آمار 
رسمى منتشر شده، 77 درصد از نفرات برتر کنکور 1400-1399 از دانش آموختگان مدارس سمپاد و نمونه دولتى بوده اند که 
این موضوع نشان از اهمیت این آزمون ها براى رشد و بارورى بیشتر دانش آموزان دارد. از طرفى شرط الزم براى موفقیت 
در این آزمون و هر آزمون دیگرى، آشنایى با محتواى آن، تعداد پرسش ها و نوع چیدمان پرسش هاى مربوط به آن است. 

با اسکن رمزینه مقابل، تحلیل پرسش هاى هر درس را در آزمون نمونه دولتى 1400-1399مشاهده کنید.   

متأسفانه هر سال دانش آموزان بسیارى على رغم داشتن استعداد و توانایى باال (حتى با تالش و کوشش بسیار) از 
راهیابى به این مدارس باز مى مانند. 

اگر براى دانش آموزان این امکان مهیا باشد که در شرایط مختلف، آزمون ورودى را بارها و بارها تجربه کنند، راه حل هایى 
براى غلبه بر مشکالتى که هنگام آزمون اصلى با آنها روبه رو مى شوند، خواهند آموخت؛ مشکالتى از قبیل استرس، عدم 
دقت و تمرکز، عدم توانایى در برخورد با پرسش هاى جدید و ابتکارى، نداشتن مهارت کافى در مدیریت زمان، نداشتن سرعت 

عمل و ... .
از نگاه دیگر، آزمون ورودى نهم به دهم فرصتى استثنایى براى ورود به مدارس برتر و حضور در جمع دانش آموزان 
مستعد و پرتالش است که اگر مسیر درستى براى یادگیرى و شرکت در این آزمون سرنوشت ساز در نظر گرفته 

نشود، نتایج به شکلى که شایستۀ دانش آموزان با استعداد و پرتوان است، نخواهد بود.
مجموعه اى که پیش روى شماست، پاسخى براى رفع این نیازها، شامل آزمون هاى ورودى مربوط به 31 استان 
کشور در سال تحصیلى1400-1399 است که براى اولین بار، با تالش زیاد و با همکارى افراد بسیارى آماده 
شده است. وجود چنین کتابى مى تواند نقش پررنگى در موفقیت در کلیۀ مسابقات علمى و آزمون هاى ورودى 

مدارس نمونه دولتى، برتر و تیزهوشان ایفا کند.
بدین منظور از این کتاب به دو شیوه مى توان استفاده کرد:

1) همگام با مطالعۀ مرحله اى کتاب هاى درسى و هم زمان با کالس ها در طول سال تحصیلى
2) جهت جمع بندى و شبیه سازى آزمون ورودى

1) همگام با مطالعۀ کتاب هاى درسى:
در مقابل هر پرسشى،  درس و مبحث مربوط به آن مشخص شده است. در هنگام مطالعه و پس از برخورد 

با پرسشى که پاسخ آن را نمى دانید، مى توانید با مراجعه به مبحث مربوط و مطالعۀ عمیق تر آن به 
تسلط کافى برسید. جهت دستیابى بهتر و بیشتر به این هدف، مى توانید از کتاب هاى تک درس 

ریاضى و علوم 31 استان و کتاب هاى هوش که از همین انتشارات به منظور تسلط، تمرین و درك 
عمیق تر مباحث به چاپ رسیده است، استفاده و یادداشت بردارى کنید.

در اینجا توجه به دو نکته حائز اهمیت است: 
اّول اینکه تا ماه هاى آخر در کتاب عالمت نزنید و چیزى یادداشت نکنید تا در آن زمان بتوانید جهت دوره، 

جمع بندى و سنجش واقعى از همین آزمون ها استفاده کنید.
دوم اینکه به شما توصیه مى کنیم در درس هاى عمومى که جنبۀ به خاطر سپارى آنها پر رنگ تر است، بالفاصله پس از 
آنکه درس ها را مطالعه کردید، به پاسخ گویى آزمون هاى کتاب نپردازید؛ زیرا در این صورت، تصور خواهید کرد که 



درس ها را به طور کامل یاد گرفته اید، در صورتى که اینطور نیست! باید حداقل دو روز صبر کنید و آن گاه به تست زنى بپردازید.
توجه کنید که ممکن است هر کدام از 2000 پرسش این کتاب یکى از پرسش هاى آزمون ورودى بعدى باشد.

