
کتاب شب امتحان حسابان )1( از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی ش�ده: آزمون های ش��مارءه 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم. بنابراین ش��ما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر فصل از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 

این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب( آزمون طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی ش�ده: آزمون های ش��مارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند در واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل 

را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نش�ده: آزمون های ش��مارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مش��ابِه آزمون پایان 

سال معلمتان مواجه خواهید شد. 
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.

4( درس نامءه کامل ش�ب امتحانی: این قس��مت برگ برندءه شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند در این قسمت تمام آن چه را که 
شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان حسابان )1( نیاز دارید، تنها در 23 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های 1 تا 3 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

پاسخنامه آزمون نوبت 

19  3 اول  آزمون شمارءه 1 )طبقه بندی شده(  

20  4 اول  آزمون شمارءه 2 )طبقه بندی شده( 

22  5 اول  آزمون شمارءه 3 )طبقه بندی نشده( 

24  6 اول  آزمون شمارءه 4 )طبقه بندی نشده( 

25  7 دوم  آزمون شمارءه 5 )طبقه بندی شده( 

27  9 دوم  آزمون شمارءه 6 )طبقه بندی شده( 

28  11 دوم  آزمون شمارءه 7 )طبقه بندی شده( 

30  13 دوم  آزمون شمارءه 8 )طبقه بندی شده( 

32  14 دوم  آزمون شمارءه 9 )طبقه بندی نشده( 

34  15 دوم  آزمون شمارءه 10 )طبقه بندی نشده( 

35  16 دوم  آزمون شمارءه 11 )طبقه بندی نشده( 

37  18 دوم  آزمون شمارءه 12 )طبقه بندی نشده( 

39 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

نوبت دومنوبت اولفصل 

104اول

83دوم

23 )درس 1(سوم
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6�پنجم
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