2) استفاده از آزمون ها جهت جمع بندى و شبیه سازى آزمون ورودى:
پس از اینکه تمام مباحث کتاب هاى درسى را مطالعه کردید،  اکنون زمان آن رسیده است که خود را در شرایط آزمون 
واقعى و استاندارد قرار دهید و دقیقاً 120 دقیقه روى صندلى بنشینید، ساعت مچى ببندید و به پرسش هاى دفترچۀ یک 
استان پاسخ دهید. پس از آزمون، دفترچه را ببندید و از پشت میزتان برخیزید؛ کمى استراحت کنید و بعد از آن پاسخ هایتان 

را کنترل کنید و درصد بگیرید. 
همان گونه که مى دانید حفظ روحیه در هر مسابقه و آزمونى سرنوشت ساز است. این شبیه سازى، شما را جهت حفظ آرامش 

و ایجاد اعتماد به نفس در جلسۀ اصلى آزمون آماده مى کند.
در بخش«جمع بندى و شبیه سازى آزمون ورودى» توجۀ شما را به نکات زیر جلب مى کنیم:

1) همانند جلسۀ آزمون ورودى، جزوه، کتاب، ماشین حساب و تمام ابزارهاى غیرمجاز دیگر را از دسترستان خارج کنید.
2) با پایاِن یافتن زمان تعیین شدة آزمون، پاسخ گویى به پرسش ها را متوقف کنید. اگر در پاسخ به تمام پرسش ها موفق نبودید، 

مى توانید پس از تصحیح پاسخ برگ خود و نوشتن آمار دقیق، به سراغ آنها بروید.
3) پس از بررسى نتایج هر آزمون سعى کنید عامل بازدارنده را یافته و راهکارى براى غلبه بر آن پیدا کنید.

4) توصیه مى شود ابتدا به پرسش هاى درس هاى عمومى، سپس علوم و در پایان به پرسش هاى درس ریاضى پاسخ دهید.
5) هیچ سؤالى را نخوانده رد نکنید  زیرا ممکن است پس از چند سؤال دشوار، چند سؤال ساده آمده باشد.

6) بعد از هر پنج یا ده پرسش، شمارة پرسش ها را با شمارة  پاسِخ خود مطابقت دهید تا در صورت درج پاسِخ اشتباه 
در پاسخ برگ به سرعت متوجه آن شوید.

7) قبل از مطالعۀ دقیق کامل درس ها شروع به پاسخ گویى نکنید؛ زیرا کار بى فایده اى است.
8) بهتر است بین پاسخ دهى به آزمون ها، یک یا دو روز، فاصله بدهید تا فرصت مطالعه و بررسى ضعف ها و خطاها 
را داشته باشید؛ اگر آزمون ها را پشت سر هم جواب دهید و زمانى براى تحلیل آنها صرف نکنید، نتیجۀ دلخواه را 
نخواهید گرفت؛ زیرا در این مرحله شما باید خود را در شرایط یک آزمون کامًال استاندارد و رسمى قرار دهید سپس 

نتایج آن را بررسى کنید.
کتاب جامع پیشین با تغییرات بنیادین

* ما با ارتقاى کتاب خود، تمام تالشمان را جهت ارائه بهترین منبع براى آموزش، جمع بندى و دوره مطالب 
به کار گرفته ایم. آوردن مباحث آموزشى تحت عنوان «یاد بگیریم» و ذکر«نکته» هاى مهم در هر 

بخش تنها بخشى از این تالش است.
* افزودن فیلم هاى تحلیل آزمون( براى هر درس و هر آزمون به طور مجزا) و فیلم هاى پاسخ 
تشریحى (براى هر درس در هر آزمون) -که به زودى سایت پویش بارگذارى مى شود- نیز 
تغییرى بنیادى بر نسخه هاى پیشین این کتاب است. شما مى توانید با اسکن کردن هریک از 
رمزینه ها (QR code) به تحلیل هر درس یا توضیحات آن در هر آزمون دسترسى داشته  باشید.



در انتشار کتاب پیش رو، دوستان بسیارى ما را همراهى کرده اند؛ وظیفۀ خود مى دانیم تا در این فرصت از استادان گرامى 
که همکارى و پشتیبانى شان موجب افتخار ماست، قدردانى نماییم.

* استادان گرامى (به ترتیب حروف الفبا):
محمد آفتابى 
بهروز ادیبى 

مرتضى اسفندیارى 
رضا اکبرى

علیرضا اکبرى  
علیرضا اکبرى پابایى

على الفتى 
محمد امیرى 
مسلم بابایى 
حمید برکت 

میرسعید برى اسکویى
یونس بنجورى 

امیر بهرامى 
محمدتقى بهمنى 

محمد بیگلرى 
عیسى پهلوان 

محمدعلى تعجبیان 
محمدرضا جعفرى 

غالمرضا جاللى 
رضا چنگیز 

مهدى حسینى  فر 
احمد حسینیان 
عبدالرضا خاکباز 

شرمینه خان  مصدق 
محمد خزاعى 

محسن خلیل ارجمندى

براتعلى ُدّرى اسفریزى
عباس دانش  فر 

مصطفى داوودى ده  کرمى
ابوالفضل درى 

یعقوب دنیایى دیزج
مظفر دیوساالر 

محمدعلى رئیسى 
امین زمانى 
احمد زواره 
جواد زینبى 

محمد سجادى  نیا 
مهدى سرافراز 

حمیدرضا سربندى 
على سرخوش 

اعظم سنگ  سفیدى 
على  اصغر سنگ  سفیدى 

اسماعیل سهرابى  پور 
مریم سورى 

حمیدرضا سوسرایى 
منصور سیفى 
آرمان شریفان 
محمد شکرى 

عباس صابرى توالیى
داوود عبیرى 

محمداسماعیل عسگرى 
حسن عظیمى 

علیرضا فارسى کمال  آباد
على فاطمى نجفدرى

رضا فراستى 
معصومه قاسمیان 

مجتبى قمیصى 
محمدرضا قنبرى 

رضا کاظمى 
نیما کرباسیون 
عبدالکبیر کرد 

رضا کریمى 
ارشاد کوشک  زاده 

على کیانى شاه  وندى
مرتضى گل  شناس 

امین محمدزاده 
حسین محمدى 

محمود محمدیان انار
على  اکبر محمودى 

جواد مددى
سید امراهللا مرشدى 

على مصرى 
رضا مفیدى نائینى

مجید مقصودى 
احمد نامدارى 

آرش نباتى کیاده
مصطفى ندیمیان 

و...

همچنین، صمیمانه از تالش ها و زحمت هاى بى دریغ واحد تولید انتشارات پویش اندیشۀ خوارزمى، کمال 
تقدیر و تشکر را داریم. 

هر چند در تهیۀ این کتاب سعى شده است دقت کافى و وافرى به کار گرفته شود، با این حال از 
آنجایى که هیچ اثرى بى  خطا نیست، از شما خوانندگان محترم تقاضا داریم نارسایى ها، اشکال هاى 

احتمالى و پیشنهادهاى سازندة خود را در جهت بهبود این مجموعه، از طریق ارسال پیامک به 
سامانۀ پیامکى 02166960000 با ما در میان بگذارید.

از ما بیشتر خواهید شنید، کتاب هاى متفاوتى در راه است...

تالشگر و مسرور باشید.
مرتضى طاهرى مقدم
